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KUKA VASTAA?

Saatteeksi

Suomi elää juuri nyt ennennäkemättömän hyvinvoinnin kautta. Ihmisillä 

on rahaa käytettävissään enemmän kuin koskaan. Bruttokansantuote on 

suurempi kuin koskaan. Ja useiden mittavien väestötutkimusten mukaan 

suomalaiset ovat myös terveempiä ja kenties myös onnellisempia kuin ai-

koihin. Talouspolitiikassa on onnistuttu, niin myös sosiaalipolitiikassa. 

Varsinainen tahra tai huolen aihe on hyvinvoinnin jakaumassa, joka näyt-

täisi muuttuvan entistä vinommaksi. Suhteellinen köyhyys on lisääntynyt 

ja näyttäisi painottuvan ennennäkemättömästi lapsiperheisiin ja tietysti 

työtä vailla oleviin työikäisiin. Tuloerot ovat kasvaneet. On aivan perustel-

tua kysyä, onko tämänkaltainen eriarvoistuminen talouden kasvun välttä-

mätön ehto tai sitten seuraus. 

Tässä tilanteessa on mielestämme syytä vakavaan keskusteluun ta-

louden ja sosiaalisen välisestä suhteesta. Ja samalla siis myös valtion, per-

heen ja naisten vastuusta ennen muuta kasvavan hoivakuorman äärellä. 

Tämä kirja niveltyy osaksi Stakesin talvella 2005 asettamaa Hyvin-

vointivaltion rajat -projektia, jonka tarkoituksena on ollut miettiä moni-

ulotteisesti ennen muuta julkisen vallan vastuun ulottuvuuksia ja rajoja 

tilanteessa, jossa valtio (tai kunta) ei yksinkertaisesti voi vastata saman-

aikaisesti sekä vanhoista että uusista riskeistä. Työskentely suomalaisen 

hyvinvointivaltion rajojen ja vastuiden äärellä on jakautunut projektis-

sa neljäksi kokonaisuudeksi. Nämä kokonaisuudet ovat avainsanoilla il-

maistuina (sosiaali)politiikka, oikeus, oikeudenmukaisuus ja hoiva. Kun-

kin teeman parissa on työskennellyt oma erillinen asiantuntijaryhmänsä. 

Projekti on pyrkinyt suuntaamaan suomalaista sosiaalipoliittista keskus-

telua päivänpolitiikasta kohti perimmäisiä kysymyksiä. Onko nykyisen 

kaltainen universalismi mahdollista myös tulevaisuudessa? Voivatko kaik-

ki saada julkisesti rahoitettua ja järjestettyä hoivaa ja turvaa myös kah-

denkymmenen vuoden päästä? Jos kansantalouden menestys jatkossakin 

edellyttää muun muassa verotuksen keventämistä ja sosiaalimenojen pa-

toamista, on eri väestöryhmien tarpeita priorisoitava, ainakin mitä tulee 

julkiseen vastuuseen. Mikä on tällöin perheen vastuu, entä markkinoi-

den?
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Käsissäsi oleva Raija Julkusen kirja on itsenäinen ja omannäköinen 

analyysi hyvinvointivaltion tilasta. Se on kattava esitys siitä kehityskulus-

ta ja problematiikasta, joka hyvinvointitarpeiden hallintaan ja vastuuseen 

2000-luvun alussa liittyy.  

Helsingissä elokuussa 2006

Matti Heikkilä

Hyvinvointivaltion rajat -projektin koordinaattori,

ylijohtaja, Stakes
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Kirjoittajan alkusanat

Aloittaessani innokkaana tämän kirjan en ymmärtänyt, mihin ryhdyin, 

miten monelle taholle aihe johti ja miten mahdottomalta se alkoi tun-

tua. Kun aloin katsoa jokapäiväistä tekstijulkisuutta tältä kannalta, huo-

masin harvojen käsitteiden toistuvan siellä niin tiheään kuin vastuu ja 

vastuullinen. Vastuudiskurssi on pinnalla. Rajoja vetääkseni tarkastelen 

hyvinvointivastuuta vain kansallisena kysymyksenä ja yleisen sosiaalipo-

litiikan valossa. Ensimmäinen tarkoittaa globaalin ja ekologisen vastuun 

sekä Suomen kansainvälisen vastuun, jälkimmäinen esimerkiksi tervey-

denhuollon, alkoholipolitiikan, sosiaalityön ja maahanmuuttopolitiikan 

kysymysten jättämistä ulkopuolelle, vaikka julkisen vastuun kysymykset 

näyttäytyvät terävästi juuri näissä. 

Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen hyvinvointivastuu -ryhmän jäse-

nistä haluan kiittää Sakari Hännistä, Juhani Lehtoa ja Jorma Sipilää, joiden 

huomiot ovat avanneet sitä, mistä julkisen hyvinvointivastuun yhteiskun-

tatieteellisessä tarkastelussa voisi olla kysymys. Heidän vikansa ei ole, jos 

en ole pystynyt realisoimaan vihjeitä. Matti Heikkilän ja Tuukka Lahden 

kärsivällistä tukea on kiittäminen siitä, että kirja on menossa painoon. 

Jyväskylässä elokuussa 2006 

Raija Julkunen
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1 Johdanto – vaStuudiSKurSSi 
läSnäolevaKSi 

Kun vastuu aktualisoituu

Stakesin asettama Hyvinvointivaltion rajat -hankkeen liitemuistiossa tode-

taan suomalaisen hyvinvointivaltion ja -politiikan kehityksen olevan ”vai-

heessa, jossa on ilmeistä tarvetta yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisen 

hyvinvointivastuun painopisteistä ja myös sen rajojen uudelleenmäärit-

telystä”. 

Sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa ja teoriassa on aina ollut vastuuta 

tematisoiva juonne. Sosiaaliturvaa on pidetty ”yhteisvastuuna”. Yrjö Hele-

nius (1971) tutki väitöskirjassaan yhteis- ja omaa vastuuta koskevia mieli-

piteitä ja Heikki Ervasti neljännesvuosisata myöhemmin (1996) otsikolla 

Kenen vastuu? kansalaisten hyvinvointipluralismia koskevia mielipiteitä. 

Vastuudiskurssi on kuitenkin ollut sosiaalipolitiikan teorioissa marginaa-

linen. Lähestymistavassa on herkästi jotain vanhakantaista ja rajoittunut-

ta. Vai kuvittelenko vain, että keskustelu vastuusta yltyy sellaisissa kon-

servatiivisissa suhdanteissa, kun hyvinvointivaltion ajatellaan kaapanneen 

ihmisiltä näiden omaa elämää koskevan moraalisen vastuun ja ”ihmisten 

itse ei tarvitse kantaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, kun 

hyvinvoinnin turvaaminen kuuluu yhteiskunnalle” (Kopperi 2000, 13). 

Olipa selitys mikä tahansa, vastuudiskurssi on täällä nyt ja meitä kaikkia 

puhutellaan yhä enemmän vastuun nimissä. 

Voisi kuvitella, että vastuun tematiikka ajankohtaistuu myös akuu-

teissa taloudellisissa ja sosiaalisissa kriiseissä, sellaisissa joissa Suomi oli 

viime vuosikymmenellä. Lama-aika virittikin normatiivista pohdintaa 

priorisoinnista ja poisottamisesta. Mielipidekyselyissä kyseltiin kansalais-

ten näkemyksiä siitä, mistä valtion ja kuntien tehtävistä voisi leikata, mistä 

ei missään tapauksessa. Nyt ei ole akuuttia kriisiä. Sen sijaan aika yleinen 

on tulkinta, jonka mukaan hyvinvointivaltio tai tarkemmin ”julkiset vas-

tuut” eivät ole kestävällä pohjalla. ”Uhka liittyy julkisten vastuiden aiheut-

taman rahoitustaakan ja rahoitusmahdollisuuksien ristiriitaan” (Vihriälä 
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2005, 5). Puhumisella ”vastuista” eikä vastuusta voi olla aivan tietty histo-

ria. Erityisesti työeläkkeiden yhteydessä nousee ajoittain kiista siitä, ettei 

annettujen eläkelupausten eli eläkevastuiden rahoittamiseksi kerätä riit-

tävästi vakuutusmaksuja. Tällöin vastuut viittaavat hyvin yksilöityihin, jo 

ansaittuihin eläke-etuuksiin. Ajatus sosiaalipolitiikan ja sen rahoitusmah-

dollisuuksien kasvavasta kuilusta ei ole vain suomalainen. Vic George ja 

Peter Taylor-Gooby (1996; myös Bonoli, George, Taylor-Gooby 2000) pu-

huvat (hyvinvointi)ympyrän neliöinnistä kuvatessaan epäsuhtaa sosiaali-

poliittisten tarpeiden ja rahoitusmahdollisuuksien välillä. 

Mutta rahoitusongelma on vain yksi puoli vastuun ajankohtaistumi-

sen tarinaa. Tarinassa on monia muitakin kerroksia ja ulottuvuuksia. Tär-

kein on varmasti globalisaatioksi kutsuttu kokonaisuus, jonka seuraukse-

na yhteiskunnallinen kehitys tuntuu karkaavan kansallisesta ja ylipäätänsä 

inhimillisestä kontrollista. Richard Sennettin (2002) teesin mukaan ku-

kaan ei halua ottaa kehityksestä vastuuta; siihen vain mukaudutaan. Kaik-

kialle asettuva ulkoistamiseen, alihankintaan ja verkottumiseen nojaava 

toimintatapa tekee vastuusta pakenevaa, ja varmasti ne ovat myös vastuun 

pakenemisen tekniikkaa. Vastuuta kyllä vaaditaan, yrityksiltä yhteiskunta- 

ja sosiaalista vastuuta, tilaajilta tilaajavastuuta, kaikilta toimijoilta yhdessä 

globaalia vastuuta, vastuuta tulevaisuudesta ja tulevista sukupolvista.

Yksi juonne on pitkälle kehittyneen hyvinvointivaltion luonne, sen 

antama lupaus. Francois Ewaldin (1995; 2004) ajatuksen mukaan vakuu-

tus muodostaa modernien yhteiskuntien todellisen ytimen. Vakuutuksel-

la otetaan selkävoitto sattumasta, kohtalosta ja epäonnesta ja muotoillaan 

niistä vakuutettavia riskejä. Mutta kuka vastaa, että tämä lupaus toteutuu? 

Pelkkä vakuutuksen idea ja sitä realisoiva sosiaaliturva eivät riittäisi teke-

mään vastuusta niin ajankohtaista kysymystä. Tärkeä pala palapelissä on 

pitkälle edennyt oikeudellistuminen. Oikeudellistuneessa yhteiskunnassa 

vastuullisia ja korvausvelvollisia määritellään entistä tarkemmin ja niitä 

haetaan yhä useammin oikeusistuimissa. Tällaisessa yhteiskunnassa ”jul-

kiset vastuut” ovat tiukemmin säädeltyjä ja velvoittavampia kuin väljem-

män yhteisvastuun oloissa. Oikeudellistunut yhteiskunta tavoittelee yhä 

selkeämmin osoitettavia vastuullisia ja tilivelvollisia. Niin yritykset kuin 

julkiset yhteisöt määrittelevät tarkasti johdon vastuun, ja johto taas ja-

kaa eteenpäin erilaisia vastuun paketteja. Prosessien ja vastuiden ”uudel-

leenasemointi” on suurten yritysten arkipäivää. Julkisen hallinnon uudet 
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tekniikat, kuten tulosohjaus, laadunvarmennus ja vaikuttavuuden näyttö, 

tuovat mukanaan aikaisempaa yksilöidympää tulosvastuuta ja vastuuta 

koskevaa tilivelvollisuutta. Lisäksi julkisen vallan hajauttaminen itsenäi-

semmiksi toimijoiksi tekee julkisten toimijoiden keskinäiset vastuukysy-

mykset ongelmallisiksi. 

Vastuun aktualisoituminen näkyy myös yhteiskuntatieteissä ja ns. 

uuden hallinnan opissa. Sosiologiassa tapahtui jo 1980-luvulla siirtymä 

rakennekeskeisestä ajattelusta toimijakeskeiseen, mistä rationaalisen va-

linnan teoria on yksi esimerkki (Julkunen 1993). Suomessa tosin raken-

ne- ja rakennemuutoskeskeinen sosiologia hallitsi niin pitkään, että täällä 

alettiin perätä toimijoiden sisällyttämistä ajatteluun (Alapuro 2001). Vii-

me vuosina toimijuuden käsite on alkanut esiintyä yhä useammin suo-

malaisessakin sosiologiassa, ja rationaalisen toimijan paradigma on ko-

kenut paluuta uusinstitutionalismin muodossa. Toimijoiden sisäänmarssi 

on yksi puoli ajalle ominaista kognitiivisten mallien muutosta. Rakenteil-

ta ei voi vaatia vastuuta, toimijoilta voi. 

Kognitiiviset siirtymät ovat olleet sosiaalitiedettä vahvempia politii-

kan teoriassa ja hallinnon opeissa. Kuten Pekka Sulkunen (2006, 17) sa-

noo, uudessa hallintoajattelussa kansalaiset nähdään valtion asiakkaina ja 

palveluiden kuluttajina, ei niinkään poliittisen tahdon lähteinä. Valtion ja 

kansalaisten suhde saa kasvavasti agentti-päämiessuhteen piirteitä (Raja-

vaara 2006a, 162; Myllymäki & Vakkuri 2001, 17). Valtio näyttäytyy asia-

miesvaltiona, kansalainen tai muut intressiryhmät valtuuttajina, joille val-

tio on tili- ja selontekovelvollinen. Julkiset organisaatiot ovat vastuussa 

siitä, että ne tuottavat palveluja tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Niin 

uusi julkisjohtaminen (new public management) kuin uusi hallinta (new 

governance) tematisoivat julkisille toimijoille asetettavia mitattavia tulos- 

ja kustannusvastuita. Julkisissa organisaatioissa omaksutaan liike-elämän 

käytännöt, joissa vastuista, vastuuttamisesta, valtuuttamisesta sekä selon- 

ja tilinteosta tehdään muodollisia käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysministe-

riön kotisivuilla luetellaan ministeriön vastuu-alueet, yhteensä kaksitoista 

kappaletta. Muut katsomani ministeriöt (ulko-, valtiovarain-, työ- ja sisä-

asiainministeriöt) eivät kuvanneet itseään vastuualueiden kautta. 

Näissä vastuukeskusteluissa yhteiskunta on erityinen olio, joka sekä 

on vastuussa (yhteiskunnan vastuu) ja jolle ollaan vastuussa (yhteiskun-

tavastuu). Hallinto- ja politiikkatieteissä (esim. Anttiroiko 2004; Järvinen 
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2004) on jaoteltu vastuun lajeja ja kuvattu vastuuagendan muotoutumis-

ta. Ari-Veikko Anttiroiko (mt. 48–49 ) luettelee niin yrityksiä kuin julkisia 

yhteisöjä koskevina yhteiskuntavastuun vastuun lajeina

1. yleishumanistisen vastuun 

–  ihmisoikeudet, ihmisarvon kunnioitus, tasa-arvo ja oikeuden-

mukaisuus

2. hyvinvointivastuun

– taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet (TSS-

oikeudet), hyvinvointi, koulutus ja itsensä toteuttaminen 

3. poliittis-oikeudellisen vastuun 

– poliittinen vastuu, demokratia, oikeudelliset vastuut, hallinnon 

toiminta ja virkavastuu

4. taloudellisen vastuun

– markkinoiden toiminta, kilpailu, kulutus, taloudenpito ja talou-

dellinen tehokkuus

5. toiminnalliset sidosryhmävastuut 

– erilaisista vastavuoroisuussuhteista ja määrämuotoisesta kanssa-

käymisestä johtuvat velvollisuudet asiakkaita, omistajia, julkista 

hallintoa, rahoittajia, alihankkijoita, kilpailijoita ym. kohtaan

6. ympäristövastuun 

– kestävä kehitys, ympäristöongelmat, liikenne, asuinympäristö jne. 

Ehkä vastuutematiikan nousun takana on hyvinvointivaltion lupauksen 

ja siitä etäännyttävien kehityssuuntien välinen ristiriita. Samalla kun ku-

kaan ei halua ottaa vastuuta kielteisestä kehityksestä, vastuuta yksilöidään 

yhä tarkempiin lajeihin ja tarjotaan yhä intensiivisemmin kaikille tahoille. 

Valtio tarjoaa sitä kunnille, kunnat valtiolle, kansalaiset odottavat yrityk-

siltä yhteiskuntavastuuta, yritykset yhteiskunnalta yritysvastuuta, julkiset 

toimijat kansalaisilta omaa vastuuta ja kansalaiset yhteiskunnan vastuu-

ta, valtiovarainministeriö ministeriöiltä strategista, tulos- ja kustannus-

vastuuta koskevaa tilinpitoa. Yhteiskunnassa, jossa kehityskulut karkaavat 

omista käsistä ja joka samalla määrittelee vastuita ja korvausvelvollisuuk-

sia oikeudellisesti, vastuulle haetaan myös selviä rajoja. Näin nykyisessä 

tulossopimusyhteiskunnassa myös vastuusta tulee sopimuksenvarainen ja 

sovittava asia. Tulossopimukset ovat myös vastuusopimuksia. 
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Hyvinvointivaltion raja

Kirjan taustana olleen projektin tehtävänasettelun toinen avainsana on 

hyvinvointivaltion raja. Ajatus rajasta ei ole uusi keksintö. 1970-luvulle 

ajoittunutta läntisen maailman käännekohtaa seurasi sekä keskustelu hy-

vinvointivaltion kriisistä että teesi rajoilleen kasvaneesta, kypsästä hyvin-

vointivaltiosta. Teollisuusmaat pyrkivät jarruttamaan sosiaali- ja muiden 

hyvinvointimenojen kasvua, ja vuosi 1984 olikin ensimmäinen 50 vuo-

teen, jolloin OECD-maiden julkiset menot eivät kasvaneet kansantuo-

tetta nopeammin. Teollisuusyhteiskunnan tunnustamia riskejä kompen-

soivat sosiaalivakuutusjärjestelmät oli rakennettu, ja ne olivat pääasiassa 

kypsyneet, tulleet voimaan koko painollaan. Hugh Heclon (1981) teesin 

mukaan edessä oli ”uusi hyvinvointivaltio”, pyrkimys hidastaa menojen 

kasvua, tehostaa kustannuskontrollia ja pidättäytyä uusista suurista sitou-

muksista. Hyvinvointivaltion rajoja koskevassa diskurssissa oli kysymys 

määrällisen kasvun rajoista. Sen sijaan saman vuosikymmenen kriisikes-

kusteluissa analysoitiin myös laadullisia rajoja, valtion kyvyttömyyttä ja 

tehottomuutta sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. 

Hyvinvointivaltion raja tuli uudella voimalla vastaan 1990-luvulla. 

Tutkijat ovat kysyneet, mikä pysäytti hyvinvointivaltion kasvun ja mis-

tä tulevat paineet jo luotujen sosiaalisten oikeuksien karsimiseen tai jo 

saavutettujen etuuksien heikentämiseen (Bonoli ym. 2000). Selityksiä on 

haettu globalisaatiosta, uusliberalismista, näkemysten muutoksesta sekä 

kasvavasta kuilusta ikääntyvän yhteiskunnan sosiaalipoliittisten tarpei-

den ja rahoitusmahdollisuuksien välillä. Muutostekijät ovat omiaan jo-

ko lisäämään sosiaalipolitiikan tarvetta tai kaventamaan julkisen talouden 

rahoitusmahdollisuuksia. Kuitenkin arvioitaessa 1980- ja 1990-luvun so-

siaalipoliittisen reformin, uusliberalismin ja 1990-luvun talouskriisin vai-

kutuksia keskeiseksi johtopäätökseksi on noussut hyvinvointivaltioiden 

mukautuvuus ja sopeutuminen, resilience, jonkinlainen ”se kelluu sitten-

kin” -johtopäätös (Sainsbury 2001). Kumoamisen sijasta hyvinvointival-

tiota muotoillaan uudelleen.

Paul Piersonin hyvinvointivaltion rajoittamiseen (retrenchment) koh-

distuneen tutkimustyön katsotaan luoneen perustan koko tälle tutkimus-

suunnalle. Pohjana ovat hänen empiiriset tutkimuksensa, jotka osoitta-

vat, ettei edes johdonmukainen uusliberaali politiikka (Reagan, Thatcher) 
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eikä syvä talouskriisi (Ruotsi, Suomi) pystynyt kumoamaan jo rakennet-

tuja hyvinvointivaltioita. Silti on tapahtunut laadullinen käänne, siirty-

mä kasvun ja laajenemisen jälkeiseen hyvinvointivaltioon. Pierson (1996; 

2001abc) kuvaa tätä tilannetta ”hyvinvointivaltion uudella politiikalla”. 

Teollisuusyhteiskunnan sosiaalipoliittiset sitoumukset ovat kumuloitu-

neet ja instituoituneet samalla kun talouskasvun vauhti on hidastunut. 

Seurauksena ovat olleet kasvava menopaine ja politiikan pelivaran ka-

ventuminen. Uutta politiikkaa tehdään pysyvän tiukkuuden tai ahtauden 

(permanent austerity) rajoissa. 

Pierson korostaa, ehkä kärjistääkin, politiikan luonteen muuttumis-

ta. Tiukkuuden toimeenpano, mahdollisesti jo rakennettujen hyvinvoin-

tijärjestelmien karsiminen, vaatii toisenlaista politiikkaa kuin uusien so-

siaalipoliittisten järjestelmien ja etuuksien pystyttäminen. Poliitikot eivät 

voi antaa uusia lupauksia, kun heillä on täysi työ rahoituksen löytämi-

sessä jo annetuille lupauksille. Tämän päivän hyvinvointivaltiopolitiikas-

sa tavoitellaan ”sosiaalisen sopimuksen” uudistamista tavalla, joka tukee 

taloudellista suorituskykyä, on kestävällä rahoituspohjalla ja antaa uusil-

le sosiaalisille vaatimuksille mahdollisuuden kilpailla resursseista ja huo-

miosta jo instituoitujen järjestelmien kanssa. Näin läntisten hyvinvointi-

valtioiden poliittisella esityslistalla, niiden suurista eroista huolimatta, on 

kolme yhteistä prioriteettia: kustannuskasvun patoaminen (cost contain-

ment), työnteon ja markkinoiden palauttaminen toimeentulon lähteek-

si (recommodification) sekä järjestelmien tarkentaminen ja rationalisoin-

ti (recalibration). 

Sosiaalipolitiikan tutkimus väittelee Piersonin teeseistä, esimerkik-

si ”vanhan” ja ”uuden” politiikan eroista (Green-Pedersen & Haverland 

2002; Starke 2006). Eroa ei pidäkään ajatella täysin jyrkäksi. Sosiaalipoliit-

tisia järjestelmiä rakennettaessakin on rajattu tarpeita, torjuttu vaatimuk-

sia ja tehty kompromisseja. Vaikka teollisuusyhteiskunnan riskejä varten 

on kertaalleen luotu sosiaaliturvajärjestelmät, jälkiteollinen yhteiskunta 

synnyttää uusia riskejä. Sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa puhutaan pal-

jon uusista riskeistä, joita teollisuusyhteiskuntaan rakennetut vakuutukset 

eivät kata (Esping-Andersen 1999; Esping-Andersen ym. 2003; Hellsten 

2004). Nämä liitetään tavallisesti työ- ja perhesuhteiden epävarmuuteen ja 

katkonaisuuteen, ikääntymiseen, sukupuolijakojen muutokseen sekä syr-

jäytymisen ja köyhyyden muuttuvaan profiiliin ja sitkeyteen kehittyneis-
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säkin hyvinvointivaltioissa. Nämä synnyttävät uusia vaatimuksia esimer-

kiksi syrjäytyneiden palauttamiseksi yhteiskuntayhteyteen, työttömien 

aktivoimiseksi, työn ja perheen yhdistämiseksi, lasten ja ikääntyvien hoi-

van turvaamiseksi. Uudet riskit ja uudet vaatimukset vaativat vastauksia 

ja voivat aiheuttaa uusia ekspansiivisia kehiä samalla kun vanhojen jär-

jestelmien, ennen kaikkea eläkkeiden, kustannuksia painetaan alaspäin 

(Häuserman 2006). Jälkiteollisen yhteiskunnan teoreetikkojen (Esping-

Andersen 1999; Esping-Andersen ym. 2003; Pierson 2001a) mukaan Poh-

joismaat ovat uudistavassa politiikassa kuten perheen ja työn yhdistämi-

sessä, sukupuolten tasa-arvossa sekä aktiivisessa työ- ja sosiaalipolitiikassa 

edelläkävijöitä, eikä niillä ole ollut eikä ole edessä niin suurta modernisaa-

tiohaastetta kuin Manner-Euroopan maissa. 

Itse olen esittänyt paljolti Piersonin teoriaa muistuttavan teesin jäl-

kiekspansiivisesta hyvinvointivaltiosta (Julkunen 2001ab; 2003). Jälkieks-

pansiivinen hyvinvointivaltio on ennen muuta poliittinen horisontti. 

Mutta tämä ei tarkoita, että tila olisi päätetty yhteisymmärryksessä tai että 

se olisi sopuisa tila. Hyvinvointivaltion raja on poliittisten ja ideologisten 

konfliktien kohde. Ja vaikka meillä olisi nyt miten vahvat laskelmat kär-

jistyvästä kuilusta, historia suhteellistaa kasvun rajaa. Pitkin viime vuosi-

sataa tietyissä taloudellisissa ja poliittisissa suhdanteissa löytyy näkemyk-

siä siitä, miten hyvinvointivaltio on kasvanut siinä määrin yli äyräidensä, 

että kansantalous ei kestä sitä tai että se tuhoaa ihmisten oman vastuun ja 

moraalin. 

Suomessa legendaarinen on vuosien 1956–1957 tilanne. Tällöin kan-

santalousmiehet epäilivät hyvinvointipolitiikan ylittäneen kansantalou-

den voimavarat (Haatanen 1992), ja valtion kassa oli niin tyhjä, että lap-

silisienkin kasvua lykättiin. Pekka Kuusi sai tehtäväkseen pohtia, miten 

sosiaalimenojamme voitaisiin supistaa. Sen sijaan Kuusi tunnetulla tavalla 

muotoilikin talouskasvun ja sosiaalipolitiikan laajentamisen hyvän kehän 

ja sosiaalipolitiikan ekspansio-ohjelman. Vuodesta 1960 lähtien sosiaali-

menojen kansantuoteosuus on noussut vajaasta kymmenestä prosentis-

ta nykyiseen 26–27 prosenttiin ja henkeä kohti lasketut reaaliset sosiaa-

limenot ovat yli kymmenkertaistuneet (Niemelä & Salminen 2006, 24). 

Toistaiseksi kukaan ei kuitenkaan ole pystynyt muotoilemaan uutta hy-

vää kehää globaalin uusliberalismin oloihin, vaikka uutta Pekka Kuusta 

onkin peräänkuulutettu. Tehdyt aloitteet, joissa vedotaan sosiaalisen pää-
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oman, luottamuksen, hyvinvointi-instituutioiden ja hyvän hallinnon roo-

liin kansalliselle kilpailukyvylle, ainakin pohjoismaisissa oloissa puolus-

tavat pikemmin jo luotua hyvinvointivaltiota takaisinpainamista vastaan 

kuin rakentavat uutta laajentamisen horisonttia.

Pitkälle instituoitunut hyvinvointivaltio ei ole stabiili, vaan siinä on 

käynnissä lakkaamaton tarkentamisprosessi. Hyvinvointivaltiosta, ainakin 

suomalaisesta, on tullut loputtoman hiomisen eli ”kehittämisen” kohteena 

oleva esine. Silti väitän, että rakentamisen ja uudelleenmuotoilun välillä 

on laadullinen ero. Nykyistä uudelleenmuotoilua kehystää siihen sisään-

rakennettu ympyrän neliöinti, hyvinvointivaltion kustannusten hallinta. 

Ei ole yllättävää, että nykyinen horisontti synnyttää keskustelun julkisesta 

hyvinvointivastuusta, jo rakennettujen järjestelmien kestävyydestä, lupa-

usten ja sitoumusten priorisoinnista ja uusien avausten pelivarasta. 

Julkinen hyvinvointivastuu ja yhteiskuntavastuu

Stakesin tutkijat (Heikkilä ym. 2005) samoin kuin Hyvinvointivaltion ra-

jat -hankkeen asettamismuistio puhuvat ”julkisesta hyvinvointivastuusta”. 

Ei tarvitse saivarrella huomauttaakseen, että kaikki avainsanat, ”julkinen”, 

”hyvinvointi” ja ”vastuu”, ovat kaikkea muuta kuin yksiselitteisiä. Moder-

neissa demokraattisissa valtioissa julkisen vallankäytön ja politiikan ko-

ko alue tähtää kansalaisten hyvinvointiin. Julkisen vallan hyvinvointiteh-

tävällä on lukuisia ulottuvuuksia ja vivahteita. Paul Spicker (2000) puhuu 

hyvinvointivaltion yleisessä teoriassaan hyvinvoinnin edistämisestä (pro-

moting), turvaamisesta (securing), tarjoamisesta (provision), tuottamisesta 

(production) ja uudelleenjakamisesta (redistribution). Vaikka näiden käsit-

teiden sisällöt ovat (ainakin suomeksi) vähän epätarkkoja, kaikkien niiden 

voi katsoa määrittelevän julkisen vallan hyvinvointitehtävää.

”Julkisen hyvinvointivastuun” voi ajatella pitkälle oikeudellistuneen 

ja tilivelvollistetun yhteiskunnan kieleksi. Siitä voidaan ennen kaikkea ky-

syä, toteutuuko se lain tai jonkin moraalisen ja eettisen koodiston määrit-

telemällä tavalla.1 Oikeudellisessa mielessä julkisella hyvinvointivastuulla 

tarkoitetaan perustuslailla tai muulla lailla julkiselle vallalle säädettyä vel-

1 Hyvinvointivaltion rajat -projektissa on pyritty määrittelemään yksinkertaista sosiaa-
lieettistä sääntöä, jonka nojalla julkisen hyvinvointivastuun kohdentamista voi priorisoida ja jolla 
akuuttia hyvinvointivaltion korjausohjelmaa voi perustella. 
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vollisuutta turvata, tukea ja edistää yksilöiden sosiaalisia oikeuksia, toi-

meentuloa ja palveluja. Laki määrittää sekä viranomaisten tehtäviä ja toi-

mivaltaa että kansalaisten oikeuksia ja etuuksia.2 Myös Anttiroiko edellä 

luonnehti hyvinvointivastuuta nimenomaan TSS-oikeuksien avulla. Sta-

kesin tutkijat (Heikkilä ym. 2005) samaistavat julkisen hyvinvointivas-

tuun sosiaali- ja terveysturvan järjestelmiin ja kuvaavat sen laajuutta so-

siaalimenoilla. 

Suomen perustuslaki (ensin perusoikeusuudistus 1995, sitten perus-

tuslaki 2000) sisältää taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja 

asettaa julkiselle vallalle yleisen velvollisuuden turvata niiden toteutumi-

nen. Sosiaaliset perusoikeudet sisältävät dynaamisen, sosiaaliturvajärjes-

telmien kehittämiseen viittaavan ulottuvuuden (Tuori 2000, 204). Osa jul-

kisen vallan tehtävistä määritellään (19. §) yksilön oikeuksina: jokaiselle 

oikeus välttämättömään toimentuloon ja huolenpitoon samoin kuin jo-

kaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työ-

kyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan 

menetyksen perusteella. Osa taas määritellään julkisen vallan tehtävinä: 

julkisen vallan on esimerkiksi turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut, tuettava perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin-

vointi ja yksilöllinen kasvu sekä edistettävä jokaisen oikeutta asuntoon. 

Kuntalaki asettaa kuntien velvollisuudeksi pyrkiä edistämään asukkaiden-

sa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntalain perustelut (HE 

192/1994) sanovat selkeästi, että asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen 

on kunnan perustehtävä. Valtio on myös patistanut, esimerkiksi sosiaa-

li- ja terveydenhuollon tavoiteohjelmissa vuosille 2004–2007, kuntia pai-

kalliseen strategiseen hyvinvointiajatteluun ja hyvinvointistrategioiden 

tekemiseen. Perusoikeudet ovat vuodelta 1995, kuntalaki vuodelta 1994. 

Samanaikaisesti kun talouskriisi ravisteli suomalaista sosiaalipolitiikkaa ja 

kansalaisten hyvinvointia, kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen osoitet-

tiin juridisesti yhä selvemmin julkisen vallan vastuulle. Mutta edes subjek-

tiiviset oikeudet eivät määrittele aukottomasti julkista vastuuta. Ajatellaan 

vaikka paljon puhuttanutta vammaisten oikeutta vammaiskuljetuksiin. Se 

avaa monia kysymyksiä. Onko tämä henkilö riittävän vammainen? Miten 

usein hänen tulee päästä liikkumaan? Miten sujuvasti ja yksilöllisesti kul-

jetuspalvelun tulee toimia? Miten nopeasti kyydin tulisi tulla? 

2 Tämä kuvaus on Hyvinvointivaltion rajat -projektissa tuotetusta Hyvinvointivaltion 
korjausohjelma -paperista, ja se on Pentti Arajärven käsialaa. 
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Julkisen hyvinvointivastuun ydintä on toimeentulon, hoivan ja hoi-

don turvaaminen riskitilanteissa. Mutta sosiaali- ja terveyspolitiikka tuot-

taa paitsi välitöntä hyvinvointia myös toisen kertaluokan seurauksia, jot-

ka luovat edellytyksiä hyvinvoinnin kestävälle ylläpidolle. Jorma Sipilän 

(1998) esittämät hyvinvointimallin arviointikriteerit kuvaavat sitä, mi-

tä sosiaali- tai hyvinvointipolitiikka voi väestön toimeentulon ja elinta-

son turvaamisen ohella saada aikaan. Se voi edistää inhimillisten resurs-

sien käyttöönottoa ja ylläpitoa. Ylläpito näkyy syntyvyydessä, eliniässä ja 

terveydessä, käyttöönotto esimerkiksi siinä, miten yhteiskunta hyödyntää 

naisten voimavaroja tai pystyy estämään työttömyyden ja syrjäytymisen. 

Sosiaalipolitiikka voi edistää yhteiskunnan hyväksyttävyyttä, joka ilmenee 

mm. ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, sukupuolten tasa-arvossa, vero-

moraalissa ja äänestysaktiivisuudessa. Myöhemmin Sipilä (2005) on sa-

nonut, että paras mahdollinen sosiaalipolitiikka on hyvä kompromissi, jo-

ka kohtuullisin kustannuksin tukee erilaisia yhteiskunnallisia päämääriä, 

kuten inhimillisen toimintakyvyn luomista, huolenpitoa, työllisyyttä, syn-

tyvyyttä, työn tuottavuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Vuoden 1998 lis-

taan tänään voisi lisätä 2000-luvun yhteiskuntatieteen suosikit, sosiaalisen 

pääoman ja luottamuksen. Juridisoitu hyvinvointivastuun käsite on tässä 

mielessä kapea ja epäyhteiskunnallinen. Se ei näe koko sitä kirjoa, johon 

sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka ulottaa vaikutuksensa. Voisi sanoa, että 

juridisoitu katse ei näe hyvinvointipolitiikan yhteiskuntavastuuta. 

Kansalaisten elinolot ja hyvinvointi muodostuvat pääasiassa markki-

noilla ja perheissä. Julkinen valta toteuttaa vastuutaan myös sääntelemäl-

lä ja luomalla institutionaalisia puitteita yksityisille toimijoille, taloudel-

le ja markkinoille. Julkinen valta pyrkii ohjaamaan monia hyvinvoinnin 

edellytyksinä toimivia prosesseja, väestö- ja aluerakennetta, taloutta, elin-

keinoelämää ja työllisyyttä. Myös julkisen vallan välitön tehtävä koskee 

monia muitakin hyvinvoinnin ehtoja kuin edellä määriteltyjä sosiaalisten 

oikeuksien, toimeentulon ja palvelujen turvaamista, tukemista ja edistä-

mistä. Tällaisia sosiaali- ja terveysturvan ulkopuolisia alueita ovat ympä-

ristö, kulttuuri, koulutus, asuminen, liikenne, liikunta, työllisyys ja työ-

suojelu.

Voi kysyä, missä määrin julkinen hyvinvointivastuu ulottuu ja voi 

ulottua riskejä tuottaviin rakenteellisiin ja kulttuurisiin prosesseihin. Käy-

tän seuraavassa esimerkkinä huolta herättänyttä lasten köyhyyden kasvua 
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viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Kuudenkymmenen pro-

sentin tuloköyhyys- tai pienituloisuusrajalla arvioituna meillä vuonna 

1990 oli 28 000 pienituloista perhettä, joissa oli 50 000 lasta. Vuonna 2003 

näitä perheitä oli 63 000 ja niissä 131 000 lasta (Moisio toim. 2005; Moi-

sio 2006a). Mainitussa vuosiin 1990–2002 kohdistuneessa tutkimukses-

sa on pyritty selvittämään, missä määrin kasvu johtuu (työ)markkinoista, 

perherakenteesta tai tulonsiirto- ja palvelujärjestelmiin tehdyistä heiken-

nyksistä. Tutkimuksen mukaan taloudellisen eriarvoisuuden ja köyhyyden 

kasvu lapsiperheissä juontuu pääasiassa työmarkkinoiden epävarmuudes-

ta ja työllistymisen vaikeuksista. Osansa on myös perherakenteen muu-

toksella. Yksinhuoltajien määrä on kasvanut samalla kun heidän työmark-

kina-asemansa on heikentynyt ja köyhyysriskinsä on siten kasvanut muita 

ryhmiä enemmän. Myös lapsiperheiden perhepoliittisten tulonsiirtojen 

reaaliarvo heikentyi tarkastelujaksona noin 10 prosenttia, mikä vaikeut-

ti erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Osa heikenty-

misestä johtui etuuksien leikkauksista, osa oli markkinavälitteisestä, kun 

vanhemmat työttömyyden kasvun seurauksena ajautuivat ansiosidon-

naisen turvan ulkopuolelle tai ansiosidonnaisten etuuksien taso heikkeni 

epävarmempien työasemien seurauksena. 

Köyhyyden kasvun syynä siis olivat pikemmin markkinoiden epä-

varmuus ja perherakenteiden muutos kuin poliittisesti päätetyt etuuksien 

leikkaukset. Vaikka perhepoliittiset etuudet vastaisivat vain pienestä siivus-

ta lasten köyhyyden kasvua, on kysyttävä, voiko kasvua silti pitää politii-

kan ja julkisen vastuun epäonnistumisena. Politiikka oli ensinnäkin kyke-

nemätön estämään riskien yleistymistä eli työttömyyden ja epätyypillisten 

työsuhteiden kasvua, perherakenteiden pirstoutumista ja yksinhuoltajaäi-

tien marginalisoitumista työmarkkinoilla. Politiikka (kotihoidon tuki) oli 

myös itse osallinen pikkulasten äitien ansiotyön harvinaistumisessa. Toi-

seksi sosiaaliturvan leikkaukset kärjistivät markkinoiden ja markkinavä-

litteisiä muutoksia, eivätkä kompensoineet niitä, niin kuin sosiaaliturvan 

ideaalisesti tulisi tehdä. Suppeasti ottaen julkinen hyvinvointivastuu kos-

kee niitä julkisen vallan omia palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmiä, joilla se 

turvaa kansalaisten toimentulon ja hyvinvoinnin jatkuvuutta kaikissa ti-

lanteissa. Laajemmin ymmärrettynä politiikka ja julkinen hyvinvointivas-

tuu ulottuvat kansalaisten hyvinvointia tuottaviin ja haittaaviin rakenteel-
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lisiin prosesseihin. Tässä laajassa merkityksessä valtio on heikompi toimi-

ja kuin kapeammassa sosiaalipoliittisessa mielessä. 

Oman analyysinsa vaatisi se, miksi nyt puhutaan hyvinvointivastuus-

ta ja hyvinvointipolitiikasta, miksi ei sosiaalisesta vastuusta ja sosiaalipoli-

tiikasta. Mika Alavaikko (2006, 39) on pannut merkille, että sosiaalipolitii-

kan käsite on hävinnyt suomalaisen yhteiskunnan ylimmän vallankäytön 

ytimestä ja valtakunnallisen sosiaalipolitiikan ovat syrjäyttäneet alueel-

liset kehittämishankkeet. Olisiko kunnianarvoisa suomalais-saksalainen 

sosiaalipolitiikan käsite jo elänyt elinkaarensa, kun Helsingin yliopisto-

kin vaihtoi oppiaineen nimen yhteiskuntapolitiikaksi? Voisiko sosiaalipo-

litiikan käsitteen väistymisen lukea yhtenä merkkinä Nikolas Rosen kym-

menen vuotta (1996) sitten diagnosoimasta ”sosiaalisen kuolemasta”, siis 

sosiaalisen järjen tai rationaliteetin väistymisestä ja sulautumisesta talou-

delliseen. Hyvinvoinnin käsite ei tee sellaista eroa taloudellisen ja sosiaa-

lisen välillä kuin sosiaalinen on tehnyt, ja se sulauttaa itseensä myös ta-

louskasvun (vrt. hyvinvoinnin taloustiede). Hyvinvointi ei myöskään tuo 

mieleen ihmisten keskinäissuhteita tai niitä samoja huono-osaisten ase-

maan ja solidaarisuuteen liittyviä sävyjä, joita sosiaaliseen liittyy.3 Tosin 

sosiaalisen väistyessä joissakin sanastoissa se pulpahtaa esiin jossain muu-

alla, kuten sosiaalisessa pääomassa. Mutta sosiaalisen pääoman sosiaali-

sella ei olekaan mitään tekemistä huono-osaisuuden kanssa. Ryhtymät-

tä analysoimaan hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikan käsitteen käyttöjä pidän 

hengissä jälkimmäistä puhumalla niistä rinnakkain ja sekaisin. 

Tarjolla yksityistä ja omaa vastuuta 

En ole tehnyt systemaattista katsausta oman vastuun diskursseihin. Sil-

ti uskallan väittää, että tarjolla on lisää omaa vastuuta, vastuuta omista 

teoista, eettisistä valinnoista, toimeentulosta, läheisten hoivasta ja lasten 

kasvatuksesta, osaamisesta ja työllistyvyydestä, terveydestä ja toimintaky-

vystä, samoin kuin sosiaalipolitiikan jo tunnustamista sosiaalisista riskeis-

tä, kuten vanhuudesta (eläketurvasta, hoivasta ja hoidosta) tai sairaudesta 

3 Sosiaalinen-sanalla on useampia kantasanoja, socius = osaveli, toveri, societas = kump-
panuus, yhdyskunta. Kuten Eino Kuusi (1931, 13–24) pohti, sosiaalinen voi viitata sekä yleensä 
ihmisten välisiin suhteisiin että keskinäiseen yhteistuntoon ja avunantoon. Olen kutsunut näitä 
joskus sosiologian ja sosiaalipolitiikan sosiaalisiksi. Jälkimmäinen nousee kuitenkin väistämättä 
edellisestä, sosiaalipolitiikka ihmisten keskinäissiteistä ja yhdessä elämisestä. 
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(terveyspalveluista). Kansalaisille lankeaa lisää vastuuta myös omien sosi-

aalisten oikeuksien toteutumisesta ja niiden peräämisestä viime kädessä 

oikeusistuimissa. Joskus vastuuviestin lähettäjän voi yksilöidä, mutta ylei-

semmin se vain on osa nykyistä ilmapiiriä, julkisuutta ja sosiologista aika-

laisdiagnoosia. Ulrich Beckin ja Anthony Giddensin kaltaiset aikalaisdiag-

nostikot korostavat, miten jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa traditio 

ei sanele yksilöiden elämänkulkua, vaan he joutuvat tekemään omat valin-

tansa, tekemään ne kasvavan epävarmuuden oloissa ja kantamaan niiden 

seuraukset. Jälkifoucautlaiset hallinnan analyytikot, kuten Nikolas Rose ja 

Mitchell Dean, katsovat uusliberaalin hallinnan nojaavan itsesäätelyyn ja 

riippumattomuuden ideaaliin. Tarjolla on myös paitsi omaa myös yksi-

tyistä vastuuta toisessa mielessä, julkisten hyvinvointitehtävien siirtämistä 

markkinoille, yrityksille tai järjestöille. 

Pohjoismainen hyvinvointivaltioeetos on korostanut yhteiskunnalli-

sia rakenteita ja elämänkulun väistämätöntä haurautta sosiaalisten riskien, 

ongelmien ja vääryyksien alkuperänä ja näihin liittyvää julkista vastuuta. 

Silti valtio ei koskaan ole voinut tai halunnut poistaa kansalaisten omien 

lähtökohtien, valintojen ja sattumien vaikutusta elämään. Sosiaalipolitiik-

kaa rakennettaessa on haluttu pitää yllä, edistää ja palauttaa kansalaisten 

omaa vastuuta. Sosiaalietuuksiin sisällytetään omavastuuosuuksia, eikä 

etuuksien kompensaatiotaso kata kaikkia tulonmenetyksiä. Sosiaalihuol-

to on aina ajateltu väliaikaiseksi puuttumiseksi yksilön elämään ja oman 

vastuun palauttamiseksi. Nykyisessä yhteiskunnassa ei ole yksinkertais-

ta päätellä, millainen käyttäytyminen osoittaa omaa vastuuta. Sekö, et-

tä käy työssä, ansaitsee elantonsa ja antaa päiväkodin hoitaa lapset, vai 

sekö, että hoitaa itse lapsensa ja ottaa toimeentulon valtiolta? Vai molem-

mat, kunhan vain kasvattaa lapsistaan kunnon ihmisiä? Sekö, että elämän 

vaikeuksissa käyttää tarjolla olevia julkisia auttajia (perheneuvolaa, avio-

liittoneuvolaa, psykiatria, terapiaa, koulukuraattoria, psykologia, mielen-

terveystoimistoa jne.), vai sekö, että yrittää selvitä itse tai vajoaa ehkä sy-

vemmälle vaikeuksiin? Vai olisiko vastuullisen raja noussut niin ylös, ettei 

vastuullinen yksilö edes joudu sellaisiin vaikeuksiin? 

Yhteisen vastuun ja tasa-arvon ajatusmuodot ovat meillä vahvat, 

mutta niin on myös oman vastuun arvo. Esimerkiksi sosiaaliturva-asen-

teiden mittauksissa kansalaiset sekä kannattavat oman vastuun lisäämis-

tä että katsovat palvelujen ja sosiaaliturvan tuottamisen julkisen sektorin 
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tehtäväksi. Sekä vuonna 1992 että vuonna 1996 vastaajista 81 prosenttia 

sanoi, että ”jokaisen vastuuta omasta ja omaistensa suoriutumisesta ja hy-

vinvoinnista tulisi lisätä” (Forma 1998, 261). Vastuu ja vastuullinen elämä 

ovat tärkeitä arvoja, ja periaatteellisella tasolla on helppo haluta kaikkien 

tahojen, yksilön, perheen, yhteisöjen, yritysten, ja valtion, niin yksityisen 

kuin julkisen, vastuun vahvistamista. 

Oma vastuu äärimmilleen viritettynä on kuitenkin pohjoismaiselle 

eetokselle vieras, ja sen toteuttaminen sosiaalipolitiikassa lisäisi eriarvoi-

suutta ja köyhyyttä sietämättömässä määrin. Silti myös eurooppalainen 

sosiaalipolitiikka on joutunut ottamaan henkilökohtaisen tai oman vas-

tuun tarkasteluun. Why we need a new welfare state -kirjaan (Esping-An-

dersen ym. 2003) esipuheen kirjoittanut Belgian silloinen sosiaali- ja elä-

keministeri Frank Vandenbroucke katsoo, että henkilökohtaisen tai oman 

vastuun korostuminen ei juonnu vain uuskonservatiivisen ideologian 

suosiosta vaan uusien riskien luonteesta. Köyhyysriski on suuri esimer-

kiksi yksinhuoltajilla ja niillä, joiden ammattitaito ja muu työllistyvyys ei-

vät riitä nykyisille työmarkkinoille. Elämäntapasairaudet uhkaavat sekä 

lasten että aikuisten terveyttä. Terveysriskit ovat suurimmat ylilihavilla, 

väärää ravintoa ja liikaa syövillä, tupakoivilla ja alkoholin liikakäyttäjil-

lä. Väärin tai oikein, Vandenbroucke jatkaa, yhteys uusien riskien ja oman 

käyttäytymisen välillä on voimistunut. Vaikka uusien riskien esiintymi-

sellä on selvät luokka- ja sukupuolirakenteensa, ainakin osa niistä kulkee 

toisessa määrin yksilön kautta kuin teollisuusyhteiskunnan riskit. Avioero 

ja lihavuus ovat suuremmassa määrin valintoja kuin leskeksi jääminen ja 

nälkä. Ongelmat tuntuvat periaatteessa helposti ratkaistavilta, jos vain yk-

silöt käyttäytyisivät hyveellisesti (vastuullisesti), siis eivät tuhoaisi avioliit-

tojaan tai terveyttään, hankkisivat koulutusta, ottaisivat vastaan työn kuin 

työn ja kasvattaisivat lapsistaan kelpo kansalaisia. Nykyinen sosiaalipoli-

tiikka ei ole vain työmarkkinoiden ulkopuolella olevien vanhusten, työ-

kyvyttömien ja lasten toimeentulosta huolehtimista, vaan yhä enemmän 

työikäisen väestön työnteon, perheen, hoivan, kouluttautumisen, tervey-

den ja kouluttautumisen politiikkaa, siis elämäntavan tai käyttäytymisen 

politiikkaa. 

Uusien riskien ohella sosiaalipoliittisia kustannuksia kasvattavat uu-

det mahdollisuudet, joita tarjoavat ennen muuta elämän medikalisaatio 

sekä terveydenhuollon kehittyvät hoidot ja teknologiat. Laajenevan so-
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siaalipolitiikan moottorina olleet universalismi ja tasa-arvo löytävät uu-

sia kohteita myös keskiluokkaisessa yhteiskunnassa, mistä kasvaa vajei-

den ja puutteiden lakkaamaton sosiaalipoliittinen kompensaatio. Mitkä 

kaikki vajeet ja puutteet kuuluvat kollektiivisen korjaamisen tai kompen-

soinnin piiriin? Hedelmöityshoito on ajankohtainen esimerkki: onko lap-

settomuus julkisen hyvinvointivastuun piiriin kuuluva vaje tai sairaus? 

Hedelmöityshoitoa koskevan lain yhteydessä on käyty moraalipoliittista 

keskustelua siitä, onko lapsi ”subjektiivinen oikeus”, joka yhteiskunnan tu-

lee tarjota kaikille.

Sekä uudet riskit että uudet mahdollisuudet ovat aktualisoineet vas-

tuun tematiikkaan. Erityisesti brittiläinen kolmannen tien sosiaalipolitiik-

ka ja yhteiseurooppalainen aktiivisen hyvinvointivaltion ideologia ovat ko-

rostaneet velvollisuuksien ja vastikkeiden liittämistä sosiaalisiin oikeuksiin 

ja etuuksiin. Oikeudet on vähintäänkin ansaittava elämällä kunnollisesti. 

Taustalta voi löytää sekä uusliberaalin että kommunitaristisen moraalifi-

losofian. Tämä herättää kysymyksen sosiaalisten oikeuksien ansaittavuu-

desta, inhimillisen käyttäytymisen rationaalisuudesta ja vastuunkannon 

eriytyvistä mahdollisuuksista eli eriarvoisuudesta. 

Sosiaalipolitiikan teorian poissaoleva 

Oikeusoppineet voivat arvioida sitä, miten perusoikeudet toteutuvat ta-

vallisessa lainsäädännössä, sosiaalipoliitikot sitä, miten lait toteutuvat käy-

tännössä, moraalifilosofia ja sosiaalietiikka voivat rakentaa vastuun eetti-

siä koodistoja ja jaotella sen lajeja, hallintotiede voi analysoida julkisten 

elinten ja organisaatioiden tilivelvollisuutta, tulos- ja kustannusvastuu-

ta, laskentatiede tilinpidon käytäntöjä. Mutta miten lähestyä vastuuta yh-

teiskunta- tai sosiaalitieteellisesti, mikä tarkoittaa minulle sosiologian ja 

political economy’n leikkauskohdassa olevaa hyvinvointivaltion teoriaa. 

Sosiaalipolitiikan ajatusmuodoksikin on riittänyt karkea oman ja yhteis-

vastuun erottelu ja sosiaalivakuutuksen mieltäminen yhteisvastuuna ja 

riskien yhteisenä jakamisena. 

Paul Spicker (2000) sanoo hyvinvointivaltioteorioiden olevan jaet-

tavissa kahteen tyyppiin. Toiset aloittavat modernisaatiosta, teollistumi-

sen ja talouskasvun logiikasta, valtiosta, sen kapasiteetin kasvusta, kansa-
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laisuuden kerroksista ja kansalaisen oikeuksien sosiaalisesta evoluutiosta. 

Hyvinvointivaltio näyttäytyy modernisaation tuottamana funktionaalise-

na välttämättömyytenä. Kertomusta jatkamalla voi kuvitella, miten hyvin-

vointivaltio mukautuu toiseen tai uuteen moderniin. Rakennemuutoksik-

si tulkittu modernisaatio on ilman muuta ollut suomalaisen sosiaalitieteen 

hallitseva kognitiivinen malli. Toiset – enemmän latinalaisessa, ranskan-

kielisessä traditiossa – aloittavat yhteiskunnasta, durkheimilaisittain so-

siaalisten suhteiden ja sosiaalisen siteen laadusta, solidaarisuudesta ja 

molemminpuolisuudesta (mutualismi) sekä kollektiivisesta toiminnas-

ta. Ihmiset eivät voi elää yksin, vaan ovat välttämättä riippuvia toisistaan. 

Tästä seuraa kiertämätön moraalinen kysymys: mikä on vastuuni ja vel-

vollisuuteni muita kohtaan ja mitä voin odottaa muilta, eli kuka ja mikä 

on olemassa minua varten. Spicker itse kehittelee tässä traditiossa yleis-

tä hyvinvointivaltion teoriaa, joka keskustelee sosiaalisesta siteestä, yhteis-

kunnasta, kollektiivisesta toiminnasta, vastavuoroisuudesta, velvollisuu-

desta, oikeuksista ja vastuusta. 

Paul Pierson (1996) on käyttänyt toisenlaista jaottelua. Hänen tee-

sinsä on, että hyvinvointivaltion rakentumista (myös erilaisiksi regiimeik-

si) on selitetty pääasiassa kolmella teorialla: (1) talouskasvulla, (2) työ-

väenluokan, vasemmiston tai demokraattisilla valtaresursseilla sekä (3) 

kansallisilla valtiollisilla instituutioilla. Kaksi ensimmäistä eli taloudellis-

ten rakenteiden muutos, pääoman vapaa liikkuvuus ja kasvun hidastu-

minen sekä vasemmiston valtaresurssien hupeneminen ennustaisivat nyt 

hyvinvointivaltioiden takaisinpainamista ja neoliberaalia samankaltais-

tumista. Kun niin ei ole käynyt, jälkiekspansiivinen aika vaatii toisenlai-

sen teorian, Piersonin teesin mukaan huomion kiinnittämisen jatkuvuut-

ta luoviin instituutioihin ja yhteiskunnan, siis talouden ja valtaresurssien, 

sijasta politiikkaan ja politiikan tekemiseen, kuten pois ottavan politiikan 

vaikeuksiin. 

Suomalaisessa sosiaalitieteessä ovat etualalla olleet modernisaa-

tioajattelun erilaiset versiot. Modernisaatioteoriat, joihin myös talous-

kasvua korostaneet lukeutuvat, edustavat tyypillisesti funktionalismia. 

Niissä sosiaalipolitiikka on vastaus modernisaatioon ja rakennemuu-

toksiin, esimerkiksi teollisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valtaresurssiteoria 

on nimenomaan skandinaavisten tutkijoiden (Walter Korpi, Gøsta Es-

ping-Andersen) panos sosiaalipolitiikan teoriaan. Siinä sosiaalipolitiik-
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ka ymmärretään työn ja pääoman välisen demokraattisen luokkataistelun 

tuloksena, ja teoria on erityisen käypä pohjoismaisen mallin rakentumi-

sen selitykseksi. (Uus)institutionalismin avulla on selitetty ennen muuta 

amerikkalaisen hyvinvointivaltion erityispiirteiden muodostumista, ja in-

stitutionalismi on ollut pohjoismaisessa sosiaalipolitiikan tutkimuksessa 

marginaalisessa asemassa, vaikka sillä on ollut joitakin merkittäviä edus-

tajia (Olli Kangas, Bo Rothstein). Amerikkalainen Theda Skocpol on his-

toriallista insitutionalismia edustavilla tutkimuksillaan (esim. Skocpol 

1992) inspiroinut lukemattomia tutkijoita ympäri maapalloa. Sen sijaan 

amerikkalaisen sosiaalipolitiikan vallitseva kognitiivinen malli nousee 

vahvasti sosiaaliriippuvuuden viholliskuvasta, joka ei anna sosiaalikansa-

laisuudelle minkäänlaista positiivista sisältöä (Fraser & Gordon 1994ab). 

Oma vastuu on mallin tärkein rakennuspuu. 

Väitän, että pohjoismaisen ja eurooppalaisen sosiaalipolitiikan teo-

rian valtavirta on varustanut meidät (vai pelkästään minutko?) huonosti 

vastuukeskusteluihin siitä huolimatta. Ilmeisesti sekä latinalainen sosiaa-

lisen siteen traditio että institutionalismi puhumattakaan amerikkalai-

sesta sosiaaliriippuvuusdiskurssista antavat siihen parempia välineitä. 

Sosiaalista sidettä ja/tai kollektiivista toimintaa koskevassa traditiossa vas-

tavuoroisuus ja molemminpuolisuus ovat yhteiskuntaelämän peruslakeja, 

ja ehkä tästä aukeaa joitain mahdollisuuksia tarkastella velvollisuuksien 

molemminpuolisuutta, välitöntä ja välittynyttä vastavuoroisuutta. Uusin-

stitutionalismi puolestaan on toimijakeskeistä ajattelua. Siitä on erilaisia 

versioita, mutta keskeisenä voi pitää rationaalisen valinnan ja toimijan pa-

radigmaa (Immergut 1998). Ellen Immergut sanoo, että rationaalisen va-

linnan paradigmassa analysoidaan rationaalisten toimijoiden tekemiä va-

lintoja keskinäisen riippuvuuden olosuhteissa käyttäen usein peliteorian 

kaltaisia välineitä. Kysymys kollektiivisen toiminnan, kuten hyvinvointi-

valtion tai sosiaalivakuutuksen, mahdollisuudesta, siis luottamus siihen, 

että toiset hoitavat velvollisuutensa (vastuunsa) eivätkä asettaudu vapaa-

matkustajiksi, on yksi uusinstitutionalismin ydindilemmoja. 

Uusinstitutionalismi on enemmän tai vähemmän perustana viime 

vuosikymmenten ja vuosien muodikkaissa politiikan ja hallinnon tut-

kimuksen suuntauksissa: uudessa julkisjohtamisessa (new public mana-

gement) ja uudessa hallinnassa (new governance). Edellisessä on kysy-

mys julkisten toimijoiden vastuista, jälkimmäisessä erillisten toimijoiden 
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koordinoinnista ja keskinäissuhteista. Hallinnan käsite on valtaamassa so-

siaalipolitiikan analyysiä. Catherine Durose ja Kirstein Rummery (2006) 

sanovat, että 1990-luvun politiikan tutkimuksen käsitteestä on nyt tul-

lut sosiaalipolitiikan avainkäsite. Sen avulla voi lähestyä sosiaalipolitiikan 

avainkysymyksiä: kansalaisuutta, hyvinvointioikeuksia ja -velvollisuuksia, 

tilivelvollisuutta, legitimiteettiä, kumppanuussuhteita, yhteishankkeita ja 

verkostoja. Kuten Durose ja Rummery toteavat, hyvinvointipolitiikkaa 

taustoittaa nyt sosiaalipolitiikan teorian ulkopuolelta tuleva akateeminen 

harrastus. Sosiaalipolitiikan teoriatraditiot näyttävät hyödyttömiltä sellai-

sessa sosiaalipolitiikan toimeenpanossa, jossa on yhä enemmän kysymys 

eri toimijoiden välisistä vastuusuhteista, resurssien käytön tehostamisesta, 

tuottavuudesta ja kannustimista. Taloustiede (economics), liiketaloustie-

de (business) kaikkine haaroineen (johtaminen, kustannuslaskenta), oike-

us-, politiikka- ja hallintotieteet tarjoavat hyödyllisempiä välineitä näihin 

prosesseihin ja valtaavat sosiaalitieteiden paikkaa. Hyvinvointipolitiikka 

on entisestään luiskahtamassa sosiaalipolitiikalta (tieteeltä).4

Väitän, että vastuutematiikan poissaolo on erityisesti pohjoismainen 

piirre, joka on ymmärrettävissä pohjoismaisen hyvinvointi- ja yhteiskun-

taeetoksen valossa. Aivan samoin kuin sosiaalipolitiikan vaikutusten te-

matiikka oli painettu pohjoismaisten kognitiivisten rakenteiden alle kun-

nes NPM-vetoinen vaikuttavuusdiskurssi nosti sen pintaan (Rajavaara 

2006a), myös vastuudiskurssi on painettu korkean luottamuksen ja su-

mean yhteisvastuun alle, kunnes hyvinvointivaltion uusi politiikka yhdes-

sä läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden kulttuurin kanssa nostavat sen esi-

tyslistoille. Voi vain kysyä, mistä kaikesta se on oire ja mitä kaikkea se saa 

performatiivisesti aikaan. 

4 On tunnustettava, että olen jättänyt käyttämättä kaksi ilmeistä teoreettista mahdolli-
suutta. Ensimmäinen voisi ponnistaa kolmen modernisaatioteorian suunnan eli refleksiivisen mo-
dernin (riskiyhteiskunnan), vakuutusyhteiskunnan ja kontingenssin teorian yhteenliittämisestä 
(Beck-Ewald-Luhmann-kombinaatio), toinen hallinnallisuuden teoriasta (siis Dean-Rose-Hänni-
nen jalanjäljissä). Jo pelkästään kirjan taustahankkeen vuoksi olen halunnut kirjoittaa lähellä sosi-
aalipoliittisia realiteetteja ja käytäntöjä. Lisäksi kumpikin näistä mahdollisuuksista olisi ollut tähän 
yhteyteen ja ehkä ylipäänsä minulle liian vaativa tehtävä.
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Kirjan sisältö ja eteneminen 

Tässä kirjassa analysoidaan hyvinvointivaltion rajan asettamista ja hy-

vinvointivastuun kysymyksiä hyvinvointivaltion rajoittamisen ja uudel-

leenmuotoilun kontekstissa. Oletuksena on, että hyvinvointivaltion ra-

jan asettaminen merkitsee vähintään implisiittisesti vastuun laskemista 

muille tahoille, kasvavaa yksityistä ja omaa vastuuta. Tämän vuoksi kir-

jassa tarkastellaan niinkin paljon näitä muita hyvinvoinnin tuottajia, vas-

tuunsiirron mahdollisuuksia, tekniikoita ja ongelmia. Sen sijaan kirjassa 

ei analysoida sitä, mitä ”vastuu” on. Vastuun käsitettä käytetään pintapuo-

lisessa, viattomassa tai rauhaan jätetyssä mielessä, niin että sen voisi mel-

kein vaihtaa ”tehtävään”. Valtion vastuun voisi vaihtaa valtion tehtäviin, 

perheen vastuun perheen tehtäviin. En siis yritä pohtia, millainen ilmiö 

tai modaliteetti vastuu johdannaisineen – vastuussa oleminen, vastuun 

ottaminen, vastuun kantaminen, vastuullisuus, vastuunalaisuus, vastuun 

pakeneminen – on ja millaisia eettisiä sääntöjä, seuraamuksia, sanktioita, 

syyttämistä ja syyllisyyttä vastuu implikoi. Tämä ei tarkoita, että pitäisin 

vastuusta puhumista yhdentekevänä ja viattomana. Uskon, että vastuudis-

kurssi on ilmaus jostakin ja että se osallistuu perfomatiivisesti jonkinlai-

sen maailman tuottamiseen, niin kuin käsitteillä on tapana. Käsitteiden 

vaihtuminen, nousu pinnalle ja painuminen unohduksiin on aina inhi-

millistä toimintaa. Joskus se voi olla vähemmän tiedostettu siirtymä, jos-

kus taas käsitteitä vaihtamalla tähdätään hyvin tietoisesti ajattelun ja toi-

minnan muutoksiin. 

Eräänlaisena kognitiivisena mallina mielessäni on kuitenkin ollut 

Sakari Hännisen (2005) Hyvinvointivaltion rajat -ryhmälle esittämässään 

paperissa tekemä erottelu velvoittavuudeltaan neljänlaiseen vastuuseen: 

velvollisuus (obligation), velvoite (duty), vastuu (responsibility) ja tilivel-

vollisuus (accountability). Käsite-erottelu osoittaa, miten monenlaisista 

toimijoiden välisistä suhteista vastuutarkastelussa on kysymys. Kirjalla ei 

siis ole yhteen sitovaa teoreettista selkärankaa, vaan se lähestyy hyvinvoin-

tivastuun tematiikkaa seitsemästä eri kulmasta. Jokaisen luvun voi ajatella 

osittain itsenäiseksi ikkunaksi teemaan. 
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Luvussa kaksi keskustellaan pohjoismaisesta hyvinvointi- ja yhteiskun-

tamallista, sen hyvinvointieetoksesta ja hyvinvointikonseptiosta. Pohjois-

maiseen hyvinvointieetokseen kuuluu vahva julkinen ja yhteiskunnan 

vastuu. Suomi on aina ollut mallin reunalla, ja siten pohjoismaisuudella 

on erityinen rooli suomalaisen hyvinvointidemokratian synnyssä. Luvus-

sa pohditaan, miten mukautuminen vapaasti liikkuvan pääoman maail-

maan muuttaa pohjoismaista yhteiskuntaa, joka on vastuussa ja jolle ol-

laan vastuussa. Teesinä on, ettei yhteiskunta ole kadonnut, mutta se saa 

yhä enemmän kilpailukyky-yhteiskunnan piirteitä. Samoin yhteiskunnas-

ta tulee yhä järjestelmällisempi yhteiskunnan kehittäjä ja tarkkailija, sa-

manaikainen subjekti/objektiyhteiskunta. 

