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Sosiaalityön tutkimuksen ensimmäisessä vuosikirjassa Marginaalit ja so-
siaalityö (Juhila ym. 2002) oli osa Yhteisöllisiä strategioita, jonka artikke-
lit käsittelivät yhteisötyötä marginaalissa, paikallisstrategioita syrjäytymistä 
vastaan, kaupunkisosiaalityötä lähiöissä ja sosiokulttuurisen työn mahdolli-
suuksia marginaalissa. Yhteisötyön käsite oli tuolloin jo omaksuttu – tai 
ainakin sitä juurrutettiin – suomalaisen sosiaalityön keskusteluihin. Sit-
temmin käsite on muuntunut yhteisösosiaalityöksi, jollaisena se esiintyy 
muun muassa yhden sosiaalityön erikoistumisalakoulutuksen nimessä.

Kuudennessa vuosikirjassa palaamme etsimään yhteisösosiaalityön 
merkityksiä, käytäntöjä ja sisään kirjoitettuja ristiriitoja. Yhteisöllisyydes-
tä keskusteleminen tuntuu nykypäivänä ehkä vieläkin luontevammalta 
ja ajankohtaisemmalta kuin viisi vuotta sitten. Tässä kirjan johdantoar-
tikkelissa tarkastelemme yhteisöjä hyvinvointipoliittisen järjestelmän ja 
kansalaisuuden näkökulmista. Pohdimme yhteisöjen muuttuvaa merki-
tystä myös sosiaalityön ammatillisissa ja akateemisissa käytännöissä sekä 
yhteisöjen jatkuvuuden mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja tässä ajassa. 
Johdannon lopussa kuvaamme lähemmin kirjan syntyehtoja ja juonen-
kulkua.

Yhteisösosiaalityö kansalaisyhteiskunnan ja asiakastyön rajapinnassa
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Uhanalainen yhteisöllisyys?

Samaan aikaan kun yksilöitymiskehityksen sanotaan uhkaavan ”luon-
nollisia” yhteisöjä, kaivataan perhettä, sukua ja naapurustoa hoivan tuot-
tajiksi ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisijöiksi. Furedin (2002, 67) 
mukaan elämmekin yksilöllistymiskehityksen toista vaihetta. Jo sosiolo-
gian klassikkoteokset kuvasivat paikallisyhteisöjen rapautumista. Tuol-
loin kaupunkilainen elämänmuoto synnytti uudenlaista yhteisöllisyyttä 
työpaikkojen ja yhdistystoiminnan puitteissa. Nykyisin monilta ihmisil-
tä puuttuvat työpaikan pysyvyyden tuottama turva ja ammatilliset yh-
teisöt. Myös perheistä on tullut epävarmoja tukipilareita. Yksilöllinen 
haavoittuvuuden tunne ja yksinäisyys on monelle ilmeinen. (Bauman 
2004; Castel 2007; Saastamoinen 2006.)

Yksilöitymiskehityksen ohella yhteisöjä ravistelevat niihin liittymi-
sessä ja niissä pysymisessä tapahtuneet muutokset. Esimodernit yhteisöt 
olivat luonteeltaan paikallisesti ja ajallisesti pysyviä, usein koko yksilön 
elämänkaaren läpi kestäviä muodostelmia, kun taas jälkimodernia yh-
teisöllisyyttä luonnehtii pikemminkin kiinnittyminen lyhytkestoisiin ja 
tilannekohtaisiin yhteisöihin. Projektiyhteiskunnassa (ks. esim. Rantala 
& Sulkunen 2006) pitkäaikainen sitoutuminen näyttäytyy pikemmin-
kin huonolta sopeutumisstrategialta kuin kansalaishyveeltä (Bauman 
2004). Nykypäivän yhteisöllisyyttä leimaakin erilaisten ajallisten kerros-
tumien rinnakkaisuus. Ihmisten arjessa on samanaikaisesti läsnä pitkäai-
kaiseen sitoutumiseen perustuvaa yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, joka 
palvelee hetkellisiä yhteenliittymisen tarpeita. Esimerkiksi perheyhtei-
syys on pitkäkestoista verrattuna harrastusyhteisöihin tai vaikka kansa-
laistoimintaan paikalliskoulun puolesta. Useille ihmisille joustava liik-
kuminen yhteisöstä toiseen on luonnollinen osa arkea.

