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Kirjan lähtökohtana on etsiä 
vastauksia siihen, miten ja mik-
si tähän asti erilliset sosiaalipo-
liittiset ja ympäristökeskustelut 
tuotaisiin lähemmäksi toisiaan. 
Näiden erileirisyys on eräs taus-
tatekijä poliittiselle vaitonaisuu-
delle maapallon tilasta. Sosiaali-
politiikka on kirjassa ymmärret-
ty sekä laaja-alaisena yhteiskun-
tapolitiikkana että etuuksiin ja 
palveluihin painottuvana järjes-
telmänä.

Tekijät pohjustavat tehtä-
väänsä lähtemällä liikkeelle pe-
rustavimmasta tosiasiasta: ih-
misen toiminta on mahdollis-
ta vain luonnonympäristömme 
ehdoilla. Tämä itsestään selvyys 
on tarpeen löytää uudestaan. 
Kestävän kehityksen heikos-
sa tulkinnassa kehityksen ulot-
tuvuuksia tarkastellaan erillään 
toisistaan. Vahvassa tulkinnassa 
ne sijoittuvat suhteessa toisiin-
sa siten, että talousjärjestelmä 
on sosiaalisen sisällä, ja kumpi-
kin niistä on ekosysteemin pii-
rissä. Siitä piirretty yksinkertai-
nen kaunis kuvio (s.15) valai-
see asian kirkkaasti. Vallitsevis-
sa talousopeissa luonnon saas-
tumista ja köyhyyttä ei pidetä 
talouden osana. Haitat luetaan 
ulkoisvaikutuksiin, ja ne jäävät 
osaksi sosiaalista järjestelmää ja 
ekosysteemiä. Taloudellisen, so-
siaalisen ja ekologisen järjestel-
män keskinäisriippuvuudet ovat 
kuitenkin avainasemassa kestä-
vään kehitykseen pyrittäessä. 
Useiden tekijöiden yhteisvaiku-
tuksista kirjassa muurataan tu-
kevaa kivijalkaa elämänmuodon 
muuttamiselle.         

Vauraissa maissa kulutus jä-
sentää elämää. Vaurastumisesta 

on seurannut paljon hyvää – ja 
pahaa. Ekologisten ongelmien 
juuret ovat pitkälti kulutustot-
tumuksissamme. Suomalaisten 
yksityinen kulutus on kasvanut 
sadassa vuodessa 11-kertaiseksi 
yksilöä kohden. Maailman väes-
tön rikkaimman viiden prosen-
tin tulot olivat peräti kolman-
nes globaalista tulosta, mikä on 
enemmän kuin köyhimmän 80 
prosentin osuus yhteensä. Rik-
kaimmalle kymmenykselle oh-
jautuu yli puolet maailman tu-
loista. Kolonialismi on yksi eri-
arvoisuuden syy. Ekologinen 
jalanjälki kasvaa vaurastumi-
sen myötä. Suomalaisilla se on 
maailman valtioiden joukossa 
12:nneksi suurin. Se ylittää sel-
västi kestävän ja oikeudenmu-
kaisen rajan. Ruotsi pärjää huo-
mattavasti paremmin!

Valtaa pitävä ajattelu perus-
tuu kasvavaan talouteen ja kas-
vavaan kulutukseen. Teknolo-
gia on epävarma pelastus. Kas-
vuoptimistit uskovat siihen, et-
tä ympäristörasitukset vähene-
vät, kun tulot saavuttavat tietyn 
tason. Kiistatonta näyttöä ei 
ole, koska jatkuva kasvu johtaa 
päästöjen kasvuun, vaikka tuo-
tanto dematerialisoituu. Kasvu-
kriitikot osoittavat siihen, mi-
ten jonkin resurssin käytön te-
hostaminen johtaa sen käytön 
lisääntymiseen. Kirjoittajat liit-
tyvät niihin, jotka pitävät ym-
päristörasituksen vähenemis-
tä kasvutaloudessa epätodennä-
köisenä, koska samanaikaisesti 
ei kyetä täyttämään useita vähe-
nemiselle välttämättömiä ehtoja 
kuten riittävästi riittävän puh-
dasta teknologiaa. 

