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Dosentti Jorma Niemelä: 
 

Yksilön arvotajunnan herääminen                                                              
ja yhteiskunnallinen muutos 
 

Moraalin synnystä käytävä keskustelu pohtii kysymystä, onko moraalin lähde ulkoapäin anne-
tuissa normeissa kuten yhteiskunnan lainsäädännössä, uskonnollisissa lähteissä tai sosiaali-
sessa elämässä vai nouseeko moraalinen teko kuuliaisuudesta sille sisäiselle laille, joka ilmoit-
taa ihmiselle hänen todellisen olemuksensa ja sen antamat vaatimukset elämälle. Kysymyksen 
ratkaisu liittyy ihmiskäsitykseen: kehkeytyykö ihmisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 
omassa kehityksessään vastuuseen kykenevä yksilö? 
 

Omatunto ja yhteistunto 

Moraalilla voidaan nähdä kaksi puolta. Toinen niistä toteutuu yhteistunnossa – kuten omaa-
tuntoa useissa muissa kielissä nimitetään, vrt. esimerkiksi ruotsin samvete ja englannin cons-
cience. Yhteistunto on se tajunnallinen aines, joka saa sisältönsä kulttuurista ja yhteiskunnasta. 
Se sisältää normeja, odotuksia, sääntöjä ja käyttäytymistapoja. Yhteistunnolla on keskeinen 
merkitys sosiaalisessa elämässä, koska kollektiivinen moraali tekee yhteiskunnan jäsenten 
käyttäytymisestä ennustettavaa ja tajuttavaa. Tämä estää sosiaalisen elämän muodostumista 
sekasortoiseksi.  

Toinen puoli moraalista toteutuu siinä omassatunnossa, joka on intuitiivinen ja tietyllä tavalla 
myös irrationaalinen. Se avaa ihmiselle "sen, mikä on välttämätöntä". Omatunto on se henki-
nen ulottuvuus, joka tekee persoonalliset ratkaisut ja valinnat. Omantunnon tehtävänä on olla 
myös päättämässä, onko yhteistuntoon ympäristöstä tarjoutuva aines persoonallisesti hyväk-
syttävissä vai hylättävissä. Omantunnon käsite on tässä nyt yleistä omantunnon käsitettä ra-
jatumpi. Tätä omaatuntoa ei tule pitää pelkkänä normien sisäistämisenä, jossa yhteiskunnan 
normatiivinen paine hyväksytään ja omaksutaan. Omatunto voi toimia vastoin normatiivista 
painetta. Pelkästään yhteistunnon ohjattavana oleminen merkitsee ulkoaohjautuvuutta. 

Vaatimusta tulla siksi, mitä yksilö olemuksellisesti ja potentiaalisesti on, on kutsuttu moraa-
liseksi imperatiiviksi. Moraalinen imperatiivi on kasvaa persoonaksi persoonien yhteisössä. 
Moraalinvastainen teko on toimia sen vastaisesti, mikä on ihmisen olemuksen mukaista.  

Yhteistunto ja omatunto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaikkien muiden kuin erakkojen 
elämässä. Me saatamme olla kodinperintönä tai myöhempien valintojen perusteella mukana 
erilaisissa ryhmissä, joista Zygmunt Bauman puhuu normatiivisina viiteryhminä. Normatiiviset 
viiteryhmät vahvistavat ja korjaavat jäsentensä tekoja. Yksilö haluaa toisinaan antaa ryhmälle 
vapaaehtoisesti eräänlaisen valvojan roolin ja sallia myös omaa vapauttaan rajoitettavan nor-
matiivisen viiteryhmän toimesta. Yksilö voi olla myös välittämättä normatiivisen viiteryhmän 
paineista, voi kyseenalaistaa ja uhmata sen normeja tai hyväksyä ja suorastaan haluta kuulu-
mista siihen ja sen elämäntapaan. Ja yksilö voi myös uudistaa, vahvistaa, rapauttaa tai tuhota 
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normatiivisen viiteryhmänsä moraalia. Sosiaalisen median aikana meidän on entistä helpom-
paa löytää ryhmiä, joiden ajatukset, arvot ja normit jaamme. 