Vaikka useimmilla on nykypäivänä aikaisempia sukupolvia suurempi 
vapaus valita, mihin yhteisöihin liittyy, ajallis-paikallinen liikkuminen 
ei ole tasa-arvoista (Bauman 2004). Sosiaalisen tilanteensa vuoksi osa 
ihmisistä on sidottu yhteisöllisten vaihtoehtojen puuttumiseen sekä elä-
mänhistorian, -kokemusten ja tulevaisuuden näköalojen kapeuteen. So-
siaalityössä kohdataan usein tällaisia ihmisiä. On myös tilanteita, jolloin 
itse kukin joudumme luopumaan omillaan pärjäämisen vaatimuksesta. 
Tällöin luotamme siihen, että yhteiskunta ja lähiyhteisö pitävät huol-



11

ta meistä siksi, että meillä on oikeus apuun ja ihmisarvoiseen elämään. 
Riippuvuus tai avuntarve ei ole heikkous, joka olisi kansalaisista kitket-
tävissä (ks. Juhila 2005; Murto 2007). Yksilön on yksinään vaikea täyt-
tää arkisia hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden vajeita.

Yhteisöjen ristiriitainen  
rooli hyvinvoinnin tuottajina

Vaikka suvun ja naapurustojen merkitys niin konkreettisen arkisen 
avun antajina kuin henkisen pääoman kasvattajina on vähentynyt, si-
dos ”luonnollisiin” yhteisöihin ja alueeseen ei ole kuitenkaan menet-
tänyt merkitystään. Keskusteltaessa sosiaalisesta pääomasta painotetaan 
kansalaisryhmien ja epävirallisten verkostojen merkitystä luottamuksen 
ja hyvinvoinnin edistämisessä (ks. esim. Siisiäinen 2003b). Myös sosi-
aalityön asiakkaiden omiin yhteenliittymiin liitetään ajatus yhteisöllisen 
pääoman tärkeydestä, vaikka usein asiakasryhmien ”vääränlaista” sosiaa-
lista pääomaa pyritäänkin aktiivisesti säätelemään. Keskustelu sosiaali-
sesta pääomasta muistuttaa kuitenkin siitä, että yhteisöt voivat olla yksi-
lölle paitsi voimavarojen lähteitä myös tukahduttavia yhteenliittymiä.

Sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla yhteisöllisyydestä 
puhutaan kansakuntien ja alueiden resurssina, kilpailuetuna ja syrjäy-
tymisen ehkäisijänä. Kiinnostus verkostoihin ja yhteisöllisiin strategioi-
hin on kasvanut erityisesti hyvinvointivaltion murroksen, 1990-luvun 
alkupuolen taloudellisen laman ja EU-integraation harmonisointipyr-
kimysten myötä. Yhteisöllisyydestä on tullut paljon käytetty teoreetti-
nen ja poliittinen termi (Gane 2004), jonka soveltaminen suomalaisessa 
yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ei ole ollut ristiriidatonta. Kansa-
laisoikeuksia ja kansalaisten keskinäistä tasa-arvoa korostavan pohjois-
maisen mallin keskiössä on ollut ajatus universaalista hyvinvointivaltios-
ta, jossa yksilön sosiaalinen turva ei ole riippuvainen pelkästään hänen 
luonnollisten yhteisöjensä resursseista. Hyvinvointivaltiossa on vieras-
tettu ajatusta siitä, että yhteisöillä on vastuu apua tarvitsevan jäsenen-
sä toimeentulosta ja palveluista. Sen sijaan julkinen hallinto on vastan-
nut sosiaalisten oikeuksien mukanaan tuomista velvoitteista. Kunnat ja 
valtio ovat olleet keskeisiä palvelujen tuottajia, eikä yhteisöille ole jää-
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nyt julkisella areenalla yksiselitteistä sijaa (ks. esim. Koskiaho ym. 1999, 
156).