Ylikulutuksen aikakaudella 

ihmisestä on tullut luonnon ja 
itsensä vihollinen, tekijät kiteyt-
tävät kootessaan tietoa siitä, mi-
ten kestävien rajojen yli mentiin 
jo 1980-luvulla. Sama suunta 
jatkuu. Turvalliset raja-arvot on 
ylitetty kolmella alueella: ilmas-
tonmuutoksessa, luonnon mo-
nimuotoisuuden häviämises-
sä ja typpikierrossa. Keskiver-
tosuomalainen kuluttaa luon-
nonvaroja noin rekka-autolli-
sen vuodessa. Maapallon bioka-
pasiteetin rajoihin mahtuva glo-
baalisti oikeudenmukainen taso 
merkitsisi Euroopan talouksis-
sa luonnonvarojen kulutuksen 
vähentämistä tuntuvasti, suo-
malaisten seitsemäsosaan ny-
kytasosta. Sosiaalipolitiikan pi-
täisi ulottua arkisten perustar-
peiden tyydyttämisestä maail-
manlaajuisiin sosiaalisiin jakoi-
hin ja sosiaaliturvajärjestelmän 
toimintaympäristöä koskeviin 
muutoksiin. Edessä on väistä-
mättä suuri murros.

Tarkastellessaan suomalaisen 
sosiaalipolitiikan (epä)pyhiä si-
toumuksia kirjoittajat epäile-
vät, voiko tuotanto- ja kulutus-
keskeinen sosiaalipolitiikka vä-
hentää sosiaalista eriarvoisuut-
ta ja edistää hyvinvointia. So-
siaalipolitiikan tehtävänä on 
alusta pitäen ollut edistää tuo-
tantoa ja kulutusta. Normiksi 
muodostuivat ”palkansaajaku-
luttaja” ja taloudellisen toime-
liaisuuden turvaaminen. Jouk-
kokulutus on auttanut tehos-
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tamaan joukkotuotantoa. Ny-
kyisin myös EU:ssa sosiaalipo-
litiikka asemoidaan talouspoli-
tiikaksi. 

Kritiikin kärki kirjassa osoit-
taa liialliseen produktivismiin ja 
sosiaalipolitiikan ekologisen itse-
ymmärryksen puutteeseen. Eko-
logista kestävyyttä kirjoitta-
jat luonnehtivat sosiaalipolitii-
kan kuolleeksi kulmaksi. Vat-
voessaan talouskriisejä eturi-
vin asiantuntijat eivät aska-
roi ihmiskunnan selviytymis-
strategioiden kimpussa. Syynä 
ovat muun muassa ihmiskes-
keinen ajattelu sekä sosiaalipo-
liittisen järjestelmän symbioosi 
ekologisesti kestämättömän ta-
lousjärjestelmän kanssa. Lisäk-
si yhteiskunnallisten instituu-
tioiden sektoroituneisuus estää 
ja vaikeuttaa laajempien koko-
naisuuksien tunnistamisen. Kir-
joittajat tarkastelevat kriittises-
ti kolmea perustavaa sitoumus-
ta. Näitä ovat 1) talouskasvuun 
takertuminen, 2) ”työ on paras-
ta sosiaaliturvaa” -iskulause ja 3) 
”olkaamme kuluttajia” -normi.  

Ihmiset tulevat tunnistetuiksi 
lähinnä tuotantokoneiston vä-
lineinä. Talouskasvu lisää suh-
teellisesta asemasta käytävää 
kilpailua ja tungosta. Hiilidi-
oksidipäästöjen ja luonnonva-
rojen kokonaiskulutuksen mää-
rät kasvavat siirryttäessä pieni-
tuloisemmista suurituloisem-
piin. Sosiaalipolitiikasta puut-
tuu kokonaisvaltainen jakopo-
liittinen näkökulma. Kirjoitta-
jat havaitsevat myös, että suh-
teellista huono-osaisuutta, toi-
meentulotukiminimejä ja köy-
hyysrajoja käsittelevässä sosiaa-
lipoliittisessa tutkimuksessa jää 
usein vähälle niiden kääntöpuo-
li, kuten suhteellinen yltäkylläi-
syys tai kerskakulutus. Kirjoit-
tajat siteeraavat Clive Hamilto-
nia ja Richard Dennisiä: ”Kes-

kiluokan taipumus määritellä 
hyvinvointi pikemmin sen mu-
kaan, mitä siltä puuttuu kuin 
niiden etujen mukaan, joista 
se nauttii, on yhteiskunnallisen 
edistyksen kenties suurin este.”  