Luvussa kolme analysoidaan hyvinvointivaltion rajojen asettamista. 

Hyvinvointivaltion kriisiä koskevassa keskustelussa on paikannettu mo-

nenlaisia rajoja, legitimiteettiä, hallinnollis-toiminnallista kyvyttömyyttä 

ja rahoitusta koskevia. Toiminnallista kyvyttömyyttä ja siitä mahdollisesti 

seuraavia legitimiteettiongelmia on pyritty hallitsemaan uudella julkisjoh-

tamisella, tuloksen, vaikuttavuuden, arvioinnin ja kehittämisen tekniikoil-

la. Nyt 2000-luvun alussa rajan asettavat nimenomaan talous, rahoitetta-

vuus ja kustannukset. Makrotalouden tasolla talouden hallinta kiteytyy 

ekonomismiin, julkisen sektorin organisaatioissa uuteen julkisjohtami-

seen (NPM). Luvussa analysoidaan vauraan yhteiskunnan hyvinvointipo-

litiikan resurssiniukkuutta ja kysytään, missä määrin se on väistämätöntä, 

missä määrin suomalaisten valintojen seuraus. Samaten kysytään, millai-

nen julkisen vastuun tai tilinteon konsepti uuteen hallintaan sisältyy. 

Luvussa neljä kuvataan hyvinvointipluralistiseen tapaan hyvinvoin-

nin yksityisten eli ei-julkisten tuottajien (perhe, järjestö- ja kolmas sekto-

ri, yksityinen talouselämä) roolia. Tarkastelu on empiirinen ja kuvaileva. 

Tavoittena on kartoittaa näiden ei-julkisten sektoreiden tämänhetkistä so-

siaalipoliittista roolia ja niitä ajankohtaisia kysymyksiä, joita perheiden, 

järjestöjen ja yritysten hyvinvointi- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyy. 

Luvussa viisi käsitellään oman vastuun tematiikkaa, jonka kognitii-

vista perustaa haetaan amerikkalaisesta oman vastuun eetoksesta. Lisäksi 

luvussa kuvataan niitä sosiaalipoliittisia mekanismeja ja tekniikoita, joilla 

julkista hyvinvointivastuuta voidaan karsia ja on karsittu ja siirretty muille 

toimijoille. Tulkinnassa käytetään apuna Neil Gilbertin teesiä siitä, miten 

on tapahtumassa the silent surrender of public responsibility ja miten hy-
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vinvointivaltion toimintatapa on muuntumassa epäsuoremmaksi ja kät-

keytyväksi. 

Luvussa kuusi keskustellaan sosiaalipolitiikan kansalaisen uudel-

leenmuovaamisesta ja puhutteluista. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

edistäminen on sosiaalipolitiikan pysyvä periaate, jonka merkitys ko-

rostuu tiukkuuden politiikan olosuhteissa. Mutta tällä vuosikymmenel-

lä monet muut periaatteet haastavat niitä. Oikeuksilla, kannustavuudella, 

aktivoinnilla, valinnanvapaudella, vastikkeellisuudella ja sopimuksellista-

misella halutaan antaa hyvinvointivaltiolle ajanmukaiset kasvot ja vakuut-

taa kansalaisten toimijuudesta. Kaikki ne ovat tekniikoita, joilla ihmisten 

vastuuta omasta elämästään formalisoidaan sosiaalipolitiikan periaatteik-

si ja häivytetään sumeaa yhteisvastuuta taka-alalle. 

Luvussa seitsemän kohteena ovat hyvinvointipolitiikan tai julkisen 

hyvinvointivastuun anomaliat ja epäonnistumiset: eriarvoisuuden kasvu, 

köyhyyden sitkeys, hoivavajeet, kohtuuttomat tilanteet, epäjohdonmukai-

set oikeudet. Luku keskittyy hylkäämisen mekanismeihin ja käytäntöihin, 

eli aktivoidun, valtaistetun ja vastuutetun kansalaisen hylkäämisen ulot-

tuvuuteen. 

Luku kahdeksan, päätösluku, keskustelee aikaisempien lukujen si-

sällöstä näkökulminaan kolme tematiikkaa: yhteiskunnan ja hyvinvoinnin 

hallinta (ns. new governance), jälkidemokraattiset tendenssit sekä vastuun-

osoittamisyhteiskunnan tuottamat subjektiuksien ja eetosten murtumat. 

Nykyinen aika nimetään vastuunosoittamisen yhteiskunnaksi analogises-

ti vaikkapa sopimis-, arviointi-, projekti- ja vaikuttavuusyhteiskunnan 

kanssa. Uuden hallinnan yhteydessä puututaan myös kahteen erityiskysy-

mykseen, julkisen vallan vastuuseen hajautuneen ja hajautetun kokonai-

suuden pelisääntöjen luomisessa (reregulaatiossa) sekä kuntien ja valtion 

väliseen suhteeseen.
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PohJoiSmainen yhteiSKunta- Ja 
hyvinvointimalli 

Pohjoismainen hyvinvointiregiimi 
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion myytti ottaa ihmisiltä vastuun heidän 

elämästään. Vaikka en usko tuohon, niin jotain perää pohjoismaisessa laa-

jassa julkisessa hyvinvointivastuussa on. Hyvinvointivaltioita on erilai-

sia, ja sosiaalipolitiikan tutkijat kiistelevät siitä, muodostavatko ne toisis-

taan erottuvia malleja tai regiimejä. Viimeksi kuluneet viisitoista vuotta 

tämän kiistelyn keskuksessa on ollut Gøsta Esping-Andersenin teos The 

Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), jossa hän teki erottelun kol-

meen hyvinvointivaltiollisen kapitalismin regiimiin (liberaali, konserva-

tiivis-korporatistinen ja sosiaalidemokraattinen). Teorian sitkeää asemaa 

kuvaa vaikka se, että tätä kirjoitettaessa uusimmassa Journal of European 

Social Policy -lehdessä on kaksi artikkelia, joissa Esping-Andersenin alku-

peräistä dekommodifikaatio-indeksiä, vuoden 1980 tilasoaineistoihin no-

jaavia laskelmia ja maiden ryhmittelyjä on tarkasteltu (Bambra 2006; Sc-

ruggs & Allan 2006). 

Pohjoismaiden kesken on paljon eroja, mutta samalla on riittäväs-

ti perusteita puhua muista erottuvista pohjoismaisista yhteiskunnista ja 

niille ominaisista hyvinvointivaltioista. Sosiaalidemokraattisen regiimin 

sijasta tavallisesti käytetään ”pohjoismaisen mallin” käsitettä (esim. Ko-

sonen 1998; Kangas & Palme 2005).5 Pohjoismainen malli tai yhteiskunta 

sisältää mielikuvan edistyneestä demokratiasta, tasa-arvoisuudesta ja an-

teliaasta sosiaalipolitiikasta. Ruotsi, Norja ja Tanska olivat kärjessä jo Es-

ping-Andersenin sosiaalipolitiikan anteliaisuutta kuvaavissa laskelmissa 

(1980) ja siellä ne ovat pysyneet. Mutta hyvinvointikulutuksen taso ei si-

nänsä tee Pohjoismaista erityisiä, vaan erityinen eetos, hyvinvoinnin ee-

tos, ja se tapa, jolla maat ovat juurruttaneet eetoksen peruspilarit, univer-

salismin, tasa-arvon ja julkisen vastuun. Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä 

(2000, 20) sanovat, että pohjoismaisessa keskustelussa ”hyvinvointivaltio 

5 Vierastan mallin käsitettä, koska se viittaa liian suunnitelmalliseen ja yhtenäiseen koko-
naisuuteen. Muutakaan käsitettä ei suomeksi ole tarjolla, koska regiimi ei suostu käännettäväksi. 
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ymmärretään kansalaisten tahdon ja poliittisen voiman aikaansaamaksi 

kollektiiviksi, joka ilmentää laaja-alaista solidaarisuutta ja halua huolehtia 

myös huono-osaisista yhteiskunnan jäsenistä”.

Pohjoismaisuudella on ollut erityinen merkitys Suomelle. Suomi on 

aina ollut reunalla, maantieteellisellä reunalla ja hyvinvointimallin reu-

nalla. Kun kansainväliset tutkijat puhuvat skandinaavisesta tai sosiaalide-

mokraattisesta regiimistä, he tarkoittavat Ruotsia ja ehkä Tanskaa. Toisen 

maailmansodan jälkeisenä aikana Ruotsi vähemmän vaatimattomasti il-

moitti edustavansa kolmatta tietä neuvosto-sosialismin ja amerikkalaisen 

kapitalismin välissä. Noina vuosikymmeninä Ruotsilla oli monien mui-

denkin silmissä avantgardistinen asema, se edusti kehitystä ja edistystä 

(Kettunen 2006a). Kun Suomi hieman jälkijunassa vuonna 1955 liittyi jo 

perustettuun Pohjoismaiden neuvostoon, ruotsalainen Bertil Ohlin puhui 

Suomesta maana, joka vaaranalaisella paikalla vuosisatojen ajan oli vaa-

linut pohjoismaista oikeutta ja sivistystä (Karvonen 2005). Toisen maail-

mansodan jälkeen Suomi näytti olevan matkalla toisenlaiseen kohtaloon 

kuin muut Pohjoismaat. Mutta kuten Mikko Majander (2005) on väitös-

kirjassaan korostanut, pohjoismaisuus erotti Suomen 1940-luvulla Itä-

Euroopan kansandemokratioista. Niinä vuosikymmeninä, kun maailma 

puhui suomettumisesta, itse asiassa vahvistettiin Suomen luonne pohjois-

maisena hyvinvointivaltiona. Lauri Karvonen (2005) tiivistää asian niin, 

että Suomi on perustavalta rakenteeltaan pohjoismainen yhteiskunta. 

Kerta kerran jälkeen kun Suomi on ollut liukumaisillaan pohjoismaisesta 

yhteisyydestä, se on etsiytynyt takaisin juurilleen.

Jos julkisen hyvinvointikulutuksen tasoa suhteessa kansantuottee-

seen pidetään pohjoismaisen mallin tunnusmerkkinä, Suomi, jonka so-

siaalimenot yltävät juuri EU15:n keskitasolle, ei oikein mahdu joukkoon. 

Suomi ei kuulunut joukkoon Esping-Andersenin vuoden 1980 laskelmis-

sakaan. Mutta 1980-luvulla Suomi saavutti muita Pohjoismaita niin sosi-

aalimenoissa, sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen järjestelmissä kuin aja-

tusmuodoissa. Suomalaiset tai ainakin sosiaalipolitiikan tutkijat alkoivat 

pitää Suomea pohjoismaisena hyvinvointivaltiona. Suomalaisissa hyvin-

vointi-instituutioissa ja mentaliteetissa on paljon yhteistä muiden Pohjois-

maiden kanssa. Niinpä Suomea on kutsuttu pohjoismaisen mallin vaati-

mattomaksi seurailijaksi ja hyvinvointivaltiotamme pohjoismaisen mallin 

halpaversioksi. Palvelujen tarjonta, perusturvan taso ja julkinen työllisyys 

eivät ole koskaan yltäneet Ruotsin ja Tanskan tasolle. Jos Suomessa olisi 
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yhtä laaja julkinen sektori kuin muissa Pohjoismaissa, meillä tulisi olla jul-

kisen sektorin työpaikkoja 200 000 enemmän. Sen sijaan niin valtio kuin 

kunnat tavoittelevat ja ennakoivat työpaikkojensa vähentämistä. 

Ruotsi tai skandinaavinen malli menetti avantgardistista asemaansa 

uusliberaalin ideologian kukoistuskaudella 1970- ja 1980-luvulla, jolloin 

katseet kääntyivät Britanniaan ja Uuteen-Seelantiin. Myös 1990-luvun 

talouskriisit olivat omiaan ruokkimaan uskoa, ettei talouskasvu voi ol-

la kestävää Pohjoismaissa, niin laajoissa hyvinvointivaltioissa ja niin kor-

keilla veroasteilla. Uusliberaalin ideologian suurimman suosion ja 1990-

luvun talouskriisin väistyttyä maailmalla on taas katsottu Pohjoismaihin, 

vuoron perään Suomen, Tanskan ja Ruotsin malliin. Ainakin ulkopuolel-

ta katsoen Pohjoismaat pystyvät ainutlaatuisella tavalla yhdistämään me-

nestyvän talouden ja hyvinvointivaltion, luomaan näiden välisen hyvän 

kehän. Pohjoismaat ovat monien kansainvälisten vertailujen kärkisijoil-

la, olipa sitten kysymys ihmisten onnellisuudesta, sosiaalisista saavutuk-

sista tai talouden kilpailukyvystä (Kiander ym. 2005; Saari 2006; Kajan-

oja 2005a; Schubert & Martens 2005). European Policy Centren raportissa 

(The Nordic Model 2005, 109) päätellään, että Pohjoismaista voisi tulla 

inspiraation lähde muille Euroopan ja ehkäpä muillekin maailman mail-

le. Suomalaisetkin katsovat taas Ruotsiin ja Tanskaan (esim. Tuottavuus ja 

työllisyys 2005), eivät vain EU:hun ja Britanniaan. 

yhteiskunta ja vastuu 
”Muistakaamme aina, että yhteiskunta on se suuri, hyvää teke-
vä järjestys, joka yhdistää meidät kaikki, pitää turvissaan meidät 
kaikki, sitoo ja vapaaksi päästää meidät kaikki.” (Topelius 1876, 
473, sit. Kettunen 2003, 184). 

”Yhteiskunta – jokin ihmisyhteisöjäsentensä keskinäisiin suhtei-
siin perustuvana järjestyneenä kokonaisuutena, jonka piirissä 
kaikki elämälle tarpeellinen yhteistoiminta tapahtuu; nykyoloja 
ajatellen varsinkin valtiosta ja kunnista tällaisena kokonaisuute-
na.” (Nykysuomen sanakirja 1966)
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Julkisen hyvinvointivastuun on tultava ”jostakin”. Lainsäädännöllä on al-

kuperänsä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisissa suhteissa. Pohjoismai-

hin liitetään paitsi laajan julkisen hyvinvointivastuun myös vahvan yhteis-

kunnan idea. Yhteiskunta sosiaalisena sfäärinä on 1800-luvun sosiologian 

suuri keksintö. Tämä sosiologian yhteiskunta viittaa nimenomaan yhteis-

kunnan jäsenten keskinäisiin suhteisiin, sosiaaliseen yhteisöön, ei vain 

toisistaan irrallisten kansalaisten ja valtion suhteisiin liberaalin perinnön 

mukaisesti (Kangas 2001; Østerberg 1988). Yhteiskunnalla on tätäkin pi-

tempi käsitehistoria, mutta oletan, että yhteisen ymmärryksemme yhteis-

kunnalla on edelleen klassisen sosiologian yhteiskunnan piirteitä. 

Arkisessa kielessä puhutaan enemmän yhteiskunnan vastuusta kuin 

julkisesta hyvinvointivastuusta. Odotamme yhteiskunnan olevan vastuus-

sa, mutta toisaalta odotamme erilaisten toimijoiden ja organisaatioiden 

olevan vastuussa yhteiskunnalle, tuntevan yhteiskuntavastuuta. Kari Pa-

lonen (1997) on puolueohjelmia lukemalla osoittanut, miten monikas-

voinen käsite yhteiskunta on poliittisessa puheessa ja miten sen merkityk-

set liukuvat huomaamatta vivahteesta toiseen. Silloin kun yhteiskunta on 

subjekti, toimija, se tarkoittaa valtiota, hyvinvointivaltiota tai julkista ta-

hoa, silloin kun kannetaan yhteiskunnallista vastuuta, oletetaan jokin yh-

teinen ja yleinen hyvä, jota oma toiminta palvelee. 

Yhteiskunnalla on sekä normatiivinen, ideaaliin viittaava että em-

piiris-kuvaileva sisältö. Jälkimmäisessä merkityksessä voimme varustaa 

yhteiskunnan sellaisilla etuliitteillä kuin teollinen tai jälkiteollinen. Nor-

matiivinen yhteiskunta edustaa yhteishyvän ja -edun ideaalia, oikeaa ”yh-

teiskuntajärjestystä”. Yhteiskunnan konseption suojissa valtiovallan halti-

jat ovat voineet määritellä yleistä ja yhteistä etua, sitä, millainen toiminta 

edustaa kansan oikeaa tahoa ja ketkä ovat ”yhteiskunnan vastaisia ainek-

sia”. Suomalainen yhteiskunta on luultavasti ollut vähemmän lempeä kuin 

skandinaavinen. Eino Kuusi mietti vuonna 1931, että yhteiskunnasta ja 

yhteiskunnallisesta puuttuu se lämpimämpi, keskinäisen yhteistunnon ja 

auttamisen sävy, joka löytyy sanasta sosiaalinen (socius = toveri) (Kuusi 

1931, 13–24). Sittemmin hyvinvointivaltion rakentumisessa valtio ja yh-

teiskunta ovat saaneet lisää hyväntahtoisia sävyjä (Julkunen 2005b). Kun 

Yrjö Heleniuksen väitöskirjan Oma vai yhteisvastuu (1971) tiivistelmä 

käännettiin englanniksi, yhteisvastuu kääntyi mutkattomasti society’ksi.
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Mutta miksi jatkuvasti puhutaan siitä, että yhteiskunnan on vastatta-

va, eikä sanota suoraan, että valtio tai julkiset toimijat ovat vastuussa? Yh-

teiskuntatieteissä valtio ja yhteiskunta ovat eri asioita, mutta arkinen kieli 

ja ajatusmuodot eivät tottele näitä käsite-erotteluja. Valtio ja yhteiskunta 

liukuvat herkästi toisikseen, ja ehkä erityisen herkästi Pohjoismaissa. Poh-

joismaisen hyvinvointivaltion kriitikot ajattelevat tämän viittaavan sosiaa-

lidemokratian dominoivaan asemaan, mutta näin ei välttämättä ole. Ku-

ten Pauli Kettunen6 on osoittanut, valtion ja yhteiskunnan sekoittuminen 

ei välttämättä ole osoitus liberaalin perinnön ja kansalaisen heikkoudesta, 

niin kuin ”holhousvaltion” kriitikot ovat ajatelleet, vaan siitä, että valtioon 

liitetään yhteiskunnalle ominaisena pidettyjä myönteisiä ja eettisiä sävyjä. 

Kettusen (2006a) mukaan yhteiskunnalle annettujen merkitysten historia 

onkin pohjoismaisen hyvinvointivaltion historiaa. 

Pohjoismaissa valtion ja yhteiskunnan käsitteiden päällekkäisyydel-

lä on pitkät juuret. Perusta laskettiin 1800-luvun puolivälissä, samalla kun 

luotiin käsitteet yhteiskunta ja samhälle. 1800-luvun oppineille eliiteille 

yhteiskunta hahmottui kansallisena subjektina, jossa valtio, talous ja kult-

tuuri lankesivat yhteen alueeltaan ja väestöltään. Modernisoituminen ja 

kansallisvaltiollistuminen hallitsivat eliittien horisonttia. Kansallinen yh-

teiskunta ei kuitenkaan sulkeutunut. Pohjoismaat ovat jo 1800-luvun lo-

pulta lähtien osallistuneet kansainväliseen talouteen. Ne ovat olleet, kuten 

tapana on sanoa, pieniä, avoimia, viennistä riippuvia kansantalouksia. Jos 

tämän päivän globalisaatio velvoittaa meidät koko ajan vertaamaan itse-

ämme (ja kilpailukykyämme) muihin, niin samoin teki jo 1800-luvun op-

pineiston yhteiskunta. Perifeerisen maan eliitti saattoi kohdistaa katseen-

sa sinne, missä modernisaatio oli pisimmällä, ja näin ennakoida uhkia ja 

mahdollisuuksia. Yhteiskunnasta tuli samanaikaisesti sekä toimija/sub-

jekti että itseään kritisoiva tiedon ja politiikan kohde/objekti.

6 Pauli Kettunen on poliittisessa ja käsitehistoriallisessa tutkimus- ja artikkelisarjassaan 
(esim. 2001 abc, 2003, 2004, 2005, 2006ab) etsinyt vastausta siihen, mitä “yhteiskunta tekee Poh-
joismaissa”, “mitä tämä käsite on tehnyt silloin, kun sitä käytettäessä on edellytetty, että yhteiskun-
ta tekee jotain, että yhteiskunta on toimija, jolla on oma tahto ja subjektiviteetti”. Kettusen analyysi 
kohdistuu ennen muuta Ruotsiin ja Suomeen. Näiden yhteiskuntakonseptioissa on yhteistä, mut-
ta myös eroja. Kettunen nostaa esiin pohjoismaisen yhteiskunnan neljä ulottuvuutta, yhteiskun-
nan yleisen ja julkisen edustajana, itseään kritisoivan ja ennakoivan yhteiskunnan, hyvän kehän ja 
osapuolisymmetrian yhteiskunnan sekä palkkatyön yhteiskunnan. Seuraavat huomiot perustuvat 
Kettusen tutkimustyöhön, ennen muuta sen uusimpaan synteesiin (2006a). 
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”Pohjoismainen yhteiskunta” nousi jo 1930-luvulla esiin kritiikin 

mittapuuna. Edistyksen kärkeä ei tarvinnut enää hakea Pohjoismaiden 

ulkopuolelta, vaan pohjoismaisen yhteiskunnan omasta normatiivisesta 

sisällöstä. Pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja pohjoismaiseen demokrati-

aan sisältyi kärjessä olemisen ajatus. Ruotsissa sosiaalidemokraatit toisen 

maailmansodan jälkeen määrittelivät oman yhteiskuntansa kolmannek-

si tieksi amerikkalaisen kapitalismin ja neuvosto-kommunismin välissä. 

Suomessa sen sijaan hyvinvointivaltion rakenteita luotiin vasta myöhem-

min ja vailla ideologista latausta, pragmaattisesti, niin että varta vasten 

kartettiin sosiaali- ja talouspoliittisten ratkaisujen julkista suhteuttamis-

ta kylmän sodan linjoihin.

Suomessa valtiokoneistolla ja virkamiehillä on ollut keskeinen sija 

sosiaalisen tiedon ja suunnittelukapasiteetin haltijoina. Kettunen (2004) 

tunnistaa tässäkin eron Ruotsiin. Ruotsalaiset sosiaalidemokraatit ajatte-

livat, että valtio voidaan vallata ja muovata poliittisen tahdon välineeksi. 

Suunnittelu on tuon välineen käyttämistä. Suomessa luottamus valtioon 

on ollut toisenlaista, osin hegeliläisen tradition, osin omien kokemusten 

pohjalta. Suomessa suunnittelevaa järkeä ei ole ajateltu niinkään poliitti-

sena kysymyksenä siitä, miten valtiota käytetään hyväksi, vaan pikemmin 

valtion itsensä sisäisenä ominaisuutena. Virkamiehet ovat asiantuntijoina 

toteuttaneet tätä järkeä, esittäneet sen joko välttämättömyyksien tai mo-

dernisaation kielellä. Parin viime vuosikymmenen aikana toteutettu julki-

sen hallintojärjestelmän muutos on paraatiesimerkki virkamiehistön val-

lasta toteuttaa poliittisen keskustelun ulkopuolella sellainen suunta, jota 

pidetään sekä modernina että välttämättömänä.  

Yhteiskunta on siis usein hyvinvointivaltion synonyymi. Mutta yh-

teiskunnan käsitteen elastisuudesta kertoo se, että yhteiskunnalla on myös 

ei-valtiollinen merkityssisältö. Etäisyys valtiokeskeisestä hyvinvointiajat-

telusta voidaan tehdä etuliiteyhteiskunnilla. Kansalaisyhteiskunnalla vii-

tataan kansalaisten vapaaseen, valtiosta riippumattomaan toimintaan. 

Myös hyvinvointiyhteiskunnan konseptiolla voidaan ottaa etäisyyttä val-

tiokeskeiseen hyvinvointiajatteluun (Julkunen 2004a). Niinpä yhteiskunta 

Suomessa ja suomen kielessä toimii sekä (hyvinvointi)valtiona että etuliit-

tein varustettuna holhousvaltioksi käsitetyn valtion kritiikkinä. 
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Hyvä kehä 

Kun Pohjoismaita nyt 2000-luvun alussa kiitetään, syynä on niiden (aja-

teltu) kyky yhdistää menestyvä talous ja hyvinvointivaltio ja suoriutua 

tästä myös kansainvälistyneen talouden ja pääoman vapaan liikkuvuuden 

oloissa. Pohjoismaat ovat malliesimerkki siitä Peter Katzensteinin (1985) 

teesistä, että ainakin 1900-luvun olosuhteissa laajat hyvinvointivaltiot oli-

vat ominaisia juuri pienille avoimille kansantalouksille, aivan kuin ne oli-

sivat suojautuneet avoimuuden riskeiltä luomalla kansallista yhteisym-

märrystä ja suojaverkkoja. 

Pauli Kettunen katsoo, että talouden avoimuus, alttius kansainväli-

sen talouden vaihteluille ja kriiseille antoi diskursiivista ja institutionaa-

lista voimaa pohjoismaiselle yhteiskunnalle. Tämän pohjalta oli mah-

dollista omaksua ajatus kansantaloudesta ja sen yhteisestä edusta. Hyvä 

kehä kertoo siitä, miten yhteiskunnan eri ulottuvuudet – julkinen val-

ta, kansantalous ja sosiaalinen prinsiippi – sovitettiin yhteen. Jo työvä-

enkysymyksestä keskusteltaessa argumentoitiin sillä, että sosiaaliturva ei 

ollut vain talouden kustannus ja rajoite vaan myös taloudellisen menes-

tyksen edistäjä. Hyvän kehän ajatuksessa taloudellisten erityisintressien – 

maanviljelijöiden ja kuluttajien, työnantajien ja työntekijöiden, teollisuu-

den ja maatalouden – suhde nähdään positiivisena summapelinä. Usko 

hyvään kehään sai ilmauksena 1930-luvun pohjoismaisissa luokkakomp-

romisseissa, kuten työehtosopimusjärjestelmän vakiintumisessa. Käsi-

tehistorian näkökulmasta hyvän kehän ajatuksessa sulautettiin toisiinsa 

yhteiskunta, joka syntyi markkinatalouden tarkoittamattomana seurauk-

sena (kansantalous), ja yhteiskunta, jota markkinatalous uhkasi (sosiaa-

linen yhteisö). Näiden kahden yhdistäjänä toimi kolmas yhteiskunta, jo-

ka oli valtion ja julkisen vallan synonyymi. Näin yhteiskunnan (valtion) 

oli määrä vaikuttaa yhteiskuntaan (talouteen, sosiaaliseen yhteisöön) sa-

manaikaisen taloudellisen menestyksen ja sosiaalisen kiinteyden edistä-

miseksi. Sosiaalipolitiikka sidottiin talouskasvun välttämättömyyteen, 

niin että kasvu loi resurssit ja rajat sosiaalisille uudistuksille. Kettusen sa-

nojen (2004, 296, 2006a, 234) mukaan näissä kompromisseissa instituoi-

tiin muutakin kuin alustava luottamus taloudellisten erityisetujen hyvään 

kehään. Niissä sovitettiin yhteen kolme yhteiskuntarakenteisiin kiinnitty-

nyttä mentaalihistorian juonnetta. Ne olivat vapaan talonpojan perintö, 
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kapitalismin henki ja sosialismin utopia. Näin eri juonteista peräisin ol-

leet tasa-arvon, tehokkuuden ja solidaarisuuden korostukset saivat näissä 

kompromisseissa tukea toisistaan.

Suomen lähihistoria on poikkeus sikäli, että siinä on Pohjoismaille 

epätyypillisiä ristiriitoja ja viivästymiä. Pohjoismaisen mallin pohjana ole-

va historiallinen kompromissi työn ja pääoman välillä on ollut heikom-

malla pohjalla (Kettunen 2004). Vain meillä on käyty luokkapohjainen 

kansalaissota pitkälle ulottuneine vaikutuksineen, vain meillä kommunis-

min tuki oli vahvaa toisen maailmansodan jälkeen. Työelämän pariteet-

tiset suhteet ja niihin nojaavat kollektiivisopimukset viivästyivät, samoin 

työväenvakuutus, joka torjuttiin 1890-luvulta aina 1960-luvulle saakka 

(Julkunen & Vauhkonen 2006). Samoina vuosikymmeninä kun Ruotsi oli 

tunnettu työelämän harmoniastaan, Suomen työelämän suhteet olivat rii-

taiset. Parlamentaarinen järjestelmä oli epävakaa ja hallitukset lyhytikäisiä 

aina 1980-luvulle saakka. 

Toisaalta etenkin viime vuosina Suomea on joko arvosteltu liialli-

sesta konsensuksesta, poliittisten erojen häipymisestä tai kiitetty yhteis-

ymmärryksessä tapahtuneesta mukautumisesta globaaliin aikaan (myös 

Julkunen 2001b; 2003). Tälläkin on pitkä historia. Avointen ristiriito-

jen vuosikymmeninäkin kansalliseksi eduksi tulkittu toimintalinja ohit-

ti luokkakonfliktin kovissa ulkoisissa paineissa. Tällaisissa tilanteissa suo-

malaisille ominainen välttämättömyyden retoriikka esittää yhden ainoan 

toimintamallin mahdolliseksi. Tällaisia historiallisia tilanteita löytyy talvi-

sodan yhtenäisyydestä Korpilammen kokouksen kautta EU- ja EMU-jä-

senyyksiin sekä 1990-luvun kriisipolitiikkaan. Lisäksi vientiteollisuudel-

la on ollut kyky muuntaa omat intressinsä (kansainvälinen kilpailukyky) 

yhteiseksi kansalliseksi intressiksi. Tälle on pitkään ollut myös rakenteelli-

nen perusta metsäteollisessa kompleksissa, metsätalouden ja metsäteolli-

suuden yhteisissä eduissa.

Kettusen (2004) kiehtova teesi on, että täyttääkseen pohjoismaisen 

mallin tunnusmerkit Suomessa on ollut sekä liian paljon ristiriitoja että 

liian paljon konsensusta, mutta liian vähän osapuolten intressit tunnus-

tavaa kompromissia ja poliittista tahdonmuodostusta. Mukauduttaessa 

ulkoisiin välttämättömyyksiin kompromissi on alistettu konsensukselle. 

2000-luvulla kansallista etua ja yhteiskuntaa uhkaavien voimien luonne 

on yhä enemmän taloudellinen, ei ulkopoliittinen. Näihin vastaamisek-
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si kaikissa Pohjoismaissa on houkuteltu esiin konsensusta, jossa talouselä-

män intressit esitetään yhteisenä kansallisena etuna. Suomessa muutos on 

vähemmän silmiinpistävä kuin muualla. Suomessa toimintamallilla, jos-

sa talouselämän johto, lähinnä vientiteollisuus, yhdessä valtiollis-poliit-

tisen johdon kanssa voi määritellä välttämättömyydet, on pitkä perintö. 

Kun erityisesti Ruotsissa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä sosiaalidemo-

kraateilla oli kykyä asettaa kansallisia tavoitteita ja innovoida reforme-

ja, Suomea ohjasi vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen (Koso-

nen 1998). Linja näkyy nytkin niissä sijoituksissa, joita Suomi saa julkisen 

vallan luomissa kilpailukyvyn edellytysten vertailuissa (Kiander ym. 2005, 

33–41; Hämäläinen & Heiskala 2004). Suomen syvälle juurtunut toimin-

tatapa sopii hyvin yhteen nykyisen markkinakurin kanssa. Silloinkin kun 

Suomi oli säännelty talous, sen politiikan painopisteinä olivat viennin kil-

pailukyky ja valtion kassan tasapaino. Ja näitähän globaali talouskin vaatii, 

paitsi että näiden hyveiden tuottaminen on tullut yhä mutkikkaammaksi.

Eliittien kyky luoda konsensusta ja muotoilla muutosimperatiive-

ja on havaittu keskeiseksi ehdoksi pienten maiden sopeutumiselle ja hy-

vinvointivaltion mukauttamiselle kansainväliseen talouteen. Se yhteistyö 

tai kompromissi (ammattiyhdistysten ja vasemmiston tunnustaminen), 

johon Suomen malli (vasta) 1960-luvulla taipui, on kriittisissä kohdissa 

maksanut itsensä takaisin. Ei ole liioiteltua sanoa, että vastauksena pää-

omien vapaaseen liikkuvuuteen Suomesta on rakennettu kilpailukykyval-

tio ja -yhteiskunta. Uusimmassa IMD:n kilpailukykyvertailussa Suomi oli 

pudonnut kuudennelta sijalta kymmenenneksi. Mutta valtio oli tehnyt 

parhaansa, sillä arvioitaessa julkisen vallan myönteistä vaikutusta kilpai-

lukykyyn Suomi sijoittuu ykköseksi (HS 11.5.2006). Kun talouselämä pe-

rää yhteiskunnalta vastuuta yrityksiä kohtaan heittäen takaisin sille osoi-

tetun yhteiskuntavastuun pallon, kaikki vertaileva tieto osoittaa valtion 

kyllä kantaneen vastuuta tästä erityisintressistä ja toivonut sen edelleen 

muuntuvan yhteiseksi hyväksi ja eduksi. 
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Pohjoismainen hyvinvointieetos 

Hyvinvoinnin eetos 

”Kolmannen yhteiskunnan” – valtion ja julkisen vallan – tehtävä on huo-

lehtia ja vastata paitsi ensimmäisestä yhteiskunnasta (kansantaloudesta) 

myös toisesta yhteiskunnasta eli sosiaalisesta yhteisöstä. Pohjoismainen 

yhteiskuntaeetos on luonteeltaan hyvinvointieetosta, kaikille kuuluvaa 

hyvinvointia. Tätä on kuvattu universalismilla, tasa-arvolla ja vahvalla 

julkisella vastuulla, vaikka toimeentuloturva onkin etääntynyt vahvasti 

universaalista kansanvakuutuksesta kohti ansiotulojen vakuutusta ja sitä 

täydentävää vähimmäisturvaa (Arajärvi 2002; Julkunen 2006b). Silti Poh-

joismaissa on edelleen universalismin rakenteita ja henkeä, yhteenkuulu-

vuuden ja sosiaalisen koheesion ideologiaa. Laajan työhön osallistumi-

sen ja täystyöllisyyden oloissa myös yhtenäisesti säädeltyjen työpohjaisten 

etuuksien voi katsoa edustavan pragmaattista universalismia. 

Bo Rothstein (1998, 2000) asettaa vastakkain selektiivisen (amerik-

kalaisen) ja universaalin (pohjoismaisen) hyvinvointivaltion ja korostaa 

niiden erilaista moraalista logiikkaa. Universaalissa järjestelmässä hyvin-

vointivaltion kysyntä tulee väestön enemmistöltä. Sosiaalipolitiikka kos-

kee kaikkia kansalaisia ja julkinen keskustelu yhteisten ongelmien ratkai-

semista. Universalismi pitää yllä luottamusta sekä sosiaalipolitiikkaan että 

kanssaihmisiin luoden näin omaa kannatuspohjaansa. Universaalin ja re-

siduaalisen erottelun alun perin tehneen Richard Titmussin mielestä uni-

versalismissa haetaan ratkaisua epätasa-arvoon ja epäoikeudenmukaisuu-

teen, residuaalisessa sosiaalipolitiikassa köyhyyteen (ks. Mäntysaari 2005). 

Selektiivisessä/residuaalisessa järjestelmässä maksajat ja saajat eriytyvät. 

Sosiaalipolitiikan kohteena olevat näyttäytyvät tarvitsevilta, huono-osai-

silta ja omaan tilaansa syyllisiltä. Selektiivisessä järjestelmässä etuuksien 

hakijan roolina on todistaa tarvitsevuuttaan sekä käyttää hyväksi ja väärin 

järjestelmää, viranomaisen roolina on epäillä. Epäluuloisuudesta hyvin-

vointivaltiota kohtaan tulee vallitseva asenne.

Yksi pohjoismaisen sosiaalipoliittisen opin kulmakiviä on ollut aja-

tus, että universaali hyvinvointivaltio turvaa nimenomaan pienituloisten 

ja huono-osaisten sosiaalipoliittiset intressit. Vain osallisuus koko väestöl-

le tarkoitettuihin palveluihin ja tulonsiirtoihin voi taata heille laadukkaat 
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palvelut ja leimaamattoman toimeentuloturvan. Näin, vähän paradoksaa-

lisesti, paras tae köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi on pitää suuri 

keskiluokka osallisena hyvinvointivaltion eduista. Mitä suurempi on jär-

jestelmästä hyötyvien joukko, sen todennäköisempää on saavuttaa hyvin-

vointipolitiikalle tukea. Mutta keskiluokkaa ei voi pitää yhteisen toimeen-

tuloturvan piirissä matalin tasaetuuksin. Keskiluokan voi pitää osallisena 

vain, jos se hyötyy järjestelmästä ja jos hyvinvointipolitiikka vastaa sen in-

tresseihin, kuten ansioeläkkeisiin, koulutukseen, työn ja perheen yhdistä-

miseen sekä joustavasti saataviin terveys- ja hoivapalveluihin. Ruotsalai-

set tutkijat (Korpi & Palme 1996; Palme 1998) puhuvat ns. Matteuksen 

periaatteen puolesta. Tämän opin mukaan ansiosidonnainen sosiaalitur-

va – annetaan enemmän niille, joilla jo on enemmän – suojaa myös pie-

nituloisten etuuksia ja tasaista tulonjakoa. Kansainvälinen vertailu puhuu 

tämän näkemyksen puolesta: Pohjoismaissa sekä köyhien osuus että toi-

meentulotuen saajien osuus ovat kehittyneiden maiden matalimmat ja 

tulonjako tasaisin. Mitä enemmän sosiaalipolitiikka taas sanoo kohdistu-

vansa köyhiin ja tarvitseviin, sen enemmän on eriarvoisuutta ja köyhiä, ja 

sen köyhempiä köyhät ovat. 

Vaikka valtio on ollut kansallisten talous- ja sivistyseliittien valtio, 

myös tavalliset ihmiset ja sosiaaliryhmät, muissa Pohjoismaissa vielä Suo-

mea enemmän, ovat voineet luottaa yhteiskuntaan ja uskoa valtion omak-

seen. Oman elämän ongelmat on voitu ajatella seurauksiksi yhteiskunnan 

rakenteellisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Yhteiskunta on ajateltu jok-

sikin, jota voidaan kehittää paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi tai 

jonka tehtävä suorastaan on korjata vääryydet. Toisen maailmansodan jäl-

keinen reformistinen sosiologia tuki tätä käsitystä yhteiskunnasta osoit-

taessaan yhteiskunnallisten rakenteiden tuottamaksi paljon sellaista, joka 

ennen oli laitettu yksilöiden viaksi ja näiden moraalin puutteiksi (Julku-

nen 1993). World Values Survey’ssä 1996 kysyttiin vastaajien kantaa sii-

hen, miksi maassa on ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä. Yhdysvalloissa 47 

prosenttia ajatteli, että syynä on ”laiskuus, ei tahdonvoimaa”, ja 22 pro-

senttia näki syyksi sen, että ”yhteiskunta kohtelee epäoikeudenmukaises-

ti”. Ruotsissa ja Suomessa laiskuutta syytti 17–20 prosenttia ja yhteiskun-

nallista epäoikeudenmukaisuutta 61–66 prosenttia (Nurmela ym. 1997, 

197).
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Sakari Hänninen (2001; 2004) on tavoittanut jotain olennaista poh-

joismaisesta eetoksesta, ja käytän seuraavassa hänen kuvaustaan vain vähän 

lyhentäen. Hänninen (2001) kuvaa ensinnäkin pohjoismaista hyvinvoin-

tivaltiota tasa-arvolla, universalismilla ja julkisen vastuun korostumisel-

la ja tähän liittyvää eetosta erikseen solidaarisuudella, kohtuullisuudella ja 

maailmallisuudella. Valtiossa kannettua julkista hyvinvointivastuuta Hän-

ninen (2004, 270) kuvaa seuraavasti: Universalismin hengessä jokaiseen 

kansalaiseen suhtaudutaan kuin keneen tahansa ilman, että jaotellaan hei-

tä apua ansaitseviksi ja ansaitsemattomiksi. Hyvinvointivaltiossa ajatel-

laan olevan kyse sellaisesta riskitilanteiden ja epävarmuuden hallinnas-

ta, joka tunnustaa satunnaisuuden vaikutuksen kenen tahansa elämässä. 

Toiseksi eetosta luonnehtii välinpitämätön välittäminen muista ihmisistä. 

Toisin sanoen sosiaalipoliittisissa yhteisvastuun käytännöissä, kuten so-

siaalivakuutuksessa, toisilleen tuntemattomat ihmiset pitävät huolta toi-

sistaan ilman, että tilanteista tehdään henkilökohtaisen vakaumuksen ja 

vastuun testipaikkoja. Eetosta kannatteleva tasa-arvon ajatus lähtee kans-

saihmisten (kanssalaisten) arvon ja arvokkuuden tunnustamisesta. Pi-

kemmin kuin pelkkä ansioiden ja etuuksien jakautumisen tunnusmerkki 

tasa-arvo on ihmisten välisten suhteiden ja kanssakäymisen laadun merk-

ki. Kolmanneksi pohjoismainen hyvinvoinnin eetos on perustavassa mie-

lessä maallinen ja maanläheinen asia, jota ei tarvitse pyhittää minkään 

tuonpuoleisen periaatteen, kuten uskonnon tai isänmaan, nojalla. Eetos 

ei edellytä toteutuakseen mitään yksilöllistä tai yhteisöllistä sankaruutta 

tai eettistä erinomaisuutta. Eetos ei vaadi ihmisten hyvinvoinnin takeek-

si ylimääräisiä hyviä tekoja, joihin niiden tekijät voisivat vedota sielun-

sa pelastamiseksi. Hyvinvointijärjestelyjen toimivuus ilmentää niiden jo-

kapäiväisyyttä ja arkisuutta. Hyvinvointipolitiikka ei ole minkään yhden 

ideologian toimeenpanoa, vaan pragmaattista sovittelua erimielisyyden ja 

yksimielisyyden harmaalla vyöhykkeellä. Eetoksen mukaan politiikan on 

korjattava tehdyt vääryydet. Politiikalla halutaan puuttua pikemmin kan-

salaisten tilanteisiin kuin muuttaa heitä itseään, tai sitten heidän muut-

tamisensa tapahtuu välillisesti elämäntilanteiden kohentamisen kautta. 

Väitän, että yhteisvastuun sumeus on realisoitunut erityisesti pohjoismai-

sessa yhteiskunta- ja hyvinvointieetoksessa, sellaisessa kognitiivisessa ra-

kenteessa, johon vastuu on voinut kätkeytyä poissaolevaksi läsnäolevak-
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si. Sen perusedellytys on luottavaisuus yhteiskuntaa eli kanssaihmisiä ja 

instituutioita kohtaan. 

Hyvinvointiyhteiskunta 

Niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa poliittisessa kielessä hyvinvoin-

tivaltio on vaihdettu hyvinvointiyhteiskuntaan. Voisiko ajatella, että tämä 

kertoo jotain meille ominaisesta hyvinvointieetoksesta? Ilmeisesti ei, sil-

lä käsitteen merkitykset ovat tähän liian monimieliset, eikä Pohjoismailla 

ole käsitteeseen yksinoikeutta, sillä welfare society esiintyy myös englannin 

kielessä. Jos hyvinvointiyhteiskunnan rinnastaa sellaisiin etuliiteyhteis-

kuntiin kuin tietoyhteiskunta tai jälkiteollinen yhteiskunta, niin sen voi 

ajatella viittaavan yhteiskuntaan, jossa vallitsee yleinen hyvinvointi. Se oli-

si empiirinen, asioiden tilaa toteava käsite. ”Suomella” – erittelemättä, mi-

kä on julkisen vallan osuus – on kiistattomia saavutuksia väestön hyvin-

voinnissa ja sen edellytyksissä (Kajanoja 2005a; Hämäläinen & Heiskala 

2004; Saari 2006). Juho Saari (2006) on koonnut uusimmat vertailutiedot 

kahteentoista eri kansainväliseen indeksiin. Suomella on niissä eniten yk-

kössijoja (3). Tämän lisäksi tulee ykkössija PISA-vertailun lukutaidossa. 

Suomen 1900-luku on yksi kehityshistorian merkittävimpiä menestysta-

rinoita (Kangas & Palme 2005). Siitä huolimatta Suomen menestyminen 

hyvinvoinnin ja onnellisuuden indikaattoreilla on vähemmän johdon-

mukaista kuin muiden Pohjoismaiden. Esimerkiksi EPC:n (ks. Schubert 

& Martens 2005) raportoimista neljästä indeksistä Suomi saa ykkössijan 

kahdella kilpailukyvyn mittarilla, mutta ei pääse OECD-maiden kymme-

nen kärjen joukkoon inhimillisen kehityksen eikä subjektiivisen onnelli-

suuden mittaristoilla.

Tässä yhteydessä kiinnostavaa on, että vaikka suomalaiset eivät näis-

sä vertailuissa osoittaudu onnellisiksi, heillä näyttää olevan silti luotta-

musta omaan yhteiskuntaan tai nimenomaan hyvinvointivaltioon. Eri 

aineistoilla toistetut luottamustutkimukset toistavat seuraavaa tulosta. 

Kansalaiset ovat vieraantuneet politiikasta tai kokevat poliitikkojen vie-

raantuneen kansasta, ja myös luottamuksessa liike-elämään, virkamiehiin 

tai mediaan on säröjä. Sen sijaan luottamus suomalaiseen demokratiaan, 

julkiseen sektoriin ja hyvinvointipalveluihin samoin kuin hyvinvointipal-
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velujen ammattikuntien arvostus ovat korkeaa tasoa (Nurmela ym. 1997; 

Ilmonen 2002; Julkunen & Niemi 2002; Oinonen ym. 2005; Luoma-aho 

2005; Muuri 2006; Lehtonen & Kääriäinen 2005; Hellsten & Komu 2006). 

Myös luottamus muita ihmisiä kohtaan on suhteellisen vahvaa. European 

Values Survey -aineiston mukaan Ruotsi, Suomi, Tanska ja Hollanti poik-

keavat suhteellisen matalan luottavaisuuden yleistrendistä. Suomi kuuluu 

myös klusteriin, jossa luottamus yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan 

on keskimääräistä korkeampaa. Aivan ilmeisesti suomalainen hyvinvoin-

tivaltio toimii luottamuksen ja yhteiskunnan hyväksyttävyyden kittinä. 

Toisaalta tämä merkitsee sitä, että juuri hyvinvointijärjestelmässä koetut 

vääryydet rapauttavat luottamusta (Julkunen, Niemi & Virkki 2004) ja es-

kaloivat sitä luottamuksen menetystä, jota elämän epäonnekkuus ja ko-

vat kohtalot (alhainen sosiaalinen asema, työttömyys, sairaudet, taloudel-

linen ahdinko jne.) tuottavat (Kortteinen & Tuomikoski 1998; Kortteinen 

& Elovainio 2006).

Mutta hyvinvointiyhteiskunnalla ei viitata vain tai edes pääasiassa asi-

oiden tilaan. Aivan kuten yhteiskunnallakin sillä on normatiivinen sisältö, 

sillä on toimijuutta ja sille osoitetaan hyvinvointivastuuta. Analysoimal-

la käsitteen poliittisia ja tieteellisiä käyttöjä havaitsee käsitteen taipuvan 

moniin käyttöihin. Kaikissa käytöissä on jotain valtiokeskeisen hyvin-

vointikäsityksen kritiikkiä – aivan kuten kansalaisyhteiskunnassakin – jo-

ten kysymys ei ole vain yhteiskunnan käsitteellisestä luisumisesta valtion 

paikalle (Julkunen 2004a). Yksinkertaisimmillaan käsite on ollut reaktio 

kuntien itsenäistymiseen sekä valtion ja kuntien suhteen jännittymiseen. 

Kunnat eivät halua olla ”hyvinvointivaltio”. Sillä on myös voitu korostaa 

järjestösektorin sosiaalipoliittista roolia. Tällöin hyvinvointiyhteiskunta 

on hyvinvointipluralismin rinnakkaiskäsite: kummallakin voidaan viita-

ta moniin hyvinvoinnin tuottajiin. Kun piispat kannanotoissaan (Kohti 

yhteistä hyvää, 2000) puhuvat hyvinvointiyhteiskunnasta, kuvittelen hei-

dän viittaavan laajaan yhteiseen vastuuseen ja sosiaaliseen integraatioon. 

Hyvinvointiyhteiskunnalla voidaan myös korostaa sitä, miten hyvinvoin-

tivaltio ei voi toimia ilman, että sillä on kestävä perusta yhteiskunnassa, eli 

kansantaloudessa, sosiaalisessa yhteisössä ja kansalaisten antamassa kan-

natuksessa. Hyvinvointiyhteiskunnalla on myös näitä vivahteita poleemi-

sempi ja kriittisempi sisältö. John Rodger (2001) paikantaa welfare society 

-käsitteen käytön Britanniassa pääasiassa uusliberaaliksi. Käsite ilmaisee 
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ohjelmallista pyrkimystä rajoittaa valtion tai julkista hyvinvointivastuu-

ta ja siirtää sitä erilaisille yksityisille toimijoille. Samaa pyrkimystä löytyy 

Suomestakin.

Sosiaalipoliittiselle tutkimukselle hyvinvointivaltio tai welfare state 

ei tarkoita paikkaa, jossa kaikki ihmiset voivat hyvin. Se on instituutioi-

ta, järjestelmiä, politiikkoja, sosiaalipolitiikan päivittäistä toimeenpanoa. 

Englannin kielessä tämä merkitys on selvempi; welfare state on suunnil-

leen sosiaaliturva. Vastuun tematiikan kannalta hyvinvointivaltio on yksi-

selitteisempi toimija kuin hyvinvointiyhteiskunta. Toki hyvinvointivaltio-

kin on hajautunut ja hajautettu puolittain itsenäisiksi toimijoiksi, niin että 

mikään keskus (hallitus, laki, eduskunta, ministeriöt) ei pysty ohjaamaan 

ja valvomaan sitä aukottomasti. Risto Eräsaaren (2000) sanoin kokonai-

suus ei noudata yhtä ja samaa hyvinvointivaltion yhteistahtoa. Mutta vas-

tuun osoittaminen hyvinvointiyhteiskunnalle on kuin sen osoittaisi ei-ke-

nellekään. Sellaista toimijaa ei ole. Silti puhe hyvinvointiyhteiskunnasta 

tai pohjoismaisesta yhteiskunnasta kertoo jotain suomalaisesta eetokses-

ta. Äskettäinen presidentinvaalitaistelu osoitti taas, miten poliittisessa pu-

heessa ollakseen uskottava on oltava huolissaan suomalaisen hyvinvointi-

yhteiskunnan säilymisestä ja luvata puolustaa sitä, mitä se sitten onkin.

Hyvinvointikäsitys ja hyvinvointiraportointi

Julkinen hyvinvointivastuu, toisin sanoen sosiaali- ja terveysturva, on syn-

tynyt vuosikymmenten poliittisen kamppailun ja sosiaalisen uudistustyön 

tuloksena ilman, että se olisi vaatinut pohjakseen eksplikoitua hyvinvoin-

nin käsitettä. Mutta itseään tarkkailevat ja korjaavat yhteiskunnat seuraa-

vat yhä lukuisammin indikaattorein ja mittarein (yhteiskunta)poliittisten

tavoitteiden saavuttamista ja kysyvät tähän informaatiota ja näyttöä hy-

vinvoinnin toteutumisesta ja hyvinvointivajeista. Tämä kaikki edellyttää 

hyvinvointikäsityksen tarkentamista ja mitattavien indikaattoreiden va-

lintaa. Lisäksi nyt näyttää vallitsevan ainakin pieni hyvinvointia ja hyvää 

elämää koskevan filosofiavetoisen keskustelun boomi. Taustalla lienevät 

tätä aikaa, globaaleja kehityssuuntia ja edistystä koskevat huolet.  

Pohjoismaissa on pitkä, nimenomaan sosiaaliraportointiin ja sosi-

aali-indikaattoreihin kiinnittyvä hyvinvointitutkimuksen perintö. Poh-
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joismaihin kehittyi jo 1960- ja 1970-luvulla omanlaisensa hyvinvointi-

tutkimus, jolle on ollut ominaista resurssiperusteinen lähestymistapa, 

hyvinvoinnin jakaminen osatekijöihin, pyrkimys objektiivisiin mittarei-

hin ja läheinen yhteys hyvinvointipolitiikkaan, siis poliittinen relevans-

si (Heikkilä & Kautto 2002a). Merkittävä vaikutus tässä oli ruotsalaisella 

valtiollisella matalapalkkaselvityksellä (låginkomstutredningen), sen yhte-

ydessä tehdyllä elintasotutkimuksella (levnadsnivåundersökningen) ja tä-

tä varten kehitellyillä sosiaali-indikaattoreilla (Johansson 1970). Erik Al-

lardt tutkimusryhmineen loi samoihin aikoihin puhtaasti akateemisen 

hyvinvointikäsitteen pohjoismaista vertailevaa hyvinvointitutkimusta 

varten (Allardt 1976). Parikymmentä vuotta myöhemmin Allardt (1996, 

226–227) arvioi ruotsalaisten sosiaali-indikaattorien heijastaneen sosiaa-

lidemokraattista hyvinvointikäsitystä. Tutkimuksen osatekijöitä ja indi-

kaattoreita valittiin nimenomaan tarkkaamalla sitä, mitä yhteiskunta- ja 

sosiaalipolitiikassa pidettiin tärkeänä. Toiseksi osatekijöiden valinta täh-

täsi tasa-arvoisuuden saavuttamiseen, ei vain köyhyyden poistamiseen. 

Kolmanneksi Allardt näkee sosiaalidemokratian vaikutuksen siinä, että 

hyvinvointi käsitettiin resursseina, hyvinvoinnin saavuttamisen keinoi-

na. Ruotsalaisselvityksen hyvinvoinnin tai elintason yhdeksän osa-teki-

jää olivat terveys, ravintotottumukset, asumisolosuhteet, kasvuolosuhteet 

ja perhesuhteet, koulutus, työllisyys ja työolot, taloudelliset resurssit, po-

liittiset resurssit sekä vapaa-aika ja virkistys. Verrattuna edeltävään YK:n 

tutkimuslaitoksessa (UNRISD) kehitettyyn elintasokäsitteeseen sosiaali-

indikaattoreissa oli uusia avauksia ja ne soveltuivat nimenomaan pitkäl-

le teollistuneen yhteiskunnan (itse)arviointiin, kun taas YK:n konseptio 

erotteli köyhät maat teollistuneista. Täydellistä yksimielisyyttä tästä hy-

vinvointikonseptiosta ei kuitenkaan vallinnut, vaan siihen kohdistettiin 

monia täydentäviä ja kriittisiä kommentteja. Resurssinäkökulmaa halut-

tiin täydentää esimerkiksi areenoilla, joilla resursseja voi käyttää, ja mo-

raalisella tietoisuudella, joka ohjaa resurssien käyttöä.

Omassa konseptiossaan Allardt halusi laajentaa hyvinvointia kahteen 

suuntaan, yhtäältä objektiivisista indikaattoreista subjektiivisiin ja toisaal-

ta elintasosta (having) yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttami-

seen tai ihmisenä olemiseen (being). Näkemyksen mukaan hyvinvoinnilla 

on sekä objektiiviset, ulkoa päin arvioitavat, että subjektiiviset ulottuvuu-

det. Jälkimmäistä voi kutsua sekä onnellisuudeksi että tyytyväisyydeksi. 
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Lähtökohdissaan Allardt sanoi yhdistävänsä tarvetyydytyksen ja resurs-

sit. Yhteiskuntatutkimuksen on ollut helpompi päästä sopuun hyvinvoin-

nin ulottuvuuksien luettelosta kuin siitä, mistä hyvinvoinnissa loppujen 

lopuksi on kysymys: tarpeiden tyydytyksestä, resursseista, areenoista, re-

surssien käyttöä ohjaavasta tietoisuudesta, ihmisten välisistä suhteista (it-

searvostuksesta, kunnioituksesta ja tunnustuksesta), kyvykkyydestä vai 

autonomiasta määritellä oma hyvä elämänsä. Viime vuosina yhteiskun-

tatutkijoiden suosioon on noussut intialaissyntyinen kehityksen teoreeti-

kon Amartya Senin (1999) näkemys hyvinvoinnista kyvykkyyksinä tai toi-

mintakykynä (capabilities) (myös Riihinen 2002). Kehitys on lisääntyvää 

kyvykkyyttä toimia autonomisesti ja vapaasti, moraalisten ja intellektuaa-

listen kykyjen ohjaamana. Köyhyys on epävapautta, toimintakyvyn puu-

tetta. Yhteiskunnan (julkisen vallan) tehtävä on turvata peruskyvykkyydet 

(basic capabilities), mitä ne sitten ovatkin, sillä Senin ajattelu ei ole aivan 

yksinkertaista. 

1980-luvun yhteiskuntatiede hylkäsi tarpeet monestakin syystä; yksi 

oli sosialististen maiden tapa määritellä kansalaisten tarpeet ylhäältä alas-

päin ja jättää huomiotta kansalaisvapaudet. Sittemmin tarveteoria on saa-

nut uutta legitimiteettiä ennen muuta Len Doyalin ja Ian Goughin (1991) 

kiitetyn teoksen myötä. Omaksumalla tarvenäkökulma halutaan muistut-

taa nimenomaan universaaleista inhimillisistä tarpeista ja siitä kärsimyk-

sestä, jota perustavien tarpeiden tyydyttämättömyys aiheuttaa, siis sosiaa-

lipolitiikan ytimestä. Mutta Doyal ja Gough painottavat, että hyvinvointiin 

eivät riitä vain hyvät ja turvalliset olosuhteet ja tarpeiden tyydytys, vaan 

että hyvinvointi edellyttää myös yksilön vapautta määritellä oma hyvä elä-

mä muiden vapauden ja oikeuksien asettamissa rajoissa. Lisäksi tarve on 

kovin venyvä käsite. Kukaan ei ole kiellä ajattelemasta, että ihminen tar-

vitsee paitsi leipää ja asuntoa myös läheisyyttä, arvostusta, tunnustamista 

ja kunnioitusta. Ajankohtaisessa hyvinvointiajattelussa sosiaalisiin iden-

titeetteihin, niiden tunnustamiseen ja ihmisten välisiin sosiaalisiin suh-

teisiin liittyvät teemat ovat yhä enemmän esillä (Fraser & Honneth 2003; 

myös Julkunen 2004b). Osaltaan tähän lienee vaikuttanut Richard Sen-

nett teoksellaan Kunnioitus eriarvoisessa maailmassa (2004). Uusia tuulia 

ketterästi omaksuva Tony Blair kuuluu lanseeranneen tammikuussa 2006 

sosiaalipoliittisen ohjelman nimeltä Respect (HS 3.5.2006). Kunnioituk-

sen, arvostuksen ja tunnustuksen teemojen keskeinen sosiaalipoliittinen 
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vaara on siinä, että ne ymmärretään riippumattomuutena, vaikka Sennet-

tin nimenomainen tarkoitus on osoittaa, ettei amerikkalainen sosiaaliriip-

puvuuden kimppuun hyökkäävä workfare-politiikka turvaa sen kohteeksi 

joutuneille sen enempää itsearvostusta kuin toisten kunnioitusta. Saman 

voinee todeta Suomesta.

Hyvinvointipolitiikkaa monitoroiva hyvinvointikonseptio vaatii, että 

on päätettävä hyvinvoinnin ulottuvuuksista, niiden mittareista (indikaat-

toreista), informanteista ja tunnusluvuista, esimerkiksi siitä, seurataanko 

keskiarvoja vai hajontoja. Väestötason keskimääräinen hyvinvointi, ha-

jonnat ja jakautumat, huono-osaisten tilanne tai palvelujärjestelmän sisäl-

tä tulevat viestit voivat antaa vastakkaisen kuvan muutossuunnasta (Kaut-

to toim. 2006). Poliittisesti relevantin hyvinvointikäsitteen tulee kiinnittyä 

yhteiskunnassa tai politiikassa tärkeinä pidettäviin asioihin. Ihannetapa-

uksessa ”yhteiskunta” ja ”politiikka” haluavat samaa, eli demokratia suo-

dattaa poliittisiksi prioriteeteiksi kansalaisille arvokkaat asiat. Mutta hy-

vinvointikonseption tulee olla myös teoreettisesti perusteltu ja sen tulee 

sisältää myös subjektiivisia mittareita.

Joskus on todettu, että mediayhteiskunnassa sosiaalisten ongelmien 

määrittely on siirtynyt medialle. Media välittää sekä ”subjektiivista” (kan-

salaisten tuntoja) että ”objektiivista” (tutkimus- ja tilastotietoa) ja näiden 

ohella vielä poliittista painetta. Poliittiset puolueetkin kierrättävät asioita 

lehdistön kautta tai synnyttävät julkisen kohun saadakseen voimaa vaati-

muksilleen. Lehdistö nostaa vuoron perään esille erilaisia epäkohtia, kun-

nes ne väistyvät uusien huolien tieltä. Viime aikojen ykköshuolia ovat ol-

leet vanhusten hoito ja pätkätyöt. Mutta ovatko ne suurimmat huolet 

myös muun näytön valossa? Miten hyvinvointipolitiikan tulisi suuntau-

tua, mediaohjautuvasti, näyttöperusteisesti vai jollain muulla tavalla? 

Hyvinvoinnin vai epäkohtien politiikkaa? 

Vastuuseen asetettu yhteiskunta on monien huolenaiheiden yhteiskunta. 

Kovasti yksinkertaistaen ajankohtaiset hyvinvointihuolet voi jakaa kahtia. 

Suomalainen tai pohjoismainen hyvinvointikäsitys saa ajoittain arvoste-

lua siitä, että se kiinnittyy liikaa taloudelliseen ja sosiaalisen turvallisuu-

teen sekä objektiivisesti arvioitaviin resursseihin, eikä ole riittävän herkkä 
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subjektiivisille kokemuksille, yksilöllisyydelle, elämäntyylien eriytymiselle 

ja onnellisuudelle. Suomalaisten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä kansain-

välisessä vertailussa koskeva näyttö on ristiriitaista. Kuitenkin jo 1970-

luvun elämänlaatumittauksista saakka (myös Allardt 1976) suomalaiset 

ovat näyttäneet tyytymättömämmiltä ja vähemmän onnellisilta kuin esi-

merkiksi muiden Pohjoismaiden asukkaat ja samaa kertovat useimmat 

tuoreet mittaristot (Kajanoja 2005a; Schubert & Martens 2005). Pitäisikö 

siis objektiivisesti arvioitavat resurssit korvata hyvinvointipolitiikan seu-

rannassa joillain mittareilla, jotka antavat enemmän tilaa yksilöllisille ha-

luille ja uusille elämäntyyleille? 

Ensimmäinen vastahuomautus on tietysti se, että juuri resurssit – 

raha, koulutus, työpaikka, poliittiset vaikutusmahdollisuudet, sosiaaliset 

verkostot – ovat sitä yleistä valuuttaa, jolla ihmiset voivat tavoitella itsel-

leen tärkeitä asioita ja yksilöllisiä elämäntyylejä. Mikään ei myöskään viit-

taa siihen, että epävarmuus lisäisi onnellisuutta. Päinvastoin työelämän 

epävarmuudesta on tullut keskeinen huolen aihe. Kansalaisten mielipi-

teiden valossa onnellisuuden aiheet ovat yksinkertaisia ja traditionaali-

sia. EVA:n tuoreehkon mielipidekyselyn mukaan viiden kärki kansalaisten 

onnellisuuden lähteinä olivat hyvä perhe-elämä, terveys, hyvät ystävyys- ja 

ihmissuhteet, rakkauden kokemus ja turvattu perustoimeentulo (Torvi & 

Kiljunen 2005). Yhteiskuntapolitiikka voi asettaa tavoitteekseen turvatun 

perustoimeentulon ja kansalaisten terveydenkin, mutta sen on vaikeam-

pi löytää tapoja, joilla edistää hyviä suhteita perheissä ja ystävyysverkoissa 

sekä rakkauden kokemusta. Lisäksi pohjoismaiseen politiikkaan kuuluu 

– samalla kun sosiaalipolitiikka kyllä tulee yksityiselämään ja perheisiin 

– tietty yksityisyyden ja omien valintojen kunnioittaminen. Politiikka ei 

esimerkiksi pyri estämään avioeroja, vaikka ne aiheuttavat kärsimystä, ja 

muutenkin Pohjoismaita voi edelleen moraalikurin tiukentumisesta huo-

limatta pitää kohtuullisen suvaitsevina erilaisia elämäntyylejä kohtaan. 

Hyvinvointikäsitteen ja indikaattoreiden tulisi luonnollisesti olla 

herkkiä sille, jos yhteiskuntakehitys näyttää uhkaavaan subjektiivista hy-

vinvointia. Subjektiivisilla kokemuksilla on tärkeä merkitys. Ne ovat elet-

tyä sosiaalista todellisuutta ja ne motivoivat inhimillistä käyttäytymistä. 