Toisin kuin hyvinvointivaltiossa, hyvinvointiyhteiskunnassa julkinen 
sektori ei ole enää yksin vastuussa hyvinvointipalvelujen tuottamises-
ta. Täydentäviä ja korvaavia palveluja tarjoavat järjestöissä, seurakunnis-
sa, yrityksissä ja lähiyhteisöissä toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset. 
Palvelujen järjestämisen uudenlaiset toimintatavat, kuten monituotta-
jamalli, ovat avanneet yhteisöille uusia toimintamahdollisuuksia, mutta 
toistaiseksi on epävarmaa, kuinka juhlapuheissa esitetty tarve vahvistaa 
yhteisöjä toteutuu käytännön tasolla. Talouden reunaehdot pakottavat 
nykyhallinnon useissa tilanteissa kohdistamaan toimenpiteensä erityis-
ryhmien palveluihin sen sijaan, että kunta tilaisi esimerkiksi laaja-alaista 
yhteisösosiaalityötä tietyn asuinalueen asukkaille. (Haverinen 2003.)

Hyvinvointijärjestelmässämme on tapahtunut ”moraalisen logiikan” 
muutos, jossa universaalit, kansalaisuuteen perustuvat tukijärjestelmät 
ovat korvautuneet tarveharkintaa ja vastikkeellisuutta korostavilla se-
lektiivisillä malleilla (ks. Julkunen 2006b, 43–46, 52). Yhteisöjen vas-
tuu hyvinvointipalvelujen tuottajina on kasvanut, ja lähiyhteisöjen ohel-
la erilaiset yhdistykset ja järjestöt ovat ottaneet yhä enemmän hoitaak-
seen asiakkaan tarvitseman tuen. Nykyisessä hallintatavassa yhteisöllistä 
otetta paremmin paikkansa löytää usein yksilökohtaisen sosiaalityön tra-
ditio, jossa sosiaalisten ongelmien syitä etsitään viime kädessä yksilön 
elämänhallinnan ja motivaation puutteista. Jane Addamsin yhteisölli-
sen sosiaalityön perintö (ks. Sipilä 1989; Soydan 1993; myös Roivainen 
2001 ja 2002b; Rose 2003), jossa korostetaan sosiaalisten ongelmien 
rakenteellista tulkintaa ja vaaditaan epäkohtien korjaamista yhteiskun-
nallisia olosuhteita muuttamalla, saattaa vaikuttaa nykykatsannossa van-
hanaikaiselta ja idealistiselta. (Helne & Laatu 2007.)
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Täysivaltainen kansalaisuus  
ja kysymys elämän hallinnasta

Suomalainen sosiaalityö on lähtöisin kansalaistoiminnasta ja kansa-
laisjärjestöjen toteuttamasta sosiaalisesta työstä (ks. esim. Jaakkola ym. 
1994; Nylund 2000; Satka 1994), jossa luotiin tapoja köyhien, sairai-
den ja rikollisten kohtaamiseen, valistamiseen ja auttamiseen (ks. Ju-
hila 2006). Yhteisösosiaalityössä keskeistä onkin ollut rakentaa yhteyk-
siä kansalaisyhteiskuntaan ja siltaa eri kansallisryhmien välille (ks. esim. 
Davis 1984; Soydan 1993; myös Roivainen 2001 ja 2002).

Kansalaisuuteen liittyy ajatus täysi-ikäisyydestä ja täysivaltaisuudesta 
(Helen & Jauho 2003, 13–32). Täysi-ikäisyys voidaan saavuttaa kasva-
misen ja kasvatuksen kautta, kun yksilö omaksuu kansalaisuuteen liitet-
tyjä velvollisuuksia ja oikeuksia (ks. Alapuro ym. 1989; Helen & Jauho 
2003, 13–32; Kurki & Nivala 2006; Niiranen 2002; Valokivi 2008). 
Vasta viimeaikainen lapsuustutkimus on tarkastellut kansalaisuuden to-
teutumista ennen täysi-ikäisyyttä, osana lapsuutta ja nuoruutta (ks. Da-
vis & Hill 2006; Kiili 2006; Kjørholt 2004). Myös sukupuolten välinen 
työnjako erilaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen on perinteisesti 
vaikuttanut kansalaisuuden toteuttamiseen. Osana suomalaista kansa-
laiskasvatusta on naisille annettu tehtäväksi kasvattaa sivistyneitä kansa-
laisia, siis hillittyjä, raittiita, työteliäitä, uhrautuvia ja puhtaita yksilöitä. 
(Ks. Kuusi 2003; Uimonen 2003.) Edelleenkin naiskansalaiset kantavat 
suuren vastuun lähiyhteisöjen hoiva-, kasvatus- ja huolenpitotehtävis-
tä, vaikka nykyisin myös miehet osallistuvat niihin aiempaa enemmän. 
Universaalin kansalaisuuden ideaaliin on näin sisäänrakennettu ikään ja 
sukupuoleen sidottuja erontekoja ja epätasa-arvon mahdollisuuksia. 