Toisinkin voisi ajatella, ja se 
on kirjan motiivi. Kirjoittajat 
kyseenalaistavat kasvupakon ja 
hahmottavat siirtymistä laajaan 
käsitykseen hyvinvoinnista. He 
osoittavat ajattelutapojen ohit-
tamattomaan rooliin. Se käy 
selville ekologisen kriisin dyna-
miikan kuvauksessa (s. 63). Sen 
taustalla on ihmiskeskeisen ajat-
telun kymmenen keskeistä piir-
rettä (s. 64). Siitä irrottautuvan 
ajattelun kymmenen keskeistä 
piirrettä (s. 68) näyttävät tietä 
toisenlaiselle hyvinvointimallil-
le. Siihen kuuluu muun muassa 
laajojen kokonaisuuksien hah-
mottaminen. Ilmastonmuutos 
ei vie huomiota pois tärkeistä 
sosiaalisista ongelmista, vaan se 
voi vauhdittaa niiden ratkaise-
mista niillä alueilla, joilla se on 
ollut vaikeaa. Ilmastonmuutos 
tulee hallitsemaan politiikkaa ja 
resurssien jakoon liittyviä kon-
flikteja samalla tavalla kuin työ-
väenkysymys aikanaan. 

Keskustelua vaihtoehdois-
ta tarvitaan, jotta saadaan ta-
lous takaisin paikalleen (kuvio 
s.15). Hallittuun siirtymään 
kuuluu sosiaalisesti kestävä ja 
tasa-arvoinen tuotannon ja ku-
lutuksen vähentäminen. Teki-
jät viittaavat muun muassa Pe-
ter A. Victorin laskelmiin talou-
den haitallisten ulkoisvaikutus-
ten sisällyttämisestä hintoihin. 
Suunnan vaihtaminen on vai-
keaa kilpailua ja itsekkyyttä se-
kä aineellista hyvää korostavas-
sa markkinatalousyhteiskun-
nassa. Ensi alkuun tarvitsemme 
vahvasti perustellun käsityksen 
”kestävästä hyvinvoinnista”. 
Kirjoittajat käyvät käsiksi ”hy-

vää elämää” koskevaan ymmär-
rykseen. Erik Allardtin kolmija-
on (having, loving, being) kehit-
tely ekologisesti ja sosiaalisesti 
tarjoaa houkuttelevia näköaloja.

Sosiaalipolitiikkaa tarvitaan 
ihmistä ja luontoa varten. Se 
edellyttää pitkäjänteisyyttä, oi-
keudenmukaisuutta ja laaja-
alaista näkemystä hyvinvoin-
nista. On voitava kysyä, mi-
tä ihmisellä voi kohtuudella ol-
la aineellisesti. Se, mikä on lii-
an paljon, määrittyy ensisijai-
sesti suhteessa maapallon luon-
nonvaroihin ja maapallon väes-
tömäärään. Aineellisen rinnal-
la hahmotetaan yhteisyyssuh-
teiden, tekemisen ja kokemisen 
ulottuvuuksia. Toisin ajattele-
mista ja siitä seuraavan sosiaali-
politiikan elementtejä eritellään 
kirjassa siinä määrin monipuo-
lisesti (s. 62–101), että keskus-
telun niistä luulisi ja soisi synty-
vän. Sitä tarvitaan!

***

Sosiaalipolitiikka rajallisella 
maapallolla on tietokirja, jota 
kehystää perusteltu näkemys-
tieto siitä, että elämänmuoto on 
muutettava maapallon rajoihin 
sopivaksi. Se on välttämätöntä, 
mahdollista ja mielekästä. Kir-
jassa on 28 sivua lähteitä. Tietoa 
on, ja sitä kootaan käyttööm-
me osaavasti. Tiedon kerrok-
sellisuus luonnehtii teosta. Sii-
nä tehdään selkoa muun muassa 
eräiden tematiikkaan liittyvien 
käsitteiden kiteytyksistä (mm. 
IPAT-yhtälö, Kutznevin käy-
rä, Jevonsin paradigma, MIPS). 
Kirja kuuluu yleissivistykseen. 
Se soveltuu oppikirjaksi yläas-
teelta yliopistoon, ammatillisia 
oppilaitoksia unohtamatta. Kir-
jan ympärille voi järjestää kes-
kustelutilaisuuksia työpaikoilla 
ja kansalaistapaamisissa.

Kirja on jatkoa kirjoittajien 



232          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 78 (2013):2

artikkelille ”Sosiaalipolitiikka 
– altavastaajasta planeetan pe-
lastajaksi”, joka ilmestyi Vap-
pu Karjalaisen ja Elina Palolan 
toimittamassa kirjassa Sosiaali-
politiikka – hukassa vai uuden 
jäljillä? (THL 2011). Sen jäl-
keen on ilmestynyt Tuula Hel-
neen ja Tiina Silvastin toimit-
tamana Yhteyksien kirja. Etap-
peja ekososiaalisen hyvinvoinnin 
polulla (Kelan tutkimusosasto 
2012). Se on taiten tehty mo-

nen kirjoittajan artikkeliko-
koelma. Ilmestymässä on myös 
Kai Alhasen, Tuula Helneen ja 
Tuuli Hirvilammin toimittama 
kirja Dialogilla ekososiaaliseen 
muutokseen. Suuret instituuti-
ot ovat usein jähmeitä liikkeis-
sään, mutta Kelan tutkimus-
osastoa voi kiittää ennakkoluu-
lottomuudesta.   