Omantunnon ihmiset 

Ihmisen arvotajunnan herääminen ja selkiytyminen ovat osa sivistymisen prosessia: tulee taju 
siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin yksilölle ja yhteisölle. Parempaan elämänmuotoon pyr-
kivät yhteiskunnalliset liikkeet ovat syntyneet siitä, että on ensin havaittu yhteiskunnalliset 
vääryydet, epäoikeudenmukaisuudet ja epäkohdat ja sitten on kyetty hahmottamaan asian-
tila, jossa epäoikeudenmukaisuus olisi poistettu. Näistä on syntynyt poliittisia liikkeitä ja lo-
pulta järjestäytyneitä poliittisia puolueita. Kansalaisjärjestöjen historiasta nousee monia suu-
ria nimiä, jotka ovat kyenneet näkemään ongelman ja artikuloimaan siihen ratkaisun. Työvä-
enliike syntyi teollistumisen mukanaan tuomien ongelmien ja vääryyksien korjaamiseksi. 

Risto Volanen tuo tuoreessa kirjassaan Suomen synty ja kuohuva Eurooppa (2017) esiin sen, 
kuinka Suomea eivät synnyttäneet vain sodat ja sattumat, vaan myös monet itsenäisyystah-
toiset, viisaat ja vaikutusvaltaiset toimijat jo itsenäisyyttä edeltävinä vuosikymmeninä, jopa 
vuosisatoina. Heille autonomiasta, itsenäisyydestä ja suomalaisuudesta oli tullut tavoiteltava 
arvo ja päämäärä. Ilman heitä tuskin olisimme olleet sata vuotta itsenäinen valtio, joka on 
noussut yhdeksi maailman parhaimmista valtioista. 

Kristinuskon historiasta löytyy monia nimiä, jotka eivät ole vaikuttaneet vain uskonnolliseen 
elämään vaan syvästi ja joskus jopa käänteentekevästi yhteiskunnalliseen elämään. Englanti-
laista John Wesleytä (1702-1791) ei tunneta vain Metodiskirkon perustajana vaan myös uupu-
mattomana yhteiskunnallisten epäkohtien esiintuojana ja korjaajana. Hän ja hänen seuraa-
jansa vaikuttivat moniin sosiaalioikeudellisiin uudistuksiin vankilareformista orjuuden lakkaut-
tamiseen. Suomalaisista voimme nostaa esimerkeiksi kaksi lujatahtoista naista: Vaasan kuver-
nöörin tyttären Matilda Wreden (1864-1928) ja Aurora Karamzinin (1808-1902), jotka ovat jät-
täneet lähtemättömän jäljen suomalaisen sosiaalityön ja diakonian historiaan. 

Tuskin kukaan yhteiskunnallisista tai uskonnollisista toimijoista kykenisi yksin mihinkään, 
vaikka heille kuinka olisi kirkastunut yhteiskunnalliset epäkohdat ja niihin ratkaisut. Yleensä 
muutosta edeltää laajempi ajan hengen kypsyminen uudelle – puhutaan myös sosiaalisesta 
tilauksesta. Muutoksen tekijöiksi nousevat kykenevät sanoittamaan selkeästi tilanteen ja ta-
voitteet. Muutoksen tekijöiden sanoma resonoi siten kansalaisten orastavaan tietoisuuteen ja 
eettiseen pohdintaan. Ja näin syntyy yhteiskunnallinen liike ja yhteiskunnallinen muutos. 

Vallankumoukset, luova tuho ja disruptio 

Maailmaa eivät muuta vain arvot ja aatteet. Ihmisen tiedon ja älyn synnyttämät keksinnöt 
muuttavat tuotantoa, taloutta ja valtasuhteita. Höyrykone synnytti ensimmäisen teollisen val-
lankumouksen, liukuhihna toisen, mikrosiru kolmannen ja nyt elämme neljättä teollista vallan-
kumousta, jossa yhdistellään tiedon, esineiden, sovellusten ja palvelujen ominaisuuksia uusin 
tavoin (tekoäly, IoT, nanoteknologia, geeniteknologia, biotekniikka jne.). Toki kaiken uuden 
teknologian käytöstä päättävät ihmiset arvoineen ja aatteineen: ydinteknologiaa on käytetty 
niin voimaloissa kuin aseissa. Mutta teknologia saattaa alkaa ohjata kehitystä ilman että sen 
käytön etiikkaa riittävästi pohdittaisiin. 