Lisäksi ne ovat politiikan korjaustekijä ja varhainen signaali. Laman jäl-

keisessä Suomessa elinolomittaukset ja julkinen keskustelu ovat nostaneet 

esiin työelämän uudet patologiat ja ajan niukkuuden, epätasapainon työ- 



Stakes 2006

2   Pohjoismainen yhteiskunta- ja hyvinvointimalli

��

ja yksityiselämän välillä. 1990-luvulla stressi- ja uupumusmittareiden kal-

taiset varhaiset hälyttimet antoivat vahvoja signaaleja; sittemmin niiden 

taso on tasaantunut (Ahola ym. 2004; Lehto & Sutela 2004; Sosiaaliturvan 

suunta 2005–2006, 2006; Työurat pitenevät? 2006). Työolot on osuva esi-

merkki alueesta, jolla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin, mutta jo-

hon julkinen valta ja hyvinvointivastuu voi ulottua vain heikoin keinoin. 

Työolot ovat kyllä yhteiskuntapoliittisen säätelyn, kehittämisen ja tiedon-

tuotannon kohteena, mutta julkinen valta ei voi määrätä niitä suoraan 

omilla päätöksillään. 

Ajan niukkuus on osa samaa dilemmaa. Markkinaehtoinen yhteis-

kunta on merkinnyt siirtymistä hektisemmälle aikavyöhykkeelle. Ajan 

niukkuus koskee niin työajan sisältöä kuin arkielämän kokonaisuutta. 

Ainakin koulutettu keskiluokka kokee ajan niukkuuden rajoittavan elä-

mää enemmän kuin tulojen niukkuuden (Julkunen, Nätti & Anttila 2004). 

Mielipidekyselyn valossa eurooppalaiset priorisoivat 30–35 tunnin työ-

viikkoa. Vastoin kansalaisten ideaaleja työajat ovat kilpailuyhteiskunnassa 

pyrkineet venymään ja eriytymään. Työajan venyminen on ominaista eri-

tyisesti ihanteellisina pidetyille proaktiivisille ja menestyville työpaikoille 

(Antila 2005). Lyhyempi työaika lisäisi useiden ihmisten hyvinvointia var-

sinkin, jos siitä ei tarvitsisi maksaa vähentyvinä tuloina. Mikrotaloustiede 

näkee tulojen ja työajan suhteen vapaana valintana, jota tehdessään yksi-

löt maksimoivat hyötynsä (hyvinvointinsa). Näin yksinkertaisesti työajat 

eivät määräydy, eikä useimmilla ole mahdollisuutta tehdä tällaista vapaa-

ta valintaa. 

Voisiko ajan puutteesta tehdä yhteiskuntapoliittisen kysymyksen sa-

malla tavalla kuin rahan puutteesta? Yhteiskuntapolitiikka kantaa osin 

vastuuta ajasta esimerkiksi järjestämällä pikkulapsiperheisiin aikaa per-

hevapailla. Suomessa keskiluokkaista arkea on pyritty helpottamaan myös 

(kiistellyllä) kotitaloustyön verotuella. Tuen tärkein tavoite on matalan 

tuottavuuden palvelutyöpaikkojen luominen, mutta samalla se antaa kes-

kiluokalle taloudellisen ja moraalisen rohkaisun siivouksen ostamiseen. 

Takana on konsepti, joka Arlie Hochschild (1997) on kuvannut arjen de-

legoinniksi ja alihankkimiseksi; arkea ja hoivaa alihankkimalla koulutettu 

keskiluokka voi (paradoksaalisesti) tehdä pitkää työaikaa. Yleinen työaika-

kehitys kuuluu työmarkkinaosapuolten reviirille ja vastuu siitä, etteivät 

työajat veny, lähinnä työpaikoille sekä ammattiyhdistysten ja työsuoje-
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luviranomaisten valvonnan piiriin. Julkiset toimijat voivat levittää infor-

maatiota pitkien työaikojen haitoista, tukea työaikojen venymisen vastais-

ta kulttuuria ja subventoida palkkatyöstä vapaata aikaa joissain erityisissä 

elämäntilanteissa kuten juuri lapsen syntymän ja pikkulapsen hoidon yh-

teydessä. Nyt näyttää, että 1990-loppupuolen boomissa tapahtunut asian-

tuntijaluokan työaikojen venyminen on sekin tasaantunut monikanavai-

sen vastareaktion myötä (Julkunen ym. 2004). Työaikojen pitenemisen 

tasaantuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö monet ryhmät, esimer-

kiksi johtavassa asemassa olevat ja yliopistoväki, tekisi jatkuvasti ylipitkiä 

työpäiviä. 

Ehkä mutkikkain kysymys onnellisuuden kannalta on se, että talous-

kasvu ei enää tietyn tason jälkeen näytä lisäävän onnellisuutta. Empiiri-

sissä tutkimuksissa raja näyttäisi olevan siinä, kun kansantuote per capita 

saavuttaa 15 000 USD vuodessa (Jordan 2005, 144). Suomen henkeä koh-

ti laskettu kansantuote on noin 37 000 USD (vuonna 2004). Samanlainen 

vähenevä rajahyöty koskee mm. terveydenhuollon kulutusta (Fritzell & 

Lundberg 2005). Vähenevä rajahyöty antautuu monenlaisille tulkinnoille. 

Mutta se on tuskin ristiriidassa pohjoismaiseen traditioon kuuluvan tasa-

arvoisuussitoumuksen ja tulojen uudelleenjaon kanssa. Myös pohjoismai-

nen hyvinvointitutkimuksen traditio on kiinnittänyt erityistä huomio-

ta eriarvoisuuteen ja huonoihin olosuhteisiin (Allardt 1976; Johansson 

1979). Näkemyksen mukaan tulonjaon ylälaidassa mukaan tulevat sellai-

set henkilökohtaiset halut, maut ja tyylit, joiden ottaminen julkisen hyvin-

vointivastuun piiriin ei ole mahdollista (myös Fritzell & Lundberg 2005). 

Jouko Kajanoja (2005d) esittää ajatuksen, että huono-osaisten osuus on 

erityisen pätevä hyvinvoinnin mittari. Kysymys ei ole vain huono-osais-

ten omasta tilanteesta. Mitä pienempi on huono-osaisten osuus, sen pa-

remmin voidaan koko yhteisössä. Vaikka poliittinen retoriikka puhuu 

hyvinvoinnista, hyvinvointivaltiosta ja hyvinvointivastuusta, pohjoismai-

sessa hyvinvointikonseptiossa on pitkä juonne, jossa tunnetaan erityistä 

vastuuta huono-osaisista ja suuntaudutaan erityisesti kurjuuden, kärsi-

myksen ja turvattomuuden vähentämiseen, siihen tapaan kuin J. P. Roos 

(1994) ehdottikin. Roosin mukaan hyvinvointi on vaikeasti pidettävä lu-

paus siksikin, että kiistatonta ja absoluuttista hyvinvointia ei ole.

Talouskasvu ei enää takaa onnellisuutta, mutta kasvun romahdus ta-

kaa kyllä onnettomuutta. 1990-luvun lama aiheutti painuman tai katkok-
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sen moniin suomalaisiin hyvinvointi-indikaattoreihin. Laman jälkeinen 

väestön keskimääräisen hyvinvoinnin kehitys on ollut suotuisaa. Tulot, 

toimeentulo, työllisyys ja asuminen ovat kehittyneet myönteisesti. Väes-

tötason keskimääräinen hyvinvointi on Suomessa kohentunut reippaasti, 

kun samalla huono-osaisten ryhmien tilanne on vaikeutunut ja palvelu-

järjestelmän sisältä tulevat viestit kertovat monenlaisesta tarpeiden tyy-

dyttämättömyydestä ja palvelujen kyvyttömyydestä (Kautto toim. 2006). 

Huolta aiheuttaa se, että monet tärkeät ilmiöt mittareineen – tulonjaon 

tasa-arvoisuus, köyhyysaste, lapsiköyhyys, sukupuolten tasa-arvo, pitkä-

aikaistyöttömyys – kääntyivät 1990-luvulla huonompaan, sosiaalisesti vä-

hemmän kestävään suuntaan tai terveyserojen tavoin pysyivät entisellä 

huolestuttavalla tasolla. Eriarvoisuuden kasvu on tämän ajan megatren-

di (Clayton & Pontusson 1998). Pohjoismaatkin ovat jo joutuneet anta-

maan periksi tasa-arvoideologiastaan. OECD:n selvityksen mukaan 1990-

luvun loppupuolella tulonjaon eriarvoisuus kasvoi eniten Suomessa ja 

Ruotsissa. Kummassakin maassa tulonsaajien alin viidennes menetti vä-

hän tulo-osuuttaan ja ylin viidennes taas kasvatti sitä reippaasti (Kaut-

to ym. 2006). 

Tuoreessa puheenvuorossaan Tuula Helne ja Markku Laatu (2006) 

ehdottavat, että tarvitsemme epäkohtien sosiaalipolitiikkaa. Tässä he ve-

toavat myös Karl Popperin piecemeal social engineering -oppiin, samoin 

kuin Allardt teki 1970-luvun alussa. 1970-luvun alussa Popper toimi sosi-

alististen utopioiden kriitikkona ja kritiikkinä, entä nyt? ”Pyri mieluum-

min poistamaan konkreettisia epäkohtia kuin toteuttamaan abstraktia hy-

vää. Älä yritä luoda onnellisuutta poliittisin keinoin. Tähtää ennemminkin 

konkreettisen kurjuuden hävittämiseen (…) Valitse yhteiskunnastasi epä-

kohta, joka sinusta kaipaa kipeimmin korjausta, ja yritä sinnikkäästi saa-

da muutkin uskomaan, että ongelma on ratkaistavissa.” (Popper 1986, 7; 

sit. Helne & Laatu 2006.) Tämä ohje ei tietysti estä sitä, ettei epäkohta 

tai kurjuus voisi olla vaikkapa tietotyöläisten pitkä työaika tai koulutettu-

jen naisten pätkätyöt, ei ainoastaan pitkäaikaistyöttömien elämän ankeus. 

Kriittisellä kapasiteetilla varustettu vastuunosoittamisen yhteiskunta löy-

tää loputtomasti epäkohtia, ja epäkohtien esilläpito on osa sen toiminta-

logiikkaa. Epäkohtien sosiaalipolitiikka sopii julkisen hyvinvointivastuun 

ohjenuoraksi, mutta sekin vaatii vielä priorisointia epäkohtien ja vääryyk-

sien loputtomuuden vuoksi. 
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yhteiskuntako kuolemassa? 
Yhteiskunnan käsite on sekä empiirinen että normatiivinen. Empiirisenä 

käsitteenä yhteiskunta on voimissaan ja tutkijat tuottavat yhä useamman-

laisia yhteiskuntia: jälkiteollinen yhteiskunta, palveluyhteiskunta, työyhteis-

kunta, palkkatyön yhteiskunta, vapaa-ajan yhteiskunta, mediayhteiskunta, 

tietoyhteiskunta, kännykkä-yhteiskunta, e-yhteiskunta, vakuutusyhteiskun-

ta, hyvinvointiyhteiskunta, kansalaisyhteiskunta, kilpailukyky-yhteiskun-

ta, projektiyhteiskunta, auditointiyhteiskunta, vaikuttavuusyhteiskunta, eva-

luaatioyhteiskunta, kehittämisyhteiskunta. 

Mutta yhteiskunnan käsite on myös normatiivinen. Se viittaa enem-

män tai vähemmän järjestyneeseen kokonaisuuteen, keskinäisiin siteisiin 

sekä valtion, talouden ja kulttuurin lankeamiseen yhteen kansallisvaltion 

rajojen sisällä. Keskustelussa post- tai refleksiivisestä modernista ja globa-

lisaatiosta yhteiskunnan sanotaan menettäneen poliittista ja analyyttista 

voimaansa (Beck 2000; Kangas 2001). Äärimmäisten väitteiden mukaan 

yhteiskunta on kuollut. Käsite on osoittautunut yhtäältä liian rajoittu-

neeksi. Yhteiskunta on säilötty kansallisvaltioon, samalla kun sosiaaliset 

siteet ja taloudelliset riippuvuudet ylittävät nämä rajat. Toisaalta käsite 

viitatessaan integroituun ja institutioihin upottuneeseen kokonaisuuteen 

on osoittautunut liian vahvaksi, sisäisen fragmentaation uhkaamaksi. Si-

säinen fragmentaatio voi tarkoittaa sitä, ettei yhteiskunnalla ole enää oh-

jaavaa ja organisoivaa keskusta tai sitä, että yhteinen sosiaalinen maailma 

on hajonnut toisistaan etääntyviin todellisuuksiin ja että osa väestöstä jää 

”yhteiskunnan” ulkopuolelle.

Joitakin näistä väitteistä on vaikea kiistää, jotkut kaipaisivat lisää 

empiiristä tarkentamista. Kansantalous on kyseenalaistunut, suomalai-

nen talous ja talouspolitiikka ovat siirtyneet radikaalisti uuteen malliin 

(Böckerman & Kiander 2006ab). Siirtyminen vanhasta talouspolitiikan 

sääntelyjärjestelmästä uuteen markkinaehtoisempaan ja avoimempaan 

regiimiin tapahtui syvän taloudellisen ja sosiaalisen kriisin kautta (Julku-

nen 2001b). Kriisi viimeisteli edellisellä vuosikymmenellä alkaneen mur-

roksen. ”Uudessa Suomessa” täällä toimivien tai suomalaisten omistamien 

yritysten tuottaman vaurauden leviäminen yhteiseksi hyväksi on mutkis-

tunut suhteessa aikaan, jolloin (vienti)yritysten menestys realisoitui ko-

timaisina työpaikkoina, tuloina ja veroina. Ihmisten enemmistö on edel-
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leen paikallisesti sidottua, mutta pääomalle on tarjolla exit-mahdollisuus. 

Suomalaisten teollisuusyritysten ulkomailla omistamien toimipaikkojen 

henkilöstö oli vuonna 1975 noin kaksi prosenttia, vuonna 2003 240 000 

henkilöä. Kun Suomessa suomalaisten teollisuusyritysten palveluksessa oli 

400 000 henkilöä, ulkomailla oli kolmannes koko henkilöstöstä. Tällöin 

teollisuusyritysten ulkomailla omistamien tytär- ja osakkuusyhtiöiden lii-

kevaihto oli jo suurempi kuin liikevaihto Suomessa. Samaan ilmiöön kuu-

luu suomalaisten yritysten omistajarakenteen muutos. Vuonna 1993 pois-

tettiin viimeiset ulkomaalaisomistuksen rajoitukset. Tämän seurauksena 

suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt vaihtuivat ulkomaisiin sijoittajiin, 

joiden osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden omistajina harppasi noin vii-

den prosentin tasolta 60–70 prosenttiin (Tainio 2006, 67; Böckerman & 

Kiander 2006b, 162). 

Suurilla yrityksillä ei ole kansantaloutta tai kansakuntaa, jolle ne 

olisivat tilivelvollisia. Ne operoivat globaalisti ja ovat vastuussa omista-

jilleen, jotka yhä useammin ovat kansainvälisiä sijoittajia, erityisesti elä-

kerahastoja. Ulkomaalaisomistuksen mukana perinteisiin suomalaisiin 

yrityksiin on asettunut yrityskulttuuri, jossa korostetaan tehokkuutta ja 

omistajien voittoa kaikkien muiden päämäärien kustannuksella. Elinkei-

noelämän globalisoituminen on vahvistanut yritysten neuvotteluasemaa 

siinä määrin, ettei niiden tarvitse ostaa maltillisia palkkaratkaisuja sosiaa-

lipoliittisilla etuuksilla eikä työajan lyhentämisellä. Liike-elämän huipun 

tulot erkaantuvat omaan todellisuuteensa, joka on käsittämätön tavallisen 

palkansaajan, saati sosiaaliturvalla elävien kannalta. Vuonna 2005 isojen 

pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien keskiansiot olivat 755 463 euroa ja ne 

olivat kasvaneet edellisestä vuodesta 24 prosenttia. Samana vuonna yksi-

tyisten yritysten palkansaajien keskiansiot olivat 32 691 euroa ja ne olivat 

kasvaneet 3,6 prosenttia (HS 8.4.2006). Liike-elämän eliitin tuloja ei ver-

rata enää mihinkään oman yhteiskunnan mittakeppiin vaan amerikkalai-

siin yritysjohtajiin. 

Vaikka talouselämällä on, jos mahdollista, entistä enemmän vaiku-

tusvaltaa suomalaisen yhteiskuntapolitiikan määrittelyyn, talouselämä it-

se ja yritykset ovat vähemmän riippuvia kansallisista instituutioista, suo-

malaisista pankeista, suomalaisista työehtosopimuksista, suomalaisista 

metsänomistajista tai Suomen markan devalvoinnista (joka ei ole mah-

dollista). Mutta kun yhteiskunta haurastuu joissain suhteissa, se samalla 
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tuntuu vain terävöityvän joissain muissa suhteissa. Tarkoitan tällä subjek-

ti/objektiyhteiskuntaa, sitä, että yhteiskunta kehittää yhteiskuntaa ja vas-

tatakseen ulkoisiin haasteisiin tiivistyy kilpailukyky-yhteiskunnaksi. ”Me” 

olemme yhä riippuvampia ”meidän” kannaltamme epävarmemmaksi 

käyneestä taloudesta, ja ”meidän” eli suomalaisen yhteiskunnan on vas-

tattava tähän ”haasteeseen”. 

Me – kilpailukyky-yhteisö 

Samalla kun globalisoituva talous rapauttaa kansallista riippuvuutta ja 

yhteenkuuluvuutta, se myös uudella tavalla korostaa kansallista näkökul-

maa ja pohjustaa kilpailukykytavoitteen ympärille rakentuvaa kansallis-

ta konsensusta. Jo merkantilismiin kuulunut ajatus, jonka mukaan maail-

ma koostuu keskenään kilpailevista valtakunnista, on saanut uutta sisältöä 

(Kettunen 2005, 2006ab). Poliittinen kieli näkee maailmassa meidän kil-

pailijamme tai meidän kilpailijamaamme. Yritykset odottavat kotipesäl-

tä itselleen suotuisia ratkaisuja, kuten matalaa verotusta, työelämän sään-

töjen väljentämistä, julkista tutkimus- ja kehityspanostusta ja työelämää 

palvelevaa koulutusta.

Jaakko Kiander, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila 

(2005, 33) kuvaavat vapaasti liikkuvan pääoman seurauksia seuraavasti:

”Suomi voi vaikuttaa koko maailmantalouden kehitykseen hy-
vin vähän, Euroopan tulevaisuuteen unionin jäsenenä tosin vä-
hän enemmän. Joka tapauksessa suomalaisten on varauduttava 
siihen, että yksittäiset maat kilpailevat instituutioillaan ja nii-
den tehokkuudella yrityksistä ja kansalaisista. Tätä kilpailua on 
jo pitkään käyty Euroopan sisämarkkinoilla, ja se on kovenemassa 
myös globaalilla tasolla. Yrityksille on pystyttävä tarjoamaan kor-
keatasoinen infrastruktuuri ja hyvin toimivat instituutiot, kansa-
laisille koulutusta ja hyvinvointipalveluja. Yhtälö on vaikea, koska 
samalla verotusta tulisi alentaa kohti kilpailijamaiden tasoa.
 Globalisaatio ei välttämättä johda siihen, että julkinen sektori 
on samankokoinen kaikissa maissa. Julkinen sektori voi olla suu-
rikin, jos se hoitaa tehtävät paremmin kuin ne hoidettaisiin yksi-
tyisellä sektorilla. Itse asiassa globalisaatiokehitys korostaa julki-
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sen sektorin roolia. (…) Kansainvälisten yritysten kilpailu siirtyy 
paljolti hyödykemarkkinoilta työvoiman markkinoille. Ihmiset 
liikkuvat vapaammin ja yritykset valitsevat sijaintipaikkansa kil-
pailuetuaan maksimoiden. Kunnollinen infrastruktuuri, hyvin 
toimivat yhteiskunnan instituutiot, työvoiman koulutustaso, pal-
velujen saatavuus, turvallisuus ja kohtuullinen verotus ovat tär-
keitä sijaintitekijöitä. Niiden pohjalta määräytyy, miten paljon ja 
millaisia ihmisiä ja yrityksiä Suomessa on pitkän päälle.” 

Kansallisten ja paikallisten yhteisöjen on profiloiduttava kilpailukykyisi-

nä suorituspaikkoina kilpailukykyiselle yritys- ja sijoitustoiminnalle. Val-

tion, hyvän hallinnon ja yhteiskunnallisten instituutioiden rooli vain ko-

rostuu tässä. Edellisessä lainauksessa esiintyvä ajatus, ettei valtion koolla 

ole niin väliä (eikä suurikokoinen valtio ole välttämättä kilpailukyvyn es-

te), vaan tärkeä on ”valtion laatu”, on yhä yleisemmin omaksuttu. Kuten 

Kettunen sanoo, myös kansallisen yhteisön ajatus saattaa terävöityä, kun 

meidän on osoitettava houkuttelevuutemme niiden ylikansallisten pää-

tösten edessä, jotka ohjaavat rahavirtoja, investointeja ja työpaikkojen si-

jaintia. Hyvinvointivaltion saavutukset, korkea koulutustaso, hyvät oppi-

mistulokset, puhdas ympäristö, luotettava hallinto, korruptoitumattomat 

tuomarit, toimivat terveyspalvelut, kansalaisten luottamus ja veronmak-

sumoraali, voidaan tulkita kilpailueduksi. Kiistassa hyvinvointivaltion ta-

loudellisista seurauksista sosiaalisen pääoman käsite on tarjonnut mah-

dollisuuden elvyttää sosiaalisen eheyden ja taloudellisen tehokkuuden 

hyvää kehää. Pohjoismaisen mallin muodostaneita instituutioita muova-

taan ja määritellään uudelleen niin, että ne palvelevat entistä paremmin 

taloudellisen kilpailukyvyn uusia vaatimuksia, erityisesti niitä, jotka ko-

rostavat tietoa, innovaatiota, kommunikaatiotaitoja, sitoutumista työelä-

mään ja toimintakykyisyyttä. Paradigman muutos näkyy myös sosiaali- ja 

terveysministeriön strategioissa vuosiksi 2003–2007. Tavoitteet koskevat 

väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, työelämän vetovoiman 

lisäämistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja hoitoa, toimivia palveluja ja koh-

tuullista toimeentuloturvaa, lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämistä se-

kä sukupuolten tasa-arvoa. Ekonomistiseen kritiikkiin on vastattu tarkis-

tamalla sosiaalipolitiikan kannustimia ja muotoilemalla sosiaaliturvasta 

työntekoa ja työllisyyttä tukevaa.
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Henry Robert Cox (2004) kärjistää asian seuraavasti: Kun sosiaalide-

mokraatit alun perin asettivat tavoitteekseen käydä työväen taistelua pää-

omaa vastaan, nyt he käyttävät hyvinvointivaltioita pitääkseen kansalliset 

taloudet kilpailukykyisinä globaalissa maailmassa. Vaikka yritysten tuot-

tama varallisuus ei leviä kyselemättä kansalliseksi hyvinvoinniksi, täydel-

linen katastrofi olisi se, että yritykset eivät menesty tai aina vain runsaam-

min siirtyvät ulkomaille ilman, että korvaavia investointeja pystytään 

houkuttelemaan tilalle. Suomessa tämän opin omaksuminen nojaa aiem-

min mainittuihin jatkuvuuksiin. Samalla kun Suomessa on ollut syviä ris-

tiriitoja, ulkoisen uhan edessä Suomi on kokoontunut kansallisten eliittien 

määrittelemään konsensukseen. Suomen menestys kilpailukykyvertailuis-

sa viittaa valtion kykyyn koordinoida teknologista ja teollista muutosta ja 

sopeutumista kansainväliseen talouteen (transformoiva kyvykkyys Linda 

Weissin 1998 sanoin). Kilpailukyvyn käsitteistö on osoittautunut erittäin 

leviäväksi (Kantola 2006), ja voi väittää, että se ei ole muovannut vain val-

tiota kilpailuvaltioksi vaan se on tunkeutunut yhteiskuntaan.

Mutta niin kauan kuin Pohjoismaat pitävät kiinni omasta yhteiskun-

tamallistaan, ne ovat joidenkin kilpailukykyvertailujen peränpitäjiä. Esi-

merkiksi ”palkkojen määräytymisen joustavuudessa” kärjessä ovat Hong-

kong, Arabiemiirikunnat, Egypti ja Georgia; Suomen sijoitus on 102, 

Ruotsi vähän ”parempi” (99). “Verotuksen kannustavuuden” kärjessä ovat 

Hongkong, Arabiemiirikunnat, Bahrain ja Singapore. Suomi löytyy sijalta 

85 ja Ruotsi sijalta 100 (Kiander ym. 2005, 40–41). Elinkeinoelämän vaati-

man rakenteellisen uudistumisen saralla riittää siis vielä työtä.  

Subjekti/objektiyhteiskunta 

Niin poliittisessa kuin sosiaalipoliittisessa kielessä suomalaista hyvinvoin-

tiyhteiskuntaa uhkaa toimintaympäristön muutos. Muutos on haaste, jo-

hon on sopeuduttava ja vastattava. Parin viime vuosikymmenen mur-

roksessa muutospuhe on saanut tietyn sisällön. Anu Kantola (2006) on 

paikantanut muutospuheen olennaiseksi osaksi kilpailuvaltion käsiteper-

hettä. Käsiteperheeseen kuuluu puhe maailman muuttumisesta, haasteista, 

kilpailukyvystä, innovaatioista, joustavuudesta, osaamisesta ja kannusta-

misesta. Rinnastamalla suuryritysten vuosikertomukset (aineisto vuosilta 
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1980–2003) ja vuosien 1979–2003 hallitusohjelmat Kantola osoittaa, mi-

ten muutospuhe on vaeltanut yrityksistä poliittiseen puheeseen ja kasva-

nut perustavaksi oletukseksi maailman luonteesta ja sen asettamista vaa-

timuksista (Kantola 2006, 161). Hallitusohjelmissa ensimmäisen kerran 

nopea ja kaiken kattava muutos leimasi Lipposen ensimmäisen hallituk-

sen (1995) ohjelmaa. Hallitusohjelmien ohella saman puhetavan löytää 

mistä tahansa poliittis-hallinnollisesta dokumentista, kuten myös sovelta-

vasta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta. 

Kilpailuvaltion puhetavassa toimintaympäristön muutos vaatii yh-

teiskunnalta laaja-alaista uudistumista ja tätä uudistumista on tuotettava 

aktiivisesti innovoimalla. Sitran hanke puhuu yhteiskunnan uudistumis-

kyvystä ja suorituskyvystä kysymättä edes puolella sanalla, mikä se sellai-

nen ”yhteiskunta” on. ”Toimintaympäristön murros vaatii yhteiskunnal-

ta laaja-alaista uudistumista, jossa innovaatioita tarvitaan yhteiskunnan 

kaikilla osa-alueilla” (Hämäläinen & Heiskala 2004, 10). Innovaationa pi-

detään uudistusta, joka parantaa ”yhteiskunnan suorituskykyä”. Muutos-

puheessa Suomi näyttäytyykin ”osaamisen ja innovaatioiden ihmemaana” 

(Kantola 2006, 168). Kun kansallinen innovaatiojärjestelmä on tuottanut 

ennen muuta teknologisia uutuuksia, Valtion tiede- ja teknologianeuvos-

ton raportti Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen (2003) nosti 

yleiseen keskusteluun myös sosiaaliset innovaatiot. Kun perifeerinen Suo-

mi on aina hakenut mallia erilaisista keskuksista, muutaman vuoden ta-

kainen yleinen Suomi-innostus sai (Sitran) ajattelemaan, että pieni, jous-

tava ja kilpailukykyinen Suomi voisi asettua yhteiskunnallisen kehityksen 

edelläkävijäksi, joka tarjoaa sekä suomalaisille että ulkomaisille yrityksil-

le testipenkin. Edelläkävijäyhteiskunta on eräänlainen subjekti/objektiyh-

teiskunnan kliimaksi, sillä se uudistaa rakenteitaan ja toimintamallejaan 

ennakoivasti, ennen kuin suuret kriisit pakottavat siihen. Tämä taas edel-

lyttää oppivan yhteiskunnan kehittämistä, niin että yhteiskunnan muu-

tostarpeet tunnistetaan mahdollisimman ajoissa. 

Pauli Kettusen (2006a) toteamalla tavalla suunnitelmatalousmallien 

häviön jälkeiseen aikaan kuuluu paradoksaalisesti uuden suunnitteluideo-

logian läpimurto. Se ilmenee projekteina, strategioina, missioina, skenaa-

rioina, evaluaatioina, vaikuttavuus- ja itsearviointeina, kansallisen inno-

vaatiojärjestelmän rakentamisena, kehittämishankkeina ja -projekteina. 

Pääroolissa muutoshaasteiden muuttamiseksi politiikoiksi on edelleen po-
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liittis-hallinnollinen eliitti. Jos hellittämisen merkkejä näkyy, muutoseliitti 

moittii Suomea ja suomalaisia pysähtyneisyydestä ja haluttomuudesta uu-

distua. Samalla kun yhteiskunta joissain muissa merkityksissä haurastuu, 

subjekti/objektiyhteiskunta vahvistuu. Samalla kun taloutta ja rahaa on 

vapautettu sääntelystä, rajoista ja sosiaalisista normeista, yhteiskunta pyri-

tään ottamaan entistä tiukempaan hallintaan, monitoroinnin, arvioinnin, 

muovaamisen, kehittämisen ja innovoinnin kohteeksi. Tämä eetos tun-

keutuu paljon tiuhemmin yhteiskunnan huokosiin kuin vanha yhteiskun-

tasuunnittelu konsanaan alkeellisine välineineen ja sanastoineen.

Katoaako yhteiskuntaeetos? 

Anna Christensen (1992) kuvasi reilut kymmenen vuotta sitten, miten 

Ruotsissa ammattiyhdistysliike huutaa apuun sosiaalidemokraattien van-

hoja jumalia Oikeudenmukaisuutta, Kollektiivisuutta ja Solidaarisuutta, 

mutta jumalat eivät enää vastaa. Onko pohjoismainen yhteiskuntaeetos – 

julkinen vastuu hyvinvoinnista, universalismi, tasa-arvo, sosiaalinen yh-

tenäisyys, kohtuus ja kohtuullisuus, solidaarisuus, vastuu huono-osaisista 

– väistynyt? Vieläkö kansalaiset voivat syyttää yhteiskunnan rakenteelli-

sia epäoikeudenmukaisuuksia vai amerikkalaiseen tapaan ainoastaan it-

seään?

Eetoksen vaihtumisen kuvaaminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin so-

siaaliturvajärjestelmien uudistamisen tai sosiaalimenojen kehityssuuntien. 

Kulttuurinen muutos on monensuuntaista, yhteiskuntatutkijat diagnosti-

soivat sitä keskenään eri tavoin ja tulkintaan hiipii edellistäkin vahvempi 

persoonallinen sävy. Laman jälkeen suomalaiset ovat pitäneet entistä lu-

jemmin kiinni hyvinvointivaltiostaan. Eikä tämä koske vain suomalaisia, 

vaan ylipäänsä eurooppalaiset haluaisivat pitää kiinni valtion tarjoamasta 

sosiaalisesta turvallisuudesta (Bonoli ym. 2000; Euzéby 2004; Taylor-Goo-

by 2004; Helne & Laatu 2006). Suomessa 1980-luvun lopun kasinohuu-

massa oli havaittavissa hyvinvointimielipiteen notkahdus, ja laman aikana 

sosiaaliturvaodotukset kohtuullistuivat. Sen jälkeen kannatusluvut ovat 

kasvaneet. EVA:n kyselyissä on käytetty vuodesta 1992 lähtien seuraavaa 

väittämää: ”Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen yl-

läpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hin-
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tansa arvoinen.” Vuonna 1992 samaa mieltä oli 61 prosenttia ja eri mieltä 

24 prosenttia, vuonna 2004 samaa mieltä oli 81 prosenttia ja eri mieltä 11 

prosenttia. Loput eivät osanneet sanoa (Torvi & Kiljunen 2005, 27.) Stake-

sin kyselyt kertovat samanlaisesta mielipiteiden suunnasta (Forma 2006). 

Jos eetosta pyrkii päättelemään sosiologisista aikalaistulkinnoista, 

kulttuurisista trendeistä, talouselämän johtajien näkemyksistä ja yhteis-

kuntapoliittisista ratkaisuista, 1980-luvulla alkoi siirtymä kollektiivisesta 

yksilölliseen/yksityiseen ja markkinalogiikan mukaiseen suuntaan (Heis-

kala 2006). Keskeiset päättäjät omaksuivat nopeasti tehokkuus-, mark-

kina-, teknologia-, kilpailu- ja kilpailukykysuuntautuneen paradigman. 

Vaikka 1980-luvun lopun kasinoboomi, 1990-alun talouskriisi ja vuo-

sikymmenen lopun Nokia-vetoisen nousun henki muodostivat erilaiset 

yhteiskunnalliset olot, ne suosivat kaikki kyseistä mentaalista muutosta. 

Jos väittää arvojen ”koventuneen”, ei ole yksin. Heiskalan ja Luhtakalli-

on (2006) mukaan Suomi on 1990-luvun murroksen jälkeen vauraam-

pi, avoimempi, tehokkaampi, eriarvoisempi ja julmempi yhteiskunta kuin 

1980-luvulla.

Ajattelen, että puhe arvojen kovenemisesta viittaa uuden eetoksen 

esiinmarssiin. Eetoksen vaihtumiselle on rakenteellisia selityksiä: talous-

mallin muutos, markkinakuri, keskiluokkaistuminen, elämän ja työn kan-

sainvälistyminen, Suomen transformaatio kilpailukyky-yhteiskunnaksi. 

Kansantalouden, julkisen talouden ja yritysten tilaa tarkkaileva markki-

nakuri valuu yhteiskuntaelämän huokosiin. Organisaatiot, tulosyksiköt 

ja yksilöt kilpailevat tuloksesta ja seurauksena on benchmarking-kulttuu-

ri, jossa on verrattava itseään ja organisaatiotaan (maailman) parhaaseen 

(Siltala 2004). Kilpailukyky-yhteiskunta tuottaa ja kysyy itsetietoista sub-

jektiutta, itsen ja omien potentiaalien toteutusta. Se tekee ranking-listoja, 

evaluoi ja auditoi, seuloo ja palkitsee huippuja ja osaajia, ja näin siinä on 

vaikea välttää eriarvoisuuden viettelystä (Sennett 2004).

Tähän mentaliteettiin kuuluu siirtymä kollektiivisesta turvasta kohti 

valinnanvapautta, yksilöllistä ja yksityistä varautumista, ”omien pelimerk-

kien” maksimointia ja omaa vastuuta. Uusi eetos on kilpailun, menesty-

misen, voittamisen, vaurastumisen ja huipulle nousun eetosta. Kulttuuri 

suosii huippujen seulontaa ja palkitsemista ja se sallii taloudellisten ja so-

siaalisten erojen kasvun uudessa mitassa. Suomessakaan ei ole enää laman 

jälkeen tarvinnut tuntea noloutta siitä, jos ansaitsee kymmenen tai sata 
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kertaa sen minkä tavallinen ihminen. Menestys esitetään yksilön omana 

ansiona yhteisesti luodut edellytykset unohtaen. Menestys- ja pärjäämis-

pakko voi olla kovaa niillekin, jotka pärjäävät, mutta kovilla arvoilla tar-

koitetaan usein sitä, että huonosti pärjääville ei riitä ymmärrystä, heidän 

oma tietonsa sivuutetaan ja omaan vastuuseen ja yritteliäisyyteen vedoten 

heitä ei haluta auttaa. 

Koveneminen vastaa yhteistä tulkintaa tästä ajasta, mutta millaisel-

la näytöllä sen osoittaisi? Kävisikö seuraava? Keskisuomalainen (4.6.2006) 

kertoo, että ”vankeusrangaistukset ovat koventuneet nopeasti. Entistä 

useampi syyllinen joutuu vankilaan. Samalla vankeusaika on pidentynyt. 

Vuosina 1998–2004 keskimääräiset vankeusrangaistukset ovat jatkuneet 

yli kymmenellä prosentilla ja vankilarangaistuksen käyttö on lisääntynyt 

yli kolmanneksen. Se merkitsi 2 100 vankia enemmän”. Saman aamun toi-

nen lehti (HS 4.6.2006) puolestaan kertoi graffitisodasta. ”Yhteiskunta on 

viime vuosina valinnut tiukan linjan graffiteihin. Oikeudessa tekijöille on 

langetettu yli vuoden ehdottomia vankeustuomioita ja kymmenien tu-

hansien eurojen korvausvaatimuksia.” Itsekin graffitteja tehnyt sanoo, et-

tä ”Ihmisen elämä voidaan tyriä, kun se on 16. Onko sen ikäisellä har-

kintakykyä? Mulla on kavereita, jotka on niin kusessa korvausten kanssa, 

etteivät enää välitä. Ne jatkavat maalaamista, kunnes ovat linnassa ko-

ko ikänsä.” Olen välttänyt puhumasta siitä, miten Yhdysvalloissa vankilat 

korvaavat sosiaalipolitiikkaa, kun se tuntuu liian populistiselta ja helpol-

ta, mutta parhaiten muutos näkyy marginaaleissa. 

Vähemmän solidaarisen eetoksen voittokulku ei kuitenkaan ole yk-

siselitteinen, vaan se ottaa yhteen yhdenvertaisuuden, kohtuullisuuden ja 

vaatimattomuuden eetoksen kanssa. Eetoksen kovenemisessa on joitakin 

paradokseja. Ensinnäkään koveneva eetos ei ole hylännyt yhteiskunnal-

lista integraatiota. Päinvastoin integraatio on korostunut ja siirtänyt syr-

jään tasa-arvoa ja uudelleenjakoa. Sisäänsä sulkevan yhteiskunnan idea 

näkyy ekskluusio/inkluusiotematiikan hallitsevuudessa, ja tämä ei koske 

vain Suomea ja Pohjoismaita vaan koko EU-aluetta ja EU:n omaa poli-

tiikkaa (Levitas 1996; Lister 2000). Inkluusio- ja aktivointipolitiikkaa har-

joitetaan jo taloudellisista syistä, työttömyyden ja sen kustannusten vä-

hentämiseksi. Mutta taustalla on myös normatiivinen yhteiskuntaideaali, 

sosiologian kielellä ”durkheimilainen hegemonia”, ajatus yhteisestä yhteis-
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kunnasta, johon syrjäytyneet on liitettävä. Uloslyödyt herättävät sekä sää-

liä että pelkoa.

Voisi myös olettaa, että uudessa eetoksessa kansalaisten on yhä vai-

keampi kääntyä yhteiskunnan puoleen ja syyttää sitä vääryyksistä. Para-

doksaalista onkin, että yhteiskunnan vetäminen vastuuseen epäkohdista 

ei näytä laantuneen, päinvastoin. Järjestelmällisellä retoriikka-analyysil-

la voisi selvittää, millaisista kysymyksistä, kuka ja ketä vastuuseen vetää. 

Oletan, että vastuuta ei enää entisessä määrin osoiteta ylimalkaan yhteis-

kunnalle vaan tarkemmin nimetyille julkisille ja yksityisille tahoille. Ei-

kä kysymys ole vain oikeuksistaan tietoisesta keskiluokasta, vaan sosiaa-

lihuollon asiakkaatkin ovat tietoisempia oikeuksistaan ja halukkaampia 

vetoamaan tarjolla oleviin valituskanaviin (Dogan 2006). Tosin sosiaali-

huollon asiakkaiden keskuudessakin tapahtuu kerrostumista niihin, jot-

ka hallitsevat etuudet ja valituskanavat, ja niihin vielä huono-osaisempiin, 

jotka syrjäytyvät näissäkin järjestelmissä. 
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3 hyvinvointivaltion raJanveto 
– taloudelliSta tilivelvolliSuutta? 

”Nykyaika ei ole suurille sosiaalisilla uudistustoimille varsin otol-
linen. Nykyolojen epävarmuus taloudellisellakin alalla tekee ih-
miset entistä aremmiksi uskaltamaan toteuttaa suuria rasituksia 
vaativia uudistuksia, joita ei voida, kun ne kerran pannaan alul-
le, jälleen peräyttää.”
(August Hjelt; vuoden 1910 valtiopäivät, lainattu Kangas 2005)

1980-luvulla käydyissä hyvinvointivaltion kriisikeskusteluissa tutkijat nä-

kivät hyvinvointivaltion kriisin aiheuttajina hiipuvan legitimiteetin, po-

liittis-hallinnollisen kyvyttömyyden tai tehottomuuden sekä rahoituspoh-

jan pettämisen (Offe 1984; C. Pierson 1991; Karisto & Takala 1985). Voi 

olla, että hyvinvointivaltiolla on erilaisia legitimiteettiongelmia nytkin. 

Mutta jos legitimiteetti tulkitaan yksinkertaisesti kansalaisten kannatuk-

sena, hyvinvointivaltio ei ole ongelmissa. Mielipidekyselyt niin Suomessa 

kuin muualla kertovat hyvinvointivaltion jatkuvasta kannatuksesta kansa-

laisten keskuudessa. Paul Pierson (2001b) katsoo hyvinvointivaltion ole-

van edelleen kansalaisten suosiossa, ja juuri se tekee karsivasta politiikas-

ta niin epäsuosittua. 

Poliittis-hallinnollisella kyvyttömyydellä tarkoitettiin valtion tehot-

tomuutta sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Vähän toisessa muodos-

sa sama teesi esiintyi valtion ylikuormituksena: valtioon kohdistui vaati-

muksia, joihin se ei pystynyt vastaamaan. Tehottomuutta ja ylikuormitusta 

esiintyy varmasti tänäänkin, mutta niitä ei pidetä samassa mielessä kriisi-

oireina. Viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana ylikuormitus- ja 

tehottomuusongelmiin on myös reagoitu monin tavoin. Mahdollistavan 

valtion ideologian mukaan valtion tuli vetäytyä taaemmaksi ja jakaa vas-

tuuta. Myös Suomessa valtio on luopunut osasta entisiä tehtäviään. Niitä 

on yksityistetty, yhtiöitetty ja desentralisoitu 432 kunnalle. Valtion vetäy-

tyminen (en tarkoita erityisesti Suomea) on ollut sitä luokkaa, että tutki-

jat ovat puhuneet ontosta valtiosta. 
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Toiseksi tehottomuuspulmien ratkaisua on haettu tutkimuksesta, ke-

hittämisestä, innovaatioista ja vaikuttavuuden arvioinnista aina siinä mää-

rin, että Pekka Sulkunen (2006) kumppaneineen luonnehtii tämän päivän 

yhteiskuntaa projektiyhteiskunnaksi ja Marketta Rajavaara (2006a) vai-

kuttavuusyhteiskunnaksi. Uuden julkisjohtamisen ideologia on pyrkinyt 

tuomaan tehokkuutta julkisen sektorin toimintaan tai ainakin tekemään 

vaikuttavuudesta, näytöstä ja tilivelvollisuudesta läpinäkyviä ja arvioitavia 

kysymyksiä. Hyvinvointipolitiikan tehokkuudesta tai tehottomuudesta on 

mahdoton esittää yleisarviota. Mutta jo pelkästään suomalaisten julkisten 

hyvinvointiresurssien keskinkertainen taso ja sillä saavutettu hyvinvointi 

viittaavat siihen, että suomalaisten julkisten hyvinvointiresurssien käyttö 

on tehokasta ja vaikuttavaa. Toisaalta kansalaiset näkevät omassa ja mui-

den elämässä paljon ongelmia, joiden he katsovat kuuluvan yhteiskunnal-

le. Kokonaisuudessaan voi kuitenkin päätellä, ettei sosiaalipolitiikan ky-

vyttömyydestä ole tullut hyvinvointivaltion rajaa. 

2000-luvun alussa hyvinvointivaltion raja näyttää korostuneesti ta-

loudelliselta, rahoituspohjaa ja rahoituksen kestävyyttä koskevalta, ja ra-

janveto nimenomaan kustannusrajan vetämiseltä. Vanhojen järjestelmien 

kustannuskasvua pyritään patoamaan ja uusia aloitteita tehdään margi-

naaleilla. Taloudellista rajaa voi tulkita kahdella tavalla. Ensimmäinen tul-

kinta on talouden ja hyvinvointivaltion pysyvä jännite, jota ekonomistit lä-

hestyvät pelkistetysti kasvun ja tasoituksen tai tehokkuuden (efficiency) ja 

tasa-arvon (equity) välisenä poissulkevana valintana (trade off) (Pestieau 

2006). Ajattelu kutistaa hyvinvointivaltion tasaukseen ja näkee, että tasa-

arvosta on maksettava hintaa taloudellisen tehokkuuden vähenemisenä. 

En halua puuttua tähän yleiseen efficiency/equity-kiistaan muuten kuin 

toteamalla, että empiirinen taloustieteellinen tutkimus osoittaa talouskas-

vun olleen mahdollista hyvin erilaisilla tuloeroilla ja julkisen kulutuksen 

tasoilla. Julkisten sektoreiden taloudelliset seuraukset riippuvat enemmän 

niiden sisällöstä kuin koosta (Kiander & Lönnqvist 2002; Kiander 2002). 

Pohjoismaat ovat empiirinen näyttö siitä, että talouskasvu ja sopeutumi-

nen pääomien vapaaseen liikkuvuuteen ovat (olleet) mahdollisia myös 

korkealla veroasteella ja kansainvälisessä vertailussa suppeilla tuloeroilla. 

Toinen tulkinta kiinnittyy 2000-luvun alun historialliseen tilantee-

seen, jossa kombinoituvat viime vuosisadan hyvinvointivaltion kypsymi-

nen ja vuosisadan lopun siirtymä vapaasti liikkuvan pääoman aikaan ja 
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markkinaregiimiin. Tällä puolestaan haettiin uutta kasvu-uraa sodanjäl-

keisen kasvumallin ongelmiin, jotka alkoivat näyttäytyä teollisessa maa-

ilmassa 1970-luvulla öljykriiseinä, kasvun hidastumisena, työttömyyden 

nousuna, inflaationa ja valuuttamyllerryksinä (Julkunen 1987; Böcker-

man & Kiander 2006a). Kuten Petri Böckerman ja Jaakko Kiander (2006b, 

167) toteavat, ”2000-luvun alkuun mennessä Suomen voi katsoa siirty-

neen kaikin osin uuteen talouden toiminta- ja hallintamalliin”. Kysyn seu-

raavassa, miksi talouden ja hyvinvointivaltion konflikti kärjistyy tässä his-

toriallisessa tilanteessa, miten hyvinvointivaltion rajaa asetetaan ja miten 

sitä asetetaan nimenomaan Suomessa, pienessä ja syrjäisessä kansantalou-

dessa. Jaan tarkastelun kahteen teemaan, ensinnä makrotalouden ja toi-

seksi julkisen sektorin oman talouden hallintaan.

Uutta kasvu-uraa haettaessa Yhdysvallat on ollut dynamismin ja mo-

dernisuuden malli, mutta ei mikä tahansa Yhdysvallat. Reaganin aikana 

USA muuttui perusteellisesti tavalla, joka katkaisi historiallisen yhteyden 

modernisaation ja tasa-arvoistumisen välillä. Sosiaalipolitiikasta tuli resi-

duaalista, ammattiyhdistyksistä marginaalisia, rikkaiden ja köyhien erot 

alkoivat olla sitä luokkaa, että Paul Krugman (1997) kutsui eriarvoistu-

mista vallankumoukseksi. Taustalla on isoja prosesseja. Globaaleilla ra-

hamarkkinoilla on pulaa tuottoisista sijoituskohteista, ja täten pääoman 

omistajat ja sijoittajat etsivät uusia toiminnallisia ja maantieteellisiä aluei-

ta voiton tuotantoon: kiinteistöjen omistusta, teiden rakentamista, jalka-

palloseuroja, vesi- ja sähköhuoltoa, sairaaloita ja siivousta, ja tämä haku 

ulottuu myös pieneen ja perifeeriseen Suomeen. Niin kauan kuin hyvin-

vointipalvelujen tuotanto on sidottu sosiaalisen kansalaisuuden ideaan, 

mittavat alueet on suljettu pääomalta ja sijoittajilta. Tämän vuoksi teolli-

suusyhteiskunnan pystyttämät julkisen ja yksityisen aidat on kaadettava.

Näkemykset markkinoiden ylivoimaisuudesta, tuloerojen välttämät-

tömyydestä, julkisen sektorin ja verojen kaventamisesta tai sosiaaliriippu-

vuuden tuhoisuudesta eivät ole tulleet tyhjästä. Maasta toiseen yhtenevi-

en tendenssien taustalla ei ole keskitettyä uuden paradigman muotoilua, 

vaan muuttuvien olosuhteiden yhteisyyttä sekä yhteiskunnallisen vallan, 

ideologioiden, kognitiivisten mallien ja tieteen siirtymiä, samoin kuin 

oppien, ajatusten ja muotien (uusliberalismi, uusi hallinta, new pub-

lic management) matkaamista maasta toiseen. Yksi taustavaikuttaja on 

Maailmanpankissa ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa kiteytynyt ns. 



Stakes 2006

3   Hyvinvointivaltion rajanveto – taloudellista tilivelvollisuutta?

6�

Washington-konsensus, vaikutusvaltaisten taloustoimijoiden näkemys sii-

tä, miten maailman tulisi mennä (Hobson ym. 2002; Böckerman & Kian-

der 2006b). Sen mukaan markkinat pitää avata vapaalle kilpailulle, erilai-

sista tukijärjestelmistä ja kaupan esteistä tulee luopua ja pääomaliikkeet 

vapauttaa. Talouspolitiikan tehtävä on huolehtia hintavakaudesta ja bud-

jettitasapainosta, siis ”kurista”. OECD ja IMF antavat rutiinimaisesti opin 

mukaisia suosituksia maaraporteissaan, joissa toistuvat säännöllisesti ve-

rokilpailuun vastaaminen ja työelämän ns. rakenteelliset uudistukset. So-

siaalipolitiikassa Washington-konsensus suosii pikemmin yksityisiä kuin 

julkisia hyvinvointijärjestelyjä, kohdentavaa pikemmin kuin universaalia 

sosiaaliturvaa, vakuutusmaksuja pikemmin kuin veroja ja hajautusta ja 

markkinoita pikemmin kuin hyvinvoinnin keskitettyä organisointia. 

makrotalous – oppaana ekonomismi 

Makrotalous ja tiukkuuden politiikka 

Julkiset menot voi ajatella kokonaisuudessaan yhteishyvän menoiksi tai 

kustannuksiksi. Sosiaalimenot, siis sosiaaliturvan ja terveydenhuollon 

menot, ovat Suomessa vähän yli puolet kaikista julkisista menoista ja rei-

lu neljännes kansantuotteesta (Hagfors & Saari 2006). Robert Hagfors ja 

Juho Saari kutsuvat ydinmenoiksi kaikkia niitä julkisia menoja, jotka ei-

vät ole sosiaalimenoja eivätkä velanhoitomenoja. Suomessa valtio oli jok-

seenkin velaton ennen 1990-alun lamaa, mutta laman pakottama velkaan-

tuminen toi julkisiin menoihin uuden kohteen eli velanhoitomenot. Ne 

ovat pienessä määrin syrjäyttäneet sekä sosiaalimenoja että ydinmenoja. 

Julkisen talouden ja samalla verojen osuudella kansantaloudessa ei ole ab-

soluuttista rajaa. Raja muodostuu kulloisenkin talousopin, kansainvälisen 

tason, verokilpailun ja kotimaisen politiikan välisessä vuorovaikutukses-

sa. Jälkiekspansiivisen hyvinvointipolitiikan teesi sisältää kuitenkin väit-

teen, että julkisten menojen kasvua padotaan kaikissa kehittyneissä de-

mokratioissa. Siihen pyritään niin Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa, mutta 

mikään ei näytä toistaiseksi, että Ruotsin tulisi muuntua Yhdysvalloiksi 

tai että Yhdysvallat tavoittelisi Ruotsin tasoa. Rajaa siis vedetään hyvin eri 

paikkoihin. 
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Julkinen sektori (tai täsmällisesti julkiset menot) kasvoi OECD-mais-

sa kansantulon kasvua nopeammin viidenkymmenen vuoden ajan, 1980-

luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen kehitys on ollut poukkoilevampaa. 

Pisimmälle kehittyneissä hyvinvointivaltioissa menojen kasvu on pyritty 

lopettamaan, mutta taantumissa ainakin niiden osuus kansantuotteesta 

pyrkii nousemaan. Hollanti on esimerkki vahvasta ja vanhasta hyvinvoin-

tivaltiosta, joka on onnistunut rajoittamisen tavoitteessa. Sosiaalimeno-

jen kansantuoteosuus 2000-luvun alussa (v. 2001) on siellä selvästi mata-

lampi kuin vuonna 1980 (Pestieau 2006, 22). Hollanti onkin saanut oman 

osansa ”mallin” asemasta, sekä ns. työihmeestään että kyvystään uudis-

taa hyvinvointiajattelua. Toisaalta eurooppalaiset perässätulijat (Kreikka, 

Portugali, Suomikin vielä 1980-luvulla) ovat laajentaneet sosiaalipolitiik-

kaansa ja ottaneet kiinni varhaisempia hyvinvointivaltiolta. Tähän saakka 

EU-maat ovat lähestyneet toisiaan, mutta uusien EU-maiden kehityskul-

ku on vielä arvoitus. 

Ensimmäinen selitys hyvinvointivaltion rajalle olisi, että hyvinvoin-

tivaltioilla on jokin luonnollinen raja, jossa kasvu alkaa tasaantua ja jota 

kohti perässätulijat pyrkivät. Näin yksinkertainen asia ei ole ainakaan so-

siaalipoliittisen tutkimuksen valossa. Tutkimuksessa laajenemisen pysäy-

tys on nähty moniulotteisempana kuin vain hyvinvointivaltioiden kasvu-

na täyteen mittaansa. Selitystä on haettu uus- tai markkinaliberalismista, 

globalisaatiosta, ideologisista murroksista, muuttuvista arvoista ja demo-

grafiasta. Lisäksi tämän päivän yhteiskunnassa on lukemattomia hyviä ja 

oikeutettuja kohteita, joihin julkisia varoja voisi käyttää enemmän, rau-

tateiden kohentamisesta psykiatriseen hoitoon. Kollektiivisilla tarpeilla ei 

ole luonnollista rajaa. Se on asetettava ja siitä kiistellään. Jörgen Goul An-

dersen (2000) sanoo, että hyvinvoinnin hallinta on yhä enemmän julkis-

ten resurssien ja menojen hallintaa, Colin Hay (2005) puolestaan toteaa, 

että hyvinvointipolitiikan taloudellinen tilivelvollisuus ei ole koskaan ol-

lut niin korostunutta kuin nyt. 

Taustalla on kansallisten talouspolitiikkojen mukautuminen vapaasti 

liikkuvan pääoman maailmaan, sijoittajien ja markkinatoimijoiden odot-

tamaan vakautta, tasapainoa ja kurinalaisuutta korostavaan ja samalla 

spekulaatiomahdollisuuksia karsivaan suuntaan. 2000-luvun alussa mo-

net rakenteelliset ja mentaaliset siirtymät sekä institutionaaliset (tai suo-
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rastaan konstitutionaaliset) pelisäännöt piirittävät julkista kulutusta eli 

asettavat hyvinvointivaltion kustannusten rajaa: 

• julkisia menoja lisäävä demografinen ja sosiaalinen muutos, jon-

ka seurauksena jo luodut järjestelmät sitovat lisääntyvästi resursse-

ja niin, että uudistusten pelivara on kapea

• jälkiteollinen talous, jossa talouskasvu on teollista yhteiskuntaa hi-

taampaa ja epävarmempaa

• omistajavetoinen globaali kapitalismi, jossa funktionaalinen tulon-

jako muuttuu yritys- ja omaisuustuloja suosivaksi ja palkkahillintä 

esitetään pienten talouksien mahdollisuudeksi työllisyyden säilyttä-

miseen; samalla verokilpailun paineessa kevennetään erityisesti yri-

tysten verotusta

• markkinakuri, joka tarkkailee kansantalouksien tilaa ja julkisen ta-

louden tasapainoa

• pyrkimys julkisen talouden kestävään rahoitukseen ja julkisen talou-

den rahoitukselliseen ylijäämään, jota tuetaan talous- ja rahaliiton 

pelisäännöin ja perustellaan demografiseen muutokseen varautumi-

sella

• valtiovarainministeriön institutionaalinen ja mielipidevalta, jota ta-

lous- ja rahaliiton mekanismit tukevat

• ekonometriset kasvu- ja työllisyysmallit, joiden perusoletusten mu-

kaan julkisten menojen ja verojen pienentäminen, ei lisäys, ruokkii 

kasvua ja työllisyyttä.

Kun politiikka välittää koko ajan uusia vaatimuksia ja odotuksia, jälkieks-

pansiivinen tila on politiikan patoamista ja aisoihin laittamista. Teivo 

Teivainen (2002) tiivistää tämän kirjansa nimeen Enter Economism, Exit 

Politics. Julkisia menoja ja kansalaisten tarpeita padotaan politiikkaa pi-

tävämmillä tavoilla: luodaan järjestelyjä, joihin vaaleilla ei ole vaikutus-

ta. Hallinnan toteuttamiseksi valtaa on siirretty demokraattisilta elimiltä 

muille. Globalisaatiota ja markkinaehtoista järjestystä tavoittelevat voi-

mat eivät ole luottaneet vaihtelevaan hallituspolitiikkaan, vaan ne pystyt-

tävät institutionaalisia tai suorastaan konstitutionaalisia takeita sille, että 

talouden vakauden, tasapainon ja kurinalaisuuden periaatteita noudate-

taan (Väyrynen ym. 1999, 186). 
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Kansan- ja julkisten talouksien tarkkailu toimii ensinnä raha- ja va-

luuttamarkkinoiden sekä luottoastetta mittaavien yksityisten laitosten 

kautta. Tämän lisäksi IMF:n ja OECD:n kaltaiset julkisoikeudelliset orga-

nisaatiot harjoittavat kansantalouksien suoraa valvontaa, raportoivat nii-

den tilasta ja antavat suosituksia (Gill 1998; Minkkinen & Patomäki 1997). 

Euroopassa EU ja EMU välittävät globaalin talouden pelisääntöjä. Kan-

sallisella tasolla valtiovarainministeriöllä on keskeinen rooli julkisten re-

surssien hallinnassa ja vastuu julkisten resurssien riittävyydestä myös tu-

levaisuudessa. Suomessa, kuten muuallakin, ministeriön valtaa on lisätty 

kehysbudjetoinnilla, budjettien jäädytyksellä ja bruttoveroasteen katolla. 

Sen agendaan kuuluu tiukkuus, jota se tukee myös tekemillään lyhyen ja 

pitkän aikavälin laskelmilla. Laskelmat perustuvat pikemmin varovaisiin 

kuin optimistisiin kehityskulkuihin. 

Myös kansainväliset talousorganisaatiot levittävät Suomeen hälytys-

tilan kulttuuria ja antavat Suomelle tiukempia ja oikeaoppisempia ohjei-

ta kuin esimerkiksi Ruotsille (Lehto 2001). Joko Suomi ajatellaan alttiiksi 

ekonomismille tai sitten suomalaiset asiantuntijat kierrättävät omia kä-

sityksiään näiden organisaatioiden kautta. Vaikka taloudessa menisi mi-

ten hyvin, ongelmat odottavat nurkan takana (myös Kantola 2002). Uu-

simmassa OECD:n Suomea koskevassa katsauksessa järjestön ekonomistit 

kiittävät ensin suomalaista talouspolitiikkaa, mutta seuraavassa lauseessa 

korostavat ikääntyvän väestön aiheuttamaa ongelmaa ja päättelevät, että 

”ikääntyvä Suomi ei kasva” eli että talouskasvu hidastuu 2010-luvulla yh-

teen prosenttiin (Economic Survey of Finland 2006). Raportin mukaan 

julkisen talouden kestävä kehitys eli varautuminen ikääntymiseen edellyt-

tää muiden keinojen, kuten eläkereformien jatkamisen ja palkanmuodos-

tuksen joustavoitumisen, ohella tuntuvan ylijäämän ylläpitoa koko vuosi-

kymmenen lopun ajan.

Suomessa kurinalainen talouspolitiikka on omaksuttu taloudenpi-

don perustaksi. Laman synnyttämä kriisitietoisuus teki työtä tämän men-

taliteetin puolesta, vaikka sillä on pitkät juuret jo ainakin 1800-luvulta 

saakka. Suomi on yksi EU-alueen nopeasti velkaa lyhentäneistä julkisen 

talouden ylijäämämaista. Verotukseen kohdistuva asiantuntija- ja talous-

elämäpaine on kova, vaikka tutkimustieto veronalennusten, talous- ja 

työllisyyskasvun ja sen kautta veropohjan ja verotulojen yhteyksistä on 

kovin ristiriitaista (Korkeamäki & Uusitalo 2005). Aiemmin mainitussa 
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IMD:n vertailussa, jossa Suomen julkinen valta sijoittui ykköseksi kilpailu-

kyvyn edistäjänä, Suomi sai pisteitä muun muassa siitä, että valtiontalous 

on ylijäämäinen, velka hallinnassa, korot alhaiset, sijoittajan suoja hyvä, 

byrokratia vähäistä, korruptio olematonta, harmaa talous ja veronkierto 

vähäistä, julkinen päätöksenteko läpinäkyvää, lainsäädäntö toimii, edus-

kunnassa on paljon naiskansanedustajia, koulutus on ensiluokkaista, työ-

paikoilla ei juuri esiinny häirintää ja väkivaltaa. Miinusta tuli korkeasta 

verotuksesta (HS 11.5.2006). Ristiriitaisesta tutkimustiedosta huolimat-

ta olen valmis uskomaan, että veronalennukset ovat pikemmin mekanis-

mi, jolla asetetaan hyvinvointivaltion rajaa, kuin mekanismi, jolla tuote-

taan julkiselle taloudelle lisää resursseja. 

Taloudellisesti tiukassa tilanteessa sosiaalimenot ja vielä erityisesti 

valtion budjetissa olevat sosiaalimenot ovat liikuteltava muuttuja, johon 

tiukkuutta voidaan kohdistaa. Suomen kaltaisissa ylijäämämaissa ydin-

menot syrjäyttivätkin 1990-luvulla suhteellisesti ottaen sosiaalimenoja 

(Hagfors & Saari 2006). Yksi tiukkuuden mekanismi on myös rahoitus-

vastuun siirtäminen kunnille ja niiden alijäämien sanktiointi. Talouson-

gelmissa olevat kunnat joutuvat viime kädessä sopeuttamaan hyvinvointi-

politiikkansa kunnan talousraamiin. 

Kehittyneen tai kypsän hyvinvointivaltion perusanomalioita on se, 

että vauraissa yhteiskunnissa tarpeet ja kysyntä suuntautuvat yhä enem-

män koulutukseen, kulttuuriin, terveyteen, hoivaan ja sosiaaliturvaan, 

kun toisaalta tätä kysyntää padotaan hyvinvointivaltion kestävyyden ni-

missä. Tiukkuuden mentaliteetti valtaa myös sosiaalipolitiikan, jota arvioi-

daan sen rahoitettavuuden kannalta. Lisäksi sosiaalipolitiikalta kysytään 

lisääntyvästi vaikutuksia, ”käytetäänkö rahat oikein”, ”mitä panoksilla saa-

daan aikaan”. Onnistuneelta sosiaalipolitiikalta ei näytä uusien sosiaalisten 

oikeuksien pystyttäminen vaan sosiaalipolitiikan käyttäjien ja tarvitsijoi-

den määrän vähentäminen, sellaisten käyttäytymismuutosten aikaansaa-

minen, jotka vähentävät ”sosiaali- ja terveyspoliittista kuormaa”, kuten 

Markku Lehto (2002) on asian ilmaissut.
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EU ja talouden hallinta

Nyky-Euroopassa osa kuvattua talouden hallintaa on delegoitu EU:lle sekä 

sen talous- ja rahaliitolle. EU:n sosiaalipoliittiset vaikutteet ja vaikutukset 

tulevat monen mekanismin kautta, niin sisämarkkinoiden, EU:n yleisten 

strategioiden, EMU:n vakaus- ja kasvusopimukseen kirjattujen ehtojen, 

makrotalouspolitiikan, Euroopan sosiaalisen mallin kehittelyn, ESR-ra-

hoitteisten hankkeiden ja EY-oikeuden päätösten kautta. Olen aikaisem-

min (Julkunen 2001a) nimennyt globalisaation ja EU:n yhteisvaikutuk-

sen tuloksen ”jälkisuvereeniksi hyvinvointivaltioksi” Stephan Leibfriedin 

ja Paul Piersonin (1995) alkuperäistä ”puoliksi suvereenia” näin modifi-

oiden. EU-jäsenyys ja yhteistyö EU:n areenoilla ovat tarjonneet suoma-

laisille oppimisen paikkoja ja suunnanneet hyvinvointipolitiikkaa esimer-

kiksi ESR-rahoituksen ja nyttemmin avoimen koordinaation menetelmän 

kautta. Mutta EU on myös tukenut suomalaista talousvetoista yhteiskun-

tapoliittista linjaa ja markkinoiden laajentamista. Talous- ja rahaliitto on 

ottanut omakseen globaalin talouden imperatiivit eli kilpailun ja kilpailu-

lainsäädännön edistämisen, taloudenpidon uskottavuuden, vakaan rahan, 

yhteiseen rahaan sidotut valuutat, ylijäämäisen julkisen talouden ja tehnyt 

(tai ainakin on pyrkinyt tekemään) niistä poliittisesti sitovia ja sanktioin 

valvottuja. Sisämarkkinat ja EU:n kilpailulainsäädäntö ovat muokanneet 

kansallisia käytäntöjä, mm. julkisen hallinnon hankintojen kilpailutta-

misvelvollisuutta. EU on ollut julkista sektoria velvoittavan hankintalain-

säädännön ja kilpailuttamisen ohjeistaja ja määrittelijä. Suomen julkisen 

hallinnon suhde EU:n kilpailulakeihin ja normeihin on ollut tiukka, ja 

säännökset ovat mullistaneet julkiset hankintakäytännöt. 

