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Kokoontuu torstaina 14.2.2013 klo 15.15−17.00
Työryhmän koordinaattori: Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto, e-mail satu.ranta-tyrkko@uta.fi
Kaivostoiminta on laajentunut Suomessa viime vuosina nopeasti. Laajamittaisten uusien
kaivoshankkeiden myötä Euroopan suurin kultakaivos ja nikkelikaivos ovat tällä erää Suurikuusikon
kultakaivos Kittilässä ja Talvivaaran nikkelikaivos Sotkamossa. Monia muita kaivoshankkeita on pitkällä ja
myös kaivosvaltauksia on tehty runsaasti. Heikkoja kansantaloudellisia kasvunäkymiä vasten
kaivostoiminnan vilkastuminen on herättänyt toiveita ulkomaisista investoinneista, uusista työpaikoista
ja lisääntyvästä taloudellisesta toimeliaisuudesta. Toisaalta huolta herättävät erityisesti kaivostoiminnan
ympäristövaikutukset sekä tuottojen valuminen pääosin maan rajojen ulkopuolelle. Etenkin PohjoisSuomessa kaivostoiminnan ja sen vaatiman infrastruktuurin pelätään vaarantavan alueen muita tärkeitä
elinkeinoja, kuten turismia, poronhoitoa ja kalastusta. Kaivostoiminnasta ollaankin montaa mieltä ja
suhtautuminen siihen jakaa mielipiteitä niin kaivospaikkakunnilla kuin kansallisesti. Osa korostaa
toiminnan välittömiä hyötyjä, osa on huolissaan sen pitkäaikaisista seurauksista.
Työryhmään toivotaan puheenvuoroja kaivostoiminnan välillisistä vaikutuksista sosiaalityöhön. Mitä
hyötyä, haittaa, kenelle ja miten kaivostoiminnasta näyttäisi sosiaalityön näkökulmasta olevan?
Vaikuttaako kaivostoiminta jollakin tavalla sosiaalityön olemassa olevaan asiakaskuntaan
kaivospaikkakunnilla, ja jos niin miten? Tuottaako kaivostoiminta joitakin erityisiä sosiaalityön tarpeita,
tai vastaavasti resursseja työn tekemiseen? Heijastuvatko kaivostoiminnan ympäristövaikutukset jollakin
tavalla sosiaalityön arkeen? Minkälaisia sosiaalityössä tuntuvia seurauksia kaivostoiminnasta voi olettaa
olevan tulevaisuudessa?

Ohjelma:
15:15 – 15.20
Työryhmän käynnistys ja lyhyt esittelykierros läsnäolijoiden kesken
15.20 – 16.00

Ympäristökysymysten ajankohtaisuus globaalissa ja paikallisessa sosiaalityössä
Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@chydenius.fi ja Kati Närhi, kati.narhi@chydenius.fi, Jyväskylän
yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, kati.narhi@chydenius.fi
Ympäristökysymykset ovat nousseet vahvasti pintaan globaalin sosiaalityön keskusteluissa muutaman
viime vuoden aikana. Suomalaisessa sosiaalityön teoreettisessa keskustelussa ja käytännön
toimintamalleissa ympäristökysymykset ovat olleet esillä ekososiaalisen tai ekologisen lähestymistavan
yhteydessä (Matthies 1987; 1993; Matthies & Närhi 1998; Matthies, Närhi & Ward 2001). Myös
suomalaisessa sosiaalipolitiikassa on avattu intensiivinen kestävän kehityksen sosiaalipolitiikan etsintä
(Helne, Hirvilammi & Laatu 2012; Helne & Silvasti 2012).

Taustaksi suomalaisten paikallisten ympäristökysymysten käsittelylle sosiaalityössä analysoimme
työryhmäpaperissa uusinta kansainvälistä keskustelua sosiaalityön ja ympäristökysymysten välisistä
yhteyksistä ja paikannamme sen keskeisiä ulottuvuuksia (mm. globaalin talouden paikalliset vaikutukset
sosiaalityössä, ympäristöoikeudenmukaisuus, ympäristökriisi sosiaalityön yhteiskunnallisen funktion
kriisinä). Keskeistä on myös pohdinta sosiaalityön osuudesta yhteiskuntien ns. ekososiaalisen
uudistumisen (ecosocial transformation, Peeters 2011, Elsen 2011) haasteessa. Se yhdistää eri
tieteenaloja ja yhteiskunnallisia toimijoita etsimään kokonaisvaltaista kestävää kehitystä, joka irtautuu
jatkuvan taloudellisen kasvun mallista. Analysoimme kirjallisuudesta erilaisia sosiaalityön ekososiaalisia
käytännön toimintamalleja, asiantuntijuuden paikkoja sekä rakenteellis-poliittista ulottuvuutta.
16.00 – 16.40

Miksi ja miten kaivostoiminta liittyy sosiaalityöhön? Esimerkkejä ja ehdotuksia
Suomesta ja Intiasta
Satu Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto, e-mail satu.ranta-tyrkko@uta.fi
Sekä Suomi että Itä-Intia ovat tällä hetkellä aktiivisen kaivostoiminnan paikkoja. Kiinnostukseni
kaivostoiminnan ja laajemmin luonnonvarojen käytön vaikutuksista ja merkityksistä sosiaalityössä
kumpuaa aiemmasta tutkimustyöstäni Odishan osavaltiossa Intiassa, ja siellä ympäristön tilaan, käyttöön
ja luonnonvaroihin liittyvien kysymysten kriittisestä roolista erityisesti maaseudulla elävien köyhien
ihmisten päivittäiselle selviytymiselle. Monista mittavista yhteiskuntien välisistä eroista huolimatta
tietyissä asioissa kansallisen tason keskustelua on käyty 2000-luvun Suomessa ja Intiassa osin
samantyyppisellä sanastolla ja hengessä: Puheen ja paikallisten kiistojen aiheena ovat olleet muun
muassa maankäyttö- ja omistusoikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet ja elämäntavan edellytysten
turvaamisen mielekkyys, metsänhakkuiden oikeutus suhteessa metsien muuhun käyttöön ja arvoihin, ja
kaivostoiminnan tuomat taloudelliset hyödyt ja ympäristö- ja muut haitat. Sattuman sijaan tulkitsen,
David Harveya ja Lena Dominellia mukaillen, aiheiden yhteneväisyyden heijastavan ihmisten ja
ympäristön (/luonnon) suhdetta kapitalistisessa järjestelmässä laajemminkin. Esityksessäni käytän
Suomea ja Itä-Intiaa, erityisesti Odishan osavaltiota, ikkunoina joiden kautta keskustella
kaivostoimintaan liittyviä sosiaalisen ja ekologisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, joista monet ovat
yhtä aikaa sekä paikallisia että globaaleja. Esitys pohjaa tällä erää suunnitelma-vaiheessa olevaan
pyrkimykseeni tehdä ekososiaaliseen näkökulmaan kiinnittyvää tutkimusta kaivostoiminnasta Suomessa
ja Odishassa.

16.40 – 17.00
Aikaa yhteiselle keskustelulle päivän esityksistä ja/ tai laajemmin sosiaalityön ja ekologian, tai
sosiaalityön, teollisuuden ja luonnonvarojen hyödyntämisen suhteista.