Yhteiset uhat, kuten ilmastonmuutos, saavat valtiot, yritykset ja myös kansalaisyhteiskunnan 
suuntautumaan uudelleen, vaikka muutos on hidas ja täynnä myös takapakkeja. Usein tapah-
tuu niin, että jotkut näkevät luonnonsuojelun ensin arvona. Sitten vähitellen arvot muuttuvat 
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lainsäädännöksi ja jopa taloudelliseksi pakoksi: on yhä hankalampi myydä muita kuin vähä-
päästöisiä autoja. 

Uusi ei juuri koskaan murtaudu esiin rauhallisena ja ristiriidattomana kehityksenä. Taloustie-
teessä puhutaan luovasta tuhosta, joka hävittää vanhat yritykset, tuotteet ja ammatit uusien, 
parempien ja tuottavampien tieltä. Toimialamurroksista on alettu käyttää sanaa disruptio, 
joka kuvaa nykyisten toimintatapojen häviämistä ja uuden murtautumista esiin. Digitalisaatio 
muuttaa elämää milteipä kaikilla elämän osa-alueilla. 

Kun tähän vielä liittyy globalisaatio ja tuotannollisen kehityksen haitat, erityisesti ilmaston-
muutos, niin aatteiden ja poliittisen ajattelun kehittyminen vaatii entistä enemmän kykyä 
nähdä tulevaisuuteen, nähdä kehityssuuntia ja nähdä kokonaisuuksia. Esiin nousee erilaisia, 
keskenään ristiriitaisia arvoja. On paljon tilanteita, joissa jotakin on uhrattava, että uusi voi 
saada sijaa. 

Näiden lakeuksien suuri ajattelija Santeri Alkio kirjoitti vuonna 1921 seuraavaa: 

”Edistyksen täytyy siis useimmiten kulkea raunioitten ylitse kyynelten vuota-
essa, vanhaa murskaten ja sulattaen. Mutta kun se on tapahtunut, nousevat 
uudet tekijät, jotka luovat uutta, - sulaneitten lumiukkojen sijalle kenties kukka-
tarhoja.” 

Väliportaanhallinnon arvot 

Hyvät maakuntien ihmiset! Työn alla on nyt historiallisen suuri murros suomalaisessa välipor-
taanhallinnossa. Julkisessa keskustelussa on paljon tietämättömyyttä nykyisestä väliportaan 
hallinnosta ja perehtymättömyyttä uudistuksen peruslähtökohtiin. Vielä näinä kuukausinakin 
mediassa saatetaan ihmetellä, miksi hallintohäkkyröitä ja -himmeleitä lisätään, vaikka ky-
seessä on mittava lukuisten eri toimijatahojen ja viranomaistahojen integrointi yhdeksi, de-
mokraattisesti ohjatuksi itsehallintohallintoalueeksi. Tuntuu siltä, että osa kannanottajista ei 
olisi joutunut mitenkään tekemisiin ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen, 
maakuntien liittojen ja lukuisten kuntayhtymien kanssa. 

Totta kai uudistuksessa on kyse myös poliittista arvoista ja poliittisesta sopimuksesta. Mutta 
niin kuin demokratiassa yleensä tapahtuu, niin nytkin eri tahot ovat punninneet erilaisia ar-
voja. Maakuntauudistuksen kannatus tai ainakin uudistuksen hyväksyntä on mielestäni laajen-
tunut, vaikka vastakkaisia ja varsin äänekkäitäkin puheenvuoroja kuullaan. 

Kun useimmissa Euroopan maissa on demokraattisesti ohjattu väliportaanhallinto, voisim-
meko sanoa, että Suomi korostaa maakuntauudistuksella eurooppalaisia arvoja? Tai kun 
useimmat nykyisistä väliportaan organisaatioista ovat aika etäällä demokraattisista proses-
seista, niin eikö vaaleilla valittu maakuntavaltuusto vahvista demokraattisia arvoja?  