EU:n keskeinen tavoite on sovittaa taloudellinen ja sosiaalinen toi-

siinsa. Taloudellisen ja sosiaalisen nivominen yhteen huipentui Lissabonin 

huippukokouksessa ja strategiassa, jossa pyrittiin ”varmistamaan talous-, 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan positiivinen ja dynaaminen vuorovaikutus 

ja saamaan aikaan poliittinen sopimus, jolla aktivoitaisiin kaikki keskeiset 

tahot toimimaan yhdessä uuden strategisen päämäärän saavuttamiseksi”. 

Tavoitteeksi asetettiin, että unionista tulisi maailman kilpailukykyisin ja 

dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää 

talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaa-

lista yhteenkuuluvuutta (Saari 2002; 2003; Kari & Saari 2005). Euroopan 
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taloudellinen suorituskyky ja korkeatasoinen sosiaalipolitiikka pyritään 

näkemään toistensa edellytyksinä, talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 

yhtä vahvoina strategian kulmina.

Aikaisemmin sosiaalipolitiikan yhteys talouteen nähtiin paljolti mak-

rotaloudellisen kulutuspohjan ja -kysynnän kautta. Sen mukaan kulutus-

kysyntää voidaan lisätä tukemalla pienituloisten ostovoimaa sosiaalisin 

tulonsiirroin. Sen sijaan nyt painotettu ”tuotannontekijyys” on ymmär-

rettävä osana mikrotaloudellista tarjonta- ja kannustinkeskeistä ajattelua: 

miten lisätä työvoiman tarjontaa, työllistyvyyttä ja osaamista. EU:n sosiaa-

lisen mallin kehittelyn voi nähdä kymmenvuotisena prosessina, jossa sosi-

aalipolitiikkaa muokataan kannustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan 

ja käsitejärjestelmää uudistetaan vastaavasti. Avaintavoitteita Euroopan 

sosiaalisen mallin kehittelyssä tai uudenaikaistamisessa, kuten tavoitet-

ta kutsutaan, ovat olleet työllisyyden kasvu ja sosiaalipolitiikan muotoi-

lu työllisyysmyönteiseksi, eläkejärjestelmien kestävyys sekä työn ja per-

heen yhteensovittaminen eli naisten työllisyyden kasvu. Samanaikaisesti 

on painotettu talous- ja sosiaalipolitiikan samansuuntaisuutta, sosiaali-

politiikan roolia tuotannontekijänä ja investointina sekä tilan tekemistä 

ns. tuottaville julkisille menoille. Näitä ovat liikenne- ja tietoliikennein-

vestoinnit, koulutus-, tutkimus, kehitys- ja terveysmenot. 

Huomattava osa EU:n sosiaalipolitiikkaa koskevista linjauksista 

muodostuu talous- ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen yhteydessä, ai-

van kuten Suomen kansallisillakin areenoilla talous- ja työllisyyspolitiik-

ka määrittelevät sosiaalipolitiikkaa. Talouspolitiikan laajoissa suuntavii-

voissa vuosiksi 2003–2005 Suomelle oli nimetty kaksi perustavoitetta. 

Ensimmäinen koski rakenteellisen työttömyyden vähentämistä ja ikään-

tyvien työllisyysasteen nostamista, toinen kilpailun lisäämistä kaupassa ja 

julkisen sektorin tehokkuuden lisäämistä. Näistä johdetuilla yksilöidym-

millä suosituksilla on kaikilla sosiaalipoliittiset implikaatiot (Kari & Saa-

ri 2005). Karkeasti ottaen ne kehottivat jatkamaan ja laajentamaan kan-

nustinpolitiikkaa, tehostamaan julkisten menojen hillintään tarkoitettuja 

toimenpiteitä, harkitsemaan pitkäkestoisten etuuksien (kuten työmarkki-

natuen) saamisehtoja, luomaan sosiaali- ja terveyspalveluihin puolittais-

markkinat ja siirtämään palvelujen tuottaminen yksityisille tuottajille.

Lissabonin strategian nähtävissä oleva epäonnistuminen ja tähän 

reagoineet Barroson komission linjaukset ovat vähentämässä sosiaalipo-
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litiikan poliittista painoarvoa ja palauttamassa sitä enemmän sisämark-

kinakysymykseksi. Uudelle komissiolle sosiaalipolitiikan nykyaikaista-

minen tarkoittaa sosiaalipolitiikan muokkaamista globaaliin talouteen 

sopivaksi. Sosiaalipoliittisella ohjelmalla halutaan viestiä, ettei sosiaalipo-

litiikasta saa tulla estettä Euroopan menestymiselle globaalissa taloudes-

sa. Uuden sosiaalipoliittisen ohjelman yhtenä tavoitteena on oikeutuksen 

hakeminen palvelujen yhteismarkkinoille (Palola 2005). EU:n tavoitteena 

oleva hyvinvoinnin sisämarkkinoiden luominen haastaa kansallisen sosi-

aalipolitiikan tavalla, joka koskettaa julkisen ja yksityisen sektorin suhtei-

ta. Kiistan kohteena olleen palveludirektiivin alkuperäinen ehdotus oli-

si laajentanut edelleen (sisä)markkinoiden aluetta hyvinvointipolitiikassa 

(Kari 2005). Alkuperäisen palveludirektiiviehdotuksen (13.1.2004) lähtö-

kohtana oli, että kaikki palvelut, myös sosiaali- ja terveyspalvelut, kuu-

luvat sisämarkkinoiden piiriin, jos niitä ei erityisestä syystä suljeta ulko-

puolelle. Yleiseurooppalaisen vastarinnan vuoksi direktiivi hyväksyttiin 

(20.5.2006) kompromissina, joka sulkee sekä sosiaali- ja terveyspalvelut 

että monet muut yleishyödylliset palvelut, samoin kuin rahapelit, direk-

tiivin ulkopuolelle. 

Suomalainen talous- ja sosiaalipoliittinen ajattelu on hyvin linjassa 

EU:n talous- ja sosiaalisen mallin kanssa. Esimerkiksi ikäpolitiikassa, sekä 

politiikan keinovalikoimassa että tuloksissa, Suomea pidetään suorastaan 

esikuvallisena. Seuraavasta voi kiistellä, mutta oma käsitykseni on, että pi-

kemmin kuin EU:n Suomeen kohdistamana valtana yhtenevyyden voi tul-

kita niin, että EU-tason linjaukset, instituutiot ja mekanismit (vakaus- ja 

kasvusopimus, AKM) ovat tukeneet ja vahvistaneet suomalaisia linjanve-

toja, ennen muuta valtiovarainministeriön valtaa. 

Julkisten resurssien tiukkuus

Vähenevä rajahyöty? 

Tiukkuuden politiikasta huolimatta Suomessa käytetään sosiaalimenoi-

hin reaalisesti ja myös asukasta kohti enemmän kuin koskaan sen histo-

riassa. Silti hyvinvointipolitiikka painii resurssien niukkuuden kanssa, ja 

Paul Piersonin (2001a) otsikko coping with permanent austerity tuntuu 



Stakes 2006

3   Hyvinvointivaltion rajanveto – taloudellista tilivelvollisuutta?

��

hyvin todelliselta. Julkisuudessa ihmetellään, miten on mahdollista, että 

Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta yhteiskunta ei tunnu pystyvän 

vastaamaan hyvinvointisitoumuksistaan. Tässä tilanteessa on kysyttävä ai-

nakin kahta kysymystä. Onko resurssiniukkuus todellista? Voiko julkisia 

hyvinvointiresursseja koskaan olla riittävästi?

Uusliberaali ja ekonomistinen kritiikki on nähnyt resurssiniukkuu-

den hyvinvointivaltion kontraproduktiivisena tuloksena. Mitä paremmat 

etuudet ja mitä enemmän lääkäreitä, sen enemmän sairaita, työkyvyttö-

miä, varhaiseläkeläisiä, yksinhuoltajia, pitkäaikaistyöttömiä, hoitoihin ja 

sosiaalipalveluihin jonottavia (Lindbeck 1997). Samaan ajatteluperustaan 

nojaava uusi julkisjohtaminen argumentoi, että jatkuva resurssitarve ei 

nouse aidosta tarpeesta ja kysynnästä, vaan byrokratian ja julkisen sek-

torin ammattikuntien itseintressistä: niiden edun mukaista on kasvattaa 

palveluja ja omia palkkojaan sekä tehdä kansalaisista asiakkaitaan. Hyvin-

vointivaltion kysynnän kasvun voi nähdä toisinkin, aitona kysyntänä. Täl-

löin taustalla nähdään sekä riskien kasvu että sosiaalisia vaatimuksia välit-

tävän demokratian tehokkuus, samoin kuin lisääntyvä eettinen herkkyys 

erilaisille ongelmatilanteille ja ryhmille. Mikään empiirinen tieto ei pysty 

ratkaisemaan, kumpi kehyksistä on enemmän oikeassa. Valinta niiden vä-

lillä on mentaalis-kognitiivinen tai eettinen kysymys. ”Aidon kysynnän” 

puolesta tosin puhuu se, että kaikissa kehittyneissä maissa hyvinvointime-

nojen osuus kansantuotteesta asettuu hyvin samalle tasolle, jos mukaan 

lasketaan julkisten menojen ohella yksityiset menot ja verotuksen kautta 

annettu tuki ja otetaan huomioon myös (meillä tavallinen) sosiaalietuuk-

sien verotus (Kiander & Lönnqvist 2002; Pestieau 2006). Amerikkalainen 

regiimi pystyy supistamaan näkyvien julkisten sosiaalimenojen sosiaali-

menojen osuutta, mutta ei hyvinvointimenoja kokonaisuudessaan. 

Yhtenä resurssiniukkuutta ylläpitävänä mekanismina on nähty jul-

kisen kulutuksen vähenevä rajahyöty ja uppoaminen kompleksisiin jär-

jestelmiin. Sodan jälkeen sosiaali- ja terveyspoliittinen infrastruktuuri oli 

kehittymätön. Kun siihen satsattiin, se tuotti hyvää tulosta. Se paransi ih-

misten terveyttä ja turvallisuutta, nosti työhalua, kasvatti kulutuskysyntää 

ja halua saada entistä parempaa. Pekka Kuusen ajattelun mukaisesti so-

siaalipolitiikka mobilisoi kansakuntaa ja sen voimavaroja. Sosiaalipoliit-

tisten markkojen tuottavuus oli korkea ja ihmiset näkivät sen arkipäivän 

elämässään (Riihinen 1992, 2–3; Ervasti 1996, 8–9). Jonkin kynnystason 
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jälkeen julkisten menojen ja sosiaalipolitiikan vaikutukset hukkuvat mui-

hin vaurastumisen ja elämänlaadun kohoamisen vaikutuksiin (Tanzi & 

Schuknecht 2000, sit. Saari 2005b, 12). On yhä vaikeampi sanoa, mikä kes-

kiluokkaisessa elämässä on hyvinvointipolitiikan vaikutusta, mikä ei. 

Terveydenhuollossa tulojen ja terveyden suhde on käyräviivainen 

niin yksilön kuin kansakuntien tasolla (Fritzell & Lundberg 2005). Täten 

ainakin terveydenhuollon panoksilla näyttää väestötasolla olevan vähene-

vä rajahyöty. ”Kansainvälisten vertailujen kautta on arvioitu, että tervey-

denhuollon tuloksellisuus paranee kustannuksia lisäämällä kohtalaisen li-

neaarisesti rahasummaan noin 300 €/henkilö/vuosi. Suomi on ohittanut 

tämän rajan kolminkertaisesti. Tämän jälkeen puhutaan nolla-rajahyödyn 

terveydenhuollosta; suuretkin lisäpanostukset tuottavat kansalaisille väes-

tötasolla vain niukasti lisää terveyttä. Yksilötasolla ja rajatuissa ongelma-

ryhmissä hyöty voi toki lisääntyä. Nollahyötyyn (tai vähäiseen hyötyyn) 

vaikuttaa myös se, että yhä suurempi osa terveydenhuollon ponnistuk-

sista tulee kulumaan terveydenhuollon itsensä aiheuttamien ongelmien 

hoitoon. Yhdysvalloissa jo nyt arvioidaan vuosittain yli 100 000 henki-

lön kuolevan lääketieteen aiheuttamiin sairauksiin, kuten sairaalainfekti-

oihin, komplikaatioihin ja lääkkeiden haittavaikutuksiin.” (Ryynänen ym. 

2004, 20.) 

On pohdittu myös, mistä johtuu kansalaisten tunne terveyspalvelu-

jen supistamisesta samalla, kun resursseja käytetään enemmän kuin kos-

kaan (Ryynänen ym. 2004). Yksi selitys voi olla viimeisen elinvuoden kalle-

us, joka vie puolet terveydenhuollon resursseista. Toiseksi yhä harvempiin 

sairaisiin käytetään yhä suurempi osa resursseista. Näin enemmistön ter-

veyspalvelut ja sairaanhoito ovat suurennuslasin, tehostamis- ja sääs-

tötoimien alla. Kolmanneksi voi ottaa esille Vappu Taipaleen kertoman. 

Hän kirjoittaa Vieraskynässä (HS 3.10.2005) ruotsalaisista kokemuksis-

ta. Ruotsin hallitus sijoitti vuosina 2001–2003 puolustusvoimien supis-

tamisesta saadut ylimääräiset yhdeksän miljardia kruunua (noin miljardi 

euroa) terveydenhuollon kohentamiseen. Tavoitteena oli lisätä peruster-

veydenhuollon iskukykyä, parantaa potilaslähtöisyyttä ja vähentää odo-

tusaikoja. Socialstyrelsen teki vuonna 2005 arvion siitä, millaisen vaiku-

tuksen tuo mittava lisäpanostus oli saanut aikaan. Arviossa ei löydetty 

mitään havaittavaa vaikutusta. Arvion mittarit eivät värähtäneet, kuten 

Taipale sanoo. Yksi tulkinta oli, että valtion ohjaus ei toimi tarkoitetulla 
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tavalla ainoastaan jakamalla kunnille rahaa ja että paremmalla ohjauksel-

la olisi saatu tehokkaampaa tulosta.

Tällaisista kokemuksista ja vähenevästä rajahyödystä voidaan tehdä 

kahdenlaisia johtopäätöksiä. Taloudelliset, poliittiset ja asiantuntijaeliitit 

ovat taipuvia päättelemään, että hyvinvointikoneisto on pohjaton kaivo, 

jonne ei kannata ”syytää” lisää rahaa tai se pitää tehdä äärimmäisen harki-

tusti, vain silloin kun uusien panosten vaikuttavuus ja kustannus-tehok-

kuus voidaan osoittaa. Toinen johtopäätös puhuu uudelleenjaon puoles-

ta. Uudet resurssit kannattaa suunnata sinne, missä niukkuus on suurin 

ja pienetkin lisäpanokset tuntuvat. Kokonaishyötyä tai -hyvinvointia voi 

kasvattaa jakamalla uudelleen resursseja pienituloisten ja huono-osaisten 

hyväksi. On selvää, että julkisia resursseja ei voi koskaan olla riittävästi, ja 

siksi julkisen hyvinvointivastuun ja resurssien oikeudenmukaisen käytön 

kysymykset ovat niin tärkeitä. 

Etelä-Euroopan seurassa?

Olipa selittävä mekanismi mikä tahansa, julkisten resurssien niukkuus 

vyöryy päälle joka suunnasta. Resursseja tarvittaisiin tai olisi mahdollis-

ta käyttää enemmän rautateihin ja linja-autovuorojen tukemiseen, koulu-

verkon säilyttämisen, luokkakoon pienentämiseen, putoamisriskissä ole-

vien tukiopetukseen ja homekoulujen korjaamiseen, vankilojen tiloihin, 

henkilöstöön, korjaavaan ja kuntouttavaan työhön. Edelliset esimerkit 

ovat ajankohtaisesta keskustelussa sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolel-

ta, josta ei myöskään puuttuisi kohteita: vähimmäisetuuksien ja toimeen-

tulotuen korottaminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asunnottomien 

asunnot, vanhusten koti- ja laitospalvelujen riittävyys ja tasokkuus, las-

ten ja nuorten ongelmia ennalta ehkäisevät palvelut, lastensuojelun hen-

kilöstö, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työolojen ja palkkauksen ko-

hentaminen. 

Eurooppalaiset ja pohjoismaiset vertailut antavat oikeuden päätel-

lä, että Suomen julkiset hyvinvointiresurssit ovat tiukat. Eurooppalaises-

sa vertailussa Suomen hyvinvointikulutus on keskitasoista. Niin sosiaali- 

kuin terveysmenot laskettuna sekä osuutena kansantuotteesta että henkeä 

kohti ovat alle EU:n keskiarvon ja erityisesti jäljessä muista Pohjoismais-
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ta. Vuoden 2002 sosiaalimenot ostovoimapariteetilla tarkastettuna ilme-

nevät taulukosta 1.

Myös terveydenhuollon vertailuissa Suomi käyttää vähiten rahaa 

asukasta kohti yhdessä Kreikan, Espanjan ja Portugalin kanssa. Vuonna 

2003 luvut olivat seuraavat: Suomi 2 118 USD, Norja, joka oli Pohjois-

maiden huippu, 3 807 USD ja OECD-maiden keskiarvo 2 338 USD (Sosi-

aali- ja terveydenhuollon taskutieto 2006). Julkisen sektorin työllisyys on 

Suomessa 5–10 prosenttiyksikköä muita Pohjoismaita matalampi (Tuo-

mala 2005). Jos haluttaisiin saavuttaa muiden Pohjoismaiden taso, julki-

sella sektorilla tulisi olla 200 000 työpaikkaa lisää. 

Ei voi olla ajattelematta, että julkista hyvinvointivastuuta voitaisiin 

toteuttaa olennaisesti paremmin, jos Suomi olisi resurssien kannalta poh-

joismaisessa eikä eteläeurooppalaisessa seurassa. Suomalainen tiukka linja 

sosiaali- ja terveysmenojen patoamisessa on myös ristiriidassa kansalais-

mielipiteen kanssa. Mielipidekyselyissä saadaan toistuvasti veromyöntei-

nen tulos. Vuonna 2004 (Forma 2006) kansalaiset ajattelivat seuraavasti:

	 Samaa	mieltä
	 (%)
Sosiaaliturvan	taso	tulisi	säilyttää	
vaikka	veroja	korottamalla	 76,9

Veroja	tulisi	alentaa	vaikka	sosiaali-
turvan	kustannuksella		 24,6

TAULUKKO 1. Sosiaalimenot ostovoimapariteetilla tarkastettuna (v. 2002)

(Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005, 181–182). 

Maa Asukasta kohti
euroa

Osuus kansantuotteesta
%

Norja 8	632 26,3

Ruotsi 8	190 32,5

Tanska 8	095 30,0

Suomi 6	467 26,4

EU-15 6	748 28,0
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Ekonomismi selittää tämän tuloksen pois. Asiantuntijatieto vakuuttaa, 

miten tärkeää verojen keventäminen on talouskasvun, yksityisen kulu-

tuksen, talouselämän ja työllisyyden vilkastuttamiseksi. Jaakko Kiander 

(2005b, 55) sanoo, että Suomessa on opittu OECD:n opastuksella ajatte-

lemaan, että työllisyysaste paranee, kun työntekijöiden kannustimia pa-

rannetaan verotusta keventämällä, sosiaaliturvaa leikkaamalla ja julkisen 

sektorin kasvua rajoittamalla. Vertailu Ruotsiin ja Tanskaan ei tue tätä. 

Niiden työllisyysasteet ovat korkeammat kuin Suomessa sen vuoksi, et-

tä julkiset sektorit työllistävät niissä selvästi enemmän. Julkisen sektorin 

työllisyys ei näytä syrjäyttävän yksityistä, sillä Pohjoismaiden yksityiset 

sektorit ovat hyvin samansuuruiset. Sen sijaan suurempi julkinen sektori 

tuottaa korkeamman työllisyyden, matalamman työttömyyden ja enem-

män julkista terveys-, sosiaali- ja hoivatyötä. 

Ruotsin bruttoveroaste on korkeampi kuin Suomessa, mutta se ei 

merkitse, että ansiotulojen tai yksityisen kulutuksen verotus olisi kireäm-

pi. Yksi selitys on se, että palkkatulojen kansantulo-osuus on Ruotsissa sel-

västi korkeampi kuin Suomessa. Samat veroasteet tuottavat korkeamman 

verokertymän suhteessa kansantuotteeseen. Suomessa tulonjaon vääristy-

mää pääomatulojen hyväksi ylläpitävät myös julkisen sektorin rajoittami-

nen ja korkea työttömyys (Kiander 2005b). 

Julkisen sektorin talous ja hallinto – oppaana uusi 
julkisjohtaminen
Parikymmentä vuotta sitten, paljolti OECD:n ohjaamana, käynnistyi 

kaikki teollisuusmaat lävistänyt reformiaalto, jota on tapana kutsua julki-

sen sektorin reformiksi (Harrinvirta 2000; Pollit & Bouckaert 2000). Sil-

lä on sekä yhteisiä piirteitä että kansallisia painotuksia, ja eroja myös siinä 

kansallisessa innostuksessa, jolla sitä on viety läpi. Julkisen sektorin re-

formilla on haluttu antaa valtiolle ja hallitukselle ajanmukaisempi ilme, 

vastata 1980- ja 1990-luvun markkinoita, individualismia, aktivisuutta, 

yrittäjyyttä ja kansalaisosallistumista korostavaan ajanhenkeen sekä hy-

vinvointivaltion kustannus-, tehottomuus- ja byrokratiakritiikkeihin. Jul-

kisen sektorin kasvun rajoittaminen ja markkinoiden alueen laajentami-

nen ovat olleet keskeisiä tavoitteita, keinoja julkisen sektorin menokuri, 
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markkinasektorille ominaisten ohjaus- ja johtamismekanismien käyt-

töönotto julkisella sektorilla sekä julkisten toimintojen markkinoistami-

nen ja yksityistäminen. Reformi on puettu vietteleväksi kertomukseksi, 

joka lupaa siirtymiä tuottajakeskeisyydestä käyttäjäkeskeisyyteen, pakos-

ta ja monopolista valintaan, yhdenmukaisuudesta erilaisuuteen, riippu-

vuudesta itsenäisyyteen, alamaisuudesta valtaistumiseen (Clarke & New-

man 1997). 

Suomessa reformi alkoi 1980-luvulla, mutta lama antoi vauhtia ja oi-

keutusta sillekin ja monitavoitteinen uudistusaalto limittyi julkisen sek-

torin säästökuuriin (Julkunen 2001b, 72–77, 142–161: Kiander 2001). 

Syksyllä 1992 talousneuvosto laati Sailaksen paperina tunnetun asiakir-

jan. Siinä todetaan edessä olevan julkisen sektorin tehtävien perusteelli-

sen uudelleenarvioinnin, ”minkä tulee johtaa julkisen sektorin tehtävien 

ja vastuualueen supistamiseen, etuuksien ja vähemmän tärkeiden palvelu-

jen karsimiseen, maksullisuuden laajentamiseen, hallinnon keventämiseen 

ja ohjausjärjestelmien uudistamiseen” (Koivumäki 2005, 16). Tässä myös 

”saatanallisina säkeinä” tunnetussa asiakirjassa julkisen sektorin tehosta-

mista ja julkisen hyvinvointivastuun karsimista ei tarvinnut kuorruttaa 

houkuttelevalla retoriikalla. 

NPM – hallintoreformein tehokkaampaa hyvinvointi-
vastuuta? 

Julkisen sektorin reformin taustalta löytyvät New Public Managementik-

si (NPM) kutsuttu oppi, joka yleisimmin suomennetaan uudeksi julkis-

johtamiseksi. Sen taustalta taas löytyy ns. julkisen valinnan teoria, joka on 

saman taustaideologian, uusklassisen taloustieteen ja Washington-kon-

sensuksen soveltamista julkiseen toimintaan kuin ekonomismi on mak-

rotalouteen. Julkisen valinnan teoria ajattelee lähtökohtaisesti julkisten 

ja poliittisten valintojen ohjaavan resurssien käyttöä markkinavalintoja 

huonommin. Taloudelliset resurssit ovat tehokkaammassa, taloussubjek-

tien budjettirajoitteen alaisia valintoja vastaavassa käytössä markkinoilla. 

Opin vaikutus suodattuu kunkin maan institutionaalisten rakenteiden ja 

hallintokulttuurien mukaan. Suomi on tässäkin suhteessa ollut ilmeisen 

määrätietoinen, jos kohta vähän jäljessä liikkeellelähtenyt oppilas. Suo-

messa on omaksuttu aktiivisesti NPM-henkisiä uudistuksia ja toteutettu 
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niitä tehokkaasti (Harrinvirta 2000; Pollit & Bouckaert 2000). Tehokkuus 

oppien soveltamisessa saattaa juontua valtion ylimmän virkamieskun-

nan roolista edistyksen agenttina ja ajan hengen toteuttajana, mutta tode-

tulla tavalla laman luoma kriisitietoisuus oikeutti tätäkin. Leena Eräsaari 

(2002) kuvaa julkisen sektorin reformin muotina, johon rationaaliset vas-

taväitteet eivät tehoa, ja reformin rantautumisen Suomeen kansainvälisen 

liikkeen kansallisena käännöksenä. Sittemmin NPM on kasvanut yhteen 

new governance -suuntauksen kanssa (Pierre & Pieters 2000; Daly 2003; 

Clarke 2004, 106–146; Durose & Rummery 2006), jonka ytimenä voi pi-

tää monien toimijoiden koordinointia yhteisiin tavoitteisiin, esimerkkinä 

kumppanuus- ja sopimusideologia. Niinpä nyt englanninkielisessä kirjal-

lisuudessa voi nähdä käsitteen new public governance (Van Berkel & Van 

der Aa 2005) viittaamassa nykyiseen ajatteluun siitä, miten valtiota sekä 

valtion suhdetta yhteiskuntaan ja kansalaisiin tulisi hallinnoida ja hallita. 

NPM suuntasi kritiikin julkisen sektorin byrokratiaan, professioval-

taan ja poliitikkovaltaan. Nämä kaikki esitetään kielteisiltä puoliltaan (Ju-

hani Lehto 2003). Byrokratiaa ei esitetä oikeusvarmuuden ja yhdenver-

taisen kohtelun toteuttajana, vaan sen vioiksi luetaan jäykkyys, asiakkaan 

alamaistaminen ja byrokratian taipumus kasvattaa itseään ja kustannuk-

sia. Samaten politiikkojen katsotaan ajavan pikemmin omaa etuaan kuin 

toteuttavan aitoa demokratiaa ja uudelleenvalinnan turvaamiseksi ajautu-

van lyhytjänteiseen lupausten jakamiseen. Myös professioista otetaan esille 

oma intressi pikemmin kuin asiakkaiden ja päämiesten pyyteetön palvelu. 

Näkemyksen mukaan byrokratia ja professionalistit voivat aina perustel-

la uskottavalla tavalla lisäresurssien tarpeen ja toimintaa rationalisoivien 

uudistusten mahdottomuuden. Jaakko Kiander ja kumppanit (2005, 94) 

esittävät seuraavassa näkökannan maltillisessa muodossa: 

”Monet yhteistä hyvää edistävät järjestelmät toimivat epäitsek-
käiden ja hyvien tavoitteiden puolesta, mutta haluavat samalla 
myös turvata järjestelmien parissa työskentelevien ihmisten edut. 
Niinpä esimerkiksi kehitysavun, sosiaalityön, terveydenhoidon ja 
ympäristönsuojelun piirissä on byrokratioita ja asiantuntijoita, 
joiden etujen mukaista on jatkuvasti tuottaa tietoa kasvavista on-
gelmista lisämäärärahojen perusteluiksi.
 (…) Hyvinvointivaltiot ovat myös omalla kasvullaan luoneet 
lisää kannatuspohjaa itselleen (…) Selkeimmän eturyhmän muo-
dostavat luonnollisesti julkisen sektorin työntekijät.”
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NPM:n hengessä julkinen sektori ja hyvinvointivaltio alettiin kehystää 

kriittisellä tavalla. Uusi julkissektorin hallinta on kokenut monia muo-

donmuutoksia muuntuessaan alkuaikojen radikaalista kritiikistä käytän-

nön sovelluksiksi. Juhani Lehdon (2003) esittämät englantilaisen sovelta-

misen neljä pääsuuntausta pätevät Suomeenkin:

(1)  Tehokkuuslinja, jossa vanhan hallinnon kritiikissä painottuvat tehot-

tomuus ja tuhlaavuus. Tämä linja toteuttaa tiukkaa työnantajapoli-

tiikkaa, tulosvaatimuksia, johdon roolia, ulkoista arviointia sekä pro-

fessioiden itsekontrollin ja poliittisen vaikutusvallan vähentämistä.

(2)  Desentralisointi ja tulosyksiköittämislinja, joka painottaa kritiikissään 

joustamattomuutta ja konservatiivisuutta ja tarjoaa ratkaisuksi tilaajan 

ja tuottajan erottamista, kilpailutusta, puolittaismarkkinoita, sopimus-

ohjausta sekä toimintojen jakamista strategiseen ytimeen ja toiminnal-

liseen periferiaan, joka voidaan ulkoistaa ja markkinoistaa.

(3)  Huippuyksilöiden ja -yksiköiden tavoittelulinja, joka painottaa jat-

kuvan muutoksenhallinnan ja innovatiivisuuden merkitystä, desent-

ralisaatiota ja tulosyksiköittämistä sekä johtamisessa inspirointia, ka-

rismaa ja yhteenkuuluvuutta.

(4)  Uudistuvan julkispalvelun linja, joka korjaa yksityissektorin keino-

jen käyttöönoton synnyttämää kritiikkiä laatujohtamisen ja laadun-

varmennuksen ohjelmilla sekä käyttäjiä kuuntelemalla.

Suomessa reformin merkkipaaluja valtionhallinnossa olivat liikelaitos-

taminen (laki 1988), yhtiöittäminen ja yksityistäminen, keskusvirasto-

jen (kuten sosiaali- ja terveyshallituksen) lakkauttaminen ja korvaaminen 

asiantuntijaorganisaatioilla (Stakes), kuntiin kohdistuneen normiohja-

uksen muuntaminen informaatio- tai puiteohjaukseksi, valtionosuusuu-

distus (1993, 1996–1997) ja tulosohjauksen käyttöönotto. Valtionosuus-

uudistus tilkitsi ja signaloi hyvinvointipalvelujen laajentamisvaiheen 

vaihtamisen säästömentaliteettiin. Sen jälkeen kuvaan ovat tulleet vaikut-

tavuuden ja laadunvarmennuksen tekniikat sekä uusi palkkausjärjestelmä 

(UPJ). Valtionhallinnon uudistukset vaikuttavat suoraan kuntiin, minkä 

ohella kunnat ovat itsekin omaksuneet manageristisia käytäntöjä. NPM-

henkisiä uudistuksia kunnissa ovat olleet vapaakuntakokeilu, kuntala-

ki, valtionosuusjärjestelmän uudistus, tulos- ja laatuohjausmenetelmien 

omaksuminen, tulospalkkaus ja ulkoistaminen (Haveri 2002). Radikaa-
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leimpia eli ulkoistavia, yksityistäviä ja kilpailuttavia uudistuksia alettiin 

toteuttaa ensin järjestelmän perifeerisemmiksi määritellyissä osissa, ku-

ten teknisessä huollossa, ruokahuollosta ja siivouksessa. Ennätysnopean 

transformaation valtionvirastosta amerikkalaisten sijoittajien omistuk-

seen ovat kokeneet rakennushallitukseen kuuluneet kiinteistöjen huolto 

ja siivous. Liikelaitosvaihe jätettiin väliin ja tämä osa virastosta muutettiin 

suoraan valtioenemmistöiseksi osakeyhtiöksi, Engeliksi. Sen jälkeen Engel 

myytiin ensin ISS:lle, monikansalliselle tanskalaiselle yhtiölle, joka puo-

lestaan myytiin amerikkalaisille sijoittajille. Reunoilta tai vähemmän vas-

tustuskykyisistä aloittamisen logiikka koskee myös sosiaali- ja terveyden-

huoltoa. Vanhusten, mielenterveyspotilaiden ja vammaisten palvelut ovat 

monessa maassa kokeneet terveydenhuoltoa radikaalimpia yksityistämis- 

ja markkinoistamistoimia. 

Tili(nteko)velvollisuutta ja vastuunalaisuutta 

Toistaiseksi – ainakaan minulla – ei ole sellaista empiirisiin tutkimuksiin 

nojaavaa synteesiä, joka kertoisi, mitä uusi julkisjohtaminen on saanut ai-

kaan. Kaksi asiaa näyttää ainakin varmoilta, julkisen sektorin organisaatioi-

den itsenäistyminen ja kustannustietoisuuden lisääntyminen (Oinonen 

2005). Julkisia palveluja katsotaan yhä enemmän organisaatioina ja yksik-

köinä (Sahlin-Andersson 2004). Yliopistoista, sairaaloista, kouluista, julki-

sista viranomaisista ja niiden alayksiköistä muodostetaan tulosvastuullisia 

ja tulosohjattuja yksikköjä, joilla on oma identiteetti, hierarkia ja tuote-

tut tulokset. Niihin on luotu kilpailun, suorituskeskeisyyden, suoritus-

ten ja vaikutusten mittaamisen kulttuuri (Ball 2004). Johdon ja johtami-

sen roolia (managerismia) on painotettu. Dynaamisten ja tilivelvollisten 

johtajien on ajateltu voittavan byrokratian, professionalistien, poliittis-

ten päättäjien ja luottamushenkilöiden muodostamaa kitkaa ja muutos-

vastarintaa. Managerismi on niin keskeinen osa uutta julkishallintoa, että 

John Clarke ja Janet Newman antoivat kymmenkunta vuotta sitten hy-

vinvointivaltion uudelleenajattelua koskevan kirjansa nimeksi The Mana-

gerial State (1997). Kustannustietoistaminen tai taloudellistaminen mer-

kitsee myös sitä, että politiikan (policy) kannalta relevantin tutkimuksen 

teoreettinen perusta on siirtynyt sosiaalitieteistä talous- ja hallintotietei-

siin, niiden ajatusvälineisiin, teoreettisiin malleihin ja kieleen.
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Value for money (vastiketta rahalle) on yksi NPM:n iskulauseista. 

NPM on siis pyrkinyt tekemään julkisen sektorin toiminnasta taloudelli-

sesti vastuullisempaa: julkisille resursseille on saatava tehokas vastine. Pel-

kästä panosten tai resurssien kontrollista on siirry ”outputteihin”, tulok-

siin, tuotoksiin, vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. NPM:n tavoitteena on 

läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden/tilivelvollisuuden, mutta kapean, las-

kettavan vastuun omaksuttaminen. Laskettavan vastuun ja sitä koskevan 

selonteon käytäntöjä ovat tilin- ja kirjanpito (account), tilintarkastus (au-

diting) ja tarkkailu (monitorointi), eikä kysymys ole vain budjeteista vaan 

monenlaisista asioiden tiloista. Yksiköiden itsenäistämisen rinnalla ku-

koistavat uudet säätelevät aktiviteetit. Standardit, suuntaviivat, tavoitteet, 

tuloskriteerit, evaluaatiot, vaikuttavuusarviot, tuloskorit ja muut etä- ja 

jälkikontrollin muodot ovat yleistyneet. Julkista toimintaa, tai voisi sanoa 

suorastaan yhteiskuntaa, organisoidaan niin, että siitä voidaan tehdä ti-

liä, tilejä/taseita voidaan tarkastaa, suorituksia tarkkailla ja vaikuttavuut-

ta arvioida. 

Suomeen on pystytetty lukuisia paitsi makrotaloudellisia myös julki-

sen hallinnon sisäisiä mekanismeja menojen kontrolliin. Kehysbudjetoin-

ti tekee ministeriöistä eräänlaisia suuryrityksiä valtion sisällä (Sulkunen 

2006). Sosiaali- ja terveysministeriöstä puhutaan ministeriön ja sen alais-

ten laitosten muodostamana konsortiona. Ministeriöille annetaan laissa 

tehtäviä, joista niiden on suoriuduttava määrärahojensa rajoissa ja samal-

la vartioitava omaa aluettaan niin, ettei niiden resursseja vaivihkaa käyte-

tä muiden hyväksi. Erillisyys helpottaa kustannusten hallintaa ja läpinäky-

vyyttä, mutta toisaalta hajottaa ja hämärtää valtion yhtenäisyyttä. Lisäksi 

voi ajatella, että ohjelma- ja projektiorganisaatio omine määrärahoineen 

ja rahastotyyppisine rahoituksineen on yksi budjettihallinnan mekanismi. 

Pekka Sulkunen sanoo, että valtionhallinto asettaa julkisille ohjelmille ta-

voitteita ja toiminnallisia kehyksiä ottamatta vastuuta resurssien riittävyy-

destä. Sama koskee kunnille asetettuja tehtäviä ja vastuita.

Uutta tilannetta on kuvattu auditointiyhteiskunnan, arviointivaltion 

ja vaikuttavuusyhteiskunnan käsittein (Ball 2004; Sulkunen 2003; Rajavaa-

ra 2006ab). Niin arviointi kuin auditointi ovat riittävän hämäriä ja moni-

selitteisiä ulottaakseen lonkeronsa yhä useampaan yhteyteen. Michael 

Power katsoo teoksessaan The Audit Society. Rituals of Verification (1997, 

ks. Rajavaara 2006ab), että juuri auditoinnin käsitteen hämäryys on levit-
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tänyt sen moniin yhteyksiin. Tämä mystinen käsite- ja käytäntömaailma 

on implementoitu Suomessa tehokkaasti julkisen toiminnan kehykseksi. 

Tärkeämpi kysymys kuin se, mitä käsitteet merkitsevät, on se, mitä käsit-

teet tekevät ja saavat aikaan, miten anglosaksisten ajatustehtaiden liikkeel-

le laittamat käsitteet muuntavat meidän kaikkien tapaa ajatella asioista. 

Uudet hallinto- ja hallintatavat lävistävät hyvinvointi-instituutioiden eri 

tasot ja sulauttavat sosiaalista rationaliteettia taloudelliseen. Julkisen sek-

torin kokonaistavoitteeksi asettuu sen tuottavuuden kohottaminen. Kun-

tien tasolla tavoitteeksi tulevat hyödyn maksimointi olemassa olevin re-

surssein ja jokaisen hyödykkeen tuottaminen mahdollisimman pienin 

resurssein. Organisatorisella mikrotasolla kehykseksi muodostuvat omien 

resurssien hallinta ja käyttö suoritusmittaristoa tyydyttävällä tavalla (Rau-

tiainen 2004).  

Kun vastuu tilivelvollisuuden tai vastuunalaisuuden mielessä (accoun-

ting) näyttää olevan niin keskeinen osa nykyisiä hallintokeskusteluja, kat-

soin (27.7.2006) mitä Google kertoo sen käytöstä. Se antaa ensimmäisek-

si osumaksi pankkialan sanaston ja rinnakkaiksi käsitteiksi tilivelvollisuus, 

accountability, ansvarighet. Suomeksi se määritellään periaatteeksi, jonka 

mukaan ”päätäntävaltaa käyttävä instituutio on vastuussa toiminnastaan. 

Lähde EKP:n rahapolitiikka, Euroopan keskuspankki.” Tämän jälkeen ha-

ku antaa hyvän hallinnon periaatteet (Global Finland: avoimuus, tilivelvol-

lisuus, osallistuminen). Kolmanneksi se ohjaa valtiovarainministeriön tili-

velvollisuutta ja ohjausta koskevalle sivulle. Valtiovarainministeriö esitteli 

7.4.2004 (tiedote 47/2004) uusia tilinpäätös- ja tilintarkastusvaatimuksia 

otsikolla: valtiontalouden ja toiminnan ohjaus uudistuu, tilivelvollisuus ja 

johdon tulosvastuu terävöityvät. ”Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 

tehtävä ja vastuu strategisina ohjaajina korostuvat uudistetun talousar-

vioesityksen myötä. Ministeriöiltä edellytetään nykyistä selkeämpien tu-

lostavoitteiden asettamista hallinnonalansa merkittäville virastoille ja lai-

toksille. Tarkoituksena on saada aikaan nykyistä tehokkaampaa toimintaa 

ja kestävämpää julkisten varojen käyttöä sekä samalla parantaa talousar-

vioasiakirjojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä (…) toimintakertomusten 

sisällölliset vaatimukset muuttuvat. Johdon vastuu sekä tuloksellisuudes-

ta että taloudenhoidosta vahvistuvat.” Taustalta löytyy työryhmämuisto 

Parempaan tilivelvollisuuteen (2003). Tilivelvollisuuden käsitteellä vas-

tuuajatteluamme siis ohjataan tilintarkastuksen ja tarkastuskertomusten 
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jälkikäteiskontrollin maailmaan, siihen samaan, missä arviointi ja audi-

tointikin sijaitsevat. 

Taloudellistamisen työkalut – tuottavuus 

Julkisen sektorin tuottavuus on ponnahtanut kasvavan tarkkailun koh-

teeksi. Kun resursseja on niukasti ja niitä näyttää jopa koskevan vähenevä 

rajahyöty, ratkaisuksi tulee resurssien tehokkaampi tai tuottavampi käyt-

tö. Valtionhallinnossa on parhaillaan valtiovarainministeriön hallinnoi-

ma tuottavuusohjelma, ja eri ministeriöt ovat sen velvoittamina tehneet 

omansa. Sosiaali- ja terveysministeriön toistuvaisjulkaisun, Sosiaaliturvan 

suunta, uusimman laitoksen (2006) kantavana teemana ovat tuottavuus 

ja kannustavuus. Erityisen huomion kohteena ovat eri yksiköt: miksi toi-

set kunnat, koulut, sairaalat ja vanhainkodit ovat tehokkaampia kuin toi-

set? Jos kaikki yksiköt toimisivat tuottavimpien lailla, julkiset tulot riittäi-

sivät paljon paremmin. 

NPM:n kansalliseen käännökseen kuului myös englanninkielisten 

termien kääntäminen suomeksi. Tämä ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan 

myös merkitysten valitsemista ja tuottamista. Reformia sisään ajettaessa 

on sitten jouduttu omaksumaan pääsisällöksi suomen kielellä huonosti 

kommunikoiva kolmen E:n käsitteistö ja 3E-malli, niin että energiaa me-

nee jo pelkästään käsitteistön omaksumiseen. Kuntien suorituksen mitta-

usta ja tuloksellisuuskäsitteistöä analysoinut Antti Rautiainen (2004, 25) 

selvittää sotkua: ”Vastiketta rahalle tai tuloksellisuus-käsitteellä viitataan 

julkisen organisaation verovaroilla aikaansaamiin tuloksiin. Tulokselli-

suus on Suomessa jaettu tyypillisesti alakäsitteisiin taloudellisuus, tuotta-

vuus ja vaikuttavuus – enemmän ja vähemmän onnistuneina käännöksi-

nä termeistä economy, efficiency ja effectiviness. Taloudellisuus tarkoittaa 

suhdetta tuotos/kustannus tai sen käänteislukua. Tuottavuus tarkoittaa 

suhdetta tuotos/panos. Vaikuttavuus tarkoittaa tavoitteiden toteutumaa 

tai suhdetta vaikutus/tuotos. Tuloksellisuustermien käytössä on horju-

vuutta, sillä tuottavuus on käännös myös termille productivity, joten eroa 

tuottavuuden ja tehokkuuden (efficiency) välillä ei aina tehdä (...) Myös 

tuloksellisuutta ja tehokkuutta käytetään synonyymeina, vaikka tehok-

kuutta pidetään usein hiukan laajempana, jopa koko tuloksellisuusken-
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tän kattavana terminä (…) Tuottavuuden osalta voidaan tarkastella koko-

naistuottavuutta ja osatuottavuutta (…) Julkisen toiminnan hyötyjen ja 

kustannusten tarkastelu voi kohdistua välittömiin, vaihtoehtoisiin tai yh-

teiskunnallisiin kustannuksiin ja hyötyihin. Kustannus-hyöty-analyyseis-

sa (…) Kustannusvaikuttavassa toiminnassa (…) Lisäksi toimintaa voi-

daan arvioida kustannus-toteuttavuusanalyysein (…).”

Eivätkä tuossa ole kaikki käsitteet. Sosiaaliturvan suunta 2005–2006 

(s. 51) esittää lisää terveydenhuollon tarkasteluissa käytettyjä käsitteitä: 

”Allokatiivinen tehokkuus = resurssien tehokas ryhmittely (esim. maan-

tieteellisesti ja operationaalisesti); Taloudellinen tehokkuus = suoritteita 

per resurssimäärä, suoritteen yksikkökustannus; Tekninen tehokkuus = 

suoritteita per tuotantoyksikkö (esim. leikkauksia per tiimi tai sali); Laatu 

= tavoitteiden/suositusten ja suoritusten laadullinen vastaavuus; Hyöty = 

resurssikulutuksen vaikutus väestön terveydentilaan).” 

Tuottavuusarvioita ja laskelmia kehitellään ja tehdään ainakin VATT:

ssa, Stakesissa (Terveystaloustieteen keskus, Chess) ja Tilastokeskuksessa. 

Tuottavuuden määritelmä on sinänsä yksinkertainen: tuottavuus on tuo-

tosten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhde (Pekurinen/

Chess 2005). Markku Pekurisen mukaan panosten mittaaminen on peri-

aatteessa selväpiirteistä, mutta julkisen sektorin tuotosten ongelmallista. 

Jaakko Kianderin (2005a) arvion mukaan julkisen sektorin tuottavuuden 

mittaus on lapsenkengissä. Tästä huolimatta laskelmia tehdään. Laskelmi-

en mukaan koko julkisen sektorin ja erikseen terveydenhuollon ja sosiaa-

lipalvelujen tuottavuus on laskenut koko 2000-luvun (taulukko 2, s. 86). 

Hyvinvointipalvelujen tilastoitu tuottavuuskehitys on yleensä heikko 

tai negatiivinen (Kiander 2005a). Työintensiiviset palvelut hyötyvät vain 

vähän teknologisesta kehityksestä. Tätä dilemma kutsutaan Baumolin 

taudiksi. Suomessa 2000-luvun alun tilanteeseen vaikuttaa myös edellisen 

vuosikymmenen erityisyys. Lama, kriisitietoisuus ja säästöt nostivat 1990-

luvulla julkisen sektorin tuottavuutta. Valtiovarainministeriön ilmoitta-

mat säästöt valtion menoihin (1991–1998) olivat vuonna 1999 vuosita-

solla 58 miljardia markkaa, mikä on kahdeksan prosenttia vuoden 1999 

kansantuotteesta (Kiander 2001). Säästöjen mittakaava havainnollistuu, 

kun ottaa huomioon, että budjetti jäädytettiin vuosikymmenen lopulla 

200 miljardin markan pintaan. Kriisimielialan väistyminen ja mahdot-

tomuus padota yhteisiä tarpeita ovat näkyneet menojen kasvuna. Kun-
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tien toimintamenot kasvoivat vuosina 1992–1994 keskimäärin 0,5 pro-

senttia vuodessa, vuosina 1995–1999 1,3 prosenttia ja vuosina 2000–2004 

5,5 prosenttia. Viimeksi mainittuna kautena kuntien tulot eli verot ja val-

tionosuudet kasvoivat vähemmän, vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia 

(Brunila 2005).

Yleinen sosiaalialan vastaväite tuottavuusmittauksille koskee nii-

den keinotekoisuutta. Vastaväitteen mukaan pitäisikin tarkastella vaikut-

tavuutta, sitä, miten palvelut vaikuttavat kansalaisten ja asiakkaiden hy-

vinvointiin. Myös Jaakko Kiander katsoi Hyvinvointi 2015 -seminaarissa 

(10.5.2005), että tuottavuuden mittaaminen julkisissa palveluissa on ky-

seenalaista ja että tulisi keskittyä vaikuttavuuteen, siis siihen, miten esi-

merkiksi terveysmarkat vaikuttavat kansalaisten terveyteen. Myös edellä 

mainittu Parempaan tilivelvollisuuteen (2003) ja siihen nojanneet val-

tiovarainministeriön uudet ohjeet toivat toiminnallisen tuloksellisuuden 

(outputs) rinnalle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (outcomes). Tulok-

sellisuus muodostuu nyt yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, toiminnal-

TAULUKKO 2. Valtion ja kuntayhteisöjen tuottavuuskehitys, muutos edellisestä 
vuodesta, % 

(Lähde: Sosiaaliturvan suunta 2005–2006, 51).

2000 2001 2002 200�

Valtio

Kokonaistuottavuus -0,7 +2,8 -1,4 -2,1

Kuntayhteisöt

Terveyskeskukset -0,9 -3,4 -3,7 -3,0

Erikoissairaanhoito -2,2 +0,1 -0,3

Vanhusten	laitoshoito ... -6,4 -0,5 -0,5

Sosiaalipalvelut -2,7 -4,5 -3,2 -2,3

Lasten	päivähoito -2,8 -3,8 -3,6 -2,3

Kuntien	kokonaistuottavuus -1,8 -2,5 -3,2 -1,5
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lisesta tehokkuudesta ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen 

hallinnasta.7 Mutta tuottavuuden korvaaminen vaikuttavuudella tai laa-

dulla ei vielä päästä sosiaalialaa piinasta, sillä ainakin ruohonjuuritasolla 

on alituinen epäilys sitä kohtaan, miten tasapainotettu tuloskortti tai laa-

tukäsikirja tavoittaa hoidon ja hoivan arkisen maailman (myös Rajavaara 

2006a, vaikuttavuusarvioiden kritiikki). 

Kaikesta epäilystä huolimatta julkisessa hallinnossa tavoitellaan lisää 

vaikuttavuutta ja tuottavuutta ja etsitään kustannus-tehokkaita ratkaisu-

ja. Joskus puhutaan makaaberisti ”kustannus-tehokkaasta hyvinvointiyh-

teiskunnasta”. Kunnissa talous- ja rahoitusvaikeudet ovat taloudellistami-

sen peukaloruuvi. Valtionhallinnossa taloudellistaminen kiteytyy kahteen 

hankkeeseen, valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan sekä käynnis-

tettyyn kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Optimistisen näkemyksen 

mukaan tuottavuutta on mahdollista nostaa rationalisoimalla prosesseja ja 

rakenteita ilman, että palvelu huononee ja henkilöstön kuormitus lisään-

tyy. STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelma (2005) hakee tuottavuuden 

kasvua esimerkiksi henkilöstön pätevöittämisestä ja tietotekniikasta, val-

tionhallinnon yhteisen ohjelman linjausten mukaisesti ”johtamisen tuki-

toiminnoista” sekä tavaroiden ja palvelujen yhteishankinnoista. Valtion-

hallinnon tuottavuusohjelman pakkokeinoksi on otettu valtionhallinnon 

henkilöstön supistaminen ja myös kuntasektori tavoittelee ja ennakoi 

henkilöstön supistamista (esim. Työvoima 2025). Taustalta löytyy paitsi 

pyrkimys julkisten menojen hallintaan myös työvoiman tarjonta yksityi-

selle työelämälle työikäisten ikäluokkien pienentyessä. Valtiovarainminis-

teriön eri ministeriöille jyvittämät vähennystavoitteet ovat synnyttäneet 

vastarintaa yhtä hyvin poliisissa, oikeuslaitoksessa kuin yliopistoissakin. 

Minkä tahansa sektorin näkökulmasta katsoen vaakalaudalla ovat yhteis-

kunnan infrastruktuuri, peruspalvelut ja oikeusturva.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on noussut ajatuksesta, että nykyi-

nen kuntarakenne ei selviä kunnallisista peruspalveluista väestön ikään-

tymisen oloissa. Suomi ei ole yksin kuntarakenneuudistuksessa. Kaikissa 

Pohjoismaissa on haettu ja haetaan toimivaa mallia kuntien lukumäärälle 

ja eri aluetasojen yhdistämiselle. Meillä keskustelun pohjaksi on tuotettu 

erilaisia malleja kuntapalvelujen järjestämiseksi. Kansalaisten palvelujen 

7 Ainakin yliopistot ovat joutuneet arvioimaan yhteiskunnallista vaikuttavuutaan ja pys-
tyttämään laadunhallinnan järjestelmiä. Henkisten voimavarojen hallinnasta en tiedä. 
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ajatellaan tulevan turvatuksi, kun löydetään säästeliäs ja tehokas kuntara-

kenne ja sen myötä ”kustannustehokkaan hyvinvoinnin” tuotantoehdot ja 

tavat. Suurin mielenkiinto on nyt kohdistunut kuntien lukumäärään, yh-

distämiseen ja kuntarajoihin. Osa hankkeen toimijoista haluaa ottaa mu-

kaan palvelumarkkinoiden edistämisen. Puolueiden intressit asiassa ovat 

varsin erilaisia, mutta aikataulusta tinkien asiasta puristettiin kesällä 2006 

kompromissi, jota hyvällä tahdolla voi pitää maltillisena ja pahemmalla 

vesitettynä. 

markkinasuuntaus ja yksityistäminen

Kvasimarkkinat, kilpailutus, tilaaja-tuottaja

Julkisen hallinnon omien reformien ohella NPM-henkisiin uudistuk-

siin kuuluu myös pyrkimys yksityistämiseen ja markkinoiden luomiseen. 

Kun ensin makrotalouspolitiikka asettaa julkisen kulutuksen rajat, ratkai-

sua resurssiniukkuuteen haetaan sekä julkisen hallinnon tehostamisesta 

että markkinoiden ja kilpailun lisäämisestä. Taustalla oleva uusklassinen 

mikroteoria ajattelee jo lähtökohtaisesti, että kilpailu tuottaa tehokkuut-

ta ja ohjaa resurssit taloussubjektien toiveita vastaaviin kohteisiin. Mo-

net vahvat toimijat ovat parikymmentä vuotta kammenneet ja kampeavat 

edelleen eurooppalaisiakin hyvinvointivaltioita ja hyvinvoinnin tuotan-

toa yksityistämisen ja markkinaehtoisuuden suuntaan.8 Vaikka julkisten 

toimintojen suoranainen yksityistäminen on meillä ollut harvinaisem-

paa kuin esimerkiksi Britanniassa, monenlaisia pienempiä siirtoja on teh-

ty. Vaikka ulkoistamista ja yksityistämistä ei perustella vastuun siirtämi-

sellä, ne tarkoittavat sitä: viranomaisten ei tarvitse pitää kontrollissaan ja 

vastuullaan niin paljon asioita tai ainakin vastuun tyyppiä voi vaihtaa toi-

minnallisesta kokonaisvastuusta esimerkiksi rahoitus-, tilaaja- ja kilpailu-

tusvastuuksi. 

8 Sekä yksityistämisen että markkinoiden ja markkinaehtoisuuden käsitteet ovat epäsel-
vät. Tässä luvussa yksityisellä ja yksityistämisellä viitataan voittoperiaatteella toimiviin liikeyrityksiin, 
tuottivatpa ne hyödykkeitä markkinoille tai julkiselle ostajalle. Myöhemmin luvussa 7 käsitettä käy-
tetään myös laajemmassa mielessä. Markkinasuuntaus tarkoittaa tilan tekemistä sosiaali-, terveys- ja 
vakuutusalan liikeyrityksille, kvasi- tai puolittaismarkkinoiden luomista ja liiketoiminnan periaattei-
den omaksumista julkisen sektorin omassa toiminnassa. Oikeilla markkinoilla on paljon myyjiä ja os-
tajia, kvasimarkkinoilla kumpiakin on rajoitetusti, ehkä vain yksi julkinen ostaja. 
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Yksi merkittävä askel markkinasuuntaan on ollut julkisten hankin-

tojen kilpailuttaminen, johon kansainväliset kilpailun vapautta, kilpailu-

neutraliteettia ja julkisia hankintoja koskevat sopimukset velvoittavat. Jul-

kisesta sektorista ei ole tehty yritysten tapaista vapaata markkinatoimijaa 

ja -sopijaa, eikä se voi vapaasti päättää, keneltä ja millä hinnalla se ostaa. 

Kilpailulait säätelevät ostamisen. Jos julkisyhteisö hankkii ulkoa sovittu-

jen kynnysarvojen ylittävät tuotteet tai palvelut, sen on kilpailutettava, ja 

jos se kilpailuttaa, kaikkia tarjoajia on kohdeltava yhtäläisesti. Tavoitteena 

on ollut estää korruptio ja hyvä veli -suhteet, tehdä prosesseista mahdolli-

simman läpinäkyviä ja kaikille osallisille yhdenvertaisia. Voisi ajatella, että 

julkisten organisaatioiden ensin laitteista ja tarvikkeista alkanut hankinta-

politiikka on totuttanut kilpailuttamiseen niin, että sitä on helppo siirtää 

yhä useampiin yhteyksiin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö kil-

pailuttaa tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeita. Helmikuussa 2006 

ministeriön sivuilla etsitään tarjouskilpailulla kiinnostuneita tutkijaryh-

miä toteuttamaan kehitysvammaisten laitoshoidon hajauttamisprosessin 

seuranta- ja arviointihanke, lisääntymisterveyden palvelut ja asiantunte-

mus perusterveydenhuollossa sekä palvelusetelilainsäädännön vaikutus-

ten seuranta- ja arviointitutkimus. Tehtävistä kiinnostuneita pyydetään il-

moittautumaan varsinaiseen tarjouskilpailuun. 

NPM-taustaiseen ideologiaan kuuluvat tilaaja-tuottajamallin yleistä-

minen julkisen sektorin perusratkaisuksi sekä kilpailun ja kilpailutuksen 

laajentaminen myös sosiaali- ja terveyssektoreille. Tilaaja-tuottajamalli ja 

kilpailutus tukeutuvat toisiinsa, sillä tärkein mekanismi, jolla tilaaja va-

litsee tuottajaehdokkaista, on kilpailuttaminen. Kehityssuunta edellyttää 

tilaajan ja tuottajan eriyttämistä, tilaaja-organisaation rakentamista sekä 

palvelun, hoivan, hoidon ja auttamisen ajattelemista tuotteina. Uuden jul-

kishallinnon järjen mukaan palvelujen tuotannossa on määriteltävä tois-

tettavat ja standardoidut tuotteet ja vastuut niiden tuottamisessa, lasket-

tava kustannukset ja yksikköhinnat, määriteltävä tulokset, raportoiva ne, 

noudatettava suurtuotannon ja teollisen logistiikan esikuvia. Hankinta-

lainsäädäntö edellyttää, että hankittavan hyödykkeen sisältö, määrä ja laa-

tu ovat määriteltävissä (ongelmista sosiaali- ja terveysalalla, ks. Niiranen 

2001; Romppainen 2003; Möttönen & Niemelä 2005).

Kilpailutuksen ja yksityistämisen julkilausuttuna tavoitteena ovat 

kustannustehokkuus ja julkisten palvelujen kustannusten kontrolli. Argu-
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mentointi nojaa kilpailun yleisiin etuihin, vaikka näyttöä yksityisen toi-

minnan edullisuudesta hyvinvointipalveluissa ei ole. Yksityistäminen voi 

parantaa tuottavuutta, mutta samalla siihen liittyy kätkettyjä kustannuk-

sia, joiden arviointi on vaikeaa (Kiander 2005a). On kysyttävä, mistä kil-

pailutuksen tuoma tehokkuuslisäys tai yksityisen tuotannon edullisuus 

tulee, kun yritysten on kuitenkin tuotettava voittoa. Miksi yksityinen voisi 

tarjota esimerkiksi kouluruokaa julkista sektoria halvemmalla? Jotta kou-

luruuan hintaa voidaan laskea ja saada päälle liikevoitto, voisi kuvitella, et-

tä on laskettava joko ruoan laatua tai työvoimakustannuksia eli palkattava 

halvempaa työvoimaa ja kiristettävä työtahtia. Mitään näistä ei myönnetä, 

vaan edullisuuden sanotaan löytyvän prosessien sujuvoittamisesta. Kian-

der arvelee, että yksityistäminen ei todennäköisesti tuo pysyviä säästöjä, 

sillä pitkällä aikavälillä työvoimakulut ja teknologia ovat samat niin julki-

sella kuin yksityisellä. Julkiset organisaatiot käyttävät kilpailutusta myös 

välineenä, jolla ne tutustuvat yritysten työtapoihin ja teknologioihin, ja 

omaksuvat niitä itselleen, jos ne ovat tehokkaampia. 

Oppimisongelma vai pysyvä yhteensopimattomuus

Kilpailutuksen yleistyminen julkisten palvelujen järjestämisessä synnyt-

tää ongelmia ja hämmennystä. Joidenkin näkemysten mukaan kysymys 

on siirtymävaiheen oppimisongelmista, toisten mielestä syvemmästä ris-

tiriidasta. Joka tapauksessa kilpailutus muuttaa ”pelin” luonteen ja kentän 

säännöt, ja julkiset organisaatiot ovat joutuneet ja joutuvat opettelemaan 

asiaa markkinaoikeuden kautta. Kilpailun suojelemiseksi on luotu uusi oi-

keusinstanssi, markkinaoikeus, ja valittaminen sinne on tehty tavanomais-

ta helpommaksi. Turhasta valituksesta tai syytöksestä ei seuraa mitään 

sanktioita. Yritykset voivat lähteä mukaan tarjouskilpailuihin koemieles-

sä ja hyvitysmaksuja tavoitellen. ”Markkinaoikeus tukehtuu kuntien han-

kinnoista tehtyihin valituksiin”, väitti Helsingin Sanomat 16.5.2005. Jutun 

mukaan kunnat päättävät päivittäin 10 000 hankinnasta ja tekevät vuo-

sittain hankintoja 10 miljardilla eurolla. Vuotta myöhemmin (11.6.2006) 

HS palaa aiheeseen. Tämän jutun mukana kunnat kilpailuttavat vuosit-

tain hankintoja tehdessään 10,4 miljardilla ja valtio 3,2 miljardilla. Sosiaa-

li- ja terveysmarkkinoilla liikkuu yli miljardi euroa vuodessa. Markkina-
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oikeutta voisi oikeastaan kutsua hankintaoikeudeksi, sillä yli 95 prosenttia 

sen käsittelemistä jutuista liittyy julkisiin hankintoihin. Vaikka markkina-

oikeuteen hankinnoista päätyy (vain) pari promillea, ne kuormittavat se-

kä julkista hallintoa että oikeutta, joka viime vuonna ehti ratkaista noin 

300 juttua. Jonossa on sadoittain juttuja. Eniten valitetaan palveluhankin-

noista. Taustalla on palvelujen lisääntynyt kilpailutus ja yritysten anka-

ra taistelu kuntamarkkinoilla liikkuvista rahoista. Lisäksi valittaminen on 

halpaa, oikeudenkäyntikuluja ei tarvitse maksaa ja markkinoille on synty-

nyt hankinta-asioihin erikoistunut juristijoukko, jonka on ansaittava toi-

meentulonsa. 

Hankaluudet voi ajatella oppimisongelmana (E. Hänninen 2005, 33–

34), jolloin ratkaisuna ovat kuntien oman tilaajaorganisaation vahvista-

minen ja hankintasopimusten moniulotteisuuden ymmärtäminen. Oppi-

misongelman ohella voi epäillä syvempää ristiriitaa hyvinvointipalvelujen 

edellyttämän yhteistyön, jatkuvuuden ja luottamuksen kanssa. Kilpailun 

yhdenvertaisuutta vastaan toimivat kilpailijoiden erilaiset resurssit ja läpi-

näkyvyyttä vastaan kilpailutusasiakirjojen laajuus, työläys ja juridinen vai-

keaselkoisuus. Pysyviä ongelmia aiheuttaa se, että tarjouspyyntöjen teko 

on kohtuuttoman hankalaa ja niihin on vaikea sisällyttää kaikkia sosiaali- 

ja terveydenhuollon kannalta olennaisia näkökohtia. Kilpailutuksen kri-

teereissä pyritään kyllä ottamaan huomioon laatu (usein hinta 80 %, laatu 

20 % painoarvosta). Laadun mittaaminen sekä hinta-laatusuhteen vertai-

lu on vaikeaa, tunteista ja välittämisestä sopiminen on mahdotonta. Ti-

laaja-tuottajamalli on jo peruslogiikaltaan kustannusinstrumentti ja se si-

sältää vain vähän potentiaalia asiakkaiden valinnanvapauden ja palvelun 

responsiivisuuden kohentamiseen, vaikka markkinoita perusteellaan juu-

ri tällaisilla hyvillä. Muita uhkia ovat aikajänteiden lyheneminen ja siitä 

mahdollisesti seuraava resurssien epäviisas siirtely. 

