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Työtä, jolla on väliä!

Työtä, jolla on väliä!
Olen toiminut sosiaalialan asioiden parissa yli kolmekymmentä vuot-

ta. Hetken aikaa olen myös työskennellyt alalla, mutta pääosan tästä 

ajasta olen kirjoittanut sosiaalityöstä ja sosiaalialasta, alan ammatti-

laisista sekä edunvalvonnasta. Näiden vuosien aikana olen tavannut 

suuren määrän osaavia, työlleen sopivan omistautuneita sosiaalialan 

ammattilaisia ja nähnyt, mitä innostus saa aikaan. Tämä kirja kertoo 

heistä sekä niistä tilanteista ja olosuhteista, joissa he työskentelevät ja 

innostuvat.

Sosiaalialan kenttä on laaja, ja alan koulutusten jälkeen voi luoda 

antoisan työuran aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, päihdepalve-

luissa, vanhuspalveluissa, kouluissa, varhaiskasvatuksessa, vammais-

palveluissa, terveyssosiaalityössä, terapeuttisessa työssä, työllisyyden 

palveluissa, kriminaalihuollossa, nuorisososiaalityössä, kuntouttavas-

sa työssä, maahanmuuttotyössä tai seurakuntien palvelussa. Alan am-

mattilaiset voivat toimia asiakastyössä, kehittäjinä, esimiehinä, opet-

tajina, kouluttajina, tutkijoina, yrittäjinä – nämä vain mainitakseni.

Julkisuudessa sosiaalialan työtä kuvataan ajoittain raskaaksi, ja voi 

syntyä vaikutelma, että alalla työskentelevät miettivät usein työpaikan 

vaihtoa. Tämä ei ole totta. Sosiaalialan monissa tehtävissä viihdytään, 

ja alalla saa tehdä työtä, joka on palkitsevaa ja merkityksellistä – sel-

laista työtä, jolla on väliä. Työpaikkoja vaihdetaan kyllä, mutta taus-

talla ei suinkaan ole tyytymättömyys työhön. Työpaikkaa vaihdetaan, 
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koska halutaan kokeilla uutta ja edetä tehtäviin, joissa voi syventää 

omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan, kehittää, tutkia tai johtaa. Jot-

kut vaihtavat työtä myös siksi, että muualla maksetaan parempaa palk-

kaa tai työolot olivat vanhassa työssä mahdottomat. Se onkin oikein. 

Huonosta työelämästä ei kannata kärsiä. On vastuullista huolehtia it-

sestä, jotta jaksaa huolehtia muista.

Sosiaalialan työ on laaja-alaista muutostyötä, jota tehdään raken-

teissa, yhteisöissä ja henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Alan ih-

misiä innostaa juuri työn monipuolisuus. Rakenteellinen työ tarjoaa 

mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaalisten ongelmien juurisyihin. Yhtei-

sösosiaalityössä työskennellään esimerkiksi tietyllä asuinalueella ja 

vaikkapa sosiokulttuurisen innostamisen keinoin voimaannutetaan 

ihmisiä toimimaan. Työ ihmisten parissa on monille palkitsevinta. 

Työn parhaita puolia on nähdä, kuinka ihmiset löytävät oman toimi-

juutensa ja pääsevät vaativasta elämäntilanteesta eteenpäin.

Tätä kirjaa varten olin tekemisissä yli kolmenkymmenen sosiaa-

lialan ammattilaisen kanssa. He jakoivat läheltä työn arkea ajatuksiaan 

siitä, mikä heidät on tuonut alalle, mikä heitä työssä motivoi ja innos-

taa ja millaista jälkeä työssä on saatu aikaan. Osa heistä on työvuosil-

taan nuoria ja osa jo pitkään alalla olleita. Yhteistä kaikille on, että he 

tekevät sosiaalialalla palkitsevaa ja innostavaa työuraa. Kiitos teille 

kaikille tarinastanne!

Kiitos myös Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle saamastani 

tuesta ja ammattijärjestö Talentialle.

Helena Jaakkola

Helsingissä 13.1.2019
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