Eurooppalaisilla arvoilla voidaan tarkoittaa melkeinpä mitä vain; konkreettisempaa on puhua 
vaikka subsidiariteettiperiaatteesta. Siinä arvona nähdään se, että päätökset tehdään mahdol-
lisimman lähellä ihmisiä. Ylemmäs siirretään vain ne asiat, joita ei paikallisella tasolla voida 
hoitaa, kuten nyt on vaikkapa soten osalta päätetty. Vastakohtana on vaikka etatismi, valtio-
keskeisyys. 
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Maakuntauudistuksella on myös paljon käytännöllisiä, pragmaattisia perusteluita. Uudistus 
epäonnistuu, jos vain vanhat hallintorakenteet ja hallintokulttuuri siirretään sellaisinaan yh-
teen. Nyt on mahdollisuus aidosti uudistaa niin palveluita kuin palvelukulttuuriakin. Digitali-
saatio on siihen oiva alusta ja oiva väline. Kaikki voidaan tehdä aikaisempaakin fiksummin. 

Lainsäädäntöluonnos maakuntahenki. Nyt tarvitaan niitä yksilöitä ja yhteisöjä, jotka luovat, 
jäsentävät ja artikuloivat niitä yhteisöllisiä arvoja, jotka elähdyttävät kunkin maakunnan maa-
kuntahenkeä – lakiesitys puhuu ”maakunnallisesta identiteetistä” – , elinvoimaa ja hyvinvoin-
tia. Olen ollut pettynyt maakuntalakiluonnosten aneemisiin tehtäväluetteloihin ja olen yrittä-
nyt hahmottaa maakuntien tehtävät isompina kokonaisuuksina (ks. Niemelä, Saksi ja Virtanen 
2016): 

 Palvelevalla hallinnolla tarkoitetaan kaikkia niitä viranomaistehtäviä, joita välipor-
taanhallinnolla tulee olemaan. Niiden tehtävänä on palvella kansalaisia ja yhteisöjä. 
Samaa asiakaslähtöisyyttä ja selkeitä palveluprosesseja odotetaan maakunnan hallin-
nollisilta palveluilta kuin odotetaan tulevilta sote-palveluilta. 

 Osallistavalla hyvinvoinnilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tule-
vaisuuden yksi keskeinen haaste on saada kansalainen osallistumaan terveytensä vaa-
limiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jatkossa niin kunnille kuin 
maakunnillekin, vaikka varsinaisten sote-palveluiden järjestämisvastuu tuleekin yksi-
selitteisesti maakunnille. Kansalaisyhteiskunnan elävyys on keskeinen hyvinvoinnin 
edellytys. 

 Uudistuvalla elinvoimalla tarkoitetaan kaikkia kasvu-, kehittämis- ja tutkimuspalve-
luita – soten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta erillisinä omat säädöksensä. Myös 
kunnilla on elinvoimatehtävä, mutta monet elinvoimakysymykset koskettavat kuiten-
kin laajempaa aluetta kuin vain yhtä kuntaa.  

Näiden kautta on ehkä mahdollista paremmin rakentaa maakuntia myös arvoyhteisöinä kuin 
vain pelkkien tehtäväluettelojen varassa. 

Erityisesti toivon, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan syntyy luovia ekosystee-
mejä. Tämä aika ei enää ole kankeiden hallintoelinten aikaa vaan jämäkän hallinnon lisäksi 
tarvitaan ennen kaikkea hallinnan verkostoja. Jokaisen maakunnan alueella toimii vähintään 
yksi ammatti- tai tiedekorkeakoulu, monissa maakunnissa niitä on useita.  

Mutta kaikkein tärkeintä olisi avata aidossa dialogissa uudistuksen arvoperustaa. 

Soten yhteiskuntavisio 

Otan esille vielä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen arvopäämäärät. Nostan esille yhtei-
söllisyyden ja osallisuuden merkityksen palveluiden rinnalla ja sisällä. 

