
ISO

Olen työskennellyt sosiaalialan
kehittämis- ja innovaatiorakenteessa ja

-ympäristössä
-itäsuomalaisen ihmisen ja alueen asialla-
-sosiaalisten innovaatioiden maailmassa-

ajatuksella:
vanhaa ei vain paikata uuteen kuntoon

- luodaan uutta
-ei vain selviydytä muutoksissa

– muutetaan, muututaan  itse rohkeasti
- ihmisten hyvinvointi mitataan 

kyvyssä luoda ihmisten keskeistä 
vuorovaikutusta

ja yhteyttä
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ISO
Sosiaaliala on erikoisala, joka on keskittynyt 

yksilön,
yhteisön ja yhteiskunnan välisissä suhteissa 

esiintyviin ilmiöihin

Sosiaalinen toimialana, tutkimusalana, 
kehittämisalana, koulutusalana

(Lehmuskoski 2006, 14)

Sosiaalityö on ihmisoikeuksia puolustavaa 
vaikuttamistyötä. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
ihmisoikeuksien edistäminen ovat sosiaalityön keskeisiä 

periaatteita
(Johanna Hirvonen. Länsi-Savo 28.10.2022)
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ISO
Sosiaalityön asiantuntijuus vahvasti sidoksissa 
aikaansa, yhteiskuntaan ja siinä tapahtuviin 

muutoksiin

Kehityksen arviointi, ennakointi, kehitykseen 
vaikuttaminen,

alueen, yhteisöjen,
palvelukokonaisuuksien,
palvelujen kehittäminen,

osaamisen 
kehittyminen

monialainen, monitieteinen, yli rajojen yhteistyö



Keitä me ajattelemme
Hylkysyrjän nuoria, koulubussissa nuoruuden äärellä 

(Päivi Harinen ym. 2012) Nuoruutta takametsissä ja poeräkylillä

Nuoria, jotka putoavat koulusta

Nuoria jälkihuollossa, ulos heitettyjä

Aikuisia toimeentulotuen viidakossa, hukassa

Mieli-päihde-ongelmaisia odotushuoneissa, välitiloissa

Työttömiä , työkyvyttömiä isiä ja äitejä, köyhiä lapsiperheitä

Vanhempia, jotka eivät jaksa

Hallitsemattomia arjen kulkijoita, väkivaltaa

Syrjäkylien ikääntyneitä ihmisiä, avuttomia, yksin

Vanhuksia laitoksissa resurssikadon keskellä

Vammaisia  palveluviidakoissa ja etujensa tulkintaongelmissa

ISO SOSIAALIPOLITIIKAN,
ALUEENSA SOSIAALISEN 
ASIALLA:
KEHITTÄMISTYÖMME ON
YHTEISKUNNALLISTEN 
EPÄKOHTIEN 
EHKÄISEMISEEN JA 
KORJAAMISEEN LIITTYVÄÄ, 
VARSINKIN HEIKOSSA 
ASEMASSA OLEVIEN 
AUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄÄ 
JA HEIDÄN 
ELÄMÄNHALLINNAN 
TAITOIHINSA LIITTYVÄÄ
(LEHMUSKOSKI 2006, 10)



ISO
Kumppani, verkostokutsuja, verkostojen 

kutoja, verkostojohtaja

kulttuurikompetentti, vetovoimainen kutsuja
Erityisesti Itä-Suomessa on aina ollut vallalla

”kaikki mukaan”-ajattelutapa, koska väkeä ja 
erilaista pääomaa on ollut vähän

ISO, verkostojen verkosto
Sosiokulttuurinen innostaja

- kumppanuusjohtamisen mestari-

11.11.2022 Mali Soininen 5



ISO

Dialoginen verkostojen 
johtaminen

- avointa tutkivaa vuoropuhelua
osallistujien kanssa

tavoitteena kaikkien osapuolten 
itseymmärryksen ja sitä kautta 

todellisuuden ymmärtämisen lisääntyminen

Vrt. Lehtovaara, Jorma & Jaatinen, Riitta (toim.) 1994: Dialogissa, 
matkalla mahdollisuuteen, s. 24. Tampereen 

opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A21/1994.)



Auttamisen ja 
hyvyyden

arkipäiväistymisen
vaatimus

Piispa emeritus Kari Mäkinen

Kun perusturvallisuus järkkyy, tarvitaan 
tiivistä sosiaalista kudosta, ettei ihminen 
jää yksin kantamaan epätoivoaan, 
tilanteen synnyttämää kaaosta, 
epävarmuutta, ahdistusta, 
yksinäisyyttä….
Turvallisuus ja turvan tila syntyy vain 
monen tahon yhteisellä systemaattisella 
hallitulla auttamisella, vastakohta 
yksilölliselle, individuaaliselle: painotus 
suhteisiin, kaikkea, mikä koskee ihmisten 
elämistä yhteisönä, ihmistä 
yhteiskuntaolentona tai yhteiskunnan 
vaikutuksen alaisena 
yhteiskunnan etua edistävä toiminta
avun tarpeessa olevien, kärsivien 
ihmisten tukeminen ja auttaminen niin, 
että he saavat välttämättömät 
elämäntarpeensa 
ns. lähimmäisenrakkauden ajatus
suppeammin ammattiterminä: julkisen 
vallan harjoittamaa sosiaalihallinnon 
piiriin kuuluvaa toimintaa
(Nieminen 1955, 39-40)
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