Sosiaalityössä ollaan tekemisissä ihmisten arkisten ympäristöjen kans-
sa, joissa kategoriset erottelut ovat monin tavoin läsnä (Juhila 2004a ja 
2004c). Kansalaisyhteiskunnan ja yhteisön jäsenyyttä voidaan tarkastel-
la myös käsitteellisesti lähtien kohderyhmän laajuudesta. Universaaleja 
yhteisöjä luonnehtii avoimuus ja avoimia yhteisöjä puolestaan univer-
saalius. Esimerkiksi kansakunta sulkee piiriinsä tietyn maan kansalaiset, 
mutta tällöin kyse on pikemminkin ”symbolisesta” ja ”kuvitteellisesta” 
(Anderson 2007) yhteisyydestä kuin ihmisten arkipäiväisestä yhteisölli-
sestä toiminnasta (ks. Lehtonen 1990) ja toimintaympäristöistä. Sen si-
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jaan kansallisessa hyvinvointipolitiikassa kansalaisuuteen perustuvat tu-
kijärjestelmät ovat korvautuneet tarveharkintaa ja vastikkeellisuutta yhä 
enemmän korostavilla järjestelmillä samalla, kun asiakasryhmiin luokit-
televat jaot ovat vahvistuneet kunnallisessa sosiaalityössä. Vaikka asuk-
kaiden ja asiakkaiden omissakin yhteisöissä on löydettävissä rajaavia ja 
valikoivia toimintatapoja ja käytäntöjä, sosiaalityön olisi kuitenkin osa-
na julkista hyvinvointijärjestelmää tiedostettava, minne ja miten rajoja 
ollaan kulloinkin rakentamassa. Esimerkiksi kansainväliset muuttoliik-
keet sekä lailliset ja laittomat maahanmuutot tuovat haasteensa myös 
sosiaalityöhön.

Yhteisöllisessä sosiaalityössä yhtenä täysivaltaisen kansalaisuuden 
mittarina on pidetty itsensä ja oman elämänsä hallinta. Osa yhteisöl-
lisyyden muodoista luokin edellytyksiä täysivaltaiseen kansalaisuuteen 
ja tuottaa itseohjautuvia yksilöitä. Meistä ei tule yhteiskunnan jäseniä 
itseksemme. (Ks. Kurki & Nivala 2006.) Yhteisökeskustelussa elää kui-
tenkin myös näkemys, että normaalien ”kunnon kansalaisten” rinnalla 
elää ”epäkelpoja” kansalaisia, joita on syytä eri tavoin tarkkailla, luokitel-
la ja osallistaa (Helen & Jauho 2003; Niiranen 2002; Juhila 2006, 49–
83). Yhteisöt hajoavatkin yhteiskuntaan osallistuvien kansalaisten yh-
teisöihin ja niiden ulkopuolella eläviin ”syrjäytyneisiin” kansanryhmiin 
(ks. Juhila 2006, 49–83).

Vaikka elämänhallinnan parantaminen on yleisesti tavoittelemisen 
arvoinen asia, sen vaatimus tuottaa helposti jakoa ”meihin”, joilla on oi-
keus odottaa elämältä laatua, ja ”heihin”, joiden osana on jatkuvasti har-
joitella elämän hallitsemista ja todistella kansalaisuuttaan (ks. Nylund 
2000). Sosiaalityön haasteena on usein toimia välittäjänä ”normaaliu-
den” kriteerit täyttävän enemmistön ja sen ulkopuolelle jäävän vähem-
mistön välillä, vaikka stereotyyppiset jaot ”meihin” ja ”heihin” ovat har-
voin yksiselitteisiä tarkasteltuna läheltä ja osallisten omien kuvausten 
kautta (Korkiamäki tässä teoksessa). Sosiaalityön tavoitteena on kaikesta 
huolimatta lisätä enemmistöstä poikkeavien kansalaisten resursseja, jot-
ta he saavuttaisivat mallikansalaisuuden tavoitteet ja voisivat näin pa-
rantaa omaa yhteiskunnallista asemaansa (Juhila 2006, 52). Nykyisin 
vajaavaltainen kansalainen saa helpoiten paikkansa yhteiskunnasta yksi-
löasiakkaana, jolloin voi unohtua, että apua tarvitsevat yksilöt ovat yhtä 
lailla kansalaisia, kuntalaisia ja paikallisyhteisönsä jäseniä. Vaikka osallis-
tuminen ja vastuunotto muista ihmisistä lisäävät kokemusta täysivaltai-
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sesta kansalaisuudesta, niistä ei kuitenkaan pitäisi muodostua normeja, 
joiden kautta kansalaisuus on ansaittava (Korkiamäki ym. 2005; Valo-
kivi 2008).