Yksi vaara on se, että kilpailuttamisen velvollisuus rajoittaa julkisten 

organisaatioiden keskinäistä (esim. kuntien ja sairaanhoitopiirien) tai jul-

kisten organisaatioiden ja järjestöjen mielekästä, sopimuksiin perustuvaa 

yhteistyötä. Mikä ”hankinta” (ensihoito, ohitusleikkaukset) oman sairaan-

hoitopiirin ulkopuolelta voi perustua julkisten organisaatioiden yhteistyö-

hön, erikoistumiseen ja sopimuksiin, mikä on kilpailutettava, jolloin uh-

kana on suunnitellun yhteistyön ja erikoistumisen mitätöityminen? Tällä 

hetkellä pelisäännöt ovat epäselvät ja ilmeisesti niitä haetaan markkinaoi-
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keuden ratkaisujen kautta. Joihinkin organisaatioihin (esim. järjestöihin) 

on voinut kerääntyä tietopääomaa ja erikoisosaamista. Kilpailu voi hajot-

taa erityisosaamisen ja palveluiden sujumisen. Kuntien intressi voisi olla 

suosia tuttua ja luotettua sekä omalla paikkakunnalla sijaitsevaa tuotta-

jaa myös vero- ja työllisyyssyistä, mutta tämä ei ole sallittua. Kunnallisille 

luottamushenkilöille asettuu suuri vastuu, kun kunnilla on valta muotoil-

la oma palvelupolitiikkansa. Kunnalliset luottamuselimet saavat tilaaja- 

tai hankintaorganisaation piirteitä, ja niiden pitää pystyä ottamaan vastuu 

hankinta- ja kilpailutusasiakirjojen muotoilusta. Ongelma on myös onton 

kunnan visio. Millainen olisi ontto kunta, jolla ei ole sitä omaa asiantun-

temusta ja tietopääomaa, jota oma palvelutuotanto merkitsee? Tilaajakin 

tarvitsee tietoa palveluista voidakseen tilata. Jonkin tahon on kannettava 

kokonaisvastuuta, ennakoitava ja ehkäistävä ongelmia. Jos yksityistä pi-

detään ratkaisuna palvelutuotannon tulevaisuuteen, seurauksena voi olla 

julkisen toiminnan jättäminen kesannolle niin resurssien kuin kehittämi-

sen ja uudistamisen suhteen. 

Julkisuudessa on kerrottu jatkokertomusta siitä, miten Helsingin 

kaupunki on opetellut kilpailutusta vaikeavammaisten kuljetuspalveluilla. 

Kun ensimmäinen tarjouskilpailun voittanut tuottaja oppi ja sai kuljetuk-

set toimimaan kelvollisesti, vuorossa olikin uusi kilpailutus ja uusi voitta-

ja. Kyytien järjestäminen alkoi takkuilla uudestaan, kun kilpailun voitta-

ja joutui taas harjoittelemaan nollapisteestä. Asiasta kirjoittanut toimittaja 

kertoi mukana olevan liikennöitsijän arvelevan, että uudelta järjestelmältä 

menee vähintään puoli vuotta päästä samalle palvelutasolle, jolla edellinen 

jo toimi. Uudempi esimerkki koskee Helsingin kaupungin tekemää van-

husten ostospalvelusten kilpailuttamista. Lehdissä on kerrottu, että siirty-

mävaiheessa osa vanhuksista jäi ilman ostoksiaan. Ilmeisesti lopputulos 

on muutenkin heikompi ja 30 prosenttia entistä kotipalvelun huolehtimaa 

ostospalvelua kalliimpi. Hyvinvointimarkkinat eivät välttämättä ole onne-

la hyvinvointialojen pienyrittäjillekään. Pienet hoivayrittäjät kantavat itse 

riskit ja heidän työolonsa voivat muodostua palkkatyötä tekeviä heikom-

miksi. Jos kaupan alalla toteutunut kehityskulku toteutuu myös sosiaali- 

ja terveysalalla, suuret ketjut kilpailevat pienet hoivayritykset pois mark-

kinoilta. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat tekisivät strategiset päätökset 

palvelujen järjestämisestä. Näin myös yrittäjät voivat orientoitua tulevai-
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suuteen ja tehdä tarvittavia investointeja. Epäselvässä tilanteessa jotkin 

perustetut yritykset voivat jäädä ilman kuntien maksamia asiakkaita. 

Periaatteellinen sosiaalieettinen kysymys koskee voiton tuottamista 

terveyden, hoidon ja auttamisen perustarpeilla. Voiton tuotantoa ei voi 

kieltää; tuotetaanhan voittoa ruualla ja asunnoillakin, jotka ovat vielä pe-

rustavampia tarpeita. Sen sijaan voi perustellusti kysyä, onko mielekästä 

ohjata julkisiin hyvinvointitarkoituksiin koottuja yhteisiä resursseja yksi-

tyisen voiton tuotantoon ja kasvavasti kansainvälisille sijoittajille. Kuten 

Pentti Arajärvi ja Kari Välimäki (HS Vieraskynä 29.5.2006) toteavat, pal-

velujen järjestämiseen velvoitettu kunta ei tavoittele voittoa. Täten heis-

tä tuntuu luonnolliselta, ettei kunta myöskään palveluja ostaessaan tue 

voiton tavoittelua. Muutama päivä myöhemmin (HS 4.6.2006) joku tun-

temattomampi kirjoittaja otsikolla ”Voitonhimosta laatua myös terveys-

palveluihin” piti pelottavana sitä, että Arajärvi ja Välimäki ”hätistelevät te-

hokkaita voitollisia toimijoita etäälle julkisten palvelujen tuotannosta”. 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta vai uusia kustannuksia 

Mitä yksityistämisellä ja kilpailuttamisella on saatu aikaan? Kysymys on 

helpompi asettaa kuin vastata siihen, ja niinpä yksityistämistä esittele-

vää kirjallisuutta on monin verroin verrattuna sen vaikutuksia tutkivaan 

(Sahlin-Andersson 2004). Vaikutusten identifiointi ja mittaaminen on 

vaikeaa. Yksityistämisen seuraukset voivat olla välittömiä ja suoria, mutta 

myös välittyneitä ja epäsuoria. Välitön arviointi voi kohdistua esimerkik-

si kunnan talouteen, toiminnan kustannustehokkuuteen ja mahdollisen 

kustannustehokkuuden lähteisiin, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun, 

asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä vielä henkilöstöjen työoloihin ja tyyty-

väisyyteen. Tulokset voivat olla ristiriitaisia eri ulottuvuuksilla, ne voivat 

vaihdella markkinadesignin ja kilpailutusprosessin onnistumisen mukaan 

ja olla erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelukentän eri osissa. Australian työn-

välityksen kilpailuttaminen ja siinä käytetty markkinadesign pystyivät 

tuottamaan halvempia, siis kustannustehokkaampia työnvälityssuorittei-

ta. Sen sijaan vaikuttavuus eli työttömien sijoittuminen työmarkkinoille 

ei kohentunut. Suurimmat puutteet olivat asiakkaiden huomioon ottami-

sessa (responsiivisuudessa) ja valinnanvapaudessa, vaikka yleinen kilpai-
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luteoria väittää juuri markkinoiden ja kilpailun tuottavan näitä (Struyven 

& Steurs 2005). Meri Koivusalon (2003) mukaan kilpailuttamista ja mark-

kinaehtoistamista on toteutettu terveydenhuollon reformeilla jo 1980-lu-

vulta, mutta useimmissa maissa niistä on luovuttu huonojen kokemusten 

vuoksi. Kokemukset ovat olleet pääasiassa huonoja niin kilpailun aikaan-

saamisen, toiminnan tehostamisen, laadun parantamisen kuin kustan-

nusten hallinnan kannalta. Kilpailuttamisella voidaan saavuttaa hyötyä 

laitehankinnoissa ja lääkkeissä. Näillä alueilla taas yksityiset intressit sekä 

lääketeollisuuden pitkäkestoiset tutkimus- ja kehittämispanokset pyrkivät 

rajoittamaan kilpailua.

Iso-Britannia on kulkenut Pohjoismaiden edellä markkinasuun-

tauksessa, ja jotkut kehnot kokemukset (ennen muuta rautateiden yksi-

tyistäminen) ovat olleet paljon julkisuudessakin. Minun on ollut mahdo-

ton koota systemaattista kuvaa brittikokemuksista. David Denneyn (1998, 

216) kokoamien brittiläisten tutkimusten tulokset kertovat, että hajaute-

tun/markkinamallin lupausten vastapuolena on ollut monia heikkouksia. 

Peter Taylor-Gooby (Taylor-Gooby ym. 2004) on pyrkinyt myös kokoa-

maan yhteenvedon siitä, mitä brittiläisellä ”hyvinvointivaltiokokeella” eli 

markkinakeinojen käyttämisellä hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen 

on saatu aikaan. Joissakin suhteissa politiikkaa eli New Labour on onnis-

tunut, ennen muuta naisten mobilisoinnissa työmarkkinoille ja tätä kaut-

ta perheiden köyhyyden vähentämisessä. Sen sijaan yksityisten tuottajien 

houkuttelussa markkinoille ja heidän toimintansa sääntelyssä on pysyviä 

ja hankalia ongelmia. Markkinatoimijoiden vapautta on vaikea sovittaa 

yhteen hyvinvointitavoitteiden, kuten turvallisuuden, kanssa.

Uuden julkisjohtamisen mukanaan tuomat prosessit ja työkalut täh-

täävät resurssien tehokkaaseen käyttöön. Mutta on mahdoton ajatella, et-

teivät ulkoistaminen, kilpailuttaminen, evaluaatio, auditointi, raportointi, 

laatujärjestelmät ja atk-ohjatut tietojärjestelmät aiheuttaisi uusia kustan-

nuksia. Transaktiokustannukset (esimerkiksi tarjouskilpailujen, sopimus-

ten tekemisen, toimeenpanon, monitoroinnin, oikeusprosessien) tyy-

pillisesti epävarmoilla kvasimarkkinoilla pyrkivät korkeiksi (Struyven 

& Steurs 2005). Ainakin Britanniasta on näyttöä siitä, että markkinat ja 

markkinoistumisen vaatima uussääntely ovat lisänneet sosiaalitoimisto-

jen työvoimakustannuksia (Harris 2005a, 167). On siis uskottavaa, että 

markkinatekniikat sekä lisäävät kustannuksia että siirtävät niitä paikasta 
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toiseen, ”valkotakkisista” professionaaleista johtajiin, tilinpitäjiin, kustan-

nuslaskijoihin, juristeihin, hankintapäälliköihin, projektityöntekijöihin ja 

tietojärjestelmäasiantuntijoihin.9 Asiakasvirtojen, suoritusten ja kustan-

nusten seuranta materialisoidaan tietojärjestelmiksi, joiden kehittäminen 

ja ylläpito ovat vaativaa asiantuntijatyötä ja imevät kasvaneen osan ko-

konaisresursseista. Muutenkin markkinasuuntaus merkitsee laskemisen ja 

mittaamisen korostumista. Näennäismarkkinoilla, aivan kuten tulosjoh-

tamisessakin, on taipumus keskittyä mitattuihin asioihin, ei siksi, että ne 

olisivat tärkeimmät, vaan siksi, että ne ovat mitattavia. Lisäksi prosessilla 

voi olla muitakin kätkettyjä, inhimillisiä ja emotionaalisia kustannuksia, 

joita on mahdoton saada näkyviksi, kun ne eivät ole kvantifioitavia eivät-

kä kuulu seurantamalleihin. 

Mark Pearson ja John Martin (2005) ovat koonneet OECD:lle yh-

teenvedon siitä, mitä yksityistämisellä on saatu aikaan. Raportissa noja-

taan OECD-maiden kokemuksiin yksityisestä terveysvakuutuksesta, yksi-

tyisistä eläkejärjestelmistä sekä lasten ja vanhusten hoidosta. Kysymys on 

sekä yksityisestä tuotannosta että rahoituksesta. He lähtevät niistä suuris-

ta toiveista, joita yksityistämiselle asetetaan palvelujen tehokkuuden, kus-

tannussäästöjen, innovatiivisuuden, monipuolisuuden ja laadun suhteen. 

Heidän mukaansa yksityistämisellä ei ole saatu aikaan makrotaloudellista 

etua. He kysyvät myös, miksi sosiaalipoliittisen kulutuksen (esim. eläke-

maksujen ja eläkemenon) kirjanpidollinen siirtäminen julkisesta yksityi-

seen talouteen, ja täten veroasteen madaltaminen, toisi todellista taloudel-

lista hyötyä. 

Mikrotalouden tasolla he tekivät kolme keskeistä johtopäätöstä. 

(1) Kun hyvinvoinnin tuotanto avataan monille tuottajille, tuloksena on 

9 Kun Jyväskylän kaupunki kilpailutti lastensuojelulaitosten ”optioita” – siis potentiaa-
lisia mahdollisuuksia sijoittaa niihin potentiaalisia lapsia ja nuoria tulevaisuudessa, se sai tarjouk-
sia 32 mapillista eli noin 90 perhekodilta ja liki 200 lastensuojelulaitokselta (suoraa informaatiota 
tarjousten käsittelystä vastanneelta sosiaalityöntekijältä 8.6.2006). Tarjousten vertailuun piti irrot-
taa useammaksi kuukaudeksi lastensuojelun työntekijä, samalla kun lastensuojelussa työkuorma 
oli liki kestämätön. Sosiaalityöntekijät epäilevät, voiko tarjouspyyntöjen ja laatukäsikirjojen avul-
la mitenkään päätellä, miten hyviä kyseiset paikat ovat lapsille ja millaiselle lapselle mikin paikka 
voisi sopia. Onko arkisen hoivan laadulla jotain tekemisistä sen kyvyn kanssa, jota tarjous- ja laatu-
asiakirjojen valmistelu vaatii? Sen sijaan kilpailutuksesta saattoi olla taloudellista hyötyä, jos yksi-
tyisten tuottajien hintaa saadaan painettua kohti hintahaarukan alalaitaa. Kalleimmat hinnat olivat 
3–4-kertaisia halvimpiin verrattuna). Kysymys ei siis ole hintavertailusta julkisiin laitoksiin vaan 
yksityisten laitosten ja perhekotien keskinäisistä aika huimista hintaeroista ja ylihintojen karsimi-
sesta kilpailutuksella. Päätöksen valmistelleen sosiaalityöntekijän mukaan hinnan ja tarjousasia-
kirjoista pääteltävissä olevan laadun välillä ei ollut mitään selkeää yhteyttä. 



Stakes 2006

KUKA VASTAA?

�6

usein enemmän valinnanmahdollisuuksia ja uusia innovaatioita. (2) Sen 

sijaan tehokkuushyödyt ovat olleet rajallisia. Tutkijat listaavat tähän neljä 

pääasiallista syytä. Ensinnäkin palvelupakettien yksilöllistäminen on kal-

lista. Toiseksi kattavuuden turvaaminen vaatii joidenkin ryhmien osal-

ta sellaista tuottajien päällekkäistä subventointia, joka vähentää kustan-

nuskilpailua ja valinnanmahdollisuuksia. Informaation epäsymmetrian 

hallinta eli riittävän valinta- ja luottamustiedon tarjoaminen kuluttajille 

vaatii laajaa uussääntelyä, joka taas on omiaan vähentämään innovaatio-

ta ja kilpailua. Yksityisen tarjonnan luomiseksi tarvittavat rahoitusyllyk-

keet ovat kalliita ja aiheuttavat kustannuslisää. (3) Kolmanneksi yksityi-

sen tarjonnan jakautumisvaikutukset synnyttävät merkittäviä sosiaalisia 

ongelmia. 

Suoraan siteeraten (Pearson & Martin 2005, 2): ”Yksityinen sekto-

ri voi joskus tuottaa joko hieman halvemman, hieman monipuolisem-

man tai hieman joustavamman sosiaalipoliittisen järjestelmän.” (Nev-

ertheless, the private sector can sometimes deliver either a slightly cheaper, 

slightly more varied or slightly more flexible system of social production.) 

Yksityisen tuotannon potentiaalista kustannushyötyä nakertavat kuiten-

kin yksilöllisen valinnan kustannukset, suuririskisten tai vähäresurssisten 

ryhmien vakuutusten ja palvelujen turvaaminen tuottajia subventoimal-

la, laadunvarmennuksen vaatima laaja sääntely sekä voiton tuottaminen. 

Kaiken kaikkiaan Pearsonin ja Martinin tuloksia voi lukea niin, että yk-

sityinen tuotanto on siinä määrin ristiriidassa sosiaali- ja terveysturvan 

oman olemuksen kanssa, että yksityistämisen ja kilpailuttamisen seurauk-

sia on hoidettava vastatoimin, jotka puolestaan vähentävät yksityistämi-

sen potentiaalisia hyötyjä. Jos ajattelee, että yksityistämisellä ei saavuteta 

kansantaloudellisia säästöjä, niin vastakkain punnittavaksi jäävät joiden-

kin väestöryhmien konsumeristiset edut ja eriarvoisuuden kasvu. 

Markkinoiden luominen laittaa kuitenkin liikkeelle kumulatiivisen, 

vaikeasti ennakoitavan prosessin ja muuttaa koko systeemiä tavalla, joka ei 

paljastu vertailemalla toisiinsa julkista ja yksityistä päiväkotia tai sairaalaa. 

Kysymys on myös yksityisen palvelutuotannon kehyksestä ja ohjausjärjes-

telmästä. Markkinoistamisen seuraukset riippuuvat siitä, millaisiin insitu-

tionaalisiin ja sosiaalipoliittisiin konteksteihin ne upotetaan (Van Berkel 

& Van der Aa 2005). Esimerkiksi yksityiset terveyspalvelut tuotetaan ja jael-

laan tavallisesti sairausvakuutuksen tuella. Suurimmat kysymykset eivät 
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koske sitä, miten tehokkaasti ja laadukkaasti julkinen ja yksityinen sairaa-

layksikkö toimivat, vaan sitä, miten institutionaalinen kehys ohjaa palve-

lujen tuotantoa ja käyttöä. Markkinaehtoistuminen edellyttää vähintään 

reregulaatiota, hallinnon ja säätelyn kapasiteetin kasvattamista.

”Yksi yksityistämisen ja ostopalvelutoiminnan kova haaste on jär-
jestelmän fragmentoituminen erillään ja osin liikesalaisuuden jne. 
takana toimiviin pieniin yksiköihin. Sitten kun keskikokoisella 
kunnalla voi olla parin sadan eri tuottajan kanssa sopimuksia ja 
asukkaat saavat Kela-korvauksia sadan palvelutuottajan palvelu-
jen käyttöön ja vielä ostavat esim. kodinhoitoapua ym. verovähen-
nysten tukemana kymmeniltä yrityksiltä (…) Sosiaali- ja terveys-
johtajan ja -lautakuntien jne. työ on aikamoisen sopimusviidakon 
kanssa elämistä ja sitten ne (...) kroonisesti sairastavat 2–5 tautia 
sairastavat vanhukset tarvitsevat likimain 15–25 palvelutuottajan 
palveluita jo yhden vuoden aikana. Eli care management ja allo-
katiivinen tehokkuus systeemitasolla on aikamoinen haaste.” (Ju-
hani Lehto, kirje Raija Julkuselle 8.9.2005)

Tähänastisen tiedon nojalla voi sanoa, että tilaaja-tuottajamalliin ladatut 

toiveet eivät välttämättä toteudu. Seuraavaksi tarvittaisiin tietoa, millaisil-

la pelisäännöillä ja markkinadesignilla, jos millään, tulokseksi saataisiin 

enemmän myönteisiä kuin kielteisiä seurauksia. 

Kansainvälisessä vertailussa Suomen julkinen palvelutuotanto sel-

viää hyvin (Pestieau 2006, 86–89). Palvelujen vaikuttavuus on hyvä ja 

kustannukset ovat matalat. Selityksenä ovat kevyt organisaatio ja mata-

la palkkataso. Vilma Luoma-aho (2005) päättelee julkisten organisaatioi-

den mainetta koskevassa väitöskirjassaan, että suomalaisilla julkisilla or-

ganisaatioilla on hyvä maine ja niitä arvostavat luottojoukot. Byrokratia 

ja hitaus ovat tärkeä osa niiden hyvää mainetta, sillä mielikuvissa juuri 

ne takaavat tasapuolisuuden. Ainakaan maineen ja luottamuksen kan-

nalta suomalaiset julkiset organisaatiot eivät tarvitse alituisia uudistuk-

sia, pikemmin päinvastoin. Mutta olkoon muoti tai jokin syvempi viisaus, 

NPM-henkisiä toimintatapoja ja sanastoja vyörytetään ja otetaan vastaan 

edelleen. Joillekin uudistushakuisille tahoille tärkeintä on yksityisen liike-

toiminnan edistäminen, toisille ehkä oletetun modernisaatiosuunnan ja 

ajan hengen noudattaminen, kolmansille ehkä julkisen vastuun (taakan) 

vähentäminen ja siirtäminen muille toimijoille.
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uuden julkisjohtamisen sosiaaliset seuraukset 
– ammatillisen vastuun uudelleenmuotoilu
Briitta Koskiaho (2006abc) on tuoreessa artikkelisarjassaan käynyt läpi se-

kä OECD:n dokumentteja että kuntien hallinto- ja palvelupolitiikan uusia 

suuntia. Koskiaho sanoo, että yksityistämisessä on kysymys suomalaisen 

yhteiskunnan arvojen ja tottumusten muuttamisesta ja että kieli on väli-

ne, jolla muutosta tehdään. Kun kaikki sosiaali- ja terveyskeskusten työn-

tekijät alkavat puhua selviöinä tilaajista ja tuottajista, nämä käsitteet myös 

materialisoituvat. Työntekijät alkavat itsekin ymmärtää asemansa tilaa-

misen ja tuottamisen välineinä, samaan tapaan kuin rakennuksia pystytet-

täessä käytetään jo totutusti EU-direktiivien ja tilaaja-tuottajamallin vaa-

timia käsitteitä. 

On vaikea sanoa, millä tavalla NPM-henkinen hallintomurros ja yk-

sityistäminen ovat vaikuttaneet kansalaisten hyvinvointiin, heidän saa-

maansa palveluun ja apuun. Ehkä vähän paremmin voidaan arvioida sitä, 

mitä reformi on saanut aikaan hyvinvointipalvelujen yleisessä eetoksessa, 

hyvinvointiammattilaisten työssä ja siinä professionalismissa, jonka va-

raan hyvinvointivaltio on laskenut. Kaikesta tästä alkaa kertyä kansain-

välisiä tutkimustuloksia ja analyyseja. Silti esimerkiksi uusiseelantilai-

nen Donna Baines (2004) sanoo, että sosiaalialan työn luonteen muutos 

NPM-vetoisissa organisaatiomuutoksissa on aliteoretisoitu ja alitutkittu 

alue. Suomalainen tutkimustoiminta on painottunut työsuojelu- ja hyvin-

vointinäkökulmaan. Kuntien työolojen kovenemisesta ja kuormittavuu-

desta 1990-luvulla on paljon tietoa (Vahtera ym. 2002; Koivumäki 2005). 

Se on ilman muuta tärkeä perspektiivi, sillä koettu kuormittavuus ja kiire 

ovat keskeinen hyvinvointityön realiteetti, josta seuraa myös vastuuta kos-

kevia eettisiä ristiriitoja. Työtä ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluai-

si. Yksi harvoja suomalaisia sosiaalipalvelututkimuksia, joka on tehty jul-

kishallinnon uudistamisen näkökulmasta, on Riitta Haverisen vertaileva 

tutkimus (1999), jossa aineistot on kerätty vuonna 1996. Ainakin tuolloin 

sosiaalipalveluareenoita määrittelivät talouden hallinta ja talouskehys, jo-

hon julkispalvelun laatua ja yhteiskunnan vastuuta korostavat kehykset 

laittoivat kapuloita rattaisiin. 
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Ammatillisen eetoksen siirtymät

Lukemalla suoraan uuden julkisjohtamisen keskeistä ideologiaa ja profes-

siokritiikkiä voisi olettaa NPM:n soveltamisen kutistaneen professionaa-

lista tietoa, harkintaa ja kontrollia ja tuoneen tilalle johtajien valtaa, tulos-, 

kustannus- ja vaikuttavuusvastuuta ja ulkoisen arvioinnin rituaaleja. Täl-

laiset siirtymät eivät tietysti koskaan ole täydellisiä, vaan organisaatioissa 

ja ammateissa on kitkaa ja vitkaa uusia oppeja kohtaan. Jotain uudet joh-

tamisrakeneet ovat varmaankin aikaansaaneet. 

Nikolas Rose (1996; 1998a) on vuosia sitten diagnostisoinut ”sosiaa-

lisen kuoleman” ja sulautumisen taloudelliseen. Tämä voi näkyä pait-

si makrotasolla myös organisaatioiden ja ammattien mikrotasolla. Rosen 

(1999b) (brittiläisen) analyysin mukaan vanhan ammatillisen ilmapiirin 

syrjäyttää selon- ja tilinteon, laskemisen ja läpinäkyvyyden ilmapiiri, jos-

sa pääosassa ovat budjetit, tulot ja menot, mitattavat tuotokset, standardit 

ja laadunvarmennuksen mittarit. Julkisjohtajia arvioidaan sen mukaan, 

miten he pystyvät pysymään budjettiraameissa ja toimimaan tavalla, jo-

ka pienentää kustannusten kasvua ja tehostaa resurssien käyttöä. Profes-

sionaalisessa työssä ammatillisen harkinnan sijaan astuu monimutkainen 

palvelu-, tulos- ja laatusopimusten verkosto. Rose kuvaakin muutosta siir-

tymänä julkisen palvelun etiikasta yksityisen johtamisen etiikkaan. Eetti-

sen harkinnan ja sosiaalisen pääoman on pelätty katoavan tai vaikeutu-

van näissä johtamisrakenteissa (Oinonen 2005). Mielenterveystoimistojen 

työtä tutkineen Sirpa Saarion (2005, sit. Juhila 2006, 73) mukaan ajan-

käyttö on organisoitu hallinnollisen ohjausjärjestelmän tehokkuusvaa-

timukset täyttäväksi. Ajanvarauskirjaan tiheästi sijoitetut asiakaskäynnit 

rakentavat sen tulosvastuullisiksi ja käyntien lukumäärän suoritevaati-

mukset täyttäväksi. Työntekijät ovat sisäistäneet tämän työhönsä kuulu-

vaksi selviöksi ja vastuuttavat itsensä määrällisten asiakastavoitteiden saa-

vuttamisesta. 

Kustannusten laskennasta tulee hyvinvoinnin hallinnan kulmaki-

vi. Mikrotasolla, organisaatioiden sisällä kustannusvastuu asettuu osak-

si sisällöllistä ja toiminnallista vastuuta. Sairaalassa ja sosiaalitoimistos-

sa ei ole enää erikseen niitä, jotka miettivät rahaa, ja niitä, jotka miettivät 

hoitoa ja auttamista, vaan hoidosta ja auttamisesta vastuussa olevat ovat 

samalla vastuussa resurssien käytöstä ja budjettien pitävyydestä. Kun jul-



Stakes 2006

KUKA VASTAA?

100

kisia organisaatioita ohjataan orientoitumaan asiakkaisiin ja heidän tyy-

tyväisyyteensä, yksi ilmeinen seuraus on sosiaalikansalaisen vaihtuminen 

asiakkaaseen tai päämieheen. Esimerkkinä voisi käyttää Kelaa. Kelan mak-

samat perusturvaetuudet joutuivat 1990-luvulla suoranaisten leikkausten 

kohteeksi, ja senkin jälkeen ne on jätetty jälkeen reaalitulojen kehityksestä. 

Näissä olosuhteissa Kela ei ole pystynyt puolustamaan kansalaisten perus-

turvaa. Samanaikaisesti Kela on hionut omaa johtamistaan, toimistojen 

tehokkuutta ja etuuksien läpivirtausta. Tulosohjausta on täydennetty laa-

tuohjauksella ja laatupalkintokilpailuihin osallistumisella, ja meneillään 

on lukuisia asiakaspalvelua kehittäviä hankkeita. Tavoitteeksi on asetettu 

tämän maan paras asiakaspalvelu (Rantanen ym. 2006).

Olettavasti jotkin hoito- ja auttamisprosessit mukautuvat muita huo-

nommin tuote-, suorite-, kustannus- ja tuloksellisuusajatteluun. Täten 

uusi hallintokulttuuri voi suunnata uudelleen palveluja tai kohderyhmiä. 

Olisi loogista, jos vaikuttavuuden osoittamisen velvoite ohjaisi priorisoi-

maan asiakkaita, joilla panos-tuotossuhde on edullinen. Päihdepalveluis-

sa taloudelliset argumentit johtavat vaatimukseen valikoida hoitoon ”hyö-

dyllisimmät” asiakkaat (Murto 2005, 318; Kaukonen 2005). Kuntouttavan 

työtoiminnan arvioinnissa (Ala-kauhaluoma ym. 2004) todettiin, että kun 

potentiaalisia asiakkaita oli paljon ja työntekijäresursseja niukasti, työnte-

kijät kohdensivat aktivointisuunnitelmien tekemisen sellaisille, joiden he 

arvioivat hyötyvän siitä eniten. Töiden sujumisen kannalta ei tulisi ”juut-

tua asiakkaisiin, työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat 

pitkäaikaista emotionaalista apua” (Harris 2005a, 165). 

Työn tehostaminen ja tarkkailu, arviointi- ja benchmarking-kulttuu-

ri, tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttöotto muotoilevat uudelleen 

ammatillista vastuuta (Harris 2005ab, Vabø 2005). Tuloksia ja laatua ar-

vioidaan standardisoiduin, esimerkiksi laatujärjestelmiksi kutsutuin kau-

pallisen formaatein. “Ne ovat hintavia tuotteita, alun perin toisen maail-

mansodan aikaisen brittiläisen ammusteollisuuden tarpeisiin kehiteltyjä 

räjähdysonnettomuuksien ehkäisijöitä. Kuvittelen tapittavani tietokoneen 

ruudulta ISO 9001:2000 -standardin mukaista vanhainkodin laatukäsikir-

jaa. Se on laadittu verkkoon, koska se sisältää niin paljon informaatio-

ta, ettei hyllyyn mahtuisi. Vekkuleita termejä vilisee silmissä: auditointi, 

ydinprosessi, osaprosessi, prosessin omistaja. Etusivulla komeilee OYAB:n 

myöntämä sertifikaatti. Mutta missä on syke, missä ilmapiiri, joka molla-
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mummojen ja sorsavaarien arkea vivahteillaan värittää? Suureksi osaksi 

standardi-parkamme tavoittamattomissa, luulisin.” (Raitio 2005.) Kirjoit-

taja epäilee rakennelman ja arjen väliltä puuttuvan aidon yhteyden. Järjes-

telmän pyörittämiseen sen sijaan kuluu runsaasti juuri niitä inhimillisiä 

ja taloudellisia voimavaroja, joita ”ydinprosessin” toteuttamiseen tuntuu 

riittävän aina nihkeämmin. Tietojärjestelmien käyttöönoton myötä kont-

rolloivat käytännöt näyttävät objektiivisilta ”tietokoneen vaatimuksilta”, 

ja työntekijä on vastuussa ”tietokoneelle”. 

John Harris (2005a, 167) sanoo, että NPM-diskurssien mukaiset käy-

tännöt, benchmarking ja tasotaulukot, ovat ristiriidassa sosiaalityönteki-

jöiden jokapäiväisten realiteettien kanssa. Isossa-Britanniassa yli 14 mil-

joonan ihmisen tulot jäävät alle puoleen keskituloista, siis tiukemman 

köyhyysrajan alle. Realiteetteja ovat tarveharkinnan tiukentaminen, pal-

velujen saannin vaikeutuminen, asiakaskäynneille varatun ajan supistami-

nen, suoritteiden kirjaaminen ja ammattilaisten oman harkinnanvaraisen 

päätösvallan kaventaminen. Silti sosiaalityön sääntely nojaa standardien 

ja laadun kohottamisen retoriikkaan. Kyseinen epäjohdonmukaisuus ei 

ole vieras Suomessakaan. Kati Rantala (2006) kiinnittää huomion vanki-

loihin ylevän kuntoutusretoriikan puristuksessa. Strategiat, missiot, pro-

jektit, ohjelmat ja laatustandardit välittävät julkisuuteen kuvaa siitä, että 

asiat ovat hallinnassa, kun tosiasiassa ongelmat vain pahenevat epärealis-

tisen retoriikan alla. Juha Siltala (2004, 307–308) kertoo sosiaalialan ”Pir-

josta”, jota olivat ärsyttäneet niin oman viraston johtajan julistuksen ”ont-

to paatos” kuin muutoskonsultit, kun nämä olivat opettaneet ohennettua 

työvoimaa työskentelemään ”omien upeuksiensa ylärekisterissä”. 

Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen vastuu ja ammattitaidot muo-

toillaan uudestaan. Hallintomurros vaatii hyvinvointiammattilaisilta uu-

sia taitoja ja kvalifikaatioita; vaaditut kvalifikaatiotkin liiketoiminnallistu-

vat. Ainakin brittiläisessä sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa on alettu 

arvostaa tehokkaan liiketoiminnan taitoja, budjettien hallintaa, yhteistyö-

taitoja ja johdon tietojärjestelmien ymmärtämistä. Uusia taitoja tarvittiin 

standardien asettamisessa, palvelujen määrittämisessä, sopimusten teke-

misessä sekä toiminnan arvioinnissa. Sosiaalityöntekijöitä voidaan myös 

arvioida sen mukana, miten suuresta työmäärästä he selviytyvät ja kuinka 

hyviä he ovat töiden sujuttamisessa. Harris (2005a, 161) siteeraa brittiläis-

tä sosiaalityöntekijää: ”Jos haluat sosiaalityöntekijäksi, älä tule sosiaalitoi-
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meen töihin. Jos haluat olla arvioija, palveluiden hankkija ja palveluoh-

jaaja, jotka ovat luonteeltaan enemmän hallintoa, valvontaa ja arviointia 

sisältäviä rooleja, niin sellaisia taitoja tarvitaan (…) Joten tavallaan sitä 

muuttuu ihan toisenlaiseksi tyypiksi. Täytyy olla taitoja käyttää nykyai-

kaisia teknologioita, hallita rahoitusta, rahaa ja kaikkea sellaista, ja se kaik-

ki on uutta minulle, mitä kustannuslaskentaan tulee.” Ihanteellisen NPM-

professionaalin tulisi omaksua opin rationaliteetit omikseen ja käsittää ne 

henkilökohtaisina ja arvokkaina valtuutuksina. Uudet tehtävät, esimer-

kiksi budjettivastuu siihen liittyvine henkilökohtaisine riskeineen, tulee 

mieltää mahdollisuuksiksi ja yksilöllisesti valtuuttaviksi. Ainakin siirty-

mävaiheessa uusi subjektius jakaa sosiaalialan ammattilaisia herkemmin 

ja nihkeämmin uutuuksiin tarttuviin. 

Suomessakin on samoja tuntoja ja kokemuksia. Arja Jokinen kolle-

goineen (2003, 150–151) analysoi managerismin seurauksia sosiaalityös-

sä ja siteeraa sosiaalityöntekijää: ”Taloussuoritteiden määräävyys ja kovien 

tietojen (tilastoissa ja talousarvioissa) korostaminen suunnittelua ja pää-

töksentekoa ohjaavana välineenä on murentanut sosiaalityön perustaa. 

Sosiaalityö ei ole muodikasta, koska sillä ei ole esittää edullisia suorittei-

ta eikä tunnuslukuja johtuen siitä, että sen mittaaminen on vaikeaa tai ei 

ole pystytty kehittämään mittaria, jolla sen hyöty saataisiin edes keskin-

kertaisesti esille.”

Juha Siltalan kirja Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004) si-

sältää koko joukon suomalaisia todistajanlausuntoja uusien johtamiskäy-

täntöjen synnyttämästä turhautumisesta. Muutosvimma antaa viestin, et-

tei tähän saakka ole osattu mitään. Uudet läpinäkyvyyden ja kontrollin 

tekniikat viestivät epäluottamuksesta, eikä johtamisen kieli kosketa hy-

vinvointityön arkea ja realiteetteja. Strategioiden, missioiden, visioiden, 

vaikuttavuuden ja laadun kaltaiset plastiset sanat eivät yhdistä käsitteitä 

ja elettyä todellisuutta. Hyvinvointityön ammattilaiset haluaisivat puhua 

työn sisällöstä, mutta edes laatujohtamisen opit eivät anna siihen mah-

dollisuutta. Helsingin Sanomat (4.1.2006) asetti äsken tästä osuvan esi-

merkin rinnastamalla tilaaja-tuottajamalliin valmistautuvan koulukeit-

tiön työntekijän ja johtajan rationaliteetit. Esimerkki panee ensinnäkin 

epäilemään, että työntekijältä on riisuttu identiteetti keittäjänä ja korvat-

tu se liukuhihnamaisella nimikkeellä, ruokapalvelutyöntekijä, jos nimike 

ei ollut lehden keksintö. Ruokapalvelutyöntekijä: ”Useiden koulujen ja päi-
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väkotien lapset eivät saa enää ruokaa padasta tai uunista suoraan, vaan se 

kuljetetaan heille joltain toiselta keittiöltä. Pahinta minusta ovat valmiik-

si pilkottuina muovivakuumipusseissa tulevat salaatit, porkkanat ja peru-

nat.” Johtaja: ”Meillä on omavalvontajärjestelmä ja koko prosessia pitää 

hallita. Ruoka pysyy eri toimipaikoissa samanlaisena ja samantasoisena, 

kun ei ole yksittäisen keittäjän mausta kiinni paljonko esimerkiksi suo-

laa lisätään.” 

”Management by numbers”, manageristinen kuvitelma siitä, että 

asiat ovat hallinnassa, kun tietojärjestelmiin kirjatut ja tilastoihin koo-

tut numerot ovat ojennuksessa, on kaukana eletystä todellisuudesta. Suo-

ritusporras ei voi suojata itseään koulun, sairaalan tai sosiaalitoimiston 

realiteeteilta niin kuin abstraktien käsitteiden ja tilastojen avulla maail-

maa hallinnoiva johto. Kati Rantala ja Pekka Sulkunen (2006, 13) totea-

vat, että virkamiesten kapinointi yliopiston uutta palkkausjärjestelmää tai 

laatujärjestelmää kohtaan ei päältäpäin katsoen näyttäisi olevan missään 

tekemisissä rikoksen uusimista ehkäisevien projektityöntekijöiden koke-

musten kanssa. Kuitenkin kummassakin tapauksessa kannustavin ja moti-

voivin tekijä, työn sisältö, uhkaa rutistua työn tarkkailun järjestelyihin eli 

byrokratiaongelmaan, josta projektiyhteiskunnan ja uuden julkisjohtami-

sen piti vapauttaa. Ja Sulkunen (2006, 37) arvelee olevan mahdollista, että 

kapitalismin (uljas) kolmas henki päätyy uuteen työelämän kriisiin – ve-

täytymiseen eli enemmän tai vähemmän vapaaehtoiseen työttömyyteen, 

jonka torjumiseksi eivät eläkeuudistus, Euroopan sosiaalirahasto ja akti-

vointipolitiikka riitä. 

Julkiset ja yksityiset työyhteisöt – huononemisen 
vastanäyttö? 

Julkisista hyvinvointipalveluista löytyy siis paljon näyttöä siitä, että uu-

det hallintotekniikat herättävät vastarintaa ja epäuskoa. Uusi hallinto tun-

tuu jopa tuhoavan sitä hyvinvointityölle ominaista omaan ammattiosaa-

miseen, harkintaan ja etiikkaan nojaavaa vastuun laatua, joka tekee työstä 

mielekästä. Silti markkinasuuntausta kokonaisuudessaan koskeva kuva 

on monimutkaisempi. Samalla kun markkinoilta jäljitellyt tekniikat ki-

ristävät ja kutistavat julkisella sektorilla tehtävää työtä (Koivumäki 2005), 
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hyvinvointialojen yksityiset työpaikat näyttävät tuottavan parempia työ-

oloja koulutetuille ammattilaisille, jos kohta eivät äärimmilleen kilpailu-

tetuille siivoojille, bussinkuljettajille tai keittiötyöntekijöille. He hyöty-

vät julkisesta työpaikasta sekä palkassaan että työoloissaan (Soininvaara 

2005). Yksityisen hyvinvointialan vetovoimasta todistaa jo sen kyky rek-

rytoida työntekijöitä. Vaikka julkinen ja yksityinen sektori lähenevät oh-

jaus- ja toimintakulttuureiltaan toisiaan, yksityisissä työpaikoissa toimivat 

ja niihin julkiselta siirtyneet näkevät eroja. Vaikka tulokset ovat ristirii-

taisia, erot puhuvat usein yksityisten toimipaikkojen puolesta. Haastat-

teluissa yksittäiset lääkärit, hoitajat, opettajat ja sosiaalityöntekijät kerto-

vat kannustimista, tulosorientaatiosta, joustavuudesta, mahdollisuudesta 

vaikuttaa omiin työoloihin ja paremmasta ilmapiiristä (Sahlin-Andersson 

2004; Takala 2005; Selvitys julkisten palvelujen kilpailuttamiskokemuksis-

ta Ruotsissa, 2004). 

Tulos avautuu monille tulkinnoille. Yksi tekijä voi olla se, että yksi-

tyisten toimipaikkojen ei tarvitse hoitaa raskaimpia ja vaikeimpia potilai-

ta ja asiakkaita eikä välttämättä järjestää kolmivuorotyötä. Keikkalääkärin 

vastuu on pysyvää lääkäriä rajoittuneempi, ansio parempi ja mahdollisuus 

sovittaa työnsä yksityiselämään parempi. Muutenkin on esimerkkejä sii-

tä, miten julkisin resurssein rahoitetut yksityiset organisaatiot ja järjestöt 

voivat tarjota kuntia paremmat työehdot, kiinnostavammat työt ja kevy-

empää vastuuta. Onko niin, että yksityisten laitosten valvonta, pätevyys-

vaatimukset, henkilöstömitoitukset turvaavat niille julkisia väljemmät 

resurssit? Sen sijaan ”kunnissa ajetaan usein tiukkaa linjaa henkilöstömi-

toituksissa ja tingitään ammatillisesta koulutuksesta” (Anja Lehtonen, lää-

ninsosiaalitarkastaja, HS 26.10.2005). Mahdollista on sekin, että parem-

mat palkat ja työolot ovat siirtymävaiheen ilmiöitä, ja mitä pitemmälle 

hintaperusteinen kilpailutus ottaa yksityiset toimipaikat otteeseensa, sen 

enemmän työolot lähentyvät. Mutta kun koetuille eroille ei usein löydy 

mitään selkeää selitystä, Kerstin Sahlin-Andersson (2004, 26) epäilee, että 

jo julkiseen ja yksityiseen liitetyt mielikuvat ja ideat saattavat tuottaa haas-

tatteluissa kerrotun eron johtamis- ja organisaatiokäytäntöjen lähenemi-

sestä huolimatta.
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4 yKSityiSet hyvinvoinnin tuottaJat 

Pluralismia, sekoituksia ja pilareita 
Jo vakiintunut tapa tarkastella julkisen ja yksityisen hyvinvointivas-

tuun suhteita on hyvinvointipluralismi tai hyvinvointisekoitus (welfare 

mix), hyvinvoinnin tuottajien jaottelu erilaisiin sektoreihin (esim. John-

son 1987). 1980-luvulla nousseella hyvinvointipluralismin tavoitteella oli 

monia ideologisia juuria (Anttonen & Sipilä 1992). Hyvinvointipluralis-

mi näytti tarjoavan jokaiselle jotakin. Perhe, vapaaehtoisuus ja moraali-

set siteet vetosivat konservatiiveihin, jotka ajattelivat hyvinvointivaltion 

kuihduttaneen ja syrjäyttäneen muita toimijoita ja ihmisten kykyä aut-

taa itseään (ns. crowding out -hypoteesi) (Dahlberg 2005). Markkinat ve-

tosivat uusliberaaleihin ja paikallinen itsemäärääminen (puna)vihreisiin. 

Hallinnollisissa ratkaisuissa kohteena olivat eri palvelutuottajien yhteis-

työ ja koordinointi. 

Eri pilarit tai sektorit nojaavat erilaisiin periaatteisiin: valtio/julkinen 

demokratiaan ja sosiaalisiin oikeuksiin, perhe rakkauteen, velvollisuuteen 

ja lojaalisuuteen, järjestöt vapaaehtoisuuteen, markkinat voittoon ja ku-

luttajuuteen (Julkunen 1992, 93). Silti niiden on ajateltu toimivan toisten-

sa funktionaalisina vastikkeina, ainakin jossain määrin toisiinsa vaihdet-

tavina. Idealistisimmissa versioissa niiden ajatellaan kukoistavan yhdessä 

ja tarjoavan tarjottimen erilaista apua ja tukea niin, että kansalaiset voi-

vat valita niiden välillä. Toisaalta voidaan ajatella, että eri tahoilla on omat 

roolinsa ja että ne täydentävät toisiaan. Suomalainen nykyideologia on 

epäselvä. Väitän silti, että hallitseva ajattelu katsoo muiden toimijoiden 

voivan korvata julkisia tahoja, ottaa itselleen julkisten toimijoiden vas-

tuuta ja näin vähentää ”julkista taakkaa”. Toisaalta tämä ajatus kiistetään 

ja esimerkiksi järjestöt haluavat korostaa omalaatuisuuttaan ja sitä, ett-

eivät ne voi ottaa vastulleen julkista hyvinvointivastuuta. Lena Dahlber-

gin (2005) empiirinen tutkimus Ruotsista puhuu täydentävyyden puoles-

ta. Hyvinvointivaltion laajeneminen ei ole syrjäyttänyt järjestötoimintaa, 

mutta toisaalta paikallistasolla kansalaisilla ei ole valinnanmahdollisuut-

ta eri tahojen tuottamien palvelujen välillä, vaan pikemmin julkinen ja 
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järjestötoiminta täydentävät toisiaan palvelemalla vähän erilaisia kohde-

ryhmiä. Suomessa Aila-Leena Matthies (1994) on kuvannut vapaaehtois-

sektorin suhdetta hyvinvointivaltioon kolmella ulottuvuudella, täydentä-

vyydellä, erityisyydellä ja yhteistyöllä. 

Hyvinvointimarkkinoilla ja -pluralismilla on myös kansallisia piirtei-

tä. Anne Kovalainen (2004) huomauttaa, että julkisen sektorin markkina-

perusteisuus on eri asia Britanniassa ja Pohjoismaissa ja että Pohjoismai-

den keskenkin on eroja. Ruotsissa järjestäytyneet hoitoringit, osuuskunnat 

ja työntekijäyritykset ovat olleet hyvinvointipalvelujen uusia toimijoi-

ta. Suomessa näitä ovat omaiset, yhdistykset, järjestöt ja yritykset. Olisi-

ko niin, että suomalainen logiikka on lähempänä brittiläistä liike-elämää 

ja omaistyötä yhdistävää logiikkaa ja että Britannian kokemukset voisivat 

hyvinkin kertoa siitä, mitä meillä on tapahtumassa? 

Jos hyvinvointipluralismin ideologia on epäselvä, myös julkisen ja 

yksityisen käsitteetkin ovat sellaisia. Eri sektoreita ja toimijoita voi lähes-

tyä yksityisen/julkisen jaon, sosiaalipolitiikan opissa käytettyjen pilarija-

ottelujen, hyvinvointipluralismin tarkasteluissa käytettyjen hyvinvoinnin 

tuottajajaottelujen tai yhteiskuntaelämän organisoitumisperiaatteiden 

kannalta. Julkisen ja yksityisen raja on historiallisesti piirretty eri paikkoi-

hin. Vanhempi raja on kulkenut perheen ja muiden yhteiskuntaelämän 

alueiden välissä, jolloin perhe on käsitetty yksityiseksi, privaatiksi. Tämä 

vanhempi raja muistuttaa olemassaolostaan julkisuuden, julkisen elämän 

ja yksityiselämän käsitteissä. Uudempi raja kulkee valtion ja muiden sek-

toreiden välillä. Tässä nykyisin hallitsevassa merkityksessä valtio (julkis-

yhteisöt) on julkista, markkinat, järjestöt/kansalaistoiminta ja perhe yksi-

tyistä. Mutta yksityinen sektori viittaa tavallisesti vain liike-elämään. 

Ilkka Heiskanen jaotteli Deta-tutkimuksessa (1977) yhteiskuntaelä-

män ja organisoitumisen periaatteet kolmeen: julkiseen, kollektiiviseen ja 

markkinapohjaiseen. Julkinen viittaa tällöin julkisyhteisöihin, kollektiivi-

nen järjestöpohjaiseen. Järjestöjä ovat yhtä hyvin korporatistiset, toimi-

joiden luokka- ja markkina-asemaan perustuvat etujärjestöt kuin vapaasti 

organisoituvat kansalaisjärjestöt. EU:ssa käytetty sosiaalivakuutuspilari-

en jaottelu on lähellä tätä. Ensimmäistä pilaria kutsutaan käsitteellä jul-

kinen, toista kollektiiviseksi (tosin tällöin kysymys on vain työmarkki-

najärjestöistä) ja kolmatta markkinapohjaiseksi. Oikeudellisesti katsoen 

ensimmäiseen pilariin kuuluvat lakisääteiset järjestelmät, toiseen työ-
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markkinaosapuolten sopimuksiin perustuvat järjestelmät ja kolmanteen 

vapaaehtoinen, yksityisoikeudellinen vakuutus. Tämä pilarijaottelu sopii 

hyvin lähtökohdaksi tarkasteltaessa perheen ulkopuolista riskien tasaus-

ta ja sosiaalivakuutusta. Sen sijaan se jättää huomiotta perheet ja yhteisöt. 

Esping-Andersen kollegoineen (2003) puhuu kolmesta hyvinvoinnin pi-

larista vähän toisin, so. markkinoista, perheestä ja valtiosta (government). 

Tämä taas ei nosta mannereurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa tärkeää 

kollektiivisen sopimisen aluetta erikseen näkyväksi, kuten ei myöskään 

hyvinvointipluralismissa tavallisesti erotetut neljä pilaria eli em. markki-

noiden, valtion ja perheen lisäksi myös järjestö-, kolmas tai vapaaehtois-

sektori. Tätä neljättä on luonnehdittu myös yhteisötaloudeksi, kansalais-

toiminnaksi ja kansalaisyhteiskunnaksi. Käytössä on siis erilaisia kahden 

(julkinen/yksityinen), kolmen ja neljän tahon, sektorin, pilarin tai organi-

soitumisperiaatteen ajattelumalleja.  

Jaot ovat aina olleet ideaalityyppejä ja ne ovat entisestään sekoittu-

neet julkisen sektorin reformin, sektoreiden väliin putoavien uusien or-

ganisoitumismuotojen (esim. julkiset liikelaitokset) ja erilaisten julki-

sen–yksityisen sekoitusten vuoksi. Julkisen ja yksityisen rajaa sekoittavat 

esimerkiksi seuraavat seikat:

(1)  julkisten laitosten liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen

(2)  kuntien ja yksityisten toimijoiden yhteistyömuodot ja kumppanuus-

hankkeet, kuntien ja järjestöjen yhteiset markkinoilla toimivat sää-

tiöt, ulkoistaminen, tilaaja-tuottajamalli, ostopalvelut

(3)  myös suomalainen sosiaalivakuutus sisältää julkisen ja yksityisen se-

koituksia; työeläke-, tapaturma-, sairaus- ja ryhmähenkivakuutus 

edustavat kaikki julkisen ja yksityisen kombinaatioita

(4)  sosiaali- ja terveyssektorin yksityiset tuottajat ja kuluttajat saavat jul-

kista rahoitusta ja tukea monia eri kanavia pitkin, ja toisaalta julkiset 

yhteisöt (Valtiokonttori, Kela, kunnat, kuntayhtymät) ostavat palve-

luja yksityisiltä tuottajilta

(5)  julkisten palvelujen asiakasmaksut kattavat noin kahdeksan prosent-

tia sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta

(6)  julkinen valta tukee rahallisesti (esim. lasten kotihoidon tuella) yksi-

tyistä hoivatyötä.  



Stakes 2006

KUKA VASTAA?

10�

Kun julkisen ja yksityisen rajasta on tullut häilyvä, joudutaan kysymään, 

mikä ratkaisee toiminnan julkisuuden tai mitä seurauksia julkisen ja yksi-

tyisen rajanvedolla on. Onko toiminta julkista ja julkisen hyvinvointivas-

tuun piiriin kuuluvaa, jos siitä päätetään kunnanvaltuustossa ja jos se ra-

hoitetaan pääasiassa verovaroin, mutta sen tuottavat yksityiset yritykset ja 

asiakkaat maksavat osan palvelusta itse? Tai mitä väliä toiminnan nimeä-

misellä julkiseksi ja yksityiseksi on? Ainakin brittiolosuhteissa julkisen ja 

yksityisen raja on niin sekoittunut, että sen osoittaminen on tullut aika 

mahdottomaksi (Clarke 2004). 

Tässä kirjassa hyvinvoinnin tuottajia lähestytään hyvinvointiplu-

ralistiseen tapaan jakamalla tuottajat neljään – julkiseen, perheisiin, jär-

jestösektoriin, johon sisällytetään myös kirkko, sekä markkinasektoriin 

(työnantajiin ja yrityksiin). Julkinen sisältää valtion, kunnat ja muut jul-

kiset yhteisöt. Tämän ohella julkiseen sisällytetään lakisääteinen sosiaa-

liturva, esimerkiksi työeläkejärjestelmä, vaikka sen maksuperustana ovat 

työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksut ja vaikka sen organisoi-

vat yksityiset vakuutusyhtiöt. Tällainen julkisen käsite ei ole rikkuma-

ton. Esimerkiksi sosiaaliturvan rahoituksen yhteydessä julkinen tarkoittaa 

vain valtion ja kuntien verotuloja, kun taas työnantajien ja työntekijöiden 

lakisääteiset vakuutusmaksut ovat julkisen ulkopuolista, vaikka ne kyllä 

lasketaankin julkisiin sosiaalimenoihin. Jossain yhteyksissä on hyvinkin 

olennaista miettiä, mikä kuuluu julkisen sektorin eli valtion ja kuntien 

vastuulle, mikä työnantajien tai työmarkkinajärjestelmän vastuulle, mitkä 

riskit katetaan veroista, mitkä kuuluvat työnantajien keskenään jakamik-

si, vaikka kaikki tämä olisi lakisääteisen ja julkisten sosiaalimenojen mie-

lessä julkista. 

Julkisia ja yksityisiä tuottajia on mahdollista lähestyä joko teoreetti-

sen keskustelun tasolla, kansalaisten käsitysten ja odotusten valossa (Er-

vasti 1996) tai pyrkien empiirisesti kuvaamaan niiden nykyistä sosiaalipo-

liittista roolia. Lähestymistapa tässä on lähinnä viimeksi mainittu. Vähän 

alkeellisena motiivina on tehdä näkyväksi ei-julkisten tuottajien rooli vas-

tavetona sille hyvinvointivaltion kritiikissä esitetylle käsitykselle, jonka 

mukaan valtio hoitaa meidät kehdosta hautaan. Samalla pohdin näiden 

pilarien suhdetta valtioon ja julkiseen vastuuseen ja otan esille muutamia 

ajankohtaisia vastuunjakoa koskevia kysymyksiä. Piiloon tarkastelulta jää 

epäviralliseen sosiaalipolitiikkaan luettu naapuruuteen ja ystävyyteen pe-
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rustuva, ei-organisoitu apu ja tuki. Myös sillä on sosiaalipoliittista merki-

tystä, mutta se on vähän esillä tämänhetkisessä keskustelussa. Näyttää, että 

siihen ei luoteta sellaisena sosiaalisen tuen kasvavana lähteenä, jonka va-

raan voisi laskea. Tässä luvussa kesken jäävä tarina jatkuu seuraavassa lu-

vussa, jossa analysoidaan niitä moraalisia perusteluja ja sosiaalipoliittisia 

ratkaisuja, joilla julkisia tehtäviä ja vastuuta lasketaan yksityisen varaan 

ja loppuluvussa, jossa tarkastellaan markkinoistumisen, yksityistymisen ja 

pluralisoitumisen julkisille toimijoille asettamia uusia vastuita. 

Perhe ja omaiset 
Hyvinvointivaltion rakentuminen on vähentänyt perheiden vastuuta. Per-

heet eivät ole yksin vastuussa lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhojen 

elatuksesta ja hoivasta, ja moniin perheiden ongelmatilanteisiin on tarjol-

la toimeentuloturvaa ja palveluja (Anttonen ym. 2003; Anttonen 2005). 

Anglosaksisen käsityksen mukaan Pohjoismaissa valtiolle on siirretty sii-

nä määrin perheiden tehtäviä ja valtio kantaa siinä määrin vastuuta per-

heiden olosuhteista ja riskitilanteista, että suorastaan family goes public. 

Julkisen ja perheen matalampi kynnys ei kuitenkaan ole poistanut per-

heen merkitystä jäsentensä hyvinvoinnille eikä perheen sosiaalipoliittista 

roolia. Sosiaalibarometrissa (2005) julkiset hyvinvointituottajat arvioivat 

oman perheen merkityksen tärkeimmäksi ihmisten hyvinvoinnin kan-

nalta, samoin he arvioivat perheen merkityksen edelleen kasvavan. Perhe 

on alituisen yhteisen huolen kohde ja herkästi katsotaan perheen olevan 

murroksessa tai perheiden voivan pahoin. Huolta herättävät avio/avo-

erot, uusperheet, lasten ja nuorten paha olo ja oirehtiminen, lapsiperhei-

den köyhyyden kasvu, ”matala” syntyvyys, omaissiteiden haurastuminen 

ja vanhusten jääminen yksin. Kun julkisuudessa vaaditaan perheiltä lisää 

vastuuta, ei tarkoiteta niinkään elatusta vaan kasvatusta ja hoivaa, kykyä 

kasvattaa kunnon ihmisiä. Pohjoismaisessa eetoksessa ei kuitenkaan aja-

tella, että tämä onnistuu parhaiten jättämällä perheet oman onnensa no-

jaan, vaan julkinen valta pyrkii luomaan perheille olosuhteet, joissa ne 

pystyvät kantamaan vastuunsa. Julkinen ja yksityinen vastuu eivät siten 

ole toisensa poissulkevia, vaan julkisen ja perheen vastuut kombinoituvat 

ja sekoittuvat monin tavoin. Seuraavassa rajoitutaan kommentoimaan ta-
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vanomaisia tilanteita lähinnä sukupolvisuhteiden näkökulmasta ja jäte-

tään erityistilanteet, kuten vammaisen tai sairaan lapsen perheet, tarkas-

telun ulkopuolelle.

Oikeudellinen elatus- ja hoivavastuu rajoittuu ydinperheeseen. Van-

hemmat ovat vastuussa lapsistaan, puolisot toistensa elatuksesta. Ydinper-

heen ulkopuoliset omaissuhteet eivät ole juridisesti velvoittavia elatus- ja 

hoivasuhteita, mutta niihin liittyy moraalisia ja emotionaalisia siteitä. Mo-

raalinen velvollisuus on kuitenkin diffuusia (Finch 1989). Vaikka esimer-

kiksi aikuiset lapset haluavat kantaa vastuuta vanhemmistaan, konkreet-

tisen avun ja huolenpidon luonne on neuvoteltava erikseen. Suomessa on 

havaittavissa tendenssejä, joita voi pitää uusfamilistisina: vähimmäisetuuk-

sien perhekohtaisuus, vanhusten kotipalvelun heikentyminen ja omaisten 

hoivavastuun kasvu, äitien käyttämien perhevapaiden pidentyminen ja 

pienten lasten kotihoidon yleistyminen. Uskallan väittää, että kognitiivi-

nen vastuumalli on kääntynyt niin, että perheet ovat vastuussa jäsenistään 

ja kokoavat tarjolla olevasta julkisesta ja yksityisestä avusta ja palvelusta it-

selleen sopivia paketteja. 

Rakenteelliset prosessit ovat kutistaneet perheissä ja omaissuhteissa 

annetun (kokoaika)hoivan mahdollisuutta. Yksin asuvat ja yksinhuolta-

jat yleistyvät. Vuonna 1990 yksinhuoltajien osuus oli noin 14 prosenttia 

lapsiperheistä, vuonna 2003 jo 20 prosenttia. Yksinhuoltajilla on suu-

rin paitsi taloudellisen (Moisio toim. 2005) myös hoivaköyhyyden riski 

(Kröger 2005a). Kolme sukupolvea asuu harvoin yhdessä, ja täten ydin-

perherajan ylittävä auttaminen tapahtuu matkan päästä. Stakesin vuoden 

2004 hyvinvointikyselyn mukaan vanhimmassa ikäryhmässä (85+) mel-

kein kaikki naiset asuvat yksin (88 %), miehistäkin 40 prosenttia (Vaara-

ma ym. 2006). Rakenteisiin liittyy sekin, että olivatpa hoivaajat ja auttajat 

vanhempia, puolisoita, lapsia tai isovanhempia, he ovat usein työssä käy-

viä. Toki vaativinta hoivatyötä tehdään kokoaikaisesti, äidit hoitavat pie-

niä lapsia perhevapailla ja eläkeläiset puolisoitaan. 

Sukupolvisuhteet 

Eläketurva on muuttanut alun perin yksityisen sukupolvien ketjukirjeen 

julkiseksi. Kukaan tuskin ajattelee enää eläketurvan vaihtamista omien 

vanhempien elatusvelvollisuuteen. Suurten ikäluokkien jäljessä tulevien 
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pienten ikäluokkien edustajat arvostelevat tosin myös sitä kollektiivista 

vastuuta, jonka he joutuvat ottamaan heitä edeltävien ikäluokkien eläk-

keiden rahoittamisesta. Sukupolvien väliset yksityiset tulonsiirrot sen si-

jaan kulkevat nyt vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle. Martin Koh-

lin karkeiden saksalaisarvioiden mukaan kuudesosa eläketulosta päätyy 

perheensisäisesti nuoremmalle sukupolvelle (Kantola & Kautto 2002).

Sen sijaan vanhojen ihmisten hoivavastuun siirtämistä perheille ja 

omaisille vaaditaan ajoittain, ja julkisten palvelujen kattavuuden tai ta-

son heikentyessä tosiasiallista auttamisvastuuta onkin siirtynyt. Hoiva ei 

ole kollektivisoitunut samassa määrin kuin elatus ja se näyttää sosiaalieet-

tisesti eri asialta. Rakkaus ja vastavuoroisuus liitetään nimenomaan hoi-

vaan. Hoitoa tarvitseva vanhempi on kuitenkin epätasaisesti ja sattuman-

varaisesti jakautuva riski, samaan tapaan kuin oma sairaus (Baldock & 

Evers 1991), ja voi kysyä, millainen sosiaalietiikka voi edellyttää lapsilta 

hoivatyötä. Kysymys on enemmän moraalisista tunteista kuin eksplikoi-

dusta sosiaalietiikasta. 

Suomalaisten aineistojen (esim. Salmi & Lammi-Taskula 2004) va-

lossa sukupolvien välillä on monensuuntaisia hoito- ja auttamissuhteita. 

Pelko, että kehittyneet julkiset palvelut olisivat kuihduttaneet informaa-

lin auttamisen, ei pidä paikkaansa (Kröger 2005b). Läheiset ovat vanho-

jen ihmisten yleisin avun lähde (Vaarama ym. 2006; Blomgren ym. 2006). 

Apua tarvitsevista 70 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia sai pelkästään tai 

myös epävirallista apua (Blomgren ym. 2006). Pelkästään virallisen avun 

varassa oli alle 20 prosenttia. Ruotsalaistutkimusten mukaan omaiset ovat 

lisänneet vanhojen ihmisten auttamista julkisen kotipalvelun heikentyessä 

(Szebehely 2005), ja näin voi olettaa tapahtuneen Suomessakin. Mutta apu 

kulkee toiseenkin suuntaan. Isovanhemmat ovat tärkeä tilapäisen ja osa-

aikaisen lastenhoidon resurssi. Sen sijaan usein vielä itsekin työssä käyvis-

tä isovanhemmista ei ole säännöllisiksi hoitajiksi. 

Kun palkka ja sosiaaliturva eivät riitä, sukulaisten ja ystävien talou-

dellinen apu on tärkeä toimeentulon keino. Suomessa kotitalouksien kes-

kinäisten tulonsiirtojen merkitystä toimeentulolle ei juuri ole tutkittu 

(Niemelä 2005). Turkulaisaineistojen mukaan vuonna 1995 neljännes ja 

vuonna 2000 viidennes vastaajista oli joutunut turvautumaan sukulais-

ten tai ystävien apuun. Kysymys oli muotoiltu: ”Oletko viimeksi kuluneen 

vuoden aikana joutunut lainaamaan rahaa ystäviltäsi tai sukulaisiltasi sel-
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viytyäksesi päivittäisistä menoista?” Avun suuruudesta ei ole tietoa. Sen 

sijaan aineistot kertovat, että apua ovat tarvinneet ennen muuta työttö-

mät, opiskelijat ja nuoret ja että epävirallisen avun merkitys huono-osais-

ten selviytymiselle lisääntyi 1990-luvun lopulla. 

Niin lasten, vanhusten kuin muiden avuttomien julkiset hoivapal-

velut ovat erityisen tärkeitä huono-osaisille perheille ja ne lisäävät valin-

nanvapautta muidenkin elämään (Sipilä & Kröger 2004). Ne estävät pa-

kotetun altruismin tilanteita, jotka eivät ole suotavia hoivan kummankaan 

osapuolen kannalta. Kyselyissä vanhenevat ihmiset pelkäävät riippuvuut-

ta omista lapsistaan, ja silloin kun on kysymys laaja-alaisesta ja intiimis-

tä hoitamisesta, vieraiden antamaa apua priorisoidaan (Szebehely 2005). 

Käytännössä avun tarpeen kasvaessa saatetaan ilman tietoista päätöstä 

ajautua asteittain tiiviimpään omaisapuun – rakkaudesta, velvollisuudes-

ta, syyllisyydestä tai palvelujen aukkojen paljastuessa.