Jan Otto Anderssonia laina-
ten kirjassa (s. 84) kysytään: 
”Voimmeko kuvitella hyvin-

vointivaltion muuttuvan siten, 
että heikommassa asemassa ole-
vien todellinen vapaus ei vähene 
vaan kasvaa. Että demokraatti-
nen yhteys ei horju vaan vahvis-
tuu ja että maailmanlaajuiset ja 
pitkän aikavälin ympäristövai-
kutukset ovat keskeisessä ase-
massa?” Tämä pieni, hyvin kir-
joitettu sekä elegantisti kuvitet-
tu ja taitettu kirja ruokkii kuvit-
telukykyä muuttaa maailma pa-
remmaksi. 

Pilvi Torstin kirja Suomalaiset ja 
historia sai ilmestyessään viime 
syksynä paljon julkisuutta – ja 
syystä. Se on ansiokas ja kiin-
nostava nimenomaan tuoreen 
tulokulmansa takia. 

Kirjan johdannossa Tors-
ti kertoo tapaamisestaan eme-
ritusprofessori David Thelenin 
kanssa vuonna 2008. Thelen 
työryhmineen oli tehnyt Yh-
dysvalloissa pioneeritutkimuk-
sen nimeltä The Presence of the 
Past, joka on Torstin tutkimuk-
sen esikuvana. Thelenin mie-
lestä aikaisempi historiatietoi-
suuden tutkimus oli selvittänyt 
pääasiassa erilaisia menneisyy-
den esityksiä oppikirjoissa, mu-
seoissa ja elokuvissa. Thelenin 
intressi kohdistui siihen, miten 
historia nykyihmisten mielissä 
elää, ja miten se eri tavoin vai-
kuttaa tässä ja nyt.

Theleniä mukaillen Torsti 
asettaakin johdannossa kirjan 
peruskysymykset näin:

”Millaisia ovat oman aikam-
me eri suuntiin kallellaan ole-
vat menneisyyskäsitykset? Mit-
kä ovat niiden taustalla vaikut-
tavat motiivit ja tarkoitusperät? 
Mikä on ihmisille suurta ja py-
hää, mikä vähemmän tärkeää ja 
miksi? Mistä menneisyyskäsi-
tykset kumpuavat? Kuka ja mi-
kä niitä tuottaa ja ruokkii?”

 Torsti työryhmineen ryhtyi 
hakemaan vastauksia kysymyk-
siinsä mittavalla lomakekyselyl-
lä. Osaa kyselyyn osallistuneista 
jatkohaastateltiin, pyrkimykse-
nä yhdistää perinteinen survey 
ja syventävä laadullinen ote. 

Lomakkeen kysymyspatte-
ria kehiteltiin ja testattiin mo-
nessa eri vaiheessa, minkä kir-
jan liite seikkaperäisesti kertoo.  
Lopulliseen lomakkeeseen tuli 
233 väitteenomaista kysymys-
tä, jotka on rajattu koskemaan 
Suomen itsenäisyyden aikaa.  
Jo kirjan esipuheessa Torsti ke-
haisee perustellusti, että lomak-

keesta tuli ”kiinnostava työka-
lu, jota voi käyttää niin opetuk-
sessa kuin kotikeskustelun virit-
täjänäkin”. 

Kirjan rakenne noudattaa lo-
makekysymysten kulkua kuva-
ten niihin annettujen vastaus-
ten kokonaisjakaumia sekä ja-
kaumia taustamuuttujien suh-
teen. Tässä mielessä kirja on ret-
rohenkinen: 1950- ja 1960-lu-
vuilla, jolloin kyselytutkimuk-
set olivat uutta, yksittäiset tut-
kimukset raportoitiin usein sa-
maan tapaan laveassa kirjamuo-
dossa. Ratkaisua voi kuitenkin 
pitää toimivana, koska tutki-
mus on lajissaan näin kattavana 
ensimmäinen Suomessa.

Kirjan massiivisesta tietoai-
neistosta voi seuloa esiin kaksi 
päätulosta. Ensinnäkin ”olem-
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