
KESKUSTELUA

LAIVA VAJOAA, PAINOLASTIT MEREEN!

Ylimitoitettu sosiaalipoli-
tiikka on nimetty yhdeksi

pääsyyllisistä Suomen ta-
louslamaan. Sosiaali- ja ter-
veysmenojen paisuminen ja
niiden kansantuoteosuuden
kasvu eivät kuitenkaan ole

laman syy vaan seuraus.

Mutta sosiaalipolitiikassa-
kin on tehty virheitä, jotka

ovat vaikeuttaneet lamaan

sopeutumista. Jälkiviisaat
voivat sanoa, ettei olisi pitä-
nyt enää laajentaa palveluja
eikä laatia jarjestelmia, joi-
den rahoitus käy ylivoimai-
seksi. Mutta talla hetkella
sosiaalipoliitti set tulonsiir-
rot sekä sosiaali- ja terveys-
palvelut ovat turvaverkko
tai pelastusrengas hadan

koittaessa tuhansille ihmi-
sille. Ovatko pelastusren-

kaat tässä haaksirikossa tar-
peettominta painolastia?

Julkisuudessa näyttää to-
dellakin siltä, että haaksiri-
kon olisi kärsinyt sosiaali-
politiikka eika talouspoli-
tiikka tai yhteiskuntapoli-
tiikka laajemminkin. Apua
haetaan taloustieteilijtiilta,
vaikka juuri heidan opeil-
laan nykyiseen kriisiin on

tultu. Uudetkin opit toista-
vat vain talouskasvun siu-
nauksellisuutta ia välttä-
mättömyyttä. Kaikki menisi
hyvin, kun vain menisi hy-

vin jatalous kasvaisi! Missä

viipyy lamataloustiede,

oppi siita, miten yhteiskun-
ta voi toimia, vaikka talous

ei kasva? Siinä haastetta ta-
loustieteilijöille! Kysyä voi
myös, missä on valtio-opin
tutkijoiden analyysi lama-
yhteiskunnan vallankäytös-
tä tai sosiologin silmäys ko-

timaahan postmodernin
murroksen kourissa.

Mitä sitten tekevät sosiaa-

Iipoliitikot? Ottavat nöyrästi

selkäänsä talousteknikoilta
ja jatkavat akateemisia kes-

kustelujaan. Puolileikilla
voi kylla sanoa, että meilla-
kin voisi olla osamme an-

netlavana. Valtiovarainmi-
nisteriö harjoittaa taitavasti
yhteenlaskua ja viime aikoi-
na erityisesti vähennyslas-
kua. Ekonomisteille näyttää

riittävän pelkka kertolasku.

Sosiaalipolitiikan ammatti-

laisten tehtävänä on muis-

tuttaa, että jakolaskukin on

olemassa. Mutta yleensä ul-
komaailma saa olla meilta
rauhassa. Sosiaalipoliitti-
nen yhdistyskin on tähän

syypää. Parannusta on kui-
tenkin luvassa: yhdistyksen

suuri tapaus tänä vuonna on

uuden sosiaalipoliittisen
lehden, Januksen, syntymi-
nen. Sen ensimmäinen nu-

mero ilmestyy Sosiaalipoli-

tiikan päivien yhteydessä.

Lehden syntyvaiheisiin si-
sältyi pitkä kiista lehden ni-
mestä. Varsinkin riideltiin
siitä, voiko nimessä esiintyä
sana "sosiaalipolitiikka".
Nyt se on jaanyt vielä alaot-
sikkoon: "Sosiaalipolitiikan
ja sosiaalityon tutkimuksen
aikakauslehti". Sosiaalipo-
litiikka siis kelpaa viela jo-
tenkuten sosiaalipolitiikan
sisäpiirin sanavarastoon.

Mutta miten kerromme ul-
komaailmalle, että sanalla
on käyttöä sielläkin muu-
tenkin kuin haukkumasana-
na?

Onko sosiaalipolitiikkaa
enää olemassa ja mitä sosi-

aalipolitiikan tutkijoiden ja
toteuttajien pitäisi tehdä?

Sosiaalipolitiikan ydin-
tavoitteisiin kuuluu puut-
teen ja turvattomuuden tor-
junta yhteiskunnallista oi-
keudenmukaisuutta toteut-

taen. On mahdollista, että
maailma on muuttunut niin,
että meille luttu hyvinvoin-

tivaltiojärjestelmä ei ole

kyllin joustava puutetta ja
turvattomuutta torjumaan.
Hyvinvointivaltio torjuu ja
lievittaa hallinnollisesti ja

byrokraattisesti lievitettävi-
en sosiaalisia ongelmia.
Muuttuvassa maailmassa

ongelmien tilalle ovat tun-
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keutumassa riskit, enna-

koimattomat mutta mahdol-

lisesti toteutuvat uhat, joi-
den kanssa on opittava elä-

mään. Ympäristötuho, sodat

ja näIänhädät, uudet kan-

sainvaellukset sekä maail-

manlaajuiset talouskriisit
tuottavat tilanteita, joita hy-

vinvointikoneisto ei aina

hallitse. Uusi sosiaalipoli-
tiikka ei siis voi ollavain hy-

vinvointivaltion puolusta-

mista, vaan tarvitaan myös

hyökkäystä. Hyökätään uu-

sien haasteiden kimppuun:

miten lisätään kykyä havai-

ta riskit ja tuetaan oikeu-
denmukaisesti valmiutta so-

peutua niihin? Uuden sosi-

aalipolitiikan rinnalla tarvi-
taan myös uutta taloustie-

dettä sekä keskustelua val-
lasta ja moraalista. Kenen

ehdoilla ja millaista oikeu-

denmukaisuutta silmälla pi-
täen vaihtoehtoja etsitään?
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