Elää köyhänä ja kuolla rikkaana – perinnön ongelma 

Sukupolvien suhteita koskettaa myös perinnön dilemma. Kaikilla ei ole 

mahdollisuutta koota ja jättää perintöä, mutta suomalaisessa kodinomis-

tusyhteiskunnassa oma asunto on tavallinen, ahkeran ja vastuullisen elä-

män merkki. Perintökysymys aktualisoituu entisestään, kun suuret ikä-

luokat alkavat jättää perintöjä, sillä he ovat Suomen tähänastisen historian 

vaurain sukupolvi. Perintö koskettaa sukupolvien yksityisiä suhteita, mut-

ta se on myös yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen kysymys. Radikaa-

lin näkemyksen mukaan perintö on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen 

ja se tulisi verottaa pois 100 prosentin perintöverolla. Sosiaalipoliittisesta 

näkökulmasta kysytään, tulisiko vanhojen ihmisten käyttää varallisuuten-

sa omaan hoitoonsa (joko yksityisten palvelujen ostoon tai julkisen hoi-

don kustannuksiin) tai tulisiko se pakkoluovuttaa kollektiiviseen rahas-

toon. Kuuluvatko vanhojen ihmisten tulot ja varat heille itselleen, heidän 

lapsilleen vai yhteiseen käyttöön?

Britanniassa kansalaisten näkemyksistä on osin vastakkaisia tut-

kimustuloksia. Karen Rowlingson (2006) tiivistää kaksi stereotyyppistä 

ikääntyviä koskevaa näkemystä. Toisen mukaan he ”elävät köyhinä kuol-

lakseen rikkaina”, siis nuukiin sukupolviin kuuluneina eivät uskalla tai ha-
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lua kuluttaa omia varojaan. Toisen mukaan nykyiset ikääntyvät tuhlaavat 

itsekkäästi varallisuutensa maailmanympärysristeilyihin sen sijaan, että he 

säästäisivät sen lapsilleen tai hoitokustannuksiinsa. Näille on keksitty oma 

brändikin, SKlers (people Spending their Kids’ Inheritance), rinnakkaisek-

si nuoren sukupolven itsekkyydelle (Tinks, two incomes no kids). Kansa-

laisten moraali on ristiriitainen. Normit sekä antavat vanheneville oikeu-

den käyttää ja kuluttaa varojaan että odottavat heidän säästävän lapsiaan 

varten. Vanhenevat ihmiset säästävät eri motiiveista, ”pahan päivän varal-

le”, kompensoimaan (Britanniassa) yhä pienemmäksi käyviä eläkkeitä ja 

myös jättääkseen jotain lapsilleen. VATT:n tuoreen tutkimuksen (Riihe-

lä 2006) mukaan suomalaisten säästäminen on huipussaan 55-vuotiaana, 

eikä se vähene eläkkeelle siirryttäessä. Täten oletus, että työiässä sääste-

tään, jotta eläkkeellä voitaisiin kuluttaa, ei pidä paikkaansa. Englantilaisis-

sa mielipidekyselyissä väestön enemmistö katsoo, että vanhoilla ihmisillä 

pitäisi olla oikeus jättää varallisuutensa ja säästönsä lapsille ilman, että si-

tä tarvitsisi käyttää hoidon kustantamiseen. Taustalla on luovuttamaton 

oikeus omaan omaisuuteen. Asuntovarallisuuden käyttöä oman hoivan 

kustannuksiin hillitsee myös se, että kansalaiset eivät luota varallisuutta 

hoivan vastineiksi panttaaviin rahalaitoksiin, vaan katsovat niiden huijaa-

van ihmisiä. Jos luotettavat ja maineikkaat säätiöt olisivat kehittäneet vas-

taavan toiminnan, vaihto oletettaisiin reilummaksi. 

Suomessa julkinen palvelujärjestelmä ja universaali normi ovat Bri-

tanniaa vahvempia. Myös omistusoikeus omalla tai edeltävien sukupol-

vien työllä hankittuun omaisuuteen (asuntoon, tilaan, metsään, säästöi-

hin) on ilmeisen vahva normi. Asunto on koti eikä varallisuutta. Tämä 

on agraaris-konservatiivista perua, eikä se ole mukautunut nykyiseen spe-

kulatiivisten vaurastumisoptioiden aikaan. Voisi siis olettaa, että normi, 

jonka mukaan vanhoilla ihmisillä tulee olla oikeus omaan omaisuuteen-

sa ja mahdollisuus sen jättämiseen lapsille, on Suomessa jopa Britanniaa 

vahvempi. Nyt ei keskustellakaan perintöveron kiristämisestä vaan kesäl-

lä 2006 on käynnissä kova painostus sen poistamiseksi tai lieventämisek-

si. Voi myös olla, että yritykset ottaa perinnöt yhteiseen käyttöön, vaikka 

vain oman julkisen hoidon kustannuksiin, saisivat aikaan harmaata omai-

suuden siirtoa ja että rikkaat osaisivat käyttää nämä mahdollisuudet taval-

lisia kodinomistajia paremmin. 
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Lasten kotihoito ja omaishoito

Familistisessa sosiaalipolitiikassa naisilta odotettu hoiva on ollut selviö ja 

esimerkiksi julkisen korvauksen maksaminen omien lasten tai sairaiden, 

vammaisten ja vanhojen perheenjäsenten hoitamisesta on mahdottomuus. 

Naisten muodostaman ilmaisen hoivaresurssin problematisoituminen on 

tehnyt hoivasta entistä poliittisemman kysymyksen ja vaatinut uusia rat-

kaisuja myös perhekeskeisen sosiaalipolitiikan maissa (esim. Alankomais-

sa, Saksassa, Britanniassa) (Lewis 1999; Kautto 2001; Evers ym. 2005). 

Perheensisäiset hoivasuhteet syntyvät velvollisuudesta ja rakkau-

desta. Ne voivat olla luonnollisia jatkeita vuosikymmenten avioliitoille ja 

vanhempien ja lasten suhteille tai pakotettua ja vastenmielistä ”uhrautu-

mista, mutta useimmiten niissä eletään kaikkien tunteiden kirjoa. Ant-

tonen ja Sipilä (1992) sanovat, että näistä löytyvät sekä parhaimmat et-

tä pahimmat hoivasuhteet. Lasten ja vanhusten hoito kotona tai julkisissa 

organisaatioissa ovat jossain määrin funktionaalisia vaihtoehtoja, vaikka 

yhteiskunnallisilta kokonaisseurauksiltaan varsin erilaisia ratkaisuja. Las-

ten tai muiden avuttomien kotona tapahtuvan hoidon korvaamisessa tuin 

ja avustuksin yhdistyvät yksityinen hoivavastuu ja julkinen toimeentulo-

vastuu. Logiikka on ollut se, että ensin on luotu sosiaalinen tai suorastaan 

subjektiivinen oikeus julkiseen hoivapalveluun. Tämän jälkeen on alka-

nut näyttää sekä kotihoivaajien kannalta oikeudenmukaiselta että julkis-

ten menojen kannalta edulliselta kompensoida kotona tapahtuvaa hoivaa. 

Näin voidaan vähentää julkisiin hoivapalveluihin kohdistuvaa painet-

ta ja tunnustaa kotona tehtävän hoivatyön arvo. Lasten kotihoidon tu-

ki on antanut sekä taloudellisen että moraalisen kannustimen kotihoidon 

yleistymiseen. Tuki on vakiintunut ja suurin osa lapsiperheitä käyttää si-

tä ainakin lyhyen jakson, arvion mukaan 85 prosenttia jossakin vaiheessa 

ennen lapsen kolmatta syntymäpäivää, sitä pitempään, mitä heikompi äi-

din työmarkkina-asema on (Salmi & Lammi-Taskula 2004; Hämäläinen 

2005). Suomesta on kansainvälisessä vertailussa tullut poikkeuksellinen 

maa, joka on kaukana työssä käyvien äitien ja laitoshoidossa olevien las-

ten myytistä. OECD-maiden keskinäisessä vertailussa nelivuotiaiden ikä-

luokasta on organisoidun päivähoidon tai varhaiskasvatuksen piirissä vii-

destäkymmenestä liki sataan prosenttiin, Suomessa 40 prosenttia (vuonna 
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1999, Pearson & Martin 2005). OECD:n tilaston mukaan Suomen jäljessä 

olivat lähinnä Korea, Turkki ja Sveitsi.10 

Varhaiskasvatuksen ohella toinen ajankohtainen kysymys koskee 

koulupäivän pituutta. Kasvatuspsykologit ja opetusministeri ehdottavat 

ns. kokonaiskoulupäivää tai – kuten sitä myös on alettu kutsua – ehey-

tettyä11 koulupäivää. Koulupäivät ovat nyt vanhempien työpäiviä lyhyem-

mät, mikä jättää lapsille aikuisetonta aikaa sekä koulun alkuun että lop-

puun. Koulut järjestävät koulupäivän jälkeen harrastustoimintaa hyvin 

vaihtelevasti, eikä niillä ole siihen velvollisuutta. Kokonaiskoulupäivä oli-

si pitempi ja siihen sisältyisi harrastustoimintaa varsinaisen kouluopetuk-

sen ohella. Ehdotuksesta keskustellaan tietysti resurssikysymyksenä, mutta 

sen ohella myös yhteiskunnan (julkisen sektorin, koulun) ja vanhempien 

vastuuta koskevana kysymyksenä. Kenen vastuulle ja päätettäviksi kuu-

luvat koululaisten iltapäivätunnit? Ratkaisu esitetään sellaisen yhteiskun-

nan vaatimaksi innovaatioksi, jossa molemmat tai ainoa vanhempi käyvät 

työssä. Periaatteellisimmat vasta-argumentit koskevat kasvatusvastuu-

ta. ”Eheytetty koulupäivä on kasvatusvastuun ulkoistamista (…) Syrjäy-

tymisen ehkäisemisessä mennään todella hakoteille, jos kuvitellaan sen 

hoituvan eheytetyn koulupäivän tapaisilla keinoilla. Parempi resepti on 

vanhempien tukeminen kasvatustyössään, ei kasvatusvastuun ottaminen 

yhteiskunnan tehtäväksi.” (Psykologi, HS Mielipide 1.6.2006.) 

Sairauden ja vanhuuden vuoksi avuttomien kotona tapahtuvaa 

hoivaa tuetaan kahden kanavan kautta. Osa maksetaan hoitajalle, osa apua 

tarvitsevalle. Kelan maksamiin kuuluvat lapsen hoitotuki ja erityishoito-

raha sekä 16 vuoden ikärajan jälkeen eläkkeensaajan hoitotuki. Kelan hoi-

totuki, joka maksetaan hakemuksesta apua tarvitsevalle itselleen, on huo-

nosti tunnettu. Onkin mietitty, voisiko se olla osin ikäperusteinen, niin 

ettei oikeutusta tarvitsisi aina erikseen osoittaa. 

10 Lasten ja vanhusten hoitoa koskevissa kansainvälisissä aineistoissa ja tilastoissa on lu-
kuisia vertailuongelmia. Joka tapauksessa Suomessa ei ole pakollista varhaiskasvatusta tai esikou-
luopetusta, ja koulunaloittamisikä on eurooppalaisittain korkea. Täten myös yli kolmevuotiaat, 
joihin kotihoidon tuki ei ulotu, ovat keskimääräistä useammin instituutioiden ulkopuolella, vain 
perheiden kasvatettavana. 

11 Eheytyminen saattaa olla integroidun suomennos. Minulle se tuo mieleen fundamen-
talistikristillisten retoriikan homoseksuaalien ”eheytymisestä”. Kokonaiskoulupäivää on kokeiltu 
hyvin tuloksin Sitran rahoittamassa hankkeessa (Pulkkinen & Launonen 2005). Yksi pelko on, et-
tei järjestelylle koko maahan levitettynä löydy samanlaisia resursseja kuin kokeilussa eivätkä tulok-
setkaan olisi yhtä hyvät. 
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Kunnallinen omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle. Läheissuhteissa 

annetaan sitovuudeltaan ja vaativuudeltaan monenlaista apua. Sen rajaa-

minen, kuka auttaja on omaishoitaja, ei ole yksiselitteistä. Omaishoitajuut-

ta on pyritty määrittelemään liittämällä se perheenjäsenen terveydentilassa 

tai toimintakyvyssä tapahtuviin muutoksiin. Vaikka määrittely ei ole yksi-

selitteinen, Suomessa on arvioitu olevan yli 300 000 omaishoitajaa. Näistä 

vuonna 2002 oli kunnallisen omaishoidon tuen piirissä noin 25 000 hen-

keä. Omaishoidon tuen myöntäminen riippuu kunkin kunnan käyttämis-

tä kriteereistä ja tarkoitukseen varaamista määrärahoista (Aaltonen 2005). 

Tuki suunnataan periaatteessa hoidettavan lääketieteellisesti arvioidun ti-

lan ja hoidon tarpeen nojalla, mutta palkkioluokkien määrä ja palkkion 

taso vaihtelevat kunnittain. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen lain ja 

vuoden 2006 valtion budjetin yhteydessä tuen minimi asetettiin 300 eu-

roksi/kk. Laki ei välttämättä merkinnyt omaishoitajien aseman kohene-

mista. Lehdet alkoivat ensin kertoa, että kunnat maksavat kyllä minimin, 

mutta ovat samalla leikanneet korkeampia palkkioita (HS 1.2.2006). Val-

tiontilintarkastajien tilaaman raportin mukaan omaishoitolain tavoitteet 

eivät toteudu, monet kunnat heikensivät uusien sopimusten ehtoja. Ra-

portin mukaan joka neljäs kunta ei toteuta lain henkeä (HS 9.6.2006). Voi-

si ajatella, että vanhat, usein itsekin huonokuntoiset eläkeläishoitajat tar-

vitsevat tuekseen ennen muuta kotiapua ja vapaapäiviä, työikäiset myös 

taloudellista kompensaatiota. Työssä käyvät tarvitsevat sekä vapaamah-

dollisuuksia että taloudellista kompensaatiota. Tällaisia mahdollisuuk-

sia antavat osa-aikaeläke, vuorotteluvapaa ja saattovapaa. Tämän vuoden 

(2006) alusta otettiin käyttöön 600 euron kuukausikorvaus omaiselle, jo-

ka jää työstä pois lyhytaikaista saattohoitoa varten. 

Kun kotona tapahtuva hoito mielletään käyttämättä jätetyksi oikeu-

deksi julkiseen hoivaan, kansalaiset vertaavat korvauksia julkisen hoidon 

kustannuksiin. Vanhatkin ihmiset osaavat laskea, paljonko he hoitotyöl-

lään säästävät ”yhteiskunnalle” ja odottavat siitä korvausta. Lasten päivä-

hoidon osalta esiintyy vaatimuksia siitä, että kaikki hoitomuodot tulisi 

asettaa taloudellisesti samanarvoisiksi, kun nyt julkinen valta suosii tiet-

tyä elämäntapaa eli lasten päivähoitoa. Tätä ns. tasarahamallia ajamaan 

on perustettu Lapsiperheiden etujärjestö. Näkökannan mukaan koti on 

lapsen paras paikka, eikä päivähoidon muille tavoitteille (sukupuolten ja 

sosiaalinen tasa-arvo, varhaiskasvatus) anneta painoa. Samoin arvostelu 
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jättää huomiotta päivähoidon myönteiset taloudelliset kerrannaisvaiku-

tukset (Kajanoja 1999). 

Perhehoito 

Julkisen ja informaalin välille sijoittuu myös kodeissa muille kuin per-

heenjäsenille ja omaisille annettava hoito: lasten perhepäivähoito, huos-

taan otettujen lasten sijoittaminen perheisiin sekä muiden apua tarvit-

sevien (vanhusten, vammaisten) perhehoito. Kaikki nämä on integroitu 

osaksi julkista palvelujärjestelmää, ja hoitajat saavat palkkaa, korvausta 

ja kulukorvausta. Hoito tapahtuu hoitajien kodeissa, perhe-elämään li-

mittyneenä, ja ammatilliset pätevyysvaatimukset siihen ovat vähäisem-

mät kuin vastaavaan laitosmuotoiseen hoitoon. Hoitomuodot kombi-

noivat perheenäidin työtä ja ammattityötä ja hyödyntävät usein perheen 

yhteisiä resursseja. Julkiselle vallalle yksityistä tilaa (kotia) hyödyntävät ja 

matalampien ammattivaatimusten hoitomuodot ovat laitosmaista hoi-

toa edullisempia. Lukumääräisesti merkittävintä on ollut perhepäivähoi-

to. Monet ”villit” perhepäivähoitajat siirtyivät kunnallisiksi päivähoitolain 

myötä. Perhepäivähoito on yhdistänyt kuntien intressin edulliseen hoi-

tomuotoon, naisten halun yhdistää ansiotyö ja omien lasten hoito sekä 

perheiden intressin kodinomaiseen, usein joustavaan hoitoon. Nyt per-

hepäivähoitajien määrä on laskussa (v. 2003 15 400). Lastensuojelun per-

hehoitokotien eli sijaisvanhempien lukumäärä oli vuoden 2004 lopussa 

4 713. Lukumäärä ei ole mitätön, mutta perheiden tarjonta ei vastaa ky-

syntää. Myös kehitysvammaisia hoidetaan (toisten) kodeissa jonkin ver-

ran (v. 2004 1 097 kotia). Sen sijaan vanhusten hoitomuotona se on aika 

tuntematon (v. 2004 lopussa 38 vanhusta) (Stakes; Kuntien toimintatilas-

to, Tilastokeskus). Perhehoitoliitto verkostoi, tukee ja kouluttaa perhehoi-

toperheitä. 
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Kansalaisjärjestöt, vapaaehtoissektori ja kirkko
Järjestösektoria on kuvattu lukuisin eri käsittein, mikä jo sinänsä kuvaa 

sen monitahoisuutta ja elävyyttä. Kaikki seuraavat ovat käytössä Suomes-

sa tai kansainvälisesti: kolmas, järjestö-, yhteisö-, vapaaehtois-, epäviral-

linen sektori, non profit, non governmental ja yleishyödylliset organisaa-

tiot, kansalaisyhteiskunta ja välitaso. Suomessa kolmannen sektorin käsite 

nousi käyttöön 1990-luvun alussa, nyt selkeintä on puhua kansalaisjärjes-

töistä. Aluetta on pakotettu ”sektoriksi” samoin kuin markkina-, julkista 

ja kotitaloussektoriakin. 

Yhdistykset ja kansalaisjärjestöt muistuttavat toisaalta enemmän jul-

kista, toisaalta markkinoita. Ne eivät tavoittele yritystaloudellisia pää-

määriä vaan julkisen toiminnan kanssa samanlaisia, yleishyödyllisiksi 

kutsuttuja päämääriä, ja niiden toiminta riippuu olennaisesti julkises-

ta rahoituksesta, jota niille kanavoituu useita reittejä pitkin (palvelujen 

myynti kunnille, toiminta-avustukset, Raha-automaattiyhdistyksen avus-

tukset, projektirahoitus). Järjestöt, yhdistykset ja kirkko ovat olennainen 

osa yhteiskunnan aatteellista, moraalista ja yhteisvastuun infrastruktuu-

ria. Toisaalta järjestöt ovat yritysten kanssa samanlaisia, vapaita ja vapaa-

ehtoisia toimijoita. Laki ei voi velvoittaa niitä sen enempää kuin yrityksiä-

kään tuottamaan apua, tukea tai palveluja. Palvelujen tuottajina ne myös 

yhä useammin rinnastetaan yrityksiin. 

Järjestöjen rooli sosiaalipolitiikan kokonaisuudessa 

Suomi on yhdistysten ja järjestöjen maa. Risto Alapuro (2005, sit. Luh-

takallio & Siisiäinen 2006) on ehdottanut, että Suomi kärsii organisaa-

tiosyndroomasta. Kollektiivista tai yhteisöllistä toimintaa on vaikeaa or-

ganisoida ilman muodollista rekisteröitymistä. Ollakseen uskottavia ja 

saadakseen julkista rahoitusta uudet kollektiiviset toiminnot pyrkivät re-

kisteröitymään yhdistyksiksi ja välttämään sellaisia protestimuotoja, joi-

ta etabloitunut valta ei hyväksy. Toisaalta yhdistystoiminnan vilkkautta 

on pidetty osoituksena siitä, ettei sosiaalinen pääoma tai kansalaistoimin-

ta ole rapautumassa. Uudet yhdistykset ovat kuitenkin paljolti paikallisia 

elämäntyyli- ja harrastusyhdistyksiä, eivät sosiaaliseen auttamiseen suun-
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tautuneita (Siisiäinen 2002). Keskityn seuraavassa vain sosiaali- ja terveys-

alan järjestöihin, vaikka muillakin järjestöillä on merkitystä yhteiselle 

hyvinvoinnille. Sosiaalibarometrissa (2006, 157) sosiaali- ja terveysalan 

järjestöiksi määritellään järjestöt, joiden tarkoituksena on joko jonkin eri-

tyisryhmän, oman jäsenistön tai hyvinkin laajan väestönosan terveyden, 

fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistä-

minen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt kietoutuvat monin ja tiivistynein 

sitein julkiseen toimintaan, sekä valtakunnallisiksi vaikuttajiksi että pai-

kallisten verkostojen ja verkostotyön osaksi (Möttönen & Niemelä 2005). 

Niillä on esimerkiksi merkittävä tehtävä ehkäisevän työn tekijöinä ja tie-

don välittäjinä niin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kuin koko väes-

tölle.

Vanhimmat toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat 1800-lu-

vulta, ja uusia syntyy edelleenkin. Martti Siisiäisen (2002) mukaan 1990-

luvulla perustettiin yhteensä 2 075 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. 

Vanhimmat (paikallis)yhdistykset ovat kansanterveys-, vammais- sekä 

lastensuojelu- ja nuorisotyöyhdistyksiä, uusimmat toimivat usein päih-

de-, huume- ja raittiustyössä, työllistymisen tukemisessa tai toiminnas-

sa, jolla ei ole yhtä selkeästi rajattua kohderyhmää (Vuorinen ym. 2004). 

Järjestöjen toiminnan painopiste on vuosikymmenten kuluessa siirtynyt 

aatteellisesta hyväntekeväisyydestä kohti nykyistä profiilia, jossa yhdisty-

vät uusien toimintamuotojen innovointi, asiantuntijuus, työllistäminen, 

oman intressiryhmän asianajo, kampanjointi, tiedotus, varojen hankinta, 

ammattityönä tuotetut palvelut ja vertaistuki. Profiilien painopiste vaih-

telee aluetasolta toiselle. Valtaosa (86 %) paikallisyhdistyksistä kuuluu val-

takunnalliseen järjestöön. Kaikkien tasojen (liitto-, alue- ja paikallistaso-

jen) aktiivit korostavat vertaistoimintaa keskeisenä toimintamuotona.

Viimeistään 1990-luvun talouskriisi muutti Suomessa suhtautumista 

järjestöihin; näkymättömästä kolmannesta sektorista tuli näkyvä nimen-

omaan sosiaalipoliittisena toimijana. Ilmiössä voi nähdä yleisemmän siir-

tymän hyvinvointivaltion laajentamisesta kansalaisyhteiskuntaprojektiin 

(Koskiaho ym. 1999). Taloudellisen ja sosiaalisen kriisin oloissa järjestöiltä 

ja kirkolta alettiin odottaa suorempaa sosiaalipoliittista tehtävää, vastuuta 

palvelujen tuottamisesta, työllistämisestä, syrjäytyneiden osallistamisesta 

ja sosiaalisesta tuesta. Laman aikaisissa ja jälkeisissä oloissa kolmas sekto-

ri – vanhat järjestöt, uudet yhdistykset ja kirkko – pystyi tarttumaan myös 
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uusiin ongelmiin, kuten nälkään, huumeisiin, prostituution, seksibisnek-

sen ja perheväkivallan uhrien tukeen. Viime vuosikymmenen lopulla teh-

dyssä kyselyssä sosiaali- ja terveysalan järjestöjohto ajatteli yleisesti, että 

järjestöjen merkitys oli kasvanut (94 %) ja arvostus lisääntynyt (82 %) 

(Heikkilä & Karjalainen 1999). Sittemmin on painotettu yhä enemmän 

järjestöjä yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja sosiaalisen pääoman luoji-

na. Yhdistysten kautta saavutetaan ruohonjuuritasoon suora yhteys, jota 

viranomaisten on mahdoton saada. Täten yhdistykset voivat myös tuottaa 

”toista tietoa”, arjen tietoa tai vastatietoa (Heikkilä & Karjalainen 1999). 

Järjestöjen sosiaalipoliittinen rooli on monitahoinen. Niiden eri-

tyinen panos sosiaali- ja terveysalan kentässä paikantuu yhtäältä huono-

osaisiin, toisaalta ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan. Rahapulassa 

olevat kunnat ovat siirtäneet väliinputoajaryhmien ja huono-osaisimpien 

ryhmien palveluja lisääntyvästi järjestöjen ja kirkon diakonian vastuulle 

(Myllymäki & Tetri 2002). Viimeisen suojaverkon toimeentulotuen tuolla 

puolen muodostavat diakoniatyö sekä kirkon tai muiden yhteisöjen ruo-

kapankit (Iivari & Karjalainen 1999; Heikkilä & Karjalainen toim. 2000; 

Heikkilä ym. toim. 2000). Ruuan jakelu, joka ajateltiin lama-ajan hätä-

avuksi, näyttää jääneen pysyväksi. Ruokapankin kynnys on sosiaalitoimis-

toa matalampi ja vetoaa niihin, jotka eivät jaksa dokumentoida avun tar-

vettaan. Kuntien ja järjestöjen kesken on syntynyt uusia yhteistyömuotoja 

ja kumppanuussuhteita, esimerkiksi kuntien hallinnoimia säätiöitä. Yhte-

nä konkreettisena yllykkeenä on ollut sellaisen rahoituksen (ml. RAY) saa-

minen paikkakunnalle, jota kunnat eivät itse voi hakea (Möttönen 2002). 

RAY:n avustusten kohteena ovat erityisesti vanhustyö, päihdeongelmat, 

lastensuojelun tukeminen ja mielenterveystyö. Kun valtion kunnille jaka-

mia valtionosuuksia ei voi korvamerkitä, RAY:n avustukset ovat menneet 

niihin kipupisteisiin, joissa kansalaisten hätä on suurin (esim. huumetyön 

ja mielenterveystyön täsmärahoitus). 

Kolmannen sektorin työllistämistehtävän hoitamiseksi otettiin käyt-

töön yhdistelmätuki (1998). Työttömien yhdistyksistä on tullut työttö-

miä edustava neuvotteluorganisaatio ja sen ohella merkittävä työllistäjä 

alueinaan pääasiassa kierrätys ja edulliset ruokalat. Vuonna 2005 työttö-

mien yhdistykset työllistivät 4 235 henkilö ja tämän ohella niissä työs-

kenteli 1 282 vapaaehtoista. Eeva Luhtakallio ja Martti Siisiäinen (2006) 

esittävät esimerkkinä Kuhmon, jossa työttömien yhdistys on toiseksi suu-
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rin työllistäjä kunnan jälkeen. Kaiken kaikkiaan työttömien yhdistykset 

käyttivät kolmeatoista erilaista julkisen tuen muotoa työllistämisen ra-

hoittamisessa. Laman jälkeen huono-osaispolitiikka painottui siinä mää-

rin kolmanteen sektoriin kohdistuvissa odotuksissa, että Matti Heikkilä ja 

Jouko Karjalainen (1999) kysyivät, ovatko järjestöt kansalaisyhteiskunnan 

vai marginaalisten toimijoiden intressiryhmiä.

Oma-apu, vapaaehtoistoiminta ja rahalahjoitukset 
– konkreettista solidaarisuutta 

Vastuunkantoa veroja maksamalla on kutsuttu abstraktiksi solidaarisuu-

deksi, suoraa auttamista konkreettiseksi. Pohjoismaista mallia on arvos-

teltu siitä, että kansalaisten on liian helppo kuitata sosiaalinen vastuun-

sa verojen maksulla. Kun he maksavat ”korkeita” veroja, he voivat siirtää 

apua tarvitsevien auttamisen ”yhteiskunnalle”. 

Suora auttaminen, itsensä ja muiden, ei ole kuitenkaan niin vähäis-

tä kuin näyttäisi. Itse asiassa vapaaehtoistoiminnan aktiivisuus Suomessa 

on hyvää eurooppalaista tasoa. Esimerkiksi kirkon piirissä toteutuva aktii-

visuus on eurooppalaista kärkikastia (Nylund & Yeung 2005). Suora aut-

taminen on sekä oman avun ryhminä tapahtuvaa vertaistukea (vastavuo-

roista apua) että tukea tarvitseviin kohdistuvaa vapaaehtoistyötä. Osa siitä 

organisoituu järjestöissä ja yhdistyksissä, osa niiden ulkopuolella. Mari-

anne Nylund ja Anne Birgitta Yeung (2005, 15–16) tahtovat muistuttaa 

”ystävä- ja naapuriavun, vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan, epävirallisen 

auttamisen ja kaikenmoisen ’kimppatuen’ ja ’ystäväjelpin’ suuresta mer-

kityksestä sekä yksilön hyvälle elämälle että yhteiskunnan sidoksisuudel-

le”. Ne kanavoivat osan julkisiin palveluihin ja ammattiauttamiseen koh-

distuvasta paineesta. Vapaaehtoisella työllä on tärkeä rooli sekä modernin 

yhteiskunnan kriisitilanteissa (esim. tiepalvelu, meri- ja järvipelastus) että 

arjessa. Esimerkkejä ovat vaikkapa maahanmuuttajien tukihenkilöt, yksi-

näisten vanhusten ystävät, palvelevien puhelinten työntekijät ja nuoriso-

kahviloiden pyörittäjät.

Oman avun ryhmillä on pitkä perinne esimerkiksi AA-liikkeessä. 

Nylund (1996; 1999) on ryhmitellyt tutkimansa oman avun ryhmät seu-

raavasti: työttömien ja ylivelkaisten ryhmät, omais- ja läheisryhmät, psy-
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kososiaalisten sairauksien ryhmät, riippuvuusryhmät, perhe- ja ihmissuh-

deryhmät, somaattisten sairauksien ryhmät, naisryhmät ja kohtauspaikat. 

Työttömien ja ylivelkaisten ryhmät syntyivät 1990-luvun laman seurauk-

sena. Omais- ja läheisryhmissä toimivat lähinnä omaisiaan kotona hoi-

tavat puolisot ja psykiatristen potilaiden omaiset, muita ovat esimerkiksi 

nuorten rikoksentekijöiden vanhemmat, kehitysvammaisten vanhemmat, 

läheisensä menettäneet tai vapautuvien vankien läheiset. Perhe- ja ihmis-

suhderyhmät käsittelevät yksinhuoltajuuteen, avioeroon, lapsettomuu-

teen ja pikkulapsiperheeseen liittyviä tilanteita. Ryhmät ovat keskinäisen 

tuen, vuorovaikutuksen, harrastustoiminnan ja kampanjoinnin paikkoja. 

Oman avun ryhmät tarvitsevat infrastruktuurin, tilat ja aktiiveja, ja näi-

tä ovat tarjonneet kirkon diakonia, yhdistykset, kriisikeskukset ja kunnan 

sosiaalitoimi. Oma-apuryhmillä on elinkaarensa. Ne syntyvät, elävät ja 

kuolevat aktiivien mukana. 

Järjestöt kanavoivat edelleen jossain määrin vapaaehtoista järjes-

tö- ja auttamistyötä. Järjestötoiminta tarjoaa tilaa monenlaiselle toimin-

nalle, vaikuttamiselle, pitkäjänteiselle puurtamiselle johtokunnassa tai 

varainhankinnassa, tukihenkilötoiminnalle, ryhmätoiminnoille ja yhdes-

säolon edistämiselle (Ruohonen 2003). Vuoden 2004 Sosiaalibarometrin 

(2004, 52) mukaan vuosikymmenen alussa sosiaali- ja terveysjärjestöis-

sä oli 32 500 palkattua työntekijää ja sen lisäksi RAY-rahoitusta saaneilla 

järjestöillä oli toiminnassa mukana 184 000 vapaaehtoista (v. 2001). Ur-

heiluseurat nojaavat olennaisilta osin vapaaehtoistyöhön. Vaikka kysymys 

ei ole suoraan sosiaalisesta työstä, sillä on merkitystä sosiaalisten ja ter-

veysongelmien ennaltaehkäisyssä. Merkittävää on myös urheiluseuratoi-

minnan kyky kanavoida miesten panosta, kun sosiaalialan ruohonjuures-

sa toimivat enimmäkseen naiset. 

Vapaaehtoistyössä on auttajan ja tukea tarvitsevan asetelma, mut-

ta toimintaan motivoi tavallisesti siitä omalle elämälle saatu merkitys 

ja sisältö. Kaikkein huono-osaisimmilla on kuitenkin vähän yhteisölli-

siä resursseja itsensä auttamiseen. Tendenssinä ja uhkanakin on, että va-

paaehtoistoimintaan osallistuvat aktiiviset ja monitaitoiset ihmiset; syrjäy-

tymisvaarassa olevat jäävät ulkopuolelle. Mielipidetutkimukset kertovat 

kansalaisten periaatteellisesta valmiudesta vapaaehtoistyöhön, mutta sii-

tä realisoituu vain murto-osa. Vaadittaisiin siis onnistunutta ja aktiivis-

ta rekrytointia.



Stakes 2006

4   Yksityiset hyvinvoinnin tuottajat

12�

Kansainvälinen tutkimus kertoo vapaaehtoistoiminnan uusista tren-

deistä (Nylund & Yeung 2005, 27–30). Listan kärkeen on nostettu episo-

disen vapaaehtoisuuden, pätkävapaaehtoisuuden nousu, hetkellinen, yh-

teisöllisyyttä synnyttävä auttamisinto, josta hyvänä esimerkkinä toimii 

vuoden 2004 tsunami-katastrofin synnyttämä välittämisen ja auttami-

sen aalto. Väliaikaista vapaaehtoisuutta on myös vaikkapa sellainen nuor-

ten vapaaehtoistyö, joka luetaan harjoitteluksi tai ansioksi koulutukseen 

hakeuduttaessa. Muita uusia trendejä ovat yritysten vapaaehtoisprojektit, 

virtuaalivapaaehtoisuus ja ylikansallinen vapaaehtoisuus. Netissä realisoi-

tuvaa virtuaalivapaaehtoisuutta edustavat vaikkapa tutkimus- ja tausta-

työ, neuvojen antaminen ja mentorointi, tietokantojen luominen, netti-

sivujen ja uutiskirjeiden suunnittelu, kielenkäännöspalvelut sekä netin 

keskusteluryhmien aloittaminen ja ohjaaminen. 

Vapaaehtoista auttamista on myös rahan lahjoittaminen. Järjestötoi-

minta kerääkin osan resursseistaan lahjoituksin ja kampanjoin. Varojen 

kerääminen on säädeltyä ja se vaatii työtä, palkattua tai vapaaehtoista. Ke-

räystoiminta yleistyi 1990-luvulla. Tänä päivänä kaduilta hankitut lahjoi-

tukset ja kuukausilahjoittajat ovat monen etabloidun järjestön tärkein tu-

lonlähde (HS 26.5.2006). Joskus keräystoiminnassa paljastuu huijausta tai 

kalliita keräyskustannuksia, mikä on omiaan syömään luottamusta keräys-

toimintaa kohtaan. Uusi laki määrittelee keräysten säännöt ja edellyttää 

kerääjältä rekisteröitymistä.

Vakiintuneita keräyksiä edustavat syksyllä 2005 viimeistä kertaa to-

teutettu sotainvalidien syyskeräys, SPR:n nälkäpäivä ja kirkon yhteisvas-

tuukeräys. SPR:n nälkäpäivä kokosi vuonna 2004 2,4 miljoonaa euroa, kir-

kon yhteisvastuukeräyksen tulos oli vuonna 2005 4,7 miljoonaa euroa, eli 

se kokoaa vuosittain euron verran suomalaista kohti. Kunta-aineiston va-

lossa näyttää siltä, että mitä varakkaampia asukkaat ovat, sitä vähemmän 

annetaan yhteisvastuukeräykseen. Antamista ei siis rajoita varojen niuk-

kuus (Saari ym. 2005). Tämän päivän auttaja haluaa auttamisestaankin 

yhteisöllisen elämyksen tai tunnustusta. Kirkon yhteisvastuukeräyksen ke-

räystuotto kasvoi vuosikymmeniä aina 1990-luvulle saakka, ja näytti siltä, 

että hyvinvointivaltion täydellistyminen ja konkreettinen antaminen tuke-

vat toisiaan (Saari ym. 2005; Malkavaara toim. 2000). Mutta jokin murtui 

1990-luvulla. Keräyksen tuotot ovat aikaisempaa epävarmempia ja keräys-

sidonnaisempia. Tämän päivän antaja on alttiina lukuisille kampanjoille 
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ja valitsee lahjoituksen kohteensa aikaisempaa tarkemmin, pikemmin epi-

sodisesti kuin uskollisesti. Globaalissa ja kosmopolitisoituvassa maailmas-

sa kotimaisten kohteiden rinnalla kilpailevat ulkomainen hätä, nälkäkata-

strofit, luonnonmullistukset ja sodat. 

Vapaaehtoinen auttaminen ja antaminen kuuluvat myös kehittynee-

seen hyvinvointivaltioon. Ne tilkitsevät aukkoja ja antavat mahdollisuu-

den osallistumiseen. Vapaaehtoistoiminnalla ja rahaa lahjoittamalla kan-

salaiset voivat itse valita apunsa kohteen. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa 

paikalliset, uskonnollisten tai muiden yhteisöjen organisoimat auttamis-

kampanjat esittävät tärkeää osaa sekä köyhien auttamisessa että kriisi- ja 

hätätapauksissa. Ne saattaisivat esittää vähän suurempaa osaa Suomessa-

kin, jos löydetään kansalaisiin vetoavia auttamisen tapoja. Mutta Suomes-

sa tuskin halutaan sellaista (amerikkalaista) konkreettista solidaarisuutta, 

jossa varat vaikkapa ohitusleikkausta tai syöpähoitoja varten jouduttaisiin 

keräämään naapuristosta. Suomessa myös suhtaudutaan varauksin uusiin 

verovähennyksiin, vaikka ne voisivatkin vilkastuttaa vapaaehtoisia lahjoi-

tuksia. Tätä voi pitää perusteltuna jo verotuksen yksinkertaisuuden vuok-

si. Pohjoismaisessa mallissa itse valituista kohteista ei haluta tehdä veron-

maksun ja poliittisesti päätetyn resurssien käytön vaihtoehtoa. 

Palvelujen tuotanto

Yksityisten tuottajien (tässä järjestöjen ja yritysten) rooli ja osuus sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen tuotannossa lähti kasvuun laman jälkeen. Yksityis-

ten osuutta voi mitata ja kuvata eri tavoin, joko kustannus- ja henkilös-

töosuuksina tai toimipakkojen määränä. Uusimmat tiedot ovat vuodelta 

2003 (Kauppinen & Niskanen 2005). Sosiaalipalveluissa osuus oli sekä 

kustannuksista että henkilöstöstä neljännes (24 %), terveyspalveluissa 

kustannuksista 22 prosenttia ja henkilöstöstä 17 prosenttia. Sosiaalipal-

veluissa yksityisissä toimijoissa painottuvat järjestöt (17–18 %), terveys-

palveluissa yritykset (17 % kustannuksista, 12 % henkilöstöstä). Yksityisiä 

toimipaikkoja on reilut 3 000 (3 143 v. 2003).

Sosiaalipalvelujen puolella järjestöt tuottavat esimerkiksi asumispal-

veluja (vanhoille, vammaisille), päihdehuoltoa, ensi- ja turvakoteja, van-

hainkoteja, lastensuojelun laitoksia sekä työtoimintaa ja työhön kuntou-
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tusta. Marta Szebehely (2005) huomauttaa, että asumispalvelusta on tullut 

niin epämääräinen palvelu, että esimerkiksi vanhusten saamaa tosiasiallis-

ta apua on vaikea verrata jo Pohjoismaiden sisällä. Terveyspalveluissa jär-

jestöt tuottavat muun muassa sairaala-, lääkäri- ja laboratoriotutkimuk-

sia. Henkilöstömäärällä mitattuna suurimmat järjestöt ovat Invalidiliitto, 

Hengitysliitto Heli, SPR, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö, A-klinik-

kasäätiö, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Rinnekoti-säätiö, Ylioppilai-

den Terveydenhoitosäätiö ja Folkhälsan.

Paikallisyhdistysten varsinainen palvelutuotanto ei ole yleistä, sen si-

jaan paikallisyhdistysten palvelut ovat joillekin pienille ryhmille ensiar-

voisen tärkeitä. Palvelut ovat pääasiassa ohjausta ja neuvontaa. Sosiaali- 

ja terveysturvan keskusliiton selvityksessä (Vuorinen ym. 2004) yli puolet 

yhdistyksistä arvioi, että ne tarjoavat palvelua tai tukea, jota kukaan muu 

ei paikkakunnalla tarjoa. Lisäksi ne arvioivat itsensä oman alan erityis-

asiantuntijoiksi, joustaviksi, helposti lähestyttäviksi sekä ihmisten tarpeet 

huomioon ottaviksi. Toiminnan taloudelliset edellytykset ja muut resurs-

sit vaihtelevat paljon. Toiminnan esteenä on sekä taloudellisten että inhi-

millisten resurssien niukkuus. Toimintavarojen niukkuutta pidetään on-

gelmallisena kahdessa kolmasosassa yhdistyksistä. Varojen hankinta onkin 

painottunut yhä enemmän yhdistysten ja järjestöjen toimintaprofiilissa 

(Möttönen 2002). 

Neuvottelusta kilpailuun ja kilpailutukseen 

Kilpailun ja kilpailutuksen tiukentuneet pelisäännöt työntyvät myös jul-

kisen toimijan (tavallisesti kunnan) ja järjestöjen suhteeseen (Sosiaali-

barometri 2006). Kuntia koskeva kilpailuttamis- ja hankintalainsäädän-

tö edellyttää kilpailuneutraliteettia. Kunnan tulee kohdella samalla tavalla 

yksityisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen palvelutuotantoa. Verohallitus 

on vastikään (2005) täsmentänyt yleishyödyllisen yhteisön palvelutuotan-

non verokohtelua tavalla, joka siirtää valtaosan palvelutuotannosta arvon-

lisäverotuksen piiriin. Kilpailulainsäädännön sekä arpajais- ja avustusla-

kien tiukentunut tulkinta on suuntaamassa uudelleen myös järjestöille 

tärkeää Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta. Järjestöjä ja yrityksiä on 

kohdeltava yhdenvertaisina kilpailijoina, eikä avustuksia voida myöntää 
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kohteisiin, joissa ne voivat aiheuttaa ”vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa”. 

Näin avustusten ulkopuolelle rajataan palvelut, joita myös yritykset tuot-

tavat. Tyypillisiä menettäjiä ovat erilaiset asumispalvelut. Toisaalta RAY:n 

mukaan rahaa on sitten riittänyt enemmän mm. edunvalvontatyön, tuki-

henkilö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä omaistyön tukemiseen. Pentti Ara-

järvi ja Kari Välimäki (HS Vieraskynä 29.5.2006) huomauttavat siitä, mi-

ten julkinen tuki voi olla epäjohdonmukaistakin. Esimerkiksi sosiaalialan 

järjestöille annettu tuki loma- ja kylpylärakennusten rakentamiseen lope-

tettiin, mutta yksityisille kylpylöille on voitu myöntää elinkeinopoliittista 

tukea. Samoin puolijulkisen pääomatuen myöntäminen yksityisille lääkä-

riasemille on katsottu hyväksyttäväksi. 

Viime vuosiin saakka kunnat tai muut julkiset organisaatiot (Ke-

la, Valtiokonttori) ovat hankkineet järjestöiltä palveluja ostopalveluso-

pimuksin, maksusitoumuksin, neuvottelumenettelyin ja joskus toimin-

ta-avustuksin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n 

jäsenjärjestöilleen tekemässä kyselyssä (Kittilä, ei vsl) puolet järjestöistä oli 

osallistunut kerran tai useammin kunnan järjestämään tarjouskilpailuun, 

puolet ei kertaakaan. Kyseisessä kyselyssä vastaajien näkemykset kilpai-

lutuksen soveltumisesta sosiaali- ja terveyspalveluihin vaihtelevat laidas-

ta laitaan. Joka tapauksessa vastaajat ennakoivat kilpailuttamisen yleisty-

mistä. Suurimmat huolet koskivat palvelujen laadun huomioon ottamista 

kilpailun ehdoissa sekä pitkäjänteisten auttamis- ja hoitosuhteiden vaa-

rantumista. Järjestöt ovat jonkinlaisella vedenjakajalla sen suhteen, miten 

orientoitua sosiaali- ja terveysalan uudessa tilanteessa. Palvelujen tuotanto 

on joka tapauksessa tärkeää niiden rahoituspohjan kannalta.

Brittitulosten mukaan uudet hyvinvoinnin ja julkisen sektorin ide-

ologiat ovat muuttaneet luultavasti enemmän vapaaehtoissektorin ase-

maa kuin julkisia palveluja itseään. Kilpailuttaminen voi terävöittää järjes-

töjen johtamista ja palvelutuotantoa, mutta riskinä on niiden aatteellisen, 

itsenäisen ja kriittisen roolin kaventuminen. Järjestöjen toiminta ohenee, 

jos julkinen rahoitus yleisavustusten sijaan kanavoituu vain sopimuspal-

velujen kautta. Suuntautuessaan tilaajien määrittämiin ehtoihin järjestöt 

voivat kadottaa paikallisen aloitteellisuuden. Järjestöjen henkilöasiakkai-

den asema voi heikentyä, kun järjestöt keskittyvät palvelemaan ostavia asi-

akkaita. Järjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten kilpailukyky yritysten 

rinnalla ei ehkä riitä, vaan osa eliminoituu yritysten vallatessa markkinoi-
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ta (Riikonen ym. 2002). Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton tuorees-

sa selvityksessä (Särkelä, Vuorinen & Peltosalmi 2005; Sosiaalibarometri 

2006) pelätään, että hankintalain uudistaminen, kilpailuttaminen, verot-

tajan tiukentunut arvonlisäverotulkinta ja Raha-automaattiyhdistyksen 

tuen kaventuminen ovat ajamassa sosiaali- ja terveysjärjestöjä ahtaam-

malle. Myös kunnat suuntaavat avustuksiaan uudella tavalla, paikallisyh-

distysten saamien yleisavustusten sijasta tiettyihin kohteisiin. Projektira-

hoitus on yleistynyt rahoituslähteenä. Riskinä on, että järjestöt joutuvat 

vetäytymään joistakin palveluista ilman, että talousvaikeuksissa olevat 

kunnat lisäisivät rahoitusta sellaisiin toimintoihin, joissa ne ovat tottu-

neet luottamaan järjestöihin. Yleensä järjestökentän kuten muiden sosi-

aali- ja terveysalan toimijoiden arviot kilpailuttamisesta ovat kriittisiä, jos 

kohta myönteisinä vaikutuksina nähdään kustannustietoisuuden kasvu ja 

palvelutarjonnan monipuolistuminen (Sosiaalibarometri 2006, 155–157). 

Jos ”ekonomistinen rationaliteetti” voittaa järjestö- ja vapaaehtoistoimin-

nassa, jotain sille ominaisesti eettisestä erityisyydestä menetetään (Matt-

hies 1999). 

Lisää vastuuta järjestöille? 

Järjestöt ovat orgaaninen osa suomalaista sosiaali- ja terveysturvaa. Jär-

jestöihin kohdistuu nyt siinä määrin muutospaineita, että järjestöt har-

kitsevat joidenkin toimintojensa ja palvelujensa lopettamista. Tilanne 

on ongelmallisempi avun tarvitsijoille kuin järjestöille. Niin järjestöjoh-

to (89 %) kuin kuntien sosiaalitoimenjohtajat (83 %) arvelevat, että avun 

tarvitsijat jäävät ilman apua eikä kunnilla ole mahdollisuutta ja valmiutta 

tuottaa kyseisiä palveluja. Järjestöjohdosta vain yksi sadasta uskoi kuntien 

voivan ottaa ne vastuulleen ja samoin yksi sadasta ajatteli yritysten vahvis-

tuvan roolin hoitavan tilanteen. 

Kuntien on siis vaikea korvata järjestöjä, mutta voisivatko järjestöt 

korvata kuntia? Vaikka palvelujen tuotanto järjestöissä onkin ammatti-

maista palkkatyötä, järjestöjä ei voi velvoittaa avun ja palvelun tuottami-

seen. Järjestöt ovat syntyneet jäsentensä yhteisten intressien tai aatteiden 

nojalla, ne perustuvat vapaaehtoisuuteen ja toimivat kansalaisten aktii-

visuuden varassa. Järjestöihin voi luottaa, niitä voi houkutella (kannus-
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taa) ja niitä voi valvoa. Keskellä vilkkainta kansalaisyhteiskuntaboomia 

hyvinvointipluralismin ja vapaaehtoistoiminnan tutkija ja puolestapu-

huja Adalbert Evers (1998) varoitti luottamasta liikaa kolmanteen sekto-

riin. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja yhteisöt ovat hauraita, rajoit-

tuneita ja julkisesta rahoituksesta riippuvaisia. Vapaaehtoistoimintaa ei 

voi luoda käskien. To coerce it is to destroy it. Samalla tavalla suomalainen 

sosiaali- ja terveysalan järjestösektori haluaa korostaa omaleimaisuuttaan 

ja itsenäisyyttään. Järjestöt eivät halua tulla alistetuiksi julkishallinnon jat-

keeksi eivätkä sen tulosohjaukseen. 

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen esitti keväällä 2006, että 

kansalaisjärjestöille pitäisi jakaa lisää rahaa, jotta ne voisivat huolehtia en-

tistä laajemmin lasten ja vanhusten hoidosta. Katainen ehdotti tähän pro-

senttia sosiaali- ja terveysministeriön budjetista ja arveli resurssien siir-

ron keventävän kuntien taakkaa ja vahvistavan yhteisöllisyyttä. Ehdotus 

sai penseän vastaanoton. Helsingin Sanomien pääkirjoitus (19.4.2006) ar-

veli, ettei ehdotettu summa olisi kovin merkittävä lisäys kolmannen sek-

torin jo nyt saamaan julkiseen rahoitukseen. Esimerkiksi RAY tukee jo nyt 

sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutusta vuosittain samalla summalla. 

Lisäksi lehti katsoi ongelmaksi hoidon laadun ja laadun valvonnan. Lehti 

korosti järjestöjen tärkeää roolia ihmisten kanssakäymiselle ja jatkaa: ”Jär-

jestöille ei kuitenkaan saa sälyttää velvollisuutta hoitaa vanhuksia ja lap-

sia. Hoitaminen on ammattilaisten työtä, ei harrastustoimintaa, jota teh-

dään silloin kun jaksetaan.”

Itse asiassa vanhusten auttamisessa ja tukemisessa on paljon myös 

maallikoille sopivia tehtäviä. Monet vanhat ovat yksinäisiä niin kodeis-

sa kuin laitoksissa, ja maallikotkin voisivat tarjota seuraa, lukea ääneen, 

viedä ulos, käyttää asioilla, kantaa ostoksia. Vaikka organisoitu ystävyys 

ei vähentäisi kuntien ”taakkaa”, vanhojen ihmisten elämän laatu voisi vä-

hän kohentua. Ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että vapaaehtoisten mobi-

lisointi onnistuisi tulevaisuudessa sen paremmin kuin tähänkään saakka, 

etenkään jos innostus on käymässä entistä episodisemmaksi. Aika ja sitou-

tuminen ovat niukkoja resursseja paitsi nykyisessä työelämässä myös kan-

salaistoiminnassa. Ja vaikka kysymys ei olisi varsinaisesta hoidosta vaan 

seuranpidosta ja pienistä avuista, tilinpitoyhteiskunta kysyy silti: kuka on 

vastuussa järjestön organisoiman vapaaehtoisen kohdatessa vanhuksen? 



Stakes 2006

4   Yksityiset hyvinvoinnin tuottajat

12�

Kenet vanhus haluaa päästää kotiinsa? Haluavatko hoitajat laitoksissa ot-

taa vastuulleen paitsi potilaat myös vapaaehtoiset? 

Pirkko-Liisa Rauhala (2005) sanoo, että paradoksaalisesti on käynyt 

niin, että kun julkinen valta on alkanut vaatia vapaaehtoistyön lisäämistä 

sosiaalipalvelujen alueella, kyseisen työn tarjonta on vähentynyt. Rauha-

la arvelee yhdeksi syyksi sen, että vapaaehtoistyötä vaaditaan korvaamaan 

vaativaa ammatillista työtä ja vapaaehtoiset vetäytyvät liian suurten vaa-

timusten edessä. Avuttomuus, syrjäytyminen ja psykososiaaliset ongelmat 

ovat vaikeutuneet. Apua odottavilla vanhuksillakin yksinäisyyteen ja fyy-

siseen heikkouteen voi limittyä eriasteista dementiaa ja depressiota, joiden 

kohtaaminen vaatii ammattitaitoa. Vastuulliset ihmiset eivät tee sellaista, 

mihin eivät koe kykenevänsä, sanoo Rauhala. 

Yhdistystoiminnan tulevaisuuden keskeinen jännite on siinä, ovat-

ko järjestöt palaamassa juurilleen sosiaalisen yhteisyyden ja tuen paikoik-

si vai painottuvatko ne yhä ammatillisempaan palvelutuotantoon ja si-

tä kautta rinnastettavaksi ja sulautettavaksi yhtäältä yrityksiin, toisaalta 

julkishallintoon. Tämä valinnan paikka on näkyvissä, ja luultavasti se-

kin selvempänä Britanniassa, jossa hallitus panostaa ja painostaa vapaa-

ehtoissektorin vahvistamiseen. Jane Lewisin (2005) mukaan tuloksena on 

jännite kahden järjestöihin kohdistetun odotuksen välillä, yhtäältä niiden 

itsenäinen rooli demokratian ja osallisuuden elvyttäjänä, toisaalta palve-

lutuottajana. Todennäköinen ratkaisu voisi olla järjestökentän hajautumi-

nen ja erikoistuminen eri suuntiin. 

työnantajat ja yritykset 

Talouselämän sosiaalipoliittiset intressit ja työnantajien 
sosiaalinen vastuu 

1900-luvun alkupuolella suurten, paternalistisesti suuntautuvien työn-

antajien sosiaalipoliittinen toiminta oli laaja-alaista, ja sitä piti yllä myös 

lakiin kirjattu työnantajien huoltovelvollisuus. Jotkut yksittäiset työnan-

tajat saattoivat suuntautua siinä määrin yhteisön sosiaalisen tilanteen ko-

hentamiseen, että he herättivät pahennusta ja syrjintää työnantajapiireis-
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sä (Moilanen & Haapanen 2006, 12). Hyvinvointivaltion täydellistymisen 

myötä työnantajien suora sosiaalinen vastuu ja vapaaehtoinen sosiaalinen 

toiminta ovat kaventuneet lähinnä sosiaalivakuutuksen rahoitusvastuuksi. 

Vaikka työnantajien historiallisena roolina on ollut vastustaa ja jarruttaa 

sosiaalipoliittisia uudistuksia, työnantajia voi silti pitää olennaisena osana 

suomalaista sosiaalikorporatistista hyvinvointivaltiomallia. Matti Rimpelä 

(2005, 46) puhuu sodan jälkeisestä ”hyvinvointikonsernista” (pikemmin 

kuin hyvinvointivaltiosta), jossa olennaista oli valtion, kuntien, yritysten, 

työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö.12 Hyvinvointival-

tion voimakkaimman ekspansion kaudella (1960-, 1970- ja1980-luvulla) 

työmarkkinaosapuolten neuvottelut ja tulopoliittisiin sopimuksiin liite-

tyt ”sosiaalipaketit” suuntasivat merkittävästi sosiaaliturvan rakentamista 

palkkatyöyhteiskunnan rakenteeksi. Yritykset kiinnittyivät suomalaiseen 

yhteiskuntaan, ”sinivalkoisen” pääoman linnakkeisiin ja muihin kansal-

lisiin resursseihin. Nyt hyvinvointikonsensus ja hyvinvointikonserni ovat 

hajonneet ja kilpailukykykonserni kuvaa paremmin nykytilannetta. Sekin 

tosin oikeutetaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidolla. Kansalaisten hy-

vinvointia on mahdoton ylläpitää ilman kilpailukykyistä taloutta, mutta 

yritysten kilpailukyky ei muunnu kansalaisten hyvinvoinniksi minkään 

yksinkertaisen kaavan mukaan. Sosiaalipolitiikasta, sen laajuudesta ja sen 

kustannusten välittömästä kantajasta (työnantajat vai julkinen sektori) 

neuvotellaan tiukasti. 

Vaikka työnantajien suora sosiaalinen toiminta on kaventunut, elin-

keino- ja liike-elämällä on merkittäviä sosiaalipoliittisia intressejä eri 

rooleissa, yrityksinä, työnantajina, sosiaalivakuutuksen rahoittajina se-

kä vakuutus- ja hyvinvointialan liiketoiminnassa. Elinkeinoelämä toimii 

vahvana sosiaalipoliittisina vaikuttajina niin globaalilla, eurooppalaisilla, 

kansallisella kuin paikallisella tasolla (Farnsworth 2004). Liike-elämä tai 

sen nimissä puhuvat asiantuntijajärjestöt (IMF, WTO, OECD) ovat toimi-

neet markkinoiden ja vapaan kilpailun puolesta, ja tällä hetkellä yrityssek-

torin intressi on löytää tuottavia kohteita infrastruktuurista ja hyvinvoin-

tialoilta. Yhteiskunnallisen valtatasapainon käännyttyä pääoman hyväksi 

talouselämä voi vaikutta verotuloihin eli julkisiin hyvinvointiresursseihin 

joko suoraan sijainti- ja sijoituspäätöksin tai verokantoihin ja veroastei-

siin kohdistuvalla yhteiskuntapoliittisella painostuksella. 

12 Hyvinvoinnin sekatalous ja sekapolitiikka eivät ole uusi asia, vaikka tuolloin sekoitusta 
ei ohjelmallistettu hyvinvointipluralismin tai hyvinvointiyhteiskunnan tapaisilla käsitteillä. 
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Yhtiöt ja yritykset ovat nykykapitalismin tärkeitä kehityksen muo-

toilijoita. Yhtiöille on annettu niin paljon valtaa, että maailman on ku-

vattu olevan yhtiöiden vallassa. Tyytymättömyys yhtiöiden maailmal-

le antamaan suuntaan on synnyttänyt sekä globalisaation ja kapitalismin 

vastaisia liikkeitä (Tormey 2004) että aloitteita taloudellisten instituutioi-

den uudistamiseksi (Patomäki & Teivainen 2003). Monilla tahoilla ovat 

myös voimistuneet vaatimukset yritysten yhteiskuntavastuusta. Tällä on 

tarkoitettu esimerkiksi yhtiöiden eettisempää toimintaa, eettisiä kriteerejä 

noudattavaa sijoitustoimintaa, työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioit-

tamista, ympäristövastuullista käyttäytymistä sekä osallistumista paikal-

lisiin sosiaalisiin projekteihin (Farnsworth 2004). Yritysten ja työnanta-

jien yhteiskuntavastuuta koskevassa keskustelussa on monia kerroksia 

ja vaiheita 1930-luvulta lähtien, ja Suomessakin yritysten arvot ja eetti-

set toimintatavat nousivat keskustelun kohteeksi viimeistään1980-luvul-

la (Moilanen & Haapanen 2006). Taustalla oli muun muassa kuluttaja- ja 

ympäristöliikkeiden aktivoituminen. Keskustelussa odotettiin valtiolta in-

terventiota työntekijän, kuluttajan ja ympäristön suojelemiseksi.

Uusin kerros yhteiskuntavastuuta koskevassa keskustelussa liittyy 

selvästi globaalin markkinatalouden etenemiseen ja Yhdysvalloissa tapah-

tuneisiin Enronin kaltaisiin väärinkäytöksiin. Puhutaan jopa ”post-Enron 

ajasta” eettisesti vastuunalaisen toimintatavan ja läpinäkyvän kirjanpidon 

vaatimuksineen. Sosiaalisesti vastuullista toimintatapaa on pyritty istutta-

maan myös kansainvälisin ohjeistoin. OECD:llä on vuodelta 2000 moni-

kansallisten yritysten toimintaohjeet, ja EU-komissio julkaisi heinäkuussa 

2001 vihreän kirjan yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puittei-

den edistämisestä. ILO:ssa on sovittu työntekijöiden perusoikeuksista ja 

YK:lla on erilaisia ohjeistuksia globaaleille yrityksille (Farnsworth 2004; 

Moilanen & Haapanen 2006). Yhteiskunta- tai sosiaalisella vastuulla on 

monia ulottuvuuksia. Ne kaikki liittyvät kuitenkin kansalaisten ja yhtei-

söjen hyvinvointiin. Sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa voi vähentää 

sosiaalisia riskejä ja siten sosiaalipoliittista kuormaa. Yrityksillä on erityi-

sen merkittävä mahdollisuus työhyvinvoinnin ja osaamisen alueella ja si-

tä kautta sosiaalipoliittisen kuorman kuten tapaturmien, mielenterveys-

ongelmien, terveydenhuollon sekä työkyvyttömyys- ja varhaiseläkkeiden 

kustannusten hallinnassa. 
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Suomikin on integroitunut avoimeen talouteen ja läpikapitalisoitu-

neisiin rahamarkkinoihin. Sen myötä suomalaisessa (suur)yritysmaailmas-

sa on siirrytty anglosaksiseen omistajakeskeiseen ajatteluun, voiton 

tuottamiseen omistajille; se syrjäyttää laajempaa pohjoismaiselle sidos-

ryhmäajatteluun nojaavaa toimintalogiikkaa ja voi johtaa vastuunoton 

kapeutumiseen (Takala 2004; Böckerman & Kiander 2006b). Tuoton ja 

voiton varmistamiseksi yritykset myös purkavat sellaisia rakenteita, joilla 

on merkittävä kansallinen ja paikallinen hyvinvointivakutus. Uuteen toi-

mintatapaan kuuluu liiketoiminnan riskien siirtäminen ja ulkoistaminen 

muille, kuten alihankkijoille ja puskurityövoimalle, jos mahdollista. Glo-

baalissa taloudessa kansallisilla ja paikallisilla yhteisöillä on myös intres-

si siirtää haittoja – työpaikkojen lopettamisia, ympäristöongelmia – muil-

le, pois ”meiltä”. Suomessa suurten yritysten irtisanomiset vilkastuttivat 

keväällä 2006 keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta. Kevään 2006 

keskustelussa jotkut näkyvät liike-elämän edustajat ovat korostaneet, että 

yritysten vastuu rajoittuu kannattavaan yritystoimintaan. Jotkut sanovat 

ääneen, että yritysten tehtävä on tuottaa voittoa omistajille. 

Lakisääteisiä velvoitteita lukuun ottamatta työnantajien sosiaalinen 

toiminta pyrkii olemaan klubityyppistä, avainryhmiin kohdistuvaa tai 

henkilöstön työkykyä ylläpitävää. Yritykset tarjoavat valikoivia etuja ydin- 

tai huipputyövoimalle, esimerkkeinä johtajien eläkesopimukset, ostoeläk-

keet, ryhmäeläkevakuutus, sairauskuluvakuutukset13 sekä hoivan alueella 

sairaan lapsen hoitopalvelu. Työnantajat järjestävät (osin pakollisen saira-

usvakuutuksen eli Kelan rahoituksella) työterveyshuoltoa ja työkykyä yl-

läpitävää toimintaa, samoin kuin henkilöstökoulutusta. Työvoiman niuk-

kuus ja ikääntyminen voivat antaa impulssin työhyvinvointipanostuksille. 

Niissä maissa, joissa julkiset hoivapalvelut ovat Pohjoismaita huonom-

malla tolalla, perhemyönteisyys ja päivähoidon tarjoaminen työntekijöi-

den lapsille, joskus näiden vanhemmillekin, ovat tärkeä osa yrityksen so-

siaalista toimintaa.

Kaiken kaikkiaan corporate citizen -suuntaus on versonut anglo-

saksisesta yhteiskunnasta. Sosiaalisen vastuun osoittamisessa ja maineen 

hallinnassa, josta on tullut yhä tärkempi osa brändejä, käytetään tähän 

aikaan sopivia välineitä. Sponsorointi, lahjoitukset ja henkilöstön irrotta-

13 HS:n (27.5.2006) mukaan kotitalouksilla on noin 200 000 yksityistä sairauskuluvakuu-
tusta ja työnantajat ovat ottaneet niitä henkilöstölleen tätäkin enemmän. 
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minen vapaaehtoistoimintaan toimivat myös PR-välineenä. Joskus yritys-

ten sosiaalinen vastuu ymmärretään nimenomaan hyväntekeväisyydeksi, 

kun eurooppalaiseen perintöön kuuluu korporatistinen yhteistyö järjes-

täytyneiden työmarkkinaosapuolten kesken. 

Vakuutusala

Francois Ewald (1995), riskin ja vakuutuksen teoreetikko, on sanonut, et-

tä yhteiskunta astuu moderniin vakuutuksen myötä. Toisin sanoen riskien 

määrittely ja niiden vakuuttaminen ovat toimintaa, jota ilman modernia 

yhteiskuntaa ei olisi. Yksityinen vakuutusala ja sosiaalivakuutus muo-

dostavat yhdessä modernin riskinhallinta-apparaatin (Järvinen 2004b). 

Historiallisesti ottaen yksityiset vakuutusyhtiöt ovat opettaneet väestöjä 

vakuutusajatteluun, muistuttaneet elämän sattumanvaraisuudesta ja eten-

kin perheen elättäjän vastuusta perhettä kohtaan. Vakuutussäästämiseen 

houkuttelevassa kansalaisten puhuttelussa on markkinayhteiskunnallis-

tumisen myötä tapahtunut jonkinasteinen muodonmuutos suojelusta ja 

turvallisuudesta sijoittamiseen (Liukko 2005). Pakollisen sosiaalivakuu-

tuksen antama turva näkynee riskin muodonmuutoksessa, kun vakuutus-

yhtiöt onnettomuuksien sijasta alkoivat vedota unelmiin. 