Osattomuus ja  
luonnollisten yhteisöjen rajat

Jäsenyyttä ihmisten omaehtoisissa, ”luonnollisissa” yhteisöissä voidaan 
pitää niin sanottuna ruohonjuuritason yhteisöllisyytenä verrattuna sel-
laisiin ylhäältä ohjautuviin yhteisöihin, joiden jäsenyys määrittyy insti-
tuutiolähtöisesti. Ajatus yhteisöjen kyvystä sulkea kaikki ”ruusuiseen ke-
häänsä” ja tarjota jäsenille turvaa liitetäänkin erityisesti näihin luonnol-
lisina pidettyihin yhteisöihin (ks. Bauman 2004). On kuitenkin myös 
tilanteita, jolloin ”luonnolliset” yhteisöt eivät ole yksilölle luontevin tai 
turvallisin yhteisö. Sosiaalityössä yhteisöä on pidetty vahingollisena tai 
haitallisena erityisesti silloin, jos yksilön terveyden tai objektiivisena mi-
tatun hyvinvoinnin on katsottu vaarantuvan yhteisöllisten normien tai 
vaikutteiden seurauksena. Esimerkiksi päihteidenkäyttöä tai työttömyyt-
tä suosivaan elämäntapaan kannustavien yhteisöjen on katsottu olevan 
riski sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Usein kuitenkin nämä 
ulkopuolisten näkökulmasta haitallisina näyttäytyvät yhteisöt saattavat 
tuottaa jäsenilleen arjessa selviytymisen kannalta tarpeellisia voimavaro-
ja (esim. McCarthy & Hagan 1995; Stephenson 2002; ks. myös Krok 
tässä teoksessa).

Sosiaalisen tuen ohella yhteisöissä harjoitetaan vallankäyttöä, erotte-
lua ja ulossulkemista. Yhteisöllisyys ja yhteisöjen jäsenyys on epävarmaa, 
tilanteista ja rajattua. Yhteisön jäsenyys ei ole siten välttämättä subjektii-
vinen kansalaisoikeus, vaan pikemminkin yksilön hetkellisesti saavutta-
ma, ajallinen ja paikallinen etu. Keskeisessä asemassa ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä ovat ne jaetut kulttuuriset konventiot, joiden perus-
teella jäsenet tunnistavat oman yhteisönsä ja erottavat muiden yhteisö-
jen jäsenet (Seppänen 2001, 22).

Alueellisten yhteisöjen jäsenyys ymmärretään usein universaaliksi, 
vaikka käytännössä jäsenyys rajautuu niin alueellisesti kuin kohderyh-
mittäin. Esimerkiksi kaikille asukkaille alun perin suunnattu lähiöhan-
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ke voi toimintatavoillaan valikoida piiriinsä vain pienten lasten perheitä, 
jolloin sen ulkopuolelle jäävät yksin asuvat, lapsettomat ja vanhusväestö 
(Röpelinen tässä teoksessa). Tällöin on tärkeä kysyä, millaisiin lähtöole-
tuksiin tietyn ryhmän ympärille rakentuva ylhäältä ohjattu ”yhteisöso-
siaalityö” perustuu (Välimaa tässä teoksessa). Kyse voi tilannekohtaisesti 
olla joko asiakkaan aseman ja etujen parantamisesta, mutta myös vain 
vajaakuntoisen kansalaisen säilyttämisestä. Meille kaikille ovat tuttuja 
leimaavat käsitteet ”heistä”, kuten ”syrjäytyneet”, ”vapaamatkustajat”, 
”toivottomat tapaukset”, ”erittäin vaikeat” ja ”sopeutumattomat”. Uh-
kaako näiden ryhmien ”muukalaisuus”, ”outous” ja ”toiseus”, ja mis-
sä määrin, kansalaisyhteiskunnan yhtenäisyyttä ja sopimuksellisuutta? 
(Kuparinen tässä teoksessa.)