Monen mielestä järjestöihin ei voi luottaa hyvinvoinnin tuottamisessa. Järjestön toiminta kun 
voi vaikka lakata. ”Minä luotan vain hyvinvointivaltioon”, sanoi eräs keskustelukumppani, sit-
temmin kansanedustaja. Yritin sanoa, että hyvinvointivaltiota ei antanut meille Ruotsin kunin-
gas eikä Venäjän tsaari. Sen loi kansalaisyhteiskunta. Ensin kansalaiset, miehet ja naiset, opet-
telivat yhteistoimintaa ja vaikuttamistoimintaa järjestöissä, nuorisoseuroissa, työväentaloilla 
ja puolueosastoissa. Siitä syntyi demokraattinen valtio, siitä syntyi aikoinaan myös pohjois-
maistyyppinen hyvinvointivaltio. 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto on perustunut niille arvoille, joille hyvinvointivaltio on rakennettu. 
Vaikka valinnanvapautta on ollut vanhassakin lainsäädännössä, valinnanvapaus arvona ja pää-
määränä on noussut vahvasti esille. Sote-markkinoiden vahvistuminen ja laajentuminen voi-
daan nähdä arvona sinänsä tai välineenä sille, että järjestelmä kehittyisi tehokkaammaksi, 
tuottavammaksi, taloudellisemmaksi ja palvelukykyisemmäksi. Kansanväliset kokemukset ei-
vät välttämättä tue kaikkia näitä tavoitteita koko järjestelmän tasolla, vaikkakin monissa erilli-
sissä toiminnoissa on saavutettu eittämättömiä tehokkuushyötyjä. Mutta monet näkevät 
markkinoiden toiminnan ikään kuin itseisarvona. 

Aikoinaan alkoholitutkijana tarkastelin alkoholipolitiikkaa erilaisten intressien kautta (Niemelä 
1988). Sillä sarallahan elinkeinopolitiikka on aina näkyvästi esillä hyvinvointi-intressien rin-
nalla. Erilaisia intressejä kokosin täyden tusinan – ja ne kaikki intressit olivat läsnä tuoreim-
massa alkoholipolitiikan kädenväännössä keväällä. Intressien takana on erilaisia arvoja. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistusta kannattaisi tarkastella myös erilaisten intressien ja arvo-
jen kautta. 

Yksi keskeinen nykyjärjestelmän ongelma on sen tuottama eriarvoisuus. Sen kautta ei ole 
kyetty taklaamaan terveyseroja ja sosiaalista eriarvoisuutta. Vaikka tasa-arvotavoite on jäänyt 
keskustelussa valitettavasti vähemmälle, sitä ei saisi unohtaa. Leveämmät hartiat eivät auto-
maattisesti tuota parempaa järjestelmää. 

On suuri vaara, että rakennamme sote-järjestelmämme vain palveluiden, ja erityisesti vastaan-
ottopalveluiden, varaan. Liitoskuntia tutkineen Päivi Kivelän (2014) Syrjässä syrjäytyneet -ra-
portti osoitti kuinka hyvinvointivaltio saattaakin muuttaa kaupunkeihin ja keskuksiin silloin, 
kun yritetään saada palveluille ”leveämmät hartiat”.  Leveämmät hartiat eivät automaattisesti 
takaa parempia sosiaalipalveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus epäonnistuu sosiaali-
puolen osalta surkeasti, jos rakennamme sen vain palveluiden varaan. Me tarvitsemme osalli-
suutta ja yhteisöllisyyttä, kannattelevia ihmissuhteita ja toivon horisontteja vastataksemme 
kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien tarpeisiin. Siksi olen yrittänyt hahmotella seuraavan-
laista sote-visiota: 
 

Tavoitteena olisi luoda yhdessä osaaminen ja voimavarat yhdistäen sellaisia in-
klusiivisia, älykkäitä ja resurssitehokkaita toimintatapoja ja palvelukokonai-
suuksia, joissa valtaistetaan ja voimaannutetaan kansalaiset ja kansalaisyhteis-
kunta, yhdistetään kaikkien eri toimijoiden kyvykkyys ratkaista taloudellisia, 
ekologisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja sivistyksellisiä ongelmia luomalla edelly-
tyksiä ja mahdollisuuksia, siirretään painopistettä ehkäisevään otteeseen ja 
joissa hyödynnetään teknologia. 
 

Uskon, että täällä pohjalaismaakunnissa, jossa yksilön vastuulla, yhteisöllisyydellä ja yritteliäi-
syydellä on kullakin vankka jalansija, tämä ajattelu saa vastakaikua. Tavoitteen toteuttaminen 
edellyttää aina niitä omantunnon ihmisiä, jotka kykenevät nousemaan itsekkyyden ja ryh-
mäedun yläpuolelle sekä näkemään ja sanoittamaan yhteisen hyvän. 

  

 