Vakuutusyhtiöiden toimintaan liittyy merkittävää sekä yhteiskun-

ta- että sosiaalista vastuuta (Järvinen 2004a; Ollikainen 2004). Vakuu-

tusyhtiöiden tulee pystyä vastaamaan lupauksistaan ja sitoumuksistaan 

vuosikymmenten päähän. Kun yksittäisillä kuluttajilla ei ole paljonkaan 

mahdollisuutta arvioida vakuutusyhtiön vastuullisuutta ja maksukykyä 

ja kun henkivakuutusyhtiöiden on vahinkovakuutusta vaikeampi arvi-

oida niin ihmiselämän kuin talouselämän riskejä, niiden toimintaa sää-

dellään tarkkaan. Suurten katastrofien varalta vakuutusyhtiöt joutuvat 

hakemaan tukea toisistaan, jälleenvakuuttamaan sitoumuksiaan. ”Tämä 

maailmanlaajuinen sitoumusten verkko on toistaiseksi kestänyt hirmu-

myrskyt, maanjäristykset, salakavalat sairaudet kuten asbestoosin ja jopa 

amerikkalaisten asianajajien saalistuksen, mutta terrori-isku World Tra-

de Centeriin koetteli vakuutusjärjestelmän kestävyyden rajoja”, sanoo Rei-

jo Ollikainen (2004, 93). Vakuutusyhtiön ja asiakkaan suhteeseen liittyy 

merkittäviä sosiaalisen vastuun kysymyksiä riskien tunnistamisessa ja asi-
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akkaan neuvonnassa, olivatpa asiakkaat yrityksiä, kotitalouksia tai amma-

tinharjoittajia. 

Yksityinen vakuutus ei ole riittävä modernin yhteiskunnan vakuu-

tusjärjestelmäksi. Liiketoimintana ne valikoivat asiakkaansa. Ne jättävät 

vakuuttamatta ne väestöryhmät, joiden riskit ovat suurimmat ja maksu-

kyky epävarmin (ns. käänteinen riskien valikointi). Toisaalta vakuutus-

yhtiöt pyrkivät tunnustelemaan markkinoita ja siellä esiintyviä uusia, 

vakuuttamattomia riskejä, joiden taustalla on kuitenkin riittävää osto-

voimaa. Vakuutusala kietoutuu Suomessa sosiaalivakuutukseen jo sik-

si, että yksityiset eläkevakuutusyhtiöt toteuttavat sosiaalivakuutukseen 

kuuluvat yksityisen sektorin työeläkevakuutuksen ja työtapaturmavakuu-

tuksen. Myös EU:lle ominainen pilariajattelu on edistänyt sosiaaliturvan 

käsittämistä kaikkien kolmen pilarin (julkisen, työmarkkinapohjaisen ja 

yksityisten vakuutusten) kokonaisuutena. Eläkejärjestelmä on keskeinen 

sosiaalivakuutus monessa mielessä. Työnteon lopettamisen jälkeinen toi-

meentulo koskettaa kaikkia kansalaisia, ja luottamus eläketurvaan on yksi 

tulevaisuususkon peruspilari. Kun tarjolla on yksityisiä säästämismuotoja, 

epäluottamus on vipu, joka voi siirtää kansalaisia pois julkisen hyvinvoin-

tivastuun piiristä kohti markkinoiden tarjoamaa riskinhallintaa. Luotta-

mus eläketurvaan romahti 1990-luvun tunnelmissa, mutta on osittain pa-

lannut (Tela, työeläkeasenteet 2004). 

Suomalainen osittain rahastoiva eläkejärjestelmä kokoaa yksityi-

siin työeläkeyhtiöiden huomattavan, liki sadan miljardin euron sijoitus-

omaisuuden. Työeläkeyhtiöiden toimintaan liittyy täten aivan erityis-

tä yhteiskuntavastuuta (Sorsa 2006). Sijoitustoiminnan korporatiivisen 

hallinnoinnin sekä lainmukaisen ”tuottavan ja turvallisen” sijoittamisen 

säännöistä kiistellään parhaillaankin. Hallintoa pohtinut selvitysmies jät-

ti muistionsa syyskuussa 2005 (Louekoski 2005), ja Kari Puron vetämä 

työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä jätti esityksensä työeläke-

varojen sijoituspolitiikan periaatteista tammikuussa 2006. Vanhempi, tur-

vallisuutta korostava sosiaaliturva-ajattelu ja markkinahenkinen, riski-

hakuinen finanssiajattelu ottavat yhteen. Jälkimmäisen argumenttina on, 

että onnistuneella sijoituspolitiikalla työeläkemaksun nousupainetta voi-

daan leikata. Rahoitusmarkkinoihin luottavat painostavat myös vakuute-

tun oman sijoitusmahdollisuuden ja -vastuun puolesta. Näin kansalaiset, 

mahdollisesti työeläkekehyksen rajoissa, sijoittaisivat itse eläkesäästöt tai 
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Ruotsin malliin ainakin osan pakollisesta työeläkemaksusta. Erimielisyyt-

tä on myös varojen sijoittamisesta kotimaahan vs. ulkomaisiin kohteisiin. 

Nyt varoista on riskin hajauttamiseksi noin kaksi kolmasosaa sijoitettu ul-

komaisiin kohteisiin. Toinen linja katsoo, että työeläkevarat rakentaisivat 

paremmin Suomen tulevaisuutta – voisi kai sanoa kantaisivat paremmin 

vastuuta suomalaisesta yhteiskunnasta – jos ne investoitaisiin kotimaisiin 

kasvua ja työllisyyttä edistäviin kohteisiin (Holm & Kiander, HS Vierasky-

nä 31.10.2005). 

Sijoituskiistojen takana ovat ekonomistisen tutkimuksen sisäinen 

kiista ja ristiriitaiset tulokset siitä, millaisia tuottoja finanssimarkkinoilla 

on odotettavissa (Pearson & Martin 2005). Karkeasti ottaen toinen koulu-

kunta painostaa siirtymään jakojärjestelmään perustuvasta sosiaalivakuu-

tuksesta kohti rahastointia ja sijoituksia rahoitusmarkkinoille. Argumen-

tin mukaan säästäminen pääomamarkkinoilla voisi vaikuttaa positiivisesti 

sekä talouskasvuun että eläkkeisiin. Eläkkeet hyötyisivät siitä, että tuotto 

pääomamarkkinoilla on palkkojen kasvua ja talouskasvua nopeampaa, sa-

moin kuin siitä, että rahoitusalan ammattilaiset huolehtivat sijoituksis-

ta. Vasta-argumenttien mukaan ei ole uskottavaa, että pitkällä aikavälillä 

kaikki sijoitussalkut antavat korkean tuoton. Sijoitusriskin hallinta sijoi-

tuksia hajauttamalla taas vähentää tuotto-odotusta. Eläkkeiden yksityis-

täminen, erityisesti jos se tehdään yksilöllisten tilien muodossa, lisää hal-

lintokustannuksia, jotka leikkaavat huomattavasti potentiaalisia hyötyjä. 

Kysymys on myös sosiaalieettinen. Läpinäkymätön ja uudelleen jakava 

sosiaalivakuutus on solidaarisuuden tekniikka. Kiinnostuminen finanssi-

markkinoista, omien sijoitusten hajautuksesta ja tuotosta vaatii ja tuot-

taa toisenlaista subjektiviteettia. Niin tai näin, vaikka Eurooppa haraa vas-

taan, eläkerahastokapitalismi on jo nykyisellään muuntanut kapitalismin 

ja sen rahamarkkinoiden luonteen. Björn Wahlroosin mukaan suomalais-

ten yritysten on tunnettava vastuunsa nimenomaan omistajilleen, ame-

rikkalaisille eläkesijoittajille, ei suomalaiselle yhteiskunnalle. 
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Sosiaali- ja terveysalan yritykset – hoivayrittäjiä ja suuria 
ketjuja 

Sosiaali- ja terveysalan elinkeino- ja yritystoiminnan edistäminen on ollut 

työnantajien, kauppa- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön ja 

Sitran intressi. Nämä näkevät markkinaehtoistamisessa, kilpailun lisäämi-

sessä ja yksityisessä yritystoiminnassa mahdollisuuden sekä julkisen pal-

velutuotannon tehostamiseen että yksityisen palvelusektorin kasvuun. 

Suhtautumistapa on pikemmin elinkeino- kuin hyvinvointipoliittinen, ja 

julkisen tuotannon korvaaminen yksityisellä on tavoite sinänsä (Laatua ja 

tehokkuutta palvelujen kilpailulla, 2001). Yksityisen palvelutuotannon tu-

kena toimivaa tilaajan ja tuottajan erottamista on esitetty Suomessakin ai-

nakin viidentoista vuoden ajan ratkaisuna julkisen palvelutuotannon on-

gelmiin (esim. Krister Ståhlberg 1980- ja 1990-luvun vaihteesta alkaen). 

Yritystoiminnan oppikirjaetuja ovat tehokkuus, ohjautuminen asi-

akkaiden kysynnän mukaan, laatu ja innovatiivisuus, kuluttajan valinta 

sekä hintamekanismi. Nämä ovat ne perusteet, joiden nojalla myös sosiaa-

li- ja terveysalalle ehdotetaan lisää yritystoimintaa. Oppikirjoissa niin ku-

luttajan valinta kuin kilpailu toimivat täydellisillä markkinoilla, jollaisten 

luominen sosiaali- ja terveysalalle on kuitenkin mahdotonta. Jo Suomen 

alueellinen rakenne on sellainen, että yksityinen yritystoiminta ja kilpai-

lulliset markkinat ovat mahdottomat suurimmassa osassa maata ja ny-

kyisiä kuntia (Sosiaalibarometri 2006). Euroopan tiheämmin asutuis-

sa maissa on mahdollista luoda suoraan kuluttajan valintaan perustuvia 

markkinoita, Suomessa keskeinen kilpailuttaja on kunta. Vaikka kilpai-

luun perustuvien markkinoiden luominen on hyvin rajallista, kuluttajien 

rationaalisella valinnalla tai yritystoiminnalle ominaisilla motiiveilla saat-

taa olla joitain myönteisiä seurauksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Markku Lehto (2005, 28) kyselee, eivätkö erikoistuneet palvelutuot-

tajat olisi mielekkäämpiä ja tehokkaampia kuin ”kunnalliset moniotteli-

jat”. ”Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella erikoistuneita osaajia, joiden tehok-

kuus ja laatu ovat maailmankin mitassa kiistatonta kärkeä. Esimerkkejä 

löytyy palveluketjuista, jotka on trimmattu huippukuntoon ja jotka ovat 

pakottaneet muutkin omaksumaan laadukkaammat ja tehokkaammat 

toimintatavat. (…) Mikä estää ajattelemasta, että maassa olisi muutamia 

suurehkoja lasten päivähoitopalveluja tai terveyskeskuspalveluja tarjoavia 
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palveluyrityksiä? Ne toimivat tehokkaasti kilpailuympäristössä. Kilpailu 

parantaa myös laatua, koska niiden on kyettävä luomaan sekä asiakkai-

ta että rahoittajaa tyydyttävä palvelukonsepti. Kilpailukyvyn säilyttämi-

nen ja parantaminen vaativat jatkuvaa tuotekehittelyä, joka on siirrettävä 

koko ketjuun. Hyvät käytännöt leviävät nopeasti ja järjestelmällisesti ken-

tälle. (…) Miksi kunnat eivät turvaudu erikoistuneisiin osaajiin? Jos pal-

velut eivät osoittaudu hyviksi, aina voi vaihtaa yritystä. (…) Vaihtoehto 

tuntuu ylivertaiselta kunnalliseen tuotantoon nähden. Erikoistumisen ta-

kaama osaaminen, kilpailun tuoma tehokkuus ja vapaus raskaista poliit-

tis-hallinnollisista kahleista tekevät ajatuksesta houkuttelevan. Miksi näin 

ei ole jo menetelty?” 

Se, että niin ei ole menetelty, kertonee jotain paitsi kerran luodun 

instituution (kunta) luomista jatkuvuuksista ja muutosvastarinnasta 

myös hyvinvointivaltion idean vahvuudesta ja kiinnittymisestä nimen-

omaan julkisen sektorin omaan palvelutuotantoon sekä markkinaratkai-

sujen omista ongelmista. Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminta on kuiten-

kin yleistynyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Järjestöjen 

palvelutuotannon painopiste on sosiaalipalveluissa, yritysten terveyden-

huollossa. Näissä on yksityisiä sairaaloita, lääkäriasemia, laboratoriopal-

veluita, työterveyshuollon tarjoajia, ammatinharjoittaja-lääkäreitä, fysio-

terapeutteja, lääkäreiden ja hoitajien vuokrausfirmoja yms. Vuonna 2002 

lääninhallitukselta luvan tarvitsevia palvelutuottajia oli noin 3 000. Itsenäi-

siä ammatinharjoittajia, jotka tekevät toiminnastaan ilmoituksen Tervey-

denhuollon oikeusturvakeskukselle, oli noin 8 000. Yritysten ja itsenäisten 

ammatinharjoittajien asema on keskeinen esimerkiksi hammashuollossa 

ja fysioterapiassa (Kauppinen & Niskanen 2005). 

Terveyspalveluissa yksityisellä ammatinharjoittamisella ja yritystoi-

minnalla on pitkät perinteet, mutta sosiaalipalveluissa toiminta on uu-

dempaa ja laajemmassa mitassa se syntyi vasta 1990-luvulla (Kauppinen 

& Niskanen 2005). Sosiaalipalveluja tuottavien yritysten määrä, henkilös-

tö ja yhteenlaskettu liikevaihto ovat lähes nelinkertaistuneet vuoden 1995 

jälkeen. Sosiaalipalveluyrityksiä toimii noin 2 000 (v. 2002) ja nopeim-

min ovat yleistyneet asumispalvelut, kotipalvelu ja lasten päivähoito. Ar-

vioiden mukaan lähes 80 prosenttia niiden tuloista tulee suoraan tai vä-

lillisesti kunnilta. Kummankin sektorin yrityksistä valtaosa (80 %) on alle 

viiden hengen mikroyrityksiä. Vuonna 2002 suurimpia terveyspalveluyri-
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tyksiä olivat PlusTerveys-Hammaslääkärit (henkilöstöä 893), Mehiläinen 

(683), Diacor Terveyspalvelut (648), Medivire Työterveyspalvelut (620) ja 

suurimpia sosiaalipalveluyrityksiä Carepartner Finland (163), Suomen 

Tenava päiväkodit (87), Myllykoti (71), Rauman senioripalvelut (54). Yri-

tysten toiminta painottuu Uudellemaalle ja muutenkin niiden toiminnas-

sa on alueellisia eroja. 

Sosiaalipalveluyritysten kasvumahdollisuudet riippuvat kuntien pää-

töksistä. Valtiovalta ei ole tehnyt suoraan yksityistämiseen tähtääviä pää-

töksiä tai linjauksia, vaan kunnat toimivat suvereenisti, hankinta- ja kil-

pailulainsäädännön rajoissa, ulkoistaessaan toimintojaan tai avatessaan 

niitä kilpailulle. Näihin vuosiin saakka yksityiset sosiaali- ja terveyspalve-

lut ovat olleet luonteeltaan pääasiassa paikallisia, kuuluneet paikalliseen 

sosiaaliseen ja toimijaverkostoon, toimineet yrityksen kotipaikkakun-

nalla ja sen asukkaiden tarpeisiin. Palvelumarkkinoiden laajenemisen ja 

eurooppalaistumisen näkymien edessä yritykset erityisesti terveyspalve-

lusektorilla ovat alkaneet parantaa kilpailukykyään ja laajentaneet tuote-

valikoimaansa. Ketjuuntumisella, fuusioilla ja yrityskaupoilla on laajen-

nettu toimintaa. Terveyspalvelujen yritystoiminta poikkeaa sosiaalialan 

yrityksistä ainakin kahdessa suhteessa. Teknologiakeskeisyys kasvattaa 

yrityskokoa juuri nyt ja yksin työskentelevät yksityislääkärit ovat poistu-

massa markkinoilta. Lääkärit keskittyvät lääkäriasemiin, jotka muuntuvat 

osuuskunnista pörssiyhtiöiksi. Sairausvakuutus on tuonut terveyspalve-

lujen yrityssektorille julkista rahoitusta 1960-luvulta saakka. Nyt kuntien 

ostopalvelutoiminta synnyttää toista kanavaa. Sosiaalipalveluissa vasta 

kuntien ostopalvelutoiminta luo ensimmäistä merkittävää julkista rahoi-

tuskanavaa.

Kansainvälistyminen tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen, myös hoivan, 

kentälle kansainvälisiä ketjuja, jotka ovat entistä enemmän irronneet pai-

kallisesta ja kansallisesta kontekstista. Kansainvälisyyttä olennaisempaa 

on ehkä kilpailutus mekanismina, joka valikoi kilpailukykyiset tuottajat. 

Pieni ja paikallinen, olipa hoivayrittäjä, järjestö tai yleishyödyllinen yhdis-

tys, on tarjouskilpailussa heikommassa lähtöasemassa kuin suuri ja kan-

sainvälinen. Se ei voi irrottaa samanlaisia resursseja tarjouskilpailuun ja 

kerryttää samanlaista asiantuntemusta kuin suuret ketjut juristeineen. Jos 

vähittäiskaupan trendeistä voi jotain päätellä, seurauksena on keskittymi-

nen ja kansainvälisten ketjujen kyky syrjäyttää paikallisia tuottajia. 
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Yksi yritystoiminnan ja sosiaalipolitiikan välimaastoon sijoittuva 

toimintamuoto ovat sosiaaliset yritykset (laki 2004), suomalainen pitkäl-

le hallinnoitu sovellus eurooppalaisesta yhteisötalouden ideasta (Huotari 

2005). Ne ovat tuottavaa liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, joiden työ-

voimasta 30 prosenttia on vajaatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Näi-

den palkkaamiseen yritys saa työvoimapoliittista tukea. Toistaiseksi so-

siaalisia yrityksiä on syntynyt niukasti. Vuoden 2005 lopussa löydettiin 

seurantatutkimusta varten 27 rekisteröityä sosiaalista yritystä (Karjalai-

nen ym. 2006, 9–10). Yksityiskohtana mainittakoon Stakesin hankkees-

ta, jossa kokeillaan vanhustenhuollon avustavien tehtävien siirtämistä so-

siaalisille yrityksille.
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5 JulKiSeSta omaan Ja yKSityiSeen 
vaStuuSeen 

Hyvinvointivaltion kriitikot sanovat mielellään, että yhteiskunta ottaa vas-

tuun pois yksilöiltä ja perheiltä, että yhteiskunta hoitaa meidät kehdosta 

hautaan. Jossain mielessä se pitää paikkansa. Sosiaaliturva ja palvelut kat-

tavat koko elämänkaaren, eikä niiden merkitystä pidä vähätellä. Silti ihmi-

sillä on aina vastuu omasta elämästään; he tuntevat niin valintojensa kuin 

sattumien seuraukset ”omissa nahoissaan”. Tätä ei voi poistaa edes laaja 

julkinen hyvinvointivastuu. 

Hyvinvointivaltion rajan asettaminen tarkoittaa edellä kuvattujen hy-

vinvoinnin yksityisten tuottajien varaan laskemista sillä ajatuksella, että hy-

vinvointivaltion roolia voidaan supistaa ja sen tehtäviä siirtää ihmisille it-

selleen, järjestöille tai yrityksille ja että politiikan sijasta markkinat voivat 

ohjata hyvinvoinnin tuotantoa ja jakamista. Merkitseekö tämä julkisen hy-

vinvointivastuun supistamista, karsimista ja kapenemista? Vai merkitseekö 

se uudenlaisia julkisia vastuita? Kumpaakin, oletan. Tarkastelen myöhem-

min pluralisoidun hyvinvoinnin hallintaa ja sen julkiselta hyvinvointivas-

tuulta vaatimia uusia muotoja. Tässä luvussa kohteena ovat oman/yksityisen 

vastuun ideologia ja julkisten hyvinvointitehtävien siirtäminen yksityisiksi. 

Millä konkreettisilla tavoilla sosiaali- ja terveysturvaa ja sen myötä julkis-

ta hyvinvointivastuuta kavennetaan? Millä tavoin oma vastuu perustellaan, 

millaisille ideoille ja kognitiivisille malleille se rakentuu? 

uusi moraalitalous ja vastuullistettu yksilö

Moraalinen käänne 

(M)oraali uudistetaan – terveys säilytetään – uutteruus elvyte-
tään – laajalle levinnyt opastus – julkista rasitusta kevennetään. 
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Edellä oleva julistus ei ole viime vuosilta, vaan 160 vuoden takaa. Siinä Je-

remy Bentham perustelee Panopticonia, kaikkialle ulottuvan tarkkailun, 

luokittelun ja arvioinnin järjestelmää (sit. Rose 1998b, 23). Julistusta voi 

lukea kahdella tavalla. Yhtäältä se muistuttaa siitä, miten yksilöiden uut-

teruuteen ja moraaliin vetoava diskurssi haastaa koko ajan julkisen vas-

tuun periaatetta. Toiseksi se muistuttaa siitä, miten moraalidiskurssilla on 

taipumus terävöityä taloudellisen liberalismin voimistuessa. Viime vuosi-

kymmenten moraalidiskurssi toistaa hämmästyttävällä tavalla 1800-luvun 

liberalismin valtaanpääsyä. Tällöin liberaali henki näyttäytyi köyhäinhoi-

don uudistamisessa (Englannin vuoden 1834 Poor Law, Suomen vuoden 

1879 vaivaishoitoasetus). Liberalismi työnsi sivuun vanhaa moraalitalout-

ta, näkemyksiä, joiden mukaan köyhyys kuului Jumalan antamaan maa-

ilmanjärjestykseen ja rikkaiden tuli osoittaa köyhille armeliaisuutta. Nyt 

köyhyys eli kyvyttömyys elättää itseään oli moraalittomuutta, jota ei tul-

lut köyhiä auttamalla suosia eikä edistää. Sen sijaan rahvasta tuli kasvattaa 

ankaralla köyhäinhoidolla työ- ja köyhäintupineen sekä yksilönvapauk-

sien menetyksineen (Satka 1995). Hyvin samalla tavalla 1900-luvun lo-

pun (uus)liberalismin nousu sisälsi talouskurin sisään rakennetun mo-

raalisen itsekurin vaatimuksen (Kantola 2002). 

Eurooppalaisin silmin amerikkalainen sosiaalipolitiikka edustaa 

tiukkaa oman vastuun etiikkaa. Amerikkalainen sosiaalietiikka ei ole yhte-

näinen, mutta sitten Reaganin ajan konservatiivien (ja jopa oikeistofunda-

mentalistien) moraali on ollut niskan päällä. Demokraatit ovat omaksu-

neet konservatiivista retoriikkaa ja politiikkaa, kuten workfare-politiikan 

merkittävin kirjaus, Bill Clintonin hallinnon Personal Responsibility and 

Work Opportunity Reconcilation Act (1996) osoittaa. Sitä säädettäessä 

Clinton sanoi haluavansa lopettaa welfaren, koska se murensi työn, per-

heen ja vastuun kaltaisia perusarvoja (Rahkonen 2000). Amerikkalaistu-

misesta huolimatta Eurooppa ja Suomi eivät ole Yhdysvallat. Amerikkalai-

sen sosiaalipoliittisen debatin peittelemätön moraalisuus antaa kuitenkin 

mahdollisuuden sellaisen konservatiivisen moraalin aukilukemiseen, jota 

löytyy meilläkin voimistuneena pohjavirtana.  

Amerikkalaisen sosiaalipoliittisen keskustelun keskiössä ovat talou-

dellinen riippumattomuus ja riippuvuus, niin että ”sosiaaliriippuvuudes-

ta” on konstruoitu hyvä vihollinen. Ideaali on omavarainen, muita tarvit-

sematon, itsestään vastaava, self sufficient yksilö tai perhe, ”alaikäisyydestä” 
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vapautunut subjekti. Ajatteluun kuuluu jyrkkä erottelu sopimuksen (cont-

ract) ja armeliaisuuden (charity) välillä. Yksityisin sopimuksin hoidettava 

turva, kuten eläke- ja sairausvakuutus, kuuluu kansalaisvapauksien (sopi-

musvapauden) piiriin. Sen sijaan taloudellisesti riippuvien tarvitsema apu 

on armeliaisuutta, jolla ei ole eurooppalaisen sosiaalisen kansalaisuuden 

ja sosiaalisten oikeuksien kaltaista myönteistä ideologista sisältöä (Fraser 

& Gordon 1994a). Avustaminen on paljolti yksityisen hyväntekeväisyy-

den varassa, ja valtio voi tukea sitä. Apua tarvitsevat jakautuvat ansait-

seviin (deserving poor) ja niihin, jotka eivät sitä ansaitse (underserving 

poor). Apua eivät ansaitse ne, joiden avuntarpeen käsitetään juontuvan 

yrittämisen tai elämän suunnitelmallisuuden puutteesta, esimerkiksi las-

ten hankkimisesta, ilman että pystyy itse elättämään ja kouluttamaan nä-

mä (Scarr 1994). 

Eurooppalaisessa(kin) hyvinvointiajattelussa tapahtui 1980- ja 1990-

luvulla kaksi siirtymää, joissa ainakin osin on kysymys amerikkalaisten 

kognitiivisten mallien matkustamista Eurooppaan osana Washingtonin 

konsensusta ja uusliberalismia (Wacquent 1999). Toinen siirtymä on kon-

sumeristinen, hyvinvointivaltion kansalaisen transformaatio valtion tuot-

tamien palvelujen kuluttajaksi ja valtion päämieheksi. Toista on kutsuttu 

niin moraaliseksi käänteeksi (Rose 1999a; Karvinen-Niinikoski & Melt-

ti 2003), uudeksi moraalitaloudeksi (Rodger 2001; Julkunen 2004c) kuin 

eettiseksi politiikaksi (Rose 1998b). Nikolas Rose (1998b, 22) hakee esi-

merkin New Labourin pyrkimyksistä harjoittaa ”tiukkaa rakkautta” (tough 

love) tai hallituksen suosimasta fraasista ”myötätuntoa kovin ottein”. Hy-

vinvointipolitiikan taloudellistaminen ja moraalistaminen ovat saman ke-

hityskulun kahdet kasvot (Kantola 2002). Taloudellisesti rationaalinen ja 

vastuullis-moraalinen toimija pyritään sovittamaan yhteen käyttäen oh-

jenuorina yksilöiden itseohjauskykyä ja riippumattomuutta itsekunnioi-

tuksen lähteenä (Helén 2004). 

Suomessa laman luoman katkoksen ja yhteiskuntaeetoksen siirtymi-

en ohella oman vastuun ideologialla on sosiaalirakenteellinen pohja sosi-

aalipolitiikan kohderyhmissä sekä uusien riskien ja ongelmien luonteessa. 

Nykyinen sosiaalipolitiikka ei ole vain työn ulkopuolella olevista vanhois-

ta, sairaista ja lapsista huolehtimista, vaan yhä enemmän työikäisen väes-

tön työnteon, perheen, hoivan, kouluttautumisen, terveyden ja elämän-

tapojen politiikkaa – käytöksen politiikkaa (politics of conduct) hallinnan 
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analytiikan käsittein. Täystyöllisyyden murenemisella on ollut arvaamat-

toman suuret sosiaalipoliittiset seuraukset. En tarkoita niinkään työttö-

myyden taloudellisia kustannuksia kuin moraalisia seurauksia. Zygmunt 

Bauman (1998) on tiivistänyt asian näin: jos työetiikka ja hyvinvointival-

tion implisiittinen lupaus arvokkaan elämän takaamisesta kaikille työpa-

noksesta riippumatta joutuvat ristiriitaan, voittaja on työetiikan entistä 

voimaperäisempi viljely, blaming the victim -ilmiö. Suomessa on jo histo-

riallisista syistä vahva työeetos ja Baumanin ajatus selittänee suuren osan 

suomalaisesta sosiaalisen ilmapiirin tiukentumisesta. Eetoksen vaihtumi-

nen helpottaa sellaisten ongelmatilanteiden kuin työttömyyden, syrjäy-

tymisen, juoppouden, asunnottomuuden, yksinhuoltajuuden, ammat-

tikouluttamattomuuden tai lihavuuden tulkintaa omien valintojen eikä 

yhteiskunnallisten prosessien ja rakenteiden tuloksena. 

Ankara isä ja huolehtiva vanhempi – uuskonservatiivisen 
moraalin jäljillä

Kognitiotieteen edustaja Georg Lakoff (2002) on yrittänyt ymmär-

tää, miten amerikkalaiset konservatiivit ja liberaalit (poliittiset libe-

raalit tai eurooppalaisittain lähinnä vasemmistolaiset) ajattelevat. Jotta 

seuraava teksti olisi suomalaisittain ymmärrettävää, kutsun Lakoffin li-

beraaleja (vasemmisto)liberaaleiksi. Lakoffin teesi on, että amerikkalais-

ta yhteiskuntaa ja politiikkaa ei voi ymmärtää ilman perhemoraalia ja sen 

siirtymistä yhteiskuntaan ja valtioon. Konservatiivit ovat saaneet poliitti-

sia voittoja, koska he ymmärtävät amerikkalaisen politiikan moraalisen 

dimension ja osaavat ottaa sen agendalleen. Konservatiiveilla on yhtenäi-

nen, eri alueita läpäisevä moraalinen näkemys. (Vasemmisto)liberaalit ei-

vät ole tottuneet argumentoimaan omaa moraalista positiotaan, vaan te-

kevät issue-by-issue-politiikkaa. Samaa on sanonut Alan Wolfe (1989), 

jonka mukaan ”modernit liberaalit demokraatit” tuntevat epämukavuut-

ta moraalisten kysymysten kanssa ja ovat täten jättäneet kentän vapaak-

si konservatiiveille. 

Konservatiivinen sosiaalietiikka ponnistaa ankaran isän (strict 

father) ja liberaali huolehtivien vanhempien (nurturant parents) diskurs-

seista. Näiden diskurssien sanastot poikkeavat toisistaan (Lakoff 2002, 30), 
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ja itse asiassa juuri nuo sanastot kuvaavat parhaiten kahta erilaista aja-

tusmaailmaa. Konservatiivien sanastoon kuuluvat luonne, hyve, kuri, lu-

jana pysyminen, vaativa rakkaus, vahvuus, omavaraisuus, itseluottamus, 

yksilöllinen vastuu, selkäranka, standardit, auktoriteetti, perinne, kilpai-

lu, ansio, kova työ, yrittäminen, omistusoikeus, palkkio, vapaus, tunkeu-

tuminen, puuttuminen, rangaistus, ihmisluonto, terve järki, riippuvuus, 

mukavuudenhalu, mureneminen, turmelus, rappio, mätä, degeneroitu-

minen, poikkeavuus, elämäntyyli. (Vasemmisto)liberaalien sanastoon taas 

kuuluvat sosiaaliset voimat, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeudet, yhtäläiset 

oikeudet, huoli, huolenpito, hoiva, apu, terveys, turvallisuus, inhimillinen 

arvokkuus, alistus, moninaisuus, deprivaatio, vieraantuminen, suuryhtiöt, 

ekologia, ekosysteemi, biodiversiteetti, saastuttaminen. Jokainen sosiaali-

tieteilijä huomaa, että jälkimmäinen muistuttaa kovasti sosiologian ja fe-

ministien kieltä. 

Ankaran isän ideaalin mukaisessa ydinperheessä lapset oppivat totte-

lemaan ja noudattamaan sääntöjä. Lapsiin pyritään istuttamaan itsekuri, 

itseluottamus, itsestään huolehtiminen, oma vastuu, auktoriteettien kun-

nioitus ja moraalinen vahvuus. Maailma on kova paikka, jossa on taistelta-

va ja kilpailtava, mutta näin varustettu lapsi/aikuinen pystyy siihen. Samat 

arvot, kuri, auktoriteetti, moraalinen järjestys ja itse-intressi siirretään yh-

teiskuntamoraaliksi. Moraalinen vahvuus asetetaan ensimmäiseksi arvok-

si, eikä moraalisesti heikkoja kohtaan tarvitse tuntea myötätuntoa. Työ 

on moraalisen itsekurin käyttöä. Työn vaivat, vaarat ja vaikeudet ovat hy-

väksi, sillä ne kasvattavat luonnetta. Ihannekansalainen on edennyt koval-

la työllä ja itsekurilla riippumattomuuteen ja ansaitsee sen, minkä on itse 

hankkinut. Rikkaiden verotus on rankaisemista moraalisesti oikeasta (it-

se ansaitusta menestyksestä). Ankaran isän moraali seuraa palkkio–ran-

gaistus-mallia, joka ohjaa niin lasten kasvatusta kuin yhteiskuntamoraalia 

ja sosiaalipolitiikan periaatteita. Ihminen kantaa vastuun teoistaan ja saa 

ansionsa mukaan. Ei-toivottavasta käyttäytymisestä (huumeiden käytös-

tä, teiniraskauksista, isättömistä lapsista, köyhyydestä) päästään eroon yk-

sinkertaisesti kieltämällä se ja kieltämällä apu sellaiseen lankeavalta.

Huolehtivan vanhemman malli puolestaan korostaa empatiaa, huo-

lehtimista, hoivaavuutta, sosiaalisia siteitä, kohtuutta ja onnellisuutta. Ky-

ky asettua toisen tilanteeseen on moraalin ydin. Huolehtiminen itsestään, 

muista ja sosiaalisista siteistä, itsensä kehittäminen ja oman onnellisuuden 
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kultivointi ovat moraalisesti arvokasta toimintaa. Malli ei perustu abso-

luuttisiksi asetettuihin auktoriteetteihin ja käyttäytymissääntöihin, vaan 

merkityksiä koskevaan kommunikaatioon ja neuvotteluun. Moraalisia hy-

veitä ovat sosiaalinen vastuullisuus, anteliaisuus, toisten arvojen kunnioi-

tus, suvaitsevaisuus ja avoimuus, kyky kommunikoida, ystävällisyys ja 

yhteistyökyky. Työn pitäisi olla niin turvallista ja terveellistä kuin mahdol-

lista ja sen pitäisi antaa tilaisuus itsensä kehittämiseen. Työ kuin työ -mo-

raali ei ole oikein; töiden pitäisi olla säällisiä. Rikkaiden verotus on oikein, 

sillä he eivät suinkaan ole selvinneet omillaan vaan ovat luoneet varalli-

suutensa tietyissä yhteiskunnan luomissa edellytyksissä ja heidän velvolli-

suutensa on maksaa takaisin. 

Tiukan isän moraali on viljellyt äärimmilleen oman vastuun ja hy-

veellisen käytöksen. Kognitiivinen malli ei ota huomioon sitä, että hyveel-

lisestä käyttäytymisestä ja kovasta yrittämisestä ei aina seuraa ”palkkiota” 

(menestystä). Maailma on epäreilu, mutkikas ja kontingentti. Lakoff it-

se argumentoi moraaliseksi sen, mikä edistää toisen kokemaa hyvinvoin-

tia. Hän pyrkii demonstroimaaan mm. kehityspsykologisen tutkimuksen 

avulla, että ankara isä -moraalin mukainen kasvatus on pahaksi lapsille 

ja että se on pahaksi koko maailmalle. Malli nojaa ulossulkevaan iden-

titeettiin, meihin ja Toisiin, ulossulkemisen ja syyttämisen kulttuuriin. 

Sen sijaan Lakoffin päättelyn mukaan empatiaa, avointa kommunikaatio-

ta ja neuvottelua viljelevä moraali voisi jatkaa sosiaalista edistystä. Mut-

ta riippumatta siitä, mitä Lakoff pitäisi suotavana sosiaalisen edistyksen 

kannalta, moraalisen vahvuuden, ansion, rangaistuksen ja palkkion maa-

ilmankuva on saanut lisää tilaa mielissämme ja politiikassamme. Näin so-

siaalipolitiikka on etääntynyt huolehtivan vanhemman, yhteiskunnan tai 

valtion mielialasta. 

Suomesta katsoen amerikkalainen sosiaalietiikka näyttää tiukkuu-

den ja oman vastuun etiikalta. Kuitenkin Yhdysvaltojen sisällä moraalin 

ja yhteisöllisyyden rapautuminen on herättänyt paljon huolta (Putnam 

2000) ja 1990-luvulla tiukentunut moraalipolitiikka (nollatoleranssin oh-

jelmat, kriminaalipolitiikan tiukentaminen, vankiloiden asukasmäärän 

kasvu, sosiaalipolitiikan kiristäminen) voidaan nähdä reaktiona noussee-

seen huoleen. 
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Velvollisuuksia oikeuksien rinnalle: kommunitaristinen 
ohjelma

Kognitiiviset mallit muuntuvat uusien subjektiasemien ja yhteiskunnal-

listen diskurssien myötä. Mutta moraalinen käänne on saanut taustatu-

kea myös yhteiskunta- ja moraalifilosofiasta, niin (uus)liberalismista kuin 

kommunitarismista (Etzioni 2000; Haatanen 2000ab, 2004; Julkunen 

1994; Kopperi 2000). Jos uusliberalismi matkusti maasta ja mantereel-

ta toiseen, jossain määrin niin teki myös kommunitarismi. Uusliberaalin 

(äärimuodossa libertaristisen) moraalikritiikin ydin on siinä, että valtion 

pakkovalta (esimerkiksi verotus) puuttuu ihmisten vapauteen, ottaa me-

nestyneiltä ja antaa sosiaaliriippuville. Pakottaessaan jotkut maksamaan 

toisten hyvinvoinnista valtio rajoittaa maksajien vapautta. Kommunitaris-

tit taas arvostelevat hyvinvointivaltiota siitä, että yksilöiden oikeudet me-

nevät yhteisöllisen moraalin, hyveiden ja velvollisuuksien ohitse. Kansa-

laiset ovat tietoisia oikeuksistaan ja vaativat niitä lisää haluamatta ottaa 

vastaavia velvollisuuksia. Kummankin kritiikin yhteinen piirre on näke-

mys siitä, että hyvinvointivaltio rapauttaa ihmisten kykyä vastata omasta 

ja läheisten elämästä ja synnyttää sosiaaliriippuvan ihmistyypin. Kommu-

nitaristien ohjelmana oli oman vastuun palautus korostamalla oikeuksien 

rinnalla velvollisuuksia. Jos hyvinvointivaltion arvostelusta haluaa löytää 

moraalifilosofisen sisällön, niin uusliberaalit ja kommunitaristiset argu-

mentit kietoutuvat siinä yleensä toisiinsa. 

Amitai Etzioni on maineikas sosiologi ja pragmaattisen kommuni-

tarismin tunnetuimpia julistajia. Marjaana Kopperi (2000, 17–18) kokoaa 

Etzionin oman vastuun ja velvollisuuksien neljän kohdan ohjelman seu-

raavalla tavalla. Ensinnä on luovuttava oikeuksien lisäämisestä ja määrit-

telystä. Jokainen uusi oikeus esittää samalla vaatimuksen jollekulle toiselle. 

On keskusteltava siitä, mitkä asiat ovat oikeuksia (rights), mitkä pelkäs-

tään etuoikeuksia/etuuksia (privilege14). Ihmiset puolustavat oikeuksiaan, 

sitä mihin heillä on juridinen oikeus tai minkä he käsittävät oikeudekseen, 

ja myös riippumatta muille tulevista seurauksista. Näin oikeudet asettavat 

kansalaisia vastakkain. Asioiden nimeäminen etuoikeuksiksi/etuuksiksi 

sen sijaan tekee niistä neuvoteltavia. Toiseksi on tunnistettava oikeuksien 

ja velvollisuuksien keskinäinen riippuvuus. Kolmanneksi on ymmärrettä-

vä, että kansalaisilla on myös velvollisuuksia, joihin ei liity oikeuksia. Ih-

14 Kopperi suomentaa tämän etuudeksi, kumpikaan suomennos ei ole oikein osuva.
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misillä on velvollisuuksia esimerkiksi luontoa kohtaan, vaikka tähän ei lii-

ty mitään oikeuksia. Neljänneksi joitakin amerikkalaiselle yhteiskunnalle 

ominaisia viime kädessä perustuslakiin vetoavia oikeuksia olisi ajatelta-

va uudestaan. Sittemmin terrorismin vastainen sota on muotoillut uudes-

taan amerikkalaisten korostuneita kansalaisvapauksia. 

Euroopassa brittiläinen New Labourin ja kolmannen tien politiikka 

on esittänyt hyvin samantapaista ajattelua tunnuslauseena ”ei oikeuksia 

ilman velvollisuuksia” tai vastikkeita. Tony Blairin15 retoriikassa vuonna 

1997 kombinoitiin brittiläiseen hyvinvointivaltioperintöön ja Thatcherin 

toteuttamaan reformiin amerikkalaistyylistä pragmaattista kommunita-

rismia. Labourin tavoitteena oli myötätuntoinen yhteiskunta, mutta se oli 

myötätuntoa with hard edge. Valtion tehtävä oli rohkaista työhön, ei riip-

puvuuteen. Perhe nähtiin vahvan ja turvallisen yhteiskunnan perustaksi. 

Tavoitteeksi asetettiin hyvinvointivaltion perusteellinen reformi sekä val-

tion ja kansalaisen välisen sopimuksen uudelleenajattelu. It means funda-

mental reform of our welfare state, of the deal between citizen and society 

– siis oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia koskevan sopimuksen perus-

teellista uudelleenajattelua (Rahkonen 2000). Käytettyjä iskulauseita ovat 

olleet muun muassa mahdollistava valtio ja aktiivinen kansalaisuus. Myös 

Giddens teoksessaan The Third Way (1998) painotti velvollisuuksien lisää-

mistä oikeuksien vastapainoksi samoin kuin yhteisöjen ja kansalaisyhteis-

kunnan sosiaalipoliittista roolia. Giddens on Etzioniakin maineikkaampi 

sosiologi, mutta hänen kolmatta tietään voi pitää pikemmin ideologisena 

julistuksena kuin sosiologisena tutkimuksena. Kolmannen tien ideologia, 

Giddensin taustatuella, on esittänyt vahvan väitteen, että juuri se, eikä esi-

merkiksi pohjoismainen ajattelu, on vastaus nykyiseen globalisoituvaan 

moderniin.16 

15 Labour nousi valtaan vuonna 1997 konservatiivien hallittua Britanniaa 17 vuoden 
ajan. Tänä aikana Margaret Thatcherin hallituksen offensiivi brittien vanhoja instituutioita (hyvin-
vointivaltiota, ammattiyhdistysliikettä) vastaan ja yksilön vastuun puolesta (”there is no society”) 
oli muodostunut legendaariseksi thatcherismiksi. Blairin ohjelmanjulistus poikkesi siinä määrin 
vanhasta työväenpuolueen hengestä ja ohjelmista, että vasemmistointellektuellit Martin Jacques ja 
Stuart Hall kysyivät artikkelissaan ”Tony Blair: the greatest Tory since Margaret Thatcher?”. 

16 Viime vuosikymmenellä Giddens käsittääkseni samasti pohjoismaisen mallin vanhaan 
sosialismiin ja otti kolmannella tiellään etäisyyttä myös siitä. Eeva Lennon (2006) kertoo Gidden-
sin tuoreessa esiintymisessään todenneen, että kolmas tie vie kohti pohjoismaista mallia ja sen ky-
kyä yhdistää talouskasvu ja sosiaalinen turvallisuus. Tämä painotus voi kertoa joko Pohjoismaiden 
reformoitumisesta kohti blairismiä, yleisestä Pohjoismaa-boomista (esim. EPC Working Paper no. 
20: The Nordic Model. A recipie for European success?) tai Giddensin etääntymisestä Blairistä ja 
hänen hallituksestaan. 
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Kommunitarismi tuli 1990-luvulla suomalaiseenkin tieteelliseen ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun (myös Julkunen 1994), ja muistan väi-

tetyn, että kommunitarismi oli syrjäyttänyt uusliberalismin. Näin yksin-

kertainen asia tuskin oli tai on, sillä uusliberalismi on istutettu nykyiseen 

talousregiimiin. Suomalainen politiikka on vähemmän julistavaa, ei-

kä uusilla hallituksilla ole samanlaista tarvetta ideologisiin kontrasteihin 

suhteessa edellisiin. Sitä paitsi teesini mukaan moraalinen keskustelu on 

meillä toissijaista suhteessa taloudellisiin argumentteihin. Mutta esimer-

kiksi Juho Saari (2001) on katsonut, että 1990-luvulla valtion ja kansalai-

sen suhde muotoiltiin uudestaan Suomessakin aktiivisen kansalaisuuden 

suuntaviivojen mukaisesti. Myös Lipposen hallituksen ohjelmissa (1995, 

1999) painotettiin omaa yrittämistä ja työnteon ensisijaisuutta (Kantola 

2006, 173–174). ”Kansalaisia omaan ponnisteluihin ja yrittämiseen kan-

nustava hyvinvointi turvataan myös ansiotulojen verotusta keventämällä.” 

Ja kun vuosikymmenen loppua kohti työllisyys koheni ja valtion velka vä-

heni, ”kansalaisten mahdollisuudet edistää omaa ja myös kanssaihmisten-

sä hyvinvointia vahvistuvat”. 

Refleksiivinen yksilöllisyys 

Myös sosiologinen tulkinta refleksiivisestä yksilöllistymisestä ja elämän-

politiikasta on tukenut vastuullistetun yksilön ideaa. Refleksiivisen yksi-

löllistymisen voi nähdä yhtenä juonteena sellaisten teorioiden – mukaan 

lukien myös rationaalisen valinnan teoria – nousussa, jotka korostavat yk-

silöiden toimijuutta, autonomiaa ja vastuullisuutta hyvän elämän kritee-

rinä. Sosiologiset (muoti)tulkinnat kulkevat käsi kädessä individualismin 

ideologian kanssa ja oikeuttavat sitä. Teorian ykkösedustajat Ulrich Beck 

ja Anthony Giddens (Beck, Giddens & Lash 1995) ovat olleet Suomes-

sa suosittuja. Kummankin ajattelu on ollut helppo kääntää populaariver-

sioksi, myös niin, että esimerkiksi Beck (Beck & Beck-Gernsheim 2003; 

myös Julkunen 2005b) on joutunut korostamaan oman ajattelunsa eroja 

suhteessa uusliberaalin eetoksen vapaaseen ja itseriittoiseen yksilöllisyy-

teen. Kuitenkin kummankin sanoma on, että maailma on muuttunut pe-

ruuttamattomalla tavalla – siirtynyt toiseen tai jälkitraditionaaliseen mo-

derniin – niin, että yksilöiden on pakko tehdä omat valintansa ja rakentaa 
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oma elämänsä. Beckin tunnetun sitaatin mukaan yksilöllistyminen tar-

koittaa sekä teollisuusyhteiskunnan varmuuksien hajoamista että pakkoa 

löytää ja keksiä uusia varmuuksia itselleen ja muille niitä vaille jääneille 

(Beck 1995, 28). 

Giddens on liittänyt ajattelunsa suoraan New Labouriin ja kolman-

teen tiehen (Giddens 1998). Ennen ryhtymistään kolmannen tien ideolo-

giksi Giddens lanseerasi koko 1990-luvun elämänpolitiikan käsitettä sekä 

emansipatorisen politiikan ja elämänpolitiikan erottelua. Emansipatorinen 

politiikka käsittelee oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, vapautumista alis-

tavista traditioista, aineellisesta niukkuudesta ja mielivallasta. Kun eman-

sipaatio on riittävästi realisoitunut ja muutenkin traditionaalinen maail-

ma vaihtunut jälkitraditionaaliseksi, eteemme nousee elämänpoliittinen 

maisema. Joudumme kysymään, ”miten meidän yksilöinä ja ihmiskunta-

na tulee elää maailmassa, jossa se, minkä luonto ja traditio ennen määritti-

vät, on tullut inhimillisten päätösten alaiseksi”. Mitä elämänpolitiikka lop-

pujen lopuksi on, on säilynyt sosiologisena mysteerinä. Giddens itse sanoi, 

että hän haluaa nostaa käsitteellä esille tämän ajan eksistentiaalis-moraa-

lisia kysymyksiä. Yksinkertaisemmillaan Giddensille emansipatorinen po-

litiikka on yhtäläisten elämänmahdollisuuksien politiikkaa ja elämänpo-

litiikka elämäntyylien politiikkaa. Giddensin mukaan vanha vasemmisto 

oli kiinnittynyt emansipatoriseen politiikkaan, New Labourin tuli vasta-

ta elämänpoliittisiin kysymyksiin. Joutuessaan vastaamaan vasemmisto-

laiseen kritiikkiin Giddens tosin painotti, etteivät emansipatoriset kysy-

mykset jouda pois esityslistoilta (Giddens & C. Pierson1998). 

J. P. Roosin (1998, 22) tulkinnan mukaan elämänpolitiikan tarkoi-

tus on ”luoda uutta moraalista perustaa tilanteessa, jossa ihmisillä on va-

linnan vapaus, resursseja ja uudenlaisia riskejä”. Niin Beck kuin Giddens 

nostavat esiin yksilöiltä edellytetyn uudenlaisen tietoisuuden ja vastuun 

omista valinnoista. Kumpikin myös näkee yhteiskunnan kehityssuunnan 

määräytyvän yhä enemmän yksilöiden valintojen kautta; tässä mielessä 

yksilöt ovat tahtomattaankin valtaistettuja ja myös tietoisempia itsestään 

valintoja tekevinä sosiaalisina toimijoina. Sosiaalipolitiikkaan sovellet-

tuna refleksiivisessä yksilöllisyydessä voi olla eri sävyjä siinä, painottuu-

ko yksilöiden pakko, valmius vai halukkuus ottaa elämänsä ja sen riskit 

”omiin käsiinsä”, rakentaa omat vakuutensa ja kantaa valintojensa seura-

ukset. Kritisoidessaan Giddensiä Peter Taylor-Gooby (2001) sanoo teorian 
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olettavan, että ihmiset menettävät luottamustaan hyvinvointivaltioon ja 

sen sijaan luottavat lisääntyvästi omaan kykyynsä suojautua riskeiltä. 

Niin Beckin kuin Giddensin ajattelu on ollut sosiologisen kritiikin ja 

kolmannen tien ideologia brittiläisten vasemmistointellektuellien alitui-

sen arvostelun kohteena. Brittiläisen sosiaalipolitiikan kärkinimiin kuulu-

va Taylor-Gooby (2001) on arvostellut refleksiivisen yksilöllisyyden kon-

septiota julistuksellisuudesta, empiirisen ankkurin puuttumisesta ja eri 

väestöryhmien erojen huomiotta jättämisestä. Taylor-Goobyn empiirisis-

sä tutkimuksissa ihmisten huolet olivat hyvin traditionaalisia ja koskivat 

rahaa, työtä, terveyttä ja perhettä. Eri sosiaali- ja väestöryhmien suhtau-

tuminen tulevaisuuteen ja sen riskeihin vaihteli, eikä empiirisesti ole ole-

massa yhtenäistä riskitietoista yksilöllisyyttä sen enempää kuin yhtäläisiä 

resursseja valintojen tekoon. Pitkittäisseuranta osoittaa ihmisten erehty-

vän merkittävästi tulevaisuuden arvioinnissa, eivätkä he pysty toimimaan 

niin kuin rationaalisesti tulevaisuutta laskevan toimijan tulisi pystyä. Toi-

nen asia on, että uuden moraalitalouden hengen mukaisesti ihmisistä tu-

lisi kasvattaa rationaalisesti laskevia subjekteja. Kuten Rose (1995, 41) on 

sanonut, perheet joutuvat laskemaan, valitako ”yksityinen sairausvakuu-

tus vai uusi auto, yksityinen vanhuusvakuutus vai loma aurinkorannoilla 

(...) perhettä pitää hoitaa kuin taloudellisesti tervettä yritystä budjetoiden 

nykyhetkeä ja sijoittaen tulevaisuutta varten”. 

Yhdessä suhteessa Taylor-Goobyn tutkimuksen britit olivat teorian 

mukaisia. He olivat valmiita kritisoimaan auktoriteetteja, niin julkisia kuin 

yksityisiä hyvinvointijärjestelyjä. Suomalaistenkin kriittisyys sosiaalitur-

vaa kohteen on lisääntynyt polarisoituvalla tavalla (Forma 2006). Kasva-

va osa kansalaisista pitää sosiaalietuuksia joko liian matalina tai liian kor-

keina ja sopivina pitävien osuus on supistunut. Kansalaisilla on kriittistä 

kapasiteettia, joka näkyy kirkkaasti myös mediassa. Pääasiassa kriittisyy-

dellä pohjustetaan julkiseen hyvinvointipolitiikkaan kohdistuvia suurem-

pia vaatimuksia, vaikka samanaikaisesti keskiluokka tekeekin lisää myös 

oman elämän riskivarmistuksia, maksimoi omaa ja lasten työmarkkina-

kapasiteettia, sijoittaa varoja ja ottaa yksityisiä vakuutuksia. Suomalaisten 

keskuudessa on myös kohtuullisen laajasti valmiutta ottaa omaa riskiä pa-

kollisen sosiaalivakuutuksen rajoissa. Telan väestökyselyssä reilu kolman-

nes vastaajista (37 %) vastasi kyllä kysymykseen: ”Pitäisikö palkansaajan 
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saada vastata itse osasta eläkevakuutusmaksunsa sijoittamisesta, jolloin 

hän kantaisi itse myös sijoitusriskin?” (Työeläkeasenteet, Tela 2004). 

Tukahdutetut normatiiviset kysymykset

Vaikka suomalaisin silmin amerikkalais-brittiläinen sosiaalipoliittinen 

keskustelu on läpeensä moraalistettua, (britti) Andrew Sayer (2004), yksi 

moraalitalouden käsitteen lanseeraajista, puhuu “nykyisen moraalitalou-

den tukahdutetuista normatiivisista kysymyksistä”. Sayer listaa näitä ky-

symyksiä (2004, 42–43) seuraavaan tapaan (kolmentoista kohdan listas-

ta muutama esimerkki): 

1.  Kenen vartijoita olemme? Kuka on vartijamme? Mikä on vastuumme 

lapsista, vanhuksista, kehitysvammaisista, heikoista?

2.  Minkä tasoista hoivaa ja huolenpitoa meidän pitäisi odottaa saavam-

me, antavamme ja rahoittavamme? Mitkä hyödykkeet on syytä jär-

jestää kollektiivisesti?

3.  Kuinka meidän tulisi hoitaa vastuumme toisia kohtaan? Maksamal-

la veroja rahoittaaksemme tulonsiirrot? Suoralla palkattomalla työl-

lä? Maksamalla muille työn tekemisestä?

4. Kuinka nämä vastuut pitäisi jakaa miesten ja naisten, vanhempien ja 

ei-vanhempien, erilaisten ikäryhmien, erituloisten ja eri varallisuus-

tasoa olevien ihmisten kesken?

(…)

7.  Millaista elintasoa ihmisten pitäisi odottaa? Pitäisikö pääomatuloilla 

olla rajoituksia?

8.  Missä määrin ihmisten toimeentulon tulee riippua palkoista? Mis-

sä määrin toimeentulon tulee määräytyä markkinoiden ”kolkon uto-

pian” (Polanyi 1944) pohjalta? 

(…)

11.  Mitä vastuita yrityksillä (…) on työntekijöiden, myyjien, asiakkai-

den, osakkeenomistajien, luotonantajien sekä niiden yhteisöjen suh-

teen, joissa ne sijaitsevat? Pitäisikö yritysten olla korvausvelvollisia 

liikatuotannon ja virheinvestointien aiheuttamien sosiaalisten ja ym-

päristöllisten kustannusten takia.

12.  Mitä asioita ei pitäisi muuttaa kauppatavaraksi? Tai käsitellä ikään 

kuin ne olisivat kauppatavaroita? 
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Niin Alan Wolfe kuin Andrew Sayer arvostelevat modernin yhteis-

kuntatieteen kyvyttömyyttä sellaisten moraalisten kysymysten ja dilem-

mojen käsittelyyn, joiden mukaan ihmiset arjessaan kuitenkin suunnista-

vat ja joihin hyvinvointipolitiikka väistämättä ottaa kantaa, vaikka vailla 

keskustelua. Näin konservatiiveille on jätetty esikoisoikeus moraalisten 

kysymysten muotoiluun ja esityslistojen tekemiseen. Sayerin ajatus on, 

että moraalin ei tarvitse kuulua vain konservatiiviselle esityslistalle. Mo-

raalitaloudesta voisi löytyä poliittiselle taloustieteelle sellainen radikaali 

ulottuvuus, joka vaatisi talouselämältä eettistä vastuuta (työntekijöitään, 

kuluttajia, ympäristöä, tulevia sukupolvia kohtaan) aina siinä määrin, et-

tä se oikeuttaisi ja perustelisi radikaalit muutokset kapitalistisessa toimin-

tatavassa. Utooppista? Millainen moraalikeskustelu voisi murtaa voittoon, 

kilpailuun ja kuluttajien preferensseihin nojaavan logiikan? Onko meillä 

mahdollisuus haluta jotain muuta kuin talouden, kilpailukyvyn, työllisyy-

den, tuottavuuden kasvua? Otetaan esimerkiksi Talousneuvoston teettämä 

selvitys palvelusektorin tuottavuudesta, joka todetaan matalaksi. Selityk-

seksi annetaan kilpailun vähäisyys, liian kapea palkkahaitari ja alueellisen 

verkoston hajanaisuus. Siis: hyvinvointipalveluihin on saatava lisää kilpai-

lua, lisää palkkaeroja sekä karsittava alueellista verkostoa. Onko meidän 

mahdollista arvioida tuon politiikan moraalista sisältöä ja haluta vähem-

män kilpailua, pienempiä palkkaeroja ja kattavaa palveluverkostoa ja siten 

ehkä vähempää tuottavuutta ja korkeampia suhteellisia veroja? 

oman vastuun aloitteita 
Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluu laaja julkinen vastuu ja suoma-

laisten mielestä juuri ”yhteiskunnan” (valtion) tuleekin tuottaa sosiaali-

turva ja palvelut. Silti suomalaiset kannattavat lämpimästi omaa vastuuta, 

yhtä lämpimästi kuin hyvinvointivaltiotakin, ja katsovat, että ihmisten pi-

täisi kantaa enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään (Forma 2002). Tä-

hän saakka on helppoa. Vastuullista elämää on helppo kannattaa, ja nykyi-

sessä epävarmuuden yhteiskunnassa kaivataan enemmän vastuuta kaikilta 

tahoilta, kanssaihmisiltä, perheiltä, valtiolta, politiikoilta, talouselämäl-

tä, yrityksiltä. Mutta kenen ”ihmisten”, rikkaiden vai köyhien, tavallisten 

kunnon ihmisten vai vaikeuksiin ajautuneiden? Ja miten? Huolehtimalla 

paremmin omasta terveydestään, työllistyvyydestään, ammattitaidostaan, 
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budjetistaan, lapsistaan ja perhe-elämän tasapainoisuudesta? Kantamal-

la enemmän vastuuta toimeentulostaan, suunnittelemalla sitä pitkäjän-

teisesti, sijoittamalla varoja kaikkien riskinhallinnan oppien mukaisesti? 

Elämällä vähemmällä, tinkimällä tavanomaiseen elämään kuuluvista asi-

oista ja tulemalla toimeen köyhyysrajan alapuolella vähimmäisturvalla ja 

pätkäpalkoilla? Maksamalla enemmän sosiaaliturvastaan ja palveluistaan? 

Hoitamalla enemmän vanhoja ja sairaita omaisia? Organisoimalla enem-

män itse- ja naapuriapua? Tekemällä enemmän vapaaehtoistyötä, lahjoit-

tamalla suurempia summia SPR:lle ja kirkolle ja reagoimalla herkemmin 

lähimmäisten hätään? Turvautumalla pikemmin itseapuun kuin lääkärei-

hin, psykologeihin ja sosiaalityöntekijöihin? Vastuuta koskeva keskustelu 

on toivottoman abstraktia sosiaalipolitiikan toteuttamisen kannalta. 

Optimistisissa toiveissa odotetaan tai vaaditaan, että julkisen hyvin-

vointivastuun karsiminen synnyttää lisää omaa vastuuta. ”Valtion vel-

vollisuutena on huolehtia hyvinvointipalvelujen rahoittamisesta, mutta 

toteuttajina voivat olla julkisen tahon lisäksi myös yritykset ja kansalais-

järjestöt (…)Erittäin tärkeää on kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 

niin, että hyvinvointivaltiosta edetään hyvinvointiyhteiskuntaan. Valtion 

roolin pienentämisen tulee vastuullistaa ja aktivoida kansalaisia toisistaan 

välittämiseen.”(Katainen 2004)17 Tässä esitetään normatiivinen vaatimus, 

että valtion takaisinpainamisen tulee johtaa ”toisistaan välittämiseen”. En 

tiedä, missä määrin toiveen tueksi on empiiristä näyttöä siitä, miten kan-

salaiset toimivat, kun hyvinvointivaltion tehtäviä rajoitetaan. Myönteinen 

esimerkki voisi löytyä vanhusten palveluista. Palvelujen heikkoudet ja hei-

kentyminen ovat ilmeisesti lisänneet puolisoiden ja omaisten hoivatyötä. 

Toisaalta on näyttöä siitä, että jos perheet asetetaan kohtuuttomien vaati-

musten eteen, ne pikemmin hajoavat kuin pystyvät tuottamaan lisää tur-

vaa. Britanniassa sosiaalipolitiikan kiristäminen Thatcherin aikaan syn-

nytti nopeasti kadulla asuvien lasten ja nuorten ongelman (Finch 1989). 

Kaiken kaikkiaan oman vastuun diskurssit voisi jakaa ”koviin” ja “pehmei-

siin”. Edellisen juonena on oman elämän riskinhallinta, jälkimmäisen toi-

sista välittäminen. 

17 Jyrki Katainen (2004) esittää tämän eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjoh-
tajana esipuheessa valiokunnan raporttiin (2004) ja vetoaa Pekka Himasen raporttiin (Himanen 
2004) samassa sarjassa. Katainen jatkoi välittämisen teemaa myös kesäkuun 2006 puoluekokouk-
sen ohjelmapuheenvuorossaan. Välittäminen (caring) on ollut ennen muuta feministien ja kirkon 
sosiaalipoliittinen tunnus. Englannin kielellä kirjoitetun feministisen ajattelun care, caring on voi-
nut suomentaa niin välittämiseksi kuin hoivaksi. 
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Esimerkkinä kansliapäällikön aloitteet

Meillä on paljon keskustelua hyvinvointipalvelujen yksityistämisestä. 

Sen sijaan omasta vastuusta on ymmärtääkseni käyty vähän vakavaa so-

siaalipoliittista keskustelua. Markku Lehdolta18 löytyy joitakin aloittei-

ta ja puheenvuoroja. 1990-luvulla hän käynnisti (oma-aloitteisesti, ilman 

ministeriön poliittista linjanvetoa) keskustelun sosiaalivakuutuksen uu-

distamisesta oman vastuun suuntaan. Raportissa Sosiaaliturvan kestävään 

rahoitukseen (1998) ehdotetaan syyperusteisten sosiaalietuuksien koostu-

mista kolmesta osasta, (1) verorahoin rahoitetuista vähimmäisetuuksista, 

(2) pakollisesta ansioturvasta, joka rahoitetaan työnantajan ja vakuutetun 

maksuin sekä (3) omaehtoisesta ansioturvasta, joka rahoitetaan vakuute-

tun omin maksuin. Omavastuuosuudella jokainen voisi hankkia pakolli-

sen ylittävää turvaa. Pakollinen ansioturva perustuisi osittaiseen, omaeh-

toinen ansioturva täydelliseen rahastointiin. 

Keskustelunavaus ehdotti radikaaleja muutoksia ekonomistien pe-

rustelemaan suuntaan. Työntekijästä itsestään (työnantajan sijasta) tuli-

si vakuutuksenottaja sekä pakollisessa että omavalintaisessa ansioturvassa. 

Pakollinenkin ansioturva olisi maksuperusteista, ja työntekijälle luotaisiin 

oma maksuperusteinen tili, jolle rahastoidaan pakolliset vakuutusmak-

sut tai ainakin osa niistä. Mahdollista olisi siirtää vakuutuksia muodos-

ta toiseen ja jos ei ole kokenut työttömyyttä, sairautta tai vanhemmuutta, 

voisi käyttämättömästä saldosta hyötyä eläkkeessä. Mallin ajateltiin rat-

kovan sosiaaliturvan rahoitusongelmia useammankin mekanismin kautta 

(myös Palm 1998). Malli kannustaisi työntekoon. Yksilöt olisivat säästeli-

äitä oman tilin käytössä ja pyrkisivät välttämään sairautta ja työttömyyt-

tä ja minimoimaan etuusaikoja. Samalla he olisivat halukkaampia maksa-

maan omaksi hyödyksi tulevia vakuutusmaksuja kuin läpinäkymättömiä 

veroja.