Luonnollisten tukiverkostojen horjuessa yksilö hakeutuu tai hänet 
ohjataan ammatillisen auttamisen ja vapaaehtoistyön pariin (Laitinen 
tässä teoksessa). Kun yksilö hakee tukea, hänelle tarjotaan usein paik-
kaa asiakkaiden vertaisryhmistä, -yhteisöistä tai laitoksista (ks. Raitaka-
ri 2006; Vanhala 2005). Asiakasperustaisille yhteisöille on olemassa ti-
laus ajassamme, jossa yhteisöjen kiinnipitävyyteen ei joka tilanteessa voi 
luottaa ja jossa korostetaan sosiaalisten ongelmien yksilölähtöisiä ratkai-
suja (Saastamoinen 2006). Ellei ”ongelmaiselle” yksilölle löydy sopivaa 
yhteisöä, niin usein perustetaan uusi yhteisö vastaamaan juuri tämän 
kohderyhmän tarpeisiin (ks. Vanhala 2005). Asiakasperustaisten yhtei-
söjen kysyntää lisää myös se, että tietyn (asiakas)ryhmän ympärille ra-
kennettu yhteisö on helppo sisällyttää alueelliseen palvelujärjestelmään 
ja nykyisin vallalla olevaan tapaan tuotteistaa sosiaalityön toimintatapo-
ja. Samalla kuitenkin etäännymme kauas yhdyskuntatyön ja rakenteelli-
sen sosiaalityön periaatteista.
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Yhteisösosiaalityötä paikantamassa

Viime kymmenvuotiskaudella sosiaalityön akateeminen tutkimus näyt-
tää vain ohuesti sivunneen yhteisöllistä näkökulmaa. Tutkimuksessa on 
keskitytty yhtäältä sosiaalityön asiakkuuteen ja asiakasryhmiin, toisaalta 
sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin (ks. Hoikkala & 
Karvinen 2006; Mäntysaari & Haaki 2006). Kun pyrkimyksenä on ol-
lut asiakastyön mikrotason prosessien tunnistaminen, makrotason tar-
kastelut ja rakenteellisen sosiaalityön teemat ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle. Samalla taustalle on jäänyt keskustelu yhteisöllisyyden osa-
alueista ja työmenetelmien tutkimis- ja kehittämistarpeista sosiaalityös-
sä. (Roivainen 2006b.) Julkinen ja arkipäiväinen keskustelu yhteisöistä 
on kuitenkin vilkasta ja yhteisöllisyyden arvostus vahvaa. Myös kiinnos-
tus sosiaalityön yhteisöllistä työotetta kohtaan on lisääntymässä, mistä 
käsillä oleva teos on hyvä esimerkki: kirjan 16 artikkelia valittiin noin 30 
mielenkiintoisesta artikkeliehdotuksesta.

Yhteisökeskustelulle tyypillisessä ”käsitteellisessä hetteikössä” sekä 
yhteisö että sosiaalityö paikantuvat eri tavoin sen mukaan, millaisiin 
ajallisiin, paikallisiin ja metodisiin keskusteluihin kukin kirjoittaja kiin-
nittyy. Tästä syntyy käsitteellinen kirjo, jota on lähes mahdoton tyhjen-
tävästi määritellä tai ottaa haltuun. Mielekkäämpää kuin yrittää mää-
ritellä yhteisön jäsenyyttä ulkoapäin onkin tarkastella yhteisöä paikal-
lisissa konteksteissa. Näin tehdään tämän kirjan artikkeleissa, jotka 
asemoituvat kansalaisyhteiskunta–asiakkuus-akselilla eri tavoin. Mieles-
tämme kirjan kansalaisyhteiskunnan ja asiakkuuden rajapintaa käsittele-
vässä teemassa tiivistyykin nykyajan yhteisösosiaalityöllisen keskustelun 
ydin. Kirjan alun kansalaisuuteen perustuvista yhdyskuntatyön teemois-
ta siirrytään tarkastelemaan alueellisia yhteisösosiaalityön sovelluksia ja 
sosiaalista pääomaa sääteleviä ”luonnollisia” yhteisöjä. Lopuksi luodaan 
katse tilanteisiin, joissa yhteisö merkityksellistyy auttamisinstituution 
asiakkuudeksi. Tätä kirjan kertomusta avataan tarkemmin kunkin osan 
omassa johdannossa. Keskeinen kysymys on, missä määrin yhteisöllisen 
sosiaalityön käytännöt perustuvat kaikenkattavaan kansalaisuusideolo-
giaan ja missä määrin sosiaalityön erilaisiin asiakasryhmiin.

Kirja koostuu neljästä teemakokonaisuudesta, joista ensimmäises-
sä lähdetään liikkeelle universaalin kansalaisuuden ideologiasta. Osan 
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Kansalaiskeskeistä sosiaalityötä yhdyskunnissa artikkeleista voidaan lukea, 
miten kansalaisten ja heidän yhteisöjensä vastuu omasta hyvinvoinnis-
taan on kasvanut niin kotimaisesta, pohjoismaisesta kuin eurooppalai-
sesta näkökulmasta katsottuna. Kirjan toisessa osassa, Sosiaalityö jal-
kautuu alueille, nämä käsitteelliset ja yhteiskunnalliset pohdinnat saa-
vat konkreettista kosketuspintaa käytännön kenttäkuvauksista. Äänessä 
ovat yhteisösosiaalityön käytännön toimijat ja käytäntötutkijat, jotka 
tarkastelevat eri toimijoiden välistä kumppanuutta kaupunkisosiaali-
työssä, lähiötyössä, asukastaloissa ja projekteissa. Osan teksteissä yksilön 
kansalaisuus vahvistuu yhtäältä kansalaisaktiivisuuden, toisaalta kansal-
lisuuden ja alueellis-paikallisen yhteenkuuluvuuden näkökulmista.

Kirjan kolmannessa osassa tarkastellaan luonnollisten yhteisöjen paik-
kaa yhteisösosiaalityön kentällä. Vaikka erontekojen politiikka on läsnä 
koko kirjaa läpileikkaavassa kansalaisuuden ja yksilöasiakkuuden raja-
pinnan teemassa, se näkyy erityisesti tässä osassa. Niin nuorten yhtei-
söt, kerrostalonaapurusto kuin kehitysvammaiset asuinalueeseen integ-
roiva yhteisö syntyvät ”me” ja ”he” -erottelun kautta. Osassa pohditaan 
”luonnollisten” yhteisöjen rakentumista ja niiden tarjoamia voimavaro-
ja, mutta myös yhteisöllisyyden kääntöpuolia eli yksilön osattomuut-
ta ja yhteisöllisten resurssien riittämättömyyttä. Kirjan neljännen osan 
teksteissä tarkastellaankin tilanteita, joissa luonnolliset yhteisöt eivät ole 
riittävä, oikeanlainen tai turvallinen vaihtoehto. Osan nimenä on Insti-
tutionaaliset yhteisöt vaihtoehtona. Näin kirja päättyy pohdintoihin yh-
teisöistä, jotka perustuvat yhteisesti jaettuun vaikeaan tilanteeseen ja 
asiakkuuteen.

Kirja, kuten yhteisösosiaalityö kokonaisuudessaan, on syntynyt teo-
rian ja käytännön vuoropuhelusta. Yhtäältä yhteisötutkimus kiinnit-
tyy vahvasti klassisiin yhteiskuntatieteellisiin teorioihin ja tuottaa uusia 
teoreettisia välineitä muuttuvan yhteisöllisyyden tarkasteluun. Toisaal-
ta yhteisösosiaalityö ja sen tutkimus on aina ollut käytännöllistä. Tämä 
teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu näkyy kirjassa erityisesti en-
simmäisen osan teoreettisissa teksteissä ja kirjan toisen osan yhteisöso-
siaalityön käytäntöjen kuvauksissa. Osan 2 tekstit sekä osan 3 ja 4 vii-
meiset artikkelit ovat yhteisösosiaalityökentän toimijoiden kirjoittamia. 
Näissä tiiviimmissä tapauskuvauksissa tulevat esille kirjoittajien oma-
kohtaiset kokemukset yhteisösosiaalityön tekijöinä ja tutkijoina. Myös 
muissa kirjan teksteissä yhteisösosiaalityön tekijöiden, kumppaneiden ja 
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osallistujien ääni on läsnä monin tavoin: luettavuuden parantamiseksi 
lainausmerkit on jätetty pois ja suorat aineistolainaukset on kursivoitu.

Selkeimmin tutkimus ja käytäntö yhdistyvät niissä artikkeleissa, jotka 
kiinnittyvät toimintatutkimukselliseen toteuttamistapaan. Kaiken kaik-
kiaan artikkelien metodologiset lähestymistavat vaihtelevat teorialähtöi-
sestä ja tilastollisesta tutkimustavasta aineistolähtöisiin ja diskursiivisiin 
tutkimusotteisiin. Myös yhteisösosiaalityön moninaiset työmenetelmät 
ovat kirjassa läsnä, vaikka monet tärkeät kuvaukset yhteisösosiaalityön 
tekemisen tavoista ja lähtökohdista eivät valitettavasti mahtuneet kir-
jaan mukaan.

Sosiaalityön kenttätyöllä ja tutkimuksella on edessään haaste tarttua 
yhteisösosiaalityön teemoihin entistä aktiivisemmin. Voidaan arvioida, 
että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tietyt yhteisöllisyyden piir-
teet ovat vahvistumassa, kun taas toiset ovat jäämässä enemmän taustalle 
tai korvautumassa uusilla yhteisöllisyyden muodoilla. Sosiaalityö hyvin-
vointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa (Karjalainen & 
Sarvimäki 2005) esitetään aiheellisesti kysymys: tulisiko sosiaalityö tu-
levaisuudessa ymmärtää nykyistä laajemmin yhteiskunnan toiminta- ja 
palvelujärjestelmien tuntijana, ammatillisuutena, jossa toimitaan jous-
tavasti yksilöiden ja rakennetoimijoiden välissä? Sosiaalityön keskeisenä 
tulevaisuuden haasteena on suunnata tavoitteita ja työtä yhteiskunnassa 
nykyistä laajemmin. Näin sosiaalityöllä on tulevissakin tehtävärakenteis-
sa paikka toimijana, jolla on kokonaiskäsitys asiakkaiden, kansalaisten 
ja yhteisöjen arjesta, elinoloista ja tarvittavista palveluista. (Emt., 80; ks. 
Roivainen 2006b.) Yhteisösosiaalityöllä on tarjota monia eettisesti kes-
täviä suuntaviittoja muutosten keskellä.

Myös Yhteisöt ja sosiaalityö -kirjan toteutuminen on ollut yhteisöl-
linen prosessi. Toimitustyö on tapahtunut tasapuolisessa yhteistyössä, 
ja vuoropuhelu kirjoittajien kanssa on ollut tiivistä. Lisäksi joidenkin 
osien kirjoittajat ovat työstäneet artikkeleitaan toisiaan vastavuoroises-
ti kommentoiden. Haluammekin lopuksi kiittää koko ”Yhteisö-poruk-
kaa”, teitä kaikkia kirjoittajia, siitä ajasta ja vaivannäöstä, joka teki kä-
sillä olevan kirjan mahdolliseksi. Kiitos kuuluu myös monille ihmisille, 
jotka ovat osallistuneet tekstien kommentoimiseen ja eteenpäin viemi-
seen. Osa kirjan teksteistä on läpikäynyt anonyymin referee-kierroksen: 
haluamme kiittää lausunnon antajia pätevistä lausunnoista ja nopeasti 
sujuneesta kommentointikierroksesta. Kirjaa on osin toimitettu ja nel-
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jää artikkelia työstetty Suomen Akatemian ”Tuen ja kontrollin dilemma 
sosiaalityön käytännöissä” (2005–2007) tutkimusprojektin puitteissa. 
Myös muut kirjoitus-, tutkimus- ja toimitustyötä tukeneet rahoittajata-
hot ja yhteistyökumppanit ansaitsevat kiitoksen. Kiitämme Sosiaalityön 
tutkimuksen seuraa tuesta ja PS-kustannusta jälleen yhden Sosiaalityön 
tutkimuksen vuosikirjan julkaisemisesta.