Uudemmassa kirjoituksessaan Markku Lehto (2003, 27) sanoo, että 

omavastuun ja yhteisvastuun rajankäynti ei ole yksiselitteinen. Hän lukee 

omavastuun piiriin muun muassa sosiaaliseen omaantuntoon perustuvan 

vapaaehtoisuuden sekä omien lasten ja omaisten hoitamisen. Omaa vas-

tuuta jälkimmäisessä edustaa palkattomuus tai työehtosopimuksia pie-

18 Vuosina 1994–2006 STM:n kansliapäällikkönä toimineen Markku Lehdon ajattelisi 
olevan vaikutusvaltaisessa asemassa. Silti aloitteet ainakin ulospäin näyttävät henkilökohtaiselta 
ajattelulta. 
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nempi tuki. Koti- ja omaishoidon tuet antavat taloudellisen edellytyk-

sen omavastuun kantamiselle. Toimeentuloturvassa omavastuu merkitsee 

maksujen ja etuuksien välistä yhteyttä. Ansioturva ja siirtymä maksupe-

rusteisuuteen edustavat tämän logiikan mukaan omaa vastuuta. Ja Lehto 

perustelee omavastuun lisäämistä seuraavasti:

”Omavastuun korostamisen taustalla on pyrkimys estää siirtämäs-
tä yhteisesti kannettavaksi enempää kuin alun perin on tarkoitet-
tu. Aikeena ei ole saattaa vaikeuksiin joutunutta vielä suurempiin 
vaikeuksiin. Ajatuksena on, että omavastuu tehostaa opiskelua, ly-
hentää työttömyysjaksoja ja ehkäisee ennenaikaista eläkkeelle ha-
keutumista, ja näin keventää sosiaaliturvan rahoitusta. Yhtenä 
mahdollisuutena on tarjottu mallia, jonka mukaan omavastuun 
hoitamiseksi kaikilta peritään henkilökohtaista sosiaaliturvamak-
sua. Näin muodostuu ”tili”, jolta omavastuu peritään, eikä se siten 
vaikuta välittömästi käytettävissä oleviin tuloihin (…) Jos emme 
olisi onnistuneet säästämään sosiaaliturvatilillemme, rahoitus to-
teutuisi niin kuin nytkin, toisten toimesta. Jäisimme tavallaan vel-
kaa toisille, joka perittäisiin jälkikäteen sosiaaliturvatililtämme. 
Jos elämä kohtelee meitä niin kovin, ettei tilille ilmaannu mitään, 
jäämme kuollessamme yhteiskunnalle velkaa. Niin kävisi nytkin.”

Lehto siis kaavailee, ettei ketään jätettäisi avutta ja hoidotta (sen enem-

pää kuin nytkään). Hän itse kysyy, miksi pitäisi ryhtyä näin monimutkai-

seen tilinpitoon, jos lopputulos on kuitenkin lähellä nykyistä. Hän vastaa, 

että ”(e)ro on omavastuussa. Tietoisuus omavastuusta saa ihmiset huo-

lellisemmiksi valinnoissaan. Jos esimerkiksi koulutuskustannuksista osa 

on maksettava myöhemmin takaisin, investointia harkitaan huolellisem-

min kuin silloin, kun laskun maksaa joku muu. Tämä koskee erityises-

ti aikuiskoulutusta. Jotta omavastuu toteutuisi, mahdolliset säästöt olisi 

jossain vaiheessa annettava ihmisen omaan käyttöön. Luontevin vaihe on 

vanhuuseläke. Jos tilillä on koulutuksen, työttömyyden ja sairaanhoidon 

kustannusten kattamisen jälkeen rahaa, henkilö voisi käyttää sitä halua-

mallaan tavalla hoivaan ja kuntoutukseen vanhuuseläkeiän saavutettuaan, 

osan saisi vapaasti käyttää haluamallaan tavalla”. 

Viime vuosikymmenellä tilimallia esiteltiin ja arvioitiin enemmän-

kin Suomessa (Lassila & Valkonen 1999), mutta ilman näkyvää menes-
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tystä. Tullakseen vakavasti harkittavaksi se on varsin radikaali ehdotus. Se 

koskisi ennen muuta työeläkettä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa, 

ja kummatkin ovat syvään istutettuja ja ammattiliittojen suojelemia ins-

tituutioita. Ammattiliittojen pitäisi heikentyä merkittävästi, ennen kuin 

niille pyhät instituutiot voitaisiin purkaa. Sosiaalieettisesti Markku Leh-

don esitysten tavoitteena on vastuullistettu yksilö, rationaalinen, valinto-

ja tekevä ja valintojensa seurauksia laskeva egoistinen subjekti, joka on 

halukas kartuttamaan omaa tiliään ja varautumaan oman tulevaisuuten-

sa varalta. Oma vastuu on kyllä rahoituskysymys. Jos kansalaiset kantaisi-

vat enemmän sosiaaliturvan ja palvelujen rahoitusvastuuta yksityisen ku-

lutuksen piirissä, se vähentäisi suoraan julkisia kustannuksia. Mutta omaa 

vastuuta koskevan diskurssin painopiste on sittenkin muualla eli ongel-

mia välttävässä käyttäytymisessä, seuraustietoisissa oman elämän valin-

noissa ja elämänpolitiikassa. Ajatuksena on, että yksilöt voivat omilla va-

linnoillaan ja teoillaan tuottaa hyvän elämänhallinnan, välttää sairaudet, 

psyykkiset ongelmat ja alkoholin väärinkäytön, kouluttautua, työllistyä, 

pysyä pitkään työssä ja huolehtia hyvin lapsistaan ja täten vähentää so-

siaalipolitiikan taloudellista kuormaa. Oletan, että myös sosiaaliturva-

järjestelmiin sisällytetyn oman vastuun merkitys on pikemmin näissä 

käyttäytymisvaikutuksissa kuin rahoitusvastuun uudelleenjaossa. Mutta 

rationaalisinkaan valitsija ei voi eliminoida elämästä sattumaa ja onnetar-

ta, joka jakelee geenejä ja lapsuudenympäristöjä, töitä ja työpaikan mene-

tyksiä, terveyttä ja sairauksia. 

Julkisen vastuun rajoittamisen politiikat 

Tietoisia päätöksiä ja hiipivää rapautumista

Monet tahot tavoittelevat valtion sosiaalipoliittisen roolin kaventamista 

tai pitävät sitä taloudellisena välttämättömyytenä. Se ei kai voi tarkoittaa 

muuta kuin julkisen hyvinvointivastuun rajoittamista, vaikka näin tavoi-

tetta ei tavallisesti aseteta. Jos toimeentuloturvaetuutta leikataan tai pal-

velun saatavuutta ja tasoa pudotetaan, se merkitsee julkisen hyvinvointi-

vastuun kaventamista. Valtion roolin rajoittaminen ja riskin (tai vastuun) 

siirto kansalaisille itselleen voivat tapahtua tietoisin yhteiskuntapoliitti-
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sin päätöksin tai hiipivän rapautumisen, ei-päätösten tuloksena tai muun 

politiikan seurannaisena. Mekanismeina voivat olla esimerkiksi sosiaali-

turvaa, palveluja ja hyvinvoinnin hallintoa koskevien lakien ja säännösten 

muuttaminen, budjettipolitiikka eli resurssien jäädyttäminen ja niukenta-

minen tai kasvaviin tarpeisiin ja uusiin riskeihin vastaamatta jättäminen. 

Tietoisten päätösten ja hiipivän eroosion raja on häilyvä. Julkisen hy-

vinvointivastuun rajoittaminen koostuu useimmiten pienistä päätöksis-

tä ja ei-päätöksistä, tarpeiden kasvusta ja resurssien jäädyttämisestä. Toi-

meentuloetuuksien jäädyttäminen niin, että niiden reaaliarvo jää jälkeen 

muusta tulokehityksestä, on tietoista politiikkaa. Äkillisiä leikkauksia 

merkittävämpää on etuuksien vähittäinen hiipuminen vaikkapa epäedul-

listen indeksisuojauksien vuoksi. Indeksit sinänsä ovat tietoinen poliitti-

nen päätös. Myös palvelujen tai avun määrärahojen pitäminen ennallaan 

tarpeen kasvusta huolimatta on tietoinen päätös. Julkisen hyvinvointivas-

tuun heikkeneminen näkyy jonoina, heikkenevänä laatuna tai asiakkai-

den määrän rajoittamisena. Hyvinvointialojen työolojen kireys ja heikko 

palkkataso voivat karkottaa työntekijöitä, jos heillä on muita vaihtoehtoja 

tarjolla. Samalla tällaisten päätösten kumulatiivisista vaikutuksista koos-

tuu hyvinvointivaltion hiipivä eroosio. Universalismi-opin mukaan eroo-

sio kiihtyy, jos maksukykyiset kansalaiset jättävät julkisen sektorin ja alka-

vat turvautua yksityisiin vakuutuksiin ja palveluihin. 

Koko hyvinvointivaltion hiipivästä eroosiosta voi puhua, kun hyvin-

vointivaltio ei enää kohtuullisessa määrin saavuta tavoitteitaan, kun hy-

vinvointia tavoitteleva politiikka väljähtyy, kun kansantalouden resursseja 

ei enää ohjata riittävästi hyvinvointijärjestelmiin, kun kansalaisten luot-

tamus ja usko hyvinvointivaltioon rapautuvat ja siihen pystyvät alkavat 

yhä enemmän varautua riskitilanteisiin omin keinoin. Olisi väärin väittää, 

että suomalainen hyvinvointivaltio on tällaisessa rappeutumisen ja luo-

vuttamisen tilassa. Siihen ohjataan enemmän resursseja (rahaa, henkilös-

töä) kuin koskaan, kansalaisilla on edelleen uskoa siihen, poliitikot jou-

tuvat vetoamaan ”suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan” säilyttämiseen, 

hyvinvointiorganisaatioihin iskostetaan kehittämismielialaa ja niihin syö-

tetään kehittämishanke toisensa perään. Paul Piersonin teesien mukaisesti 

sekä hyvinvointivaltion nauttima poliittinen suosio että luodut instituu-

tiot turvaavat sitä.  
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Silti meillä vedetään hyvinvointivaltion ja nimenomaan sen kustan-

nusten rajoja tavalla, jota voi kutsua julkisen hyvinvointivastuun rajoitta-

miseksi tai siirtämiseksi yksityisille tahoille. Julkisen vastuun rajoittamisen 

prosessit ja mekanismit poikkeavat siinä määrin toisistaan toimeentulo-

turvassa ja kuntiin hajautetuissa palveluissa, että niitä on syytä kommen-

toida erikseen. Seuraava on lähinnä esimerkeillä varustettu listaus erilai-

sista tekniikoista ja mekanismeista. Esimerkit ovat pääosin 1990-luvun 

suuresta lamasta ja sitä seuranneista vuosista. Mutta silloinkin kun leikka-

uksia ja säästöjä perustellaan akuutilla rahoituskriisillä, niillä on taipumus 

jäädä pysyviksi. Henry Cox (1998) on painottanut pienistä leikkauksis-

ta koostuvaa systeemimuutosta. Vuosikymmen pieniä leikkauksia, karsin-

taa ja tiukkuutta muuttaa hyvinvointivaltion kasvoja. Se vähentää julkista 

vastuuta kansalaisten elämässä, muuttaa optimia kohti minimiä, vähen-

tää sosiaaliturvan kykyä tasoittaa hyvinvointieroja sekä muuttaa odotus-

horisontteja ja ajatusmalleja. Sosiaalietuuksien heikkeneminen asettuu 

odotushorisonttiin. Äkillisin lamaleikkauksin karsitusta tasosta tulee uu-

si lähtölava, jolta periaatteessa voitaisiin aloittaa uudestaan etuuksien ko-

hentaminen talouskasvun myötä. Mutta jälkiekspansiivisen hyvinvoin-

tivaltion teesin mukaan niin ei enää tapahdu,19 sillä menojen hillintä ja 

rekommodifikaatio ohjaavat politiikkaa. Poliittisena argumenttina tietysti 

on ollut, korostuneemmin lamavuosina mutta on edelleenkin, että harjoi-

tetulla politiikalla säilytetään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ”ter-

ve ydin”, kohtuullinen ja oikein kohdentuva julkinen vastuu kansalaisten 

elämästä. 

Seuraava on sinänsä neutraali kuvaus julkisen ja yksityisen hyvinvoin-

tivastuun siirroista, ja myöhemmässä luvussa tarkastellaan politiikan ano-

malioita ja epäonnistumisia hyvinvointipolitiikan tavoitteiden valossa.

Toimeentuloturva ja toimeentulovastuu

Toimeentuloturvassa julkisen ja oman vastuun suhdetta voi lukea ai-

na perusoikeussäädöksistä saakka, kuten Kaarlo Tuori (2005) tekee. Tuo-

rin mukaan toimeentuloturvassa julkista vastuuta korostavat etuuden ta-

kaaminen subjektiivisena oikeutena, universaaliperiaate etuuden ehtojen 

19 Se, että sosiaalietuudet pidetään indeksein mukana reaalitulojen kehityksessä, ei ole so-
siaalietuuksien kohentamista, ei myöskään se, että sosiaalimenot kasvavat, kun etuuksiin oikeutet-
tujen (esimerkiksi vanhuuseläkeläisten) määrä kasvaa. 
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määrittelyssä ja etuuden vastikkeettomuus. Yksilön vastuun ensisijaisuut-

ta puolestaan osoittavat etuuden antamisen harkinnanvaraisuus, etuuden 

myöntämiseen liittyvä tarvearviointi ja etuuden vastikkeellisuus. Sosiaa-

listen perusoikeuksien säätäminen, erityisesti subjektiivinen oikeus toi-

meentuloon, vahvisti julkisen vastuun perustuslaillista pohjaa. Muuten 

viidentoista viime vuoden joko lakisääteiset tai empiiriset kehityssuunnat, 

kuten tarveharkinnan ja vastikkeellisuuden roolin kasvu, ovat merkin-

neet hiipivää oman vastuun korostumista. Niitäkin etuuksia, jotka perus-

oikeustasolla ilmentävät julkista vastuuta, on voitu heikentää ja näin lisätä 

kansalaisten omaa toimeentulovastuuta. Sosiaaliturvan painopisteen siir-

tyminen kohti vakuutusmaksujen maksamiseen perustuvaa ansiosidon-

naista turvaa merkitsee oman vastuun korostumista. Samoin omaa vas-

tuuta on lisätty sekä palvelujen että toimeentuloturvan rahoituksessa. 

Julkisen toimeentulovastuun kaventamiseen on monia tapoja. 

Useimmat seuraavassa listassa mainituista olivat käytössä lamasäästöis-

sä ja kaikilla näillä tavoilla rajoitettiin julkista hyvinvointivastuuta toi-

meentuloturvaa tarvitsevien elämässä, mikä tarkoittaa käytännössä hei-

dän toimeentulonsa heikentämistä. Virpi Kosusen (1997) esittämässä 

leikkauskalenterissa vuosilta 1992–1997 on arviointitavasta riippuen 

80–100 merkittävämpää toimeentuloturvaa koskevaa muutosta, useim-

mat leikkauksia (myös Julkunen 2001b; Kiander 2001). Perus- ja vähim-

mäisetuuksien osalta tiukka linja jatkui aina vuoteen 2003 saakka, jonka 

jälkeen joitakin perusturva- ja vähimmäisetuuksia on korotettu niin, että 

jälkeen jäämistä hidastetaan. 

Sosiaaliturvaetuuksien heikentämisessä eli oman toimeentulovas-

tuun lisäämisessä voidaan käyttää kahta pääasiallista tekniikkaa, jotka 

kumpikin olivat käytössä lamasäästöissä. Yhtäältä rajoitettiin etuuksien 

saajien määrää tiukentamalla saantiehtoja, pidentämällä omavastuu- ja 

odotusaikoja, lyhentämällä maksatusaikaa tai sisällyttämällä etuuksiin tu-

lorajoja ja tarveharkintaa, myös perhekohtaista tarveharkintaa. Toisek-

si laskettiin etuuksien tasoa esimerkiksi jättämällä lakisääteiset indeksi-

korotukset tekemättä, heikentämällä indeksejä, poistamalla indeksisuoja 

sekä laskemalla ansiosidonnaisen turvan eli työttömyys-, sairaus- ja van-

hempainetuuksien korvausprosentteja. Osan karsinnasta suorittavat kun-

tapäättäjät ja sosiaalibyrokratia pysyäkseen annetuissa budjettiraameissa. 

Harkinnanvaraisten määrärahojen vuosibudjetit voidaan asettaa tasolle, 

jolla voidaan tyydyttää vain osa oikeutetusta kysynnästä ja tarpeesta. Toi-
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seksi voidaan ohjeistaa tai omaksua muuten tiukempi linja viranomaisten 

ja vakuutusyhtiöiden harkinnasta riippuvien etuuksien, kuten työkyvyt-

tömyyseläkkeen, kuntoutustuen tai terapioiden myöntämisessä. Minulla 

ei ole suoranaista näyttöä, onko näin tapahtunut. 

Viime vuosikymmenellä toimeenpantu ”eläkepommin purkaminen” 

on oma lukunsa. Siinä ei puututtu työeläkkeiden karttumaprosenttiin ja 

tavoitetasoon (60 % eläkepalkasta), mutta laskettiin eläkkeiden tasoa mo-

nin vähemmän näkyvin tavoin. Näihin kuuluivat varhais- ja työttömyys-

eläkkeiden ikärajojen ja ehtojen muutokset, kansaneläkkeen pohjaosan 

työeläkevähenteisyys, eläkepalkan määräytyminen kymmenen viimeisen 

vuoden nojalla, indeksimuutokset, tulevan ajan oikeuden heikentäminen 

työkyvyttömyyseläkkeessä sekä palkansaajan eläkemaksun vähentäminen 

eläkepalkasta. Tämän seurauksena tulevasta eläkemenosta suhteessa palk-

kasummaan arvioitiin leikkautuneen 8–9 prosenttiyksikköä (Lehto 2001, 

96) ja eläkkeiden reaaliarvon kehittyneen ”maltillisesti” (Tuominen ym. 

2003). Vuoden 2005 eläkeuudistuksen tavoitteena ei ole eläke-etuuksien 

pienentäminen. Päinvastoin, pitkällä työuralla ja kannustinkarttumalla 

voi kohottaa merkittävästi eläkettään. Mutta uudistus sopii hyvin sellai-

seen oman vastuun ja ansion etiikkaan, jonka mukaan sosiaaliturva tu-

lee ansaita työssä tai toisinpäin katsoen: sosiaaliturvassa tulee palkita työ-

urasta ja markkinamenestyksestä. Samalla palkkio kannustaa pysymään 

työssä pitempään (Julkunen & Pärnänen 2005). 

Tiukan politiikan seurauksena ensisijaiset vähimmäisetuudet ovat 

hiipuneet tasolle, jolla ensisijaisetuuksien saajat, eritoten työmarkkina-

tuen tai työttömyysturvan peruspäivärahan saajat, joutuvat säännönmu-

kaisesti paikkaamaan niitä toimeentulotuella (Hiilamo ym. 2005). Toi-

meentulotuki saatetaan ajatella ekvivalentiksi ensisijaisetuuksien kanssa. 

Sellainen se ei kuitenkaan ole, ei perusoikeuksissa eikä sosiaaliturvaa tar-

vitsevan kansalaisen kannalta. Toimeentulotuen hakeminen tulojen ja me-

nojen osoittamisineen tunkeutuu henkilön yksityisyyteen. Kansalaiset ko-

kevat toimeentulotuen hakemisen vastenmieliseksi tai hankalaksi (Muuri 

2006) ja jättävätkin hakematta huomattavan osan siitä toimeentulotues-

ta, johon heillä olisi laskennallisesti oikeus. Ilkka Virjo (2000) on arvioi-

nut tuen alikäyttöä vuonna 1995 kerätyn köyhyyskyselyn avulla. Arvion 

mukaan kuntien toimeentulotukimenot olisivat tuolloin kaksinkertaistu-
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neet, jos kaikki tukeen laskennallisesti oikeutetut piiloköyhät olisivat ha-

keneet sitä. 

Vuosikymmenten säästämiseen nojaavassa eläketurvassa on sille 

ominaisia tapoja lisätä omaa vastuuta. Teollisuusmaiden ekonomistit pai-

nostavat eläkejärjestelmissä siirtymään etuusperusteisesta (benefit defin-

ed) järjestelmästä maksuperusteiseen (contribution defined). Järjestelmät 

jakavat vastuuta hyvin erityyppisesti. Etuusperusteisessa järjestelmässä la-

ki antaa lupauksen siitä, että eläke tulee olemaan tietty, työvuosien ja kart-

tumaprosenttien määrittelemä osuus (eläke)palkasta, vaikkapa 40 työ-

vuoden jälkeinen 60 prosenttia, niin kuin tavoite oli meillä ennen vuoden 

2005 eläkeuudistusta. Tällöin valtio ja eläkevakuuttajat kantavat vastuun 

yksilölle antamastaan eläkelupauksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, et-

tä vakuutusmaksuja on nostettava niin, että lupaukset saadaan katettua. 

Maksuperusteisessa järjestelmässä päätetään eläkemaksuista – vaikkapa, 

että se on 20 prosenttia palkasta – ja eläkkeen suuruus riippuu vakuutus-

maksujen määrästä ja tuotosta. Yksilölle ei anneta lupausta eläkkeen suu-

ruudesta ja riski siirretään vakuutetulle. Vaikka meillä on pysytty etuus-

perusteisessa järjestelmässä, eläkepalkan määräytymisen muutokset ovat 

tiivistäneet maksujen ja etuuksien suhdetta, ja myös elinaikakertoimen 

käyttöönotto voidaan nähdä jonkinlaisena askeleena pois etuusperustei-

suudesta. Työnantajat ovat kuitenkin varsin nopeasti suuren eläkeuudis-

tuksen toteuttamisen jälkeen aloittaneet painostuksen työeläkemaksujen 

maksukaton puolesta ja maksujen jäädyttämisestä nykyiseen noin 21–22 

prosenttiin palkkasummasta. Tämä merkitsisi siirtymää maksuperustei-

seen järjestelmään, leikkaisi tulevia eläkkeitä ja antaisi impulssin omaan 

eläkesäästämiseen. Vielä enemmän riskiä ja vastuuta siirtyy henkilölle it-

selleen, jos eläkevakuutetut itse sijoittavat osan vakuutusmaksuista, kuten 

Ruotsin nykyisessä eläkejärjestelmässä tapahtuu, puhumattakaan siitä, et-

tä laki jättäisi eläkkeen ottamisen ja säästämisen yksilön omalle vastuulle, 

mihin suuntaan Britanniassa on menty. Kun eläkkeiden yksityistämises-

sä on ollut ongelmia, väistämättömänä seurauksena on ollut tarveharkin-

nan lisääminen eläkkeellä olevien ihmisten toimeeentulojen takaamiseksi 

(Taylor-Gooby ym. 2004). 

Sikäli kuin hyvinvointiresurssit on sidottu vanhoihin järjestelmiin, 

jälkiteollisen yhteiskunnan uudet riskit voidaan jättää yksityisten vakuu-

tusmarkkinoiden katettaviksi. Vakuutusyhtiöt pyrkivät olemaan sen-
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sitiivisiä sellaisille riskeille, joita kompensoivilla vakuutuksilla voisi olla 

ostovoimaista kysyntää. Yksi viime aikoina esillä ollut esimerkki on asun-

tolainavakuutus. Asuntolainat ovat suuria, samalla kun työmarkkinat ja 

avioliitot ovat epävarmistuneet. Sen sijaan muutama vuosi sitten pohdit-

tavana ollutta yksityistä hoivavakuutusta ei tuotu markkinoille, kun sille 

ei tuntunut olevan sijaa suomalaisessa julkispalvelumallissa. Seuraava esi-

merkki on marginaalinen, lähinnä huvittava, mutta se kertoo vakuutuk-

sen potentiaalisesti rajattomista kohteista. Lehdissä kerrottiin nettiverkos-

tosta, joka houkutteli matkustamaan julkisissa liikennevälineissä ilman 

lippua. Vakuutustapahtuman eli kiinnijäämisen todennäköisyys on pieni. 

Verkosto tarjosi pientä maksua vastaan kiinnijäämisvakuutusta, eli lipun 

ja tarkastusmaksun kompensaatiota. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Julkiset hyvinvointipalvelut ovat periaatteessa pohjoismaisen työ- ja in-

vestointimyönteisen sosiaalipolitiikan suosiossa, ainakin enemmän kuin 

työikäisiin kohdistuvat tulonsiirrot. Palvelut ovat investointia toiminta-

kykyyn, terveyteen, sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan ja päästävät 

hoivavastuussa olevia aikuisia työmarkkinoille. Silti niihin kohdistuu se-

kä säästöpaineita että kansalaisten omaa vastuuta korostavia paineita. Toi-

meentuloturvaetuuksista päättää eduskunta ja niiden karsinta aiheut-

taa aina poliittisia yhteenottoja. Sen sijaan palvelut ja hoiva on hajautettu 

kuntiin ja kuntien lakisääteisistä velvoitteista huolimatta palvelujen tilan-

ne eriytyy kunnittain. Vain osa palveluista on suojattu subjektiivisin oi-

keuksin tai takuin. Se, että kuntien välillä on suuria eroja palvelujen kat-

tavuudessa ja laadussa, viestii siitä, että toisissa kunnissa kuntalaiset jäävät 

enemmän oman avun varaan kuin toisissa. Palvelut ovat muutenkin luon-

teensa vuoksi toimeentuloturvaa manipuloitavampia, huokoisempia ja 

alttiimpia muutoksille (Daly & Lewis 1999; Nordlund 2003). Moniin eri 

toimintayhteyksiin – perheisiin, omaissuhteisiin, julkiselle sektorille, va-

paaehtoissektorille, harmaaseen työhön, yrityksiin – sijoittuva hoiva antaa 

paljon mahdollisuuksia julkisen ja yksityisen rajan manipulointiin.

Mary Daly ja Jane Lewis paikantavat kaksi suurta julkista hyvinvoin-

tivastuuta rajoittavaa suuntaa, ensinnä siirtymän kohti hoivapluralismia 
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ja toiseksi siirtymän palvelusta rahaan. Pyrkiessään selviämään arjestaan 

perheet pyrkivät venymään, lisäämään omaa panostaan sekä kokoamaan 

erilaisia julkisen ja yksityisen hoiva- ja palveluyhdistelmiä ilman, että poli-

tiikka ajattelisi niitä heille valmiiksi. Asko Suikkasen (2003) kuvaamalle ja 

peräämälle ”tee-se-itse -sosiaalipolitiikalle” on enemmän mahdollisuuk-

sia palvelupakettien ja oman selviämisen kombinaatioissa kuin toimeen-

tuloturvaa koskevissa valinnoissa. Niitäkin mahdollisuuksia on, eli yksilöt 

ja perheet voivat joissakin tilanteissa valita, käyttävätkö he työttömyys-, 

opinto- vai perhe-etuuksia tai työttömyys-, sairaus-, kuntoutus- vai elä-

ke-etuuksia. Yleispalvelujen ohella myös sosiaalityössä ja yleensä margi-

naaliryhmien kanssa tehtävässä työssä voidaan asiakkaiden vastuuta lisätä 

ja julkista vastuuta vähentää monin tavoin, jotka eivät vaadi lakien ja ase-

tusten säätämistä. Muutokset tapahtuvat projektien sisällä (Rantala & Sul-

kunen 2006) samoin kuin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suh-

teessa (Juhila 2006). 

Palvelujen hyvinvointivastuuta voi ajatella rajoitettavan asteittain ra-

dikalisoituvassa järjestyksessä. Tässäkin on tyydyttävä mekanismien lis-

taamiseen. Arvion esittäminen siitä, missä laajuudessa ja millä tavalla näi-

den kautta rajataan julkista hyvinvointivastuuta, on mahdotonta. 

(1)  Ensinnäkin määrärahat tai muut resurssit voivat olla niukat suhtees-

sa tarpeeseen, niin että kaikki potentiaalisesti oikeutetut eivät saa pal-

velua (omaishoidon tuki, kuntoutus, terapiat, kouluterveydenhoito, 

kotipalvelu, laitoshoito).

(2)  Siirretään julkisten palvelujen rahoitusvastuuta kansalaisille kohoa-

vina asiakasmaksuina. Viime vuosikymmenellä (1993) otettiin käyt-

töön paitsi palkansaajien vakuutusmaksut myös uusia sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen käyttäjämaksuja. 

(3)  Palvelujen saatavuuden ja kattavuuden rajoittaminen tiukemmal-

la kohdentamisella. Palvelun käyttöä voidaan vähentää myös muut-

tamalla käyttönormia, kuten on tehty äitiys- ja lastenneuvoloiden 

käyntitiheyden osalta. 

(4)  Ohjelmallinen priorisointi kustannustehokkuuden nojalla. Sairaan-

hoidon priorisointi pyrkii neuvottelemaan kustannustehokkuus-

periaatteet, niin että hoidettaisiin niitä sairauksia ja (vähemmässä 

määrässä) niitä potilaitakin, joilla on riittävä takuu hoidon tehoami-

sesta. 
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(5)  Palvelun tason heikentäminen ja heikkeneminen. Esimerkiksi päi-

väkotiryhmiä voidaan kasvattaa, hoitajamitoitusta vähentää, si-

jaisten käyttöönottoa rajoittaa, aterioihin tai leikkimateriaaleihin 

varata vähemmän resursseja. Vammaiskuljetuksia voidaan rationa-

lisoida tavalla, joka voi olla säästeliäämpää mutta vastaa huonom-

min vammaisten henkilökohtaisiin tarpeisiin. Kunnallisen kotipalve-

lun tehtäväkuva on niin tiukkaan säädelty ja asiakasmaksut hyvä- ja 

keskituloisille sen verran korkeat, että yksityinen palvelu, jos sitä on 

saatavissa, on houkuttelevampi vaihtoehto.

(6)  Ostopalvelut tai tilaaja-tuottajamalli, jossa julkinen tilaaja ostaa pal-

velut yksityisiltä tuottajilta. Rahoitusvastuu ja tilaajavastuu palvelun 

laadusta pysyvät julkisella toimijalla, mutta palvelun tuottaminen on 

yksityistä toimintaa. 

(7)  Palvelun korvaaminen palveluseteleillä ja hoitotuilla. Tämä jättää pal-

velun hankkimisen ja tuottamisen yksityisille toimijoille, samoin vas-

tuun toiminnan jatkuvuudesta ja palvelun tai avun tarjolla olosta. 

(8)  Laissa annetun palveluoikeuden peruminen on yksi mahdollisuus, 

mutta en tiedä sellaista toteutetun. Lasten subjektiiviseen päivähoito-

oikeuteen on kohdistunut painetta jo sen säätämisestä lähtien. Viime 

vuosina on haluttu rajoittaa lähinnä niiden lasten oikeuksia, joiden 

vanhemmat eivät ole työssä tai opiskele. Lakisääteistä peruutusta ei 

ole toteutettu, mutta jotkut kunnat kokeilevat subjektiivisen oikeu-

den rajoja. 

(9)  Annetaan syntyä ”vapaat” hyvinvointimarkkinat. Käytännössä ne ei-

vät voi olla siinäkään määrin vapaat kuin muiden kulutushyödykkei-

den markkinat. Ne eivät synny itsestään, vaan niitä on edistettävä ja 

niiden pelisäännöt luotava. Kuluttajansuojan ja laadunvarmennuk-

sen lisäksi useimmilla sosiaali- ja terveyspalvelujen alueilla tarvitaan 

ammatinharjoittamisen sääntelyä. 

Toimeentuloturvaan laman aikana tehnyt säästöt on mahdollista listata 

em. 80–100 päätökseksi, ja etuuksien tason kehitystä voidaan seurata jat-

kuvasti. Palvelujen muutokset tapahtuvat yli 400 kunnassa erikseen. Kui-

tenkin näiden yhteisvaikutuksia arvioidaan mm. Stakesin palvelukatsauk-

sissa, joissa seurataan esimerkiksi eri palvleujen asiakasmäärien kehitystä. 

Laman aikana kunnat priorisoivat hyvinvointi- eli koulu-, sosiaalitoimi- 
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ja terveysmenoja (Lehto & Blomster 2000). Näiden menojen priorisointi 

talousahdingossa ei tarkoita, etteivätkö palvelut olisi heikentyneet. Palve-

lurakenteen muutokset ja palvelujen karsinta eli julkisen vastuun supistu-

minen koettelivat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, pieniä 

vammaisryhmiä, lastensuojelun, perheneuvonnan ja kotipalvelun tarvitsi-

joita (Julkunen 2001b, 237–252).

Priorisointia, kohdentamista ja harkintaa 

Kun laman aikana sosiaaliset ongelmat kasvoivat ja resurssit niukentuivat, 

alettiin keskustella terveyden- ja sosiaalihuollon priorisoinnista eli siitä, 

mihin niukat resurssit kannattaa kohdentaa tai mitkä asiat kuuluvat en-

sisijaisesti, mitkä toissijaisemmin julkisen vastuun piiriin (Niemelä ym. 

1995). Julkisuudessa priorisointi käsitettiin arvovalintojen tekemiseksi ja 

samaan yhteyteen kaivattiin arvokeskustelua. Asiantuntijoiden pohdin-

noissa priorisointikriteereiksi esitettiin esimerkiksi tarve, oikeudenmukai-

suus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Empiirisissä tutkimuksissa väestö asetti 

prioriteettilistan kärkeen terveyspalvelut, sosiaalitoimen ja koulun. Koh-

deryhmittäin tarkastellen prioriteettien kärkeen asettuvat joko lapset, siis 

tulevaisuuteen investointi, tai huono-osaiset, siis ne, joiden tarve on suu-

rin ja mahdollisuus auttaa itseään vähäisin. Kuntiin kohdistuneessa empii-

risessä selvityksessä (Niemelä ym. 1995) niin väestö, kuntapäättäjät kuin 

kuntien työntekijät asettivat sosiaalihuollon listan kärkeen lastensuojelu-

työn, jossa yhdistyvät tulevaisuuteen investointi ja huono-osaisuus.

Säästökohteita kysyttäessä tiukempaa tarpeen harkintaa ja kohden-

tamista (eli asiakkaiden rajoittamista) pidettiin parempana kuin palve-

lujen laadusta tinkimistä. Tiukemman kohdentamislistan kärjessä olivat 

huumeiden ja päihteiden käyttäjien vieroitus ja kuntoutus, pakolaisten 

avustaminen, kotihoidon tuet, lapsiperheiden kotipalvelu sekä vanhem-

pien neuvonta ja tukeminen. Voiko näistä lukea jotain moraalista prin-

siippiä? Ehkä kysymyksessä on sekä vähemmän tarvitsevia että omaan ti-

laansa syyllisiä. Ainakin nuo ryhmät ovat saaneet osansa julkisen vastuun 

vähentämisestä. 

Terveydenhuollossa priorisointi on ehkä sosiaalitointa akuutimpi ky-

symys hoitomahdollisuuksien paisumisen vuoksi. Terveydenhuollon prio-
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risointia mutkistaa se, että maksukykyiset kansalaiset voivat hakea samoja 

toimenpiteitä terveysmarkkinoilta. Juhani Lehto (2005) luettelee ajankoh-

taisina, suuren linjan priorisointikysymyksinä seuraavat:

• Rajataanko oikeudet vain kohtuuhintaisiin ja vaikuttaviin hoitoihin?

•  Annetaanko oikeuksien laajentua edelleen tautien hoidosta tautiris-

kien hoitoon?

•  Tuleeko lääkärin tilalle porttivahdiksi evidence based medicinen etäis-

pääte? 

Vaikuttavuutta koskevasta tiedosta ja menetelmien näytöstä on tulos-

sa yhä tärkeämpi priorisointikriteeri. Taustalla on kustannustehokkuu-

den nousu politiikan ohjenuoraksi, ja varmasti lääketieteen potilaatkin 

haluavat vaikuttavia hoitoja. Kun priorisointi on ajateltu arvovalintojen 

tekemiseksi, nyt näyttää siltä kuin vaikuttavuustieto ottaisi arvojen pai-

kan. Englanninkielisellä alueella puhutaan suorastaan evidence based poli-

cy movement’sta (Locock & Boaz 2004; Boaz & Pawson 2005). Vaikka vaa-

timus tietoon perustuvista menettelyistä ja hoidoista tuntuu oikeutetulta, 

vaatimus on sosiaalialalla vielä medikaalista tietoa mutkikkaampi. Tutki-

muspohjainen näyttö on harvoin yksiselitteistä, ja sosiaalialalla näyttö-

vaatimus on helppo sitoa osaksi uutta julkishallinnon ideologiaa. Annette 

Boaz ja Ray Pawson (2005) käyttävät esimerkkinä riskinuorten sosiaali-

työssä suosiossa olevaa mentorointia ja sen lähisukulaisia (valmennusta, 

ohjausta, vertaiskasvatusta). Mentoroinnista on olemassa vähintään tuhat 

irrallista tiedon sirpaletta, joita on koottu katsauksiksi ja evidenssiin no-

jaaviksi suosituksiksi. Tutkijat analysoivat viisi tällaista policy-katsausta ja 

toteavat näiden päätyvän varsin erilaisiin, jopa ristiriitaisiin johtopäätök-

siin ja suosituksiin. Sosiaalitutkimus tuottaa harvoin niin yksituumaisia 

johtopäätöksiä kuin käytännön sovellutukset edellyttäisivät. NPM-kehyk-

sessä empiirinen näyttö tarkoittaa herkästi vain kustannusten ja hyötyjen 

kvantifioivaa vertailua. Näyttöperusteisuuden vaatimus tarkoittaa myös 

toimintojen, esimerkiksi kuntoutuksen tai sosiaalityön, tekemistä helpos-

ti kategorisoitavaksi ja läpinäkyväksi talous- ym. hallinnolle. Jonkinlai-

sena näyttöpohjaisen politiikan muotona voi pitää myös moniulotteisen 

tarpeen kvantifiointia indekseiksi, joilla hoitoa ja palvelua tarvitsevat voi-

daan asettaa järjestykseen. Tällainen on ainakin vanhusten huollossa käy-

tetty Rava-indeksi. 
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Merkittävän osan harkinnasta, kohdentamisesta ja valikoinnista te-

kee katutason byrokratia, hyvinvointivaltion etulinja sosiaali- ja työvoi-

matoimistoissa, terveyskeskuksissa jne. (Lipsky 1980; Eräsaari 1995). 

Tiukkana aikana hyvinvointivaltion etulinja joutuu itse tiukille. Katuta-

son virkailijoiden tulisi samanaikaisesti olla asiakasystävällisiä, toteuttaa 

lakeja ja noudattaa budjettia. Niukoista resursseista johtuen työntekijät 

kehittävät strategioita selviytymiselle työn vaatimuksista. Hyvinvointival-

tion arjessa työntekijät voivat kehittää erilaisia kohdentamisen sääntöjä ja 

niiden rakenteelliset vaikutukset voivat viedä päinvastaisiin suuntiin. Apu, 

hoito, palvelu tai aika voidaan suunnata 

•  sinne, missä hätä on suurin, ”todella” tarvitseville

•  sellaisille henkilöille, joilla on eniten toivoa ja joilla on edessään pal-

jon tuottavia vuosia

•  yhteistyökykyisiin ja -halukkaisiin asiakkaisiin, joiden kanssa on hel-

poin työskennellä ja saavuttaa tuloksia

•  sellaisiin toimenpiteisiin, joiden vaikuttavuuteen uskotaan tai joiden 

vaikuttavuudesta on näyttöä

•  sinne, missä kustannustehokkuus on suurin

•  sinne, missä on paljon asiakkaan omaa tai omaisten asianajokykyä.

Kohdentamisen politiikat voivat siis yhtäältä kuoria kermaa, toisaalta mar-

ginalisoida palvelua huono-osaisille. Esimerkiksi aktiivitoimet tai päihde-

kuntoutus valikoivat herkästi niitä, joiden ennuste on paras ja syrjäyty-

neimmät jäävät kuntoutuksen ja hoidon ulkopuolelle (päihdehuollosta 

Kaukonen 2005). Kuntouttavan työtoiminnan arvioinnissa (Ala-Kauha-

luoma ym. 2004) todettiin, että kun potentiaalisia asiakkaita oli paljon ja 

työntekijäresursseja niukasti, työntekijät kohdensivat aktivointisuunnitel-

mien tekemisen sellaisille, joiden he arvioivat hyötyvän niistä eniten. Toi-

saalta vanhusten kunnalliset palvelut pyritään kohdentamaan sinne, missä 

avun tarve on suurin. Näin synnytetään palvelun marginalisoitumista ja 

ohjataan yksityiseen palveluun ne, joilla on enemmän resursseja tai joiden 

tarve ei ole yhtä kipeä. Katutason priorisointisäännöt eivät synny tyhjästä 

vaan tietyissä institutionaalisissa rajoissa, joihin kuuluvat myös henkilös-

tön professionaalinen pätevyys ja etiikka sekä manageristiset käytännöt. 

Kilpailutus ja evaluaatiot ilman erityisiä institutionaalisia suojamekanis-

meja synnyttävät todennäköisesti kermaa kuorivia vaikutuksia, painottu-

mista asiakkaisiin, joilla voi saavuttaa ja osoittaa tulosta. 
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Rahoituksen oma vastuu 

Omaa vastuuta voidaan lisätä ja on lisätty myös sosiaalietuuksien rahoi-

tuksessa palkansaaja-vakuutettujen omilla vakuutusmaksuilla, tiukenta-

malla maksujen ja etuuksien vastaavuutta sekä palvelumaksuilla. Vuonna 

1993 käyttöön otettuja palkansaajien eläke- ja työttömyysvakuutusmak-

suja ei kompensoitu palkassa tai verotuksessa, vaan ne jäivät näiden 

”omalle vastuulle” pienempänä nettopalkkana. Uudistuksen tavoitteena 

oli paitsi työnantajien rahoitusvastuun keventäminen myös palkansaaji-

en kustannustietoisuuden lisääminen ja odotusten reaalistaminen. Muita 

merkkejä oman vastuun eetoksesta viime vuosikymmenellä olivat ”vastik-

keettomiin” sosiaalietuuksiin kohdistuva arvostelu sekä vaatimukset läpi-

näkyvästä sosiaaliturvan rahoituksesta. 

Verotus on joustava tapa hoitaa yhteisiä asioita, ja sosiaaliturvan ra-

hoituslähteenä se liittyy universaalin sosiaalipolitiikan ja sosiaalikansalai-

suuden ideoihin. Verotulot voidaan kerätä tasa-arvoisuutta lisäävällä ja 

tuloeroja vähentävällä tavalla, ja tuloista voidaan kohdentaa tarvitsevil-

le ilman, että nämä olisivat maksaneet veroja tai vakuutusmaksuja. Sosiaa-

liturvan ja hyvinvointipalvelujen rahoituslähteenä verotus on läpinäky-

mätöntä ja sumeaa. Se ikään kuin antaa yleisen oikeuden kaikkeen siihen, 

mitä julkinen sektori tuottaa. Kansalaiset katsovat, että heillä on oikeus 

katujen kunnostukseen, poliisiin, terveyspalveluihin ja hyvään hoitoon 

vanhuuden aikana siksi, että he ”ovat maksaneet veroja koko elämänsä”. 

Toisaalta uusklassinen paradigma korostaa, että läpinäkymättömyys hou-

kuttelee vapaamatkustukseen ja veronmaksumoraalia syövään vapaamat-

kustajien pelkoon. 

Sosiaaliturvan ja terveyspalvelujen rahoittaminen vakuutusmaksuin 

palvelee paremmin oman vastuun ideologiaa. Verotukseen verrattuna so-

siaalivakuutus ja vakuutusmaksujen maksaminen ovat läpinäkyviä. Va-

kuutusmaksuin varaudutaan tiettyä riskiä vastaan ja kontribuoidaan tiet-

tyä vakuutuspoolia; tässä mielessä maksujen kohde on läpinäkyvä. Vaikka 

riski, kuten vanhuus, sairaus tai työttömyys, ei välttämättä osu omalle koh-

dalle, läpinäkyvyys esitetään myös niin, että vakuutuksessa maksaja tie-

tää säästävänsä ”omaa” eläkettään, sairauspäivärahaansa tai työttömyys-

korvaustaan, ja tämä ylläpitää maksumoraalia paremmin kuin verojen 

maksaminen. Läpinäkyvyys-argumentti ja sen tekniikat pyrkivät kääntä-



Stakes 2006

5   Julkisesta omaan ja yksityiseen vastuuseen

16�

mään utuiset vakuutussopimukset entistä kirkkaammiksi, suljetummik-

si ja egoistisemmiksi (Julkunen 2001b). Sosiaalietuuksien vastikkeellisuus 

täydentää vakuutusperiaatetta. Jos ei ole maksanut (itse tai työnantaja) 

vakuutusmaksua ex ante, etuuteen voidaan liittää muita vastikkeita, ku-

ten työsuorituksia. Tilimallissa säästäminen itselle on todellista, vaikka sii-

henkin on liitettävä jotain uudelleenjaon mekanismeja. 

Oman vastuun ideologiaa voidaan soveltaa myös sosiaali- ja terveys-

palvelujen rahoituksessa. Muihin hyvinvointiregiimeihin verrattuna poh-

joismainen malli painottaa julkisia palveluja, jotka universalismin idean 

mukaisesti ovat käyttäjälle ilmaisia tai vahvasti subventoituja, siis yhteis-

vastuullisesti verotuksella rahoitettuja. Palvelujen ilmaisuus käyttäjälle on 

tärkeä tasa-arvoisuuden mekanismi. Lisäksi sillä voidaan ohjata kansalai-

sia käyttämään palveluja, joilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia. Koulut-

tautuminen ja terveydestään huolehtiminen eivät ole vain yksilön omia 

intressejä vaan niillä tuotetaan yhteiskunnallisia tiloja ja pääomia. Mutta 

jälkiekspansiivisessa sosiaalipolitiikassa tavoitteeksi tulee pikemmin pal-

velujen käytön hillitseminen kuin suosiminen. Tähän tarkoitukseen so-

veltuu rahoituksellinen omavastuu. Maksuilla on kaksi perusfunktiota, 

rahoitus- ja ohjausfunktio. Omavastuun ajatellaan karsivan pois perus-

teettoman käytön. Maksuja eriyttämällä voidaan myös ohjata joidenkin 

palvelujen käyttöön, esimerkiksi suosia ennaltaehkäisyä ja avohoitoa ras-

kaamman korjaavan ja/tai laitoshoidon sijaan. Rajan maksujen käytölle 

asettaa perustuslain säännös, jonka mukaan jokaiselle on turvattava riit-

tävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Maksujärjestelmä uudistettiin meillä laman aikaan, vuonna 1993, 

jolloin sosiaali- ja terveyspalveluissa otettiin käyttöön uusia asiakasmak-

suja. Erityisesti terveyskeskusmaksut herättivät periaatteellisen kiistan. 

Nyt maksuihin on jo sopeuduttu. Tällä hetkellä kunnallisissa sosiaali- 

ja terveyspalveluissa on maksuttomia palveluita, tasamaksuisia ja sellai-

sia, joissa maksut riippuvat palvelun käyttäjän tuloista joko porrastettui-

na maksuina tai prosenttiosuuksina. Tasamaksut koettelevat enemmän 

pieni- kuin hyvätuloisia, ja hyvätuloisilla voisi olla maksukykyä korkeam-

piinkin maksuihin, mutta tulojen mukaan porrastuvia maksuja pyritään 

välttämään, jotta ei luotaisi lisää kannustinloukkuja. Terveyspalvelujen 

maksuille on vuotuisia enimmäiskattoja. Pitkäaikaishoidon korvauksek-

si peritään kuitenkin liki kaikki henkilön omat tulot. Potilasmaksu on 
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enintään 80 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, esimerkiksi netto-

eläkkeestä ja omaisuustuloista. Kotiin mahdollisesti jäävän puolison toi-

meentulon turvaamiseksi voidaan käyttää myös toisenlaista maksukaavaa 

(40 % yhteisistä nettotuloista). Suomessa kotitalouksien osuus terveyden-

huollon kustannuksista on eurooppalaista keskitasoa korkeampi, noin 

viidennes. Kotitalouksien oma osuus harppasi ylös lamapolitiikan seu-

rauksena. Osuuteen vaikuttavat paitsi julkisen terveydenhuollon poti-

lasmaksut myös yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten 

hiipunut taso. 

Vuonna 2003 kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot olivat 

noin 14 miljardia euroa. Valtionosuudet kattoivat niistä 21 prosenttia ja 

maksutulot (lähes 1,1 miljardia euroa) vajaat kahdeksan prosenttia (So-

siaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan..., 2005, 33). Maksuosuus on 

suurin vanhusten laitospalveluissa (liki viidennes) ja pienin erikoissai-

raanhoidossa (5 %); lasten päivähoito sijoittuu siihen väliin (12 %). Ver-

rattuna valtionosuuksiin kahdeksan prosenttia ei ole mitätön osuus. Mak-

sujen osuus on supistunut hiljakseen vuodesta 1993 (8,9 % → 7,7 %). 

Menot ovat kasvaneet omavastuuosuuksia nopeammin. Maksutyöryhmä 

jätti vuonna 2005 mietinnön, joka olisi merkinnyt joidenkin asiakasmak-

sujen kohoamista ja maksujen sitomista indeksiin, mutta asia on jätetty 

toistaiseksi päättämättä. 

Oma vastuu vai sairausvakuutus?

Oma kysymyksensä on se, missä määrin sairausvakuutuksen kautta tu-

lee kompensoida yksityisten terveyspalvelujen käyttöä vai tulisiko yksi-

tyisten palvelujen käytön olla omavastuista. Tämä kysymys on akuutti 

nimenomaan Suomessa terveydenhuollon kolmoisjärjestelmän, julkisen 

terveydenhuollon ja pakollisella sairausvakuutuksella tuetun yksityis-

sektorin ja työterveyshuollon rinnakkaisuuden vuoksi. Kela-korvausten 

osuus lääkäripalveluissa on hiipunut, kun lääkäri- ym. taksoja, joista kor-

vaukset lasketaan, ei ole pidetty ajan tasalla. Poliittiset näkemykset asi-

asta jakautuvat, ja epäilen, voiko mikään vastuudiskurssi ratkaista asiaa. 

Työterveyshuolto(kin) lisää eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa, mut-

ta joustavasti ja tehokkaasti toimiva työterveyshuolto on nykyisen kuor-
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mittavan työelämän avainkysymyksiä. Sitä kautta on ainakin periaatteessa 

terveyskeskuksia paremmat mahdollisuudet puuttua työoloihin ja ohja-

ta varhaiseen kuntoutukseen. Sairausvakuutuksella tuettujen yksityisten 

lääkäripalvelujen olemassaoloa perustellaan valinnanvapaudella, julki-

sen terveyssektorin paineen helpottamisella sekä sektoreiden välisen kil-

pailun dynamisoivalla vaikutuksella (Volk 2005). Yksityisten palvelujen 

käyttäjä voi ajatella toimivansa omavastuisesti, kun ei kuormita julkista 

terveydenhoitoa ja maksaa sairausvakuutuskorvauksesta huolimatta ter-

veyskeskus- ja poliklinikkamaksuja korkeamman maksun. Joissain muis-

sakin yhteyksissä on omaksuttu sellainen oikeudenmukaisuusnäkemys, 

että universaalia julkista palvelua käyttämättömien tulee saada korvaus-

ta yksityisen palvelun hankintaan.

Toisaalta kolmoisjärjestelmä tuottaa eriarvoisuutta hoitoon pääsys-

sä (Teperi 2004), vaikeuttaa terveydenhuollon ohjausta ja voi synnyttää 

terveydenhuollon rahoituksen kestävyyden kannalta nurinkurisia seurauk-

sia. Itseään markkinoivan yksityissektorin olemassaolo todennäköisesti li-

sää terveydenhuollon kokonaiskysyntää ja ohjaa resursseja vähemmän 

olennaisiin kohteisiin, sellaisiin, jotka eivät läpäise kollektiivisesti sovittu-

ja prioriteetteja. Rinnakkaiset sektorit kilpailevat samoista (niukoista) lää-

käreistä ja hoitajista, ja kilpailu lääkäreistä ruokkii palkkakilpailua. Julki-

nen sektori joutuu kilpailemaan henkilökunnasta epätasaisin ehdoin, kun 

sen on hoidettava raskaat ja kalliit tehtävät. Vaikka omavastuuosuudet 

ovat aika korkeita, sairaanhoitokorvaukset voivat erityisesti laboratorio- 

ja kuvantamispalveluissa pitää yllä kustannus-tehokkuudeltaan heikkoja 

tutkimuksia ja niiden avulla yksityistä voittoa. Korvausten maksatus sitoo 

Kelan henkilökuntaa. Kun yksityisiä palveluja käyttää ostovoimainen kes-

kiluokka, sen olisi hyvin mahdollista hankkia nämä palvelut ilman julkista 

tukeakin. Myös yksityiset sairausvakuutukset ovat yleistyneet. 

Kun vaurastuva yhteiskunta asettaa rajoja hyvinvointivaltiolle ja ve-

rotukselle, seuraa siitä väistämättä kysymys, missä määrin ja millä tavoin 

yksityistä ostovoimaa suunnataan sosiaali- ja terveysturvaan. ”Miksi olisi 

ongelma, että ihmiset haluavat käyttää enemmän rahaa terveyteensä, hoi-

vaan ja hyvinvointinsa edistämiseen? (…) Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

mitä paras tapa käyttää rahaa. Ne lisäävät ihmisten hyvinvointia, ne ovat 

työvoimavaltaisia, ne eivät saastuta. Siitä voisi olla huolissaan, jos ihmi-

set haluaisivat vain muskeliveneitä tai epäterveellistä limonadia.” (Paul Lill-
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rank haastattelussa, Keski-Suomen viikko 26.5.2006.) Tiedän kyllä, miksi 

julkisen hyvinvointivastuun piiriin kuuluneiden kohteiden hiipivä siirty-

minen yksityisen kulutuksen asiaksi on ongelma, suurikin ongelma. Silti 

en voi olla ajattelematta samalla tavalla. Jos emme voi verotuksen kautta 

ottaa yhteiseen käyttöön hyvätuloisten ostovoimaa ja jos emme voi vero-

tuksen kautta tyydyttää kansalaisten hyvinvointitarpeita, emme voi estää, 

etteivätkö ihmiset käyttäisi näihin omaa ostovoimaansa.

Oman ostovoiman käyttö on myös osa sellaista kehitystä, jossa ”so-

siaalinen ja terveys” alkavat sekoittua monenlaisiin ruumiillisen hyvän 

olon tekniikoihin ja markkinoihin. Ylevä poliittisiin ideologioihin kiinnit-

tyvä hyvinvoinnin konseptio saa rinnalleen ruumiillisen hyvän olon, josta 

tulee erityinen tuotteistamisen kohde ja jota kylpylät, kunto- ja wellness-

keskukset, hieronta, terapiat, kosmetologiat, ruumisterapiat ja -pedago-

giikat, stressinhallinnan tekniikat ja mielen kemiallinen käsittely tuotta-

vat (Julkunen 2004b). Näiden merkitys korostuu suoritusyhteiskunnassa 

ja niiden kautta otetaan vastuuta myös omasta suorituskyvystä ja mark-

kinoitavuudesta. 

yksityistämisen väylät ja kätkeytyvä hyvinvointivaltio 
– “the silent surrender of public responsibility”
Yksityistäminen ei ole lukkoon lyöty käsite, vaan sitä käytetään eri tavoin. 

Kapeassa merkityksessä se viittaa julkisen omaisuuden myymiseen yksi-

tyisille. Laajimmassa mielessä sillä voidaan tarkoittaa kaikkia niitä tapo-

ja, joilla hyvinvoinnin tuotantoa tai rahoitusta siirretään yksityisille toi-

mijoille. Suomessa on taipumus ajatella, ettei julkinen vastuu vähene siitä, 

että julkinen sektori ulkoistaa tuotannon yksityisille tahoille. Berkeleyn 

yliopiston professori Neil Gilbert (2004; 2005; myös Koskiaho 2006ab) 

katsoo kaikkien rahoitusta tai tuottamista koskevien siirtojen ilmentävän 

julkisen vastuun vähentämistä ja yksityisen lisäämistä. Amerikkalaisesta 

perspektiivistä etenkin kaikki sellainen, mikä tekee kansalaisille mahdolli-

seksi hankkia tarvitsemansa markkinoilta sen sijaan että nämä käyttäisivät 

julkisesti tuotettuja palveluja, on yksityistämistä, vaikka siihen käytettäi-

siin tulonsiirtoja, verovähennyksiä tai negatiivista tuloveroa. Yksityistämi-
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sellä pyritään lisäämään kansalaisten omaa vastuuta ja kasvattamaan kan-

salaisia selviytymään itsenäisesti omista ongelmistaan.20 Julkisen sektorin 

kontolle jää yksityisten tuottajien moraalisen ja käytännöllisen valvonnan 

järjestäminen. Gilbertin mukaan hiljainen luopuminen julkisesta vastuus-

ta (the silent surrender of public responsibility) on käynnissä kaikissa teolli-

suusmaissa, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.

Gilbert nimeää hyvinvointivaltion uuden kurssin siirtymäksi hyvin-

vointivaltiosta mahdollistavaan tai kykeneväksi tekevään valtioon ja tiivis-

tää (2004, 45) tendenssit seuraavalla tavalla:

 
Hyvinvointivaltio   Mahdollistava valtio
(Welfare	State)	 	 	 (Enabling	State)	

Julkinen	tarjonta	 	 	 Yksityistäminen
(Public	provision)	 	 	 (Privatization)	
*			julkiset	tuottajat	 	 *			yksityiset	tuottajat
*			palvelut	 	 	 *			raha	ja	setelit
*			suorat	julkiset	menot	 	 *			epäsuorat	julkiset	menot	

Työvoiman	suojelu		 	 Työnteon	edistäminen
(Protecting	Labour)	 	 (Promoting	work)
*			sosiaalinen	tuki	 	 	 *		sosiaalinen	inkluusio
*			työvoiman	dekommodifikaatio				 *		työvoiman	rekommodifikaatio
*			ehdottomat	(unconditional)	 *		kannustimien	ja	sanktioiden	käyttö-
	 	 	 	 				etuudet

Universaalit	etuudet	 	 Valikoiva	kohdentaminen
(Universal	entitlement)	 	 (Selective	targeting)
*			stigman	välttäminen	 	 *		sosiaalisen	kohtuuden	(equity)	
	 	 	 	 				palauttaminen

Kansalaisuuteen	nojaava	 	 Ryhmäjäsenyyteen	nojaava
solidaarisuus	 	 	 solidaarisuus
(Solidarity	of	citizenship)	 	 (Solidarity	of	membership)
*			yhteisten	oikeuksien	luoma	 *			yhteisten	arvojen	ja	kansalais-
					koheesio	 	 	 					velvollisuuksien	luoma	koheesio

Kaikki tuohon yhteenvetoon tiivistetyt siirtymät pätevät myös suomalai-

seen sosiaalipolitiikkaan. Tässä yhteydessä olennainen on Gilbertin huo-

mio siitä, että mahdollistava valtio mieluummin käyttää epäsuoria julkisia 

20 Negatiivinen tulovero tai muu sitomatonta rahaa jakava mekanismi antaa köyhille 
enemmän periaatteellista markkinavapautta kuin Yhdysvalloissa käytössä olevat ruokakupongit. 
Käytännössä vapausasteet voivat olla vähäiset. Suomessa taas lapsilisien kaltaisia tulonsiirtoja ei 
ole ajateltu kansalaisten omaan vastuuseen kasvattamisen keinona vaan julkisen ja yhteisvastuun 
ilmentymänä, kansalaisten sosiaalisena oikeutena. 
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menoja, kuten verovähennyksiä, tulonsiirtoja, palvelu- ja kulutusseteleitä, 

ostopalveluja ja avustuksia yksityisille tuottajille kuin tuottaa itse palvelu-

ja. Gilbert kutsuu tätä kätkeytyväksi ja piiloutuvaksi hyvinvointivaltiok-

si (hidden welfare state). Yksityistämisen neljä pääpolkua ovat Gilbertin 

(2004) mukaan verohuojennukset, yksityisen vastuun säätävät lait, osto-

palvelut, tilaaja-tuottajamalli ja ulkoistaminen sekä palvelusetelit. Näiden 

ohella hän OECD:lle tehdyssä katsauksessa käsittelee viidettäkin polkua, 

eli edellä käsiteltyjä julkisten palvelujen palvelumaksuja. 

(1) Verohuojennukset vapaaehtoistoiminnalle, lahjoituksille, palvelujen 

ostolle ja vakuutuksille ovat amerikkalaisessa mallissa toista luokkaa 

kuin Suomessa. Verohelpotukset minimoivat julkisen panoksen. Ne 

ovat helppoja panna toimeen ja hallinnoida, mutta niistä on vaikea 

tietää, kehen ne oikein kohdistuvat, mitä niillä saadaan aikaan ja mi-

hin niitä käytetään. Suomessa linjana on ollut verovähennysten kar-

siminen ja sosiaalipoliittisen tuen kanavointi suoriin tulonsiirtoihin 

(lapsivähennysten sijasta lapsilisiin). Jälkimmäisten kohdentaminen 

poliittisesti tavoitellulla tavalla on helpompaa kuin verovähennys-

ten. Suomessa vain yritykset voivat vähentää lahjoituksia ja sponso-

ritukea, ja nekin vain rajoitetun määrän. Lahjoituksista ja sponso-

ritoiminnasta ei haluta veronmaksun vaihtoehtoa amerikkalaiseen 

tapaan. Kansalaiset voivat vähentää verotuksessa ammattiyhdistys-

liikkeen jäsenmaksuja, lakisääteisen ja yksityisen eläkevakuutuksen 

maksuja ja kotitalouspalvelujen ostoa, työnantajat myös ostoeläk-

keiden maksuja. Jäsen- ja vakuutusmaksujen kautta näkymätön hy-

vinvointivaltio subventoi työttömyys- ja eläketurvaa. Verovähennys-

ten ja -huojennusten käyttö sosiaalipolitiikan keinona on ollut meillä 

suhteellisen vaimeasti esillä. J. P. Roos (esim. 1992) on eri yhteyksis-

sä esittänyt, että keskiluokan sosiaalipolitiikka tulisi organisoida ve-

rovähennysten ja keskiluokan oman aloitteellisuuden varaan. Silloin 

tällöin näkee esityksiä siitä, että hyväntekeväisyyttä tulisi tukea vero-

vähennysten kautta. 

  Viime vuosina verojen keventäminen on Suomessa ollut keskei-

nen keino (yksityisen sektorin) työllisyyden lisäämisessä. Tämä nojaa 

uusklassiseen oppiin, vaikka tutkimustulokset verojen keventämi-

sen vaikutuksesta työllisyyteen ja verotuloihin ovat hyvin ristiriitai-
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sia (Korkeamäki & Uusitalo 2005). Myös kohdennettuja verohuojen-

nuksia on käytetty nimenomaan työllisyysstrategiana. Suomalaisten 

työmarkkinoiden ongelmana nähdään se, että keskitetty työehtoso-

piminen syrjäyttää työmarkkinoilta matalan tuottavuuden työt ja 

vähän tuottavan työvoiman. Työvaltaiseen ja matalapalkkaiseen tuo-

tantoon kohdistetun verotuen työllisyysvaikutuksen pitäisi olla suu-

rempi kuin yleisten veronkevennysten. Matalan tuottavuuden työn 

edistämiseen on käytetty kahta verotukea, jo useamman vuoden voi-

massa ollutta kotitalousvähennystä sekä vuonna 2006 käyttöön otet-

tua matalapalkkatukea. Kotitalousvähennystä voi käyttää siivous- ja 

hoivapalveluihin, joten se voi korvata myös kunnallista kotipalve-

lua. Tosin tähän saakka sitä on käytetty voittopuolisesti remontoin-

tiin (vuonna 2004 ostettujen palvelujen arvosta 90 %). Hoiva- ja 

lastenhoitopalveluja osti vain neljä prosenttia tukea käyttäneistä ko-

titalouksista. Järjestelmän työllisyysvaikutuksesta on esitetty varsin 

erilaisia arvioita (Niilola ym. 2005; Niilola & Valtakari 2006; Uusita-

lo 2005a). Ilmeisesti se on tuonut aikaisemmin pimeää remontoin-

tia näkyväksi ja verotuksen piiriin sekä luonut muutaman tuhannen 

hengen siivoustyömarkkinat. Vähennyksen käyttäjien määrä on ol-

lut koko ajan kasvussa, ja vuonna 2004 vähennystä käytti 155 892 ko-

titaloutta. Vähennysten arvo oli 111,3 milj. euroa ja vähennys kes-

kimäärin kotitaloutta kohti 714 euroa. Jos käyttää Kari Niilolan ja 

Mikko Valtakarin nettomääräistä laskennallista työllisyysvaikutusta 

(vuonna 2004 3 500 henkilötyövuotta, 4 600 työpaikkaa), niin yhden 

työpaikan hinta olisi noin 25 000–30 000 euroa vuodessa. Työpai-

kan hinta on arvioitu tätäkin kalliimmaksi vuoden 2006 alussa käyt-

töön otetussa matala- tai pienpalkkatuessa, hallituksen esityksessä yli 

60 000 €/v) (Julkunen 2006a). 

(2)  Yksityisen vastuun säätäminen lailla. Omaa vastuuta voidaan säätää 

paitsi kansalaisille myös työnantajille, joille voidaan siirtää uusia vas-

tuita. Esimerkkinä voisivat olla vastuu oman henkilökunnan sairaus-

poissaoloista, sairaus- ja vanhempainvapaiden aikaisesta palkasta tai 

varhaiseläkkeistä. Gilbert esittää esimerkkinä Hollannin sairausva-

paiden ”yksityistämisen” eli siirtämisen työnantajien vastuulle niin, 

että jokainen vastaa omasta työvoimastaan ensimmäisen sairausvuo-

den ajalta. Hollanti onkin Yhdysvaltojen ohella toinen maa, jossa yk-
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sityisten sosiaalimenojen osuus kansantuotteesta on kasvanut voi-

makkaasti (liki kolminkertaistunut vuosina 1980–2001) (Pearson & 

Martin 2005). Myös Ruotsissa, jossa sairauspoissaolot työstä koetaan 

suurena ongelmana, työnantajan omavastuuta sairauspäivistä on li-

sätty. Yksityisille kansalaisille kohdistetuista vastuista Gilbertin esi-

merkkinä on elatusapu. Suomalaisesta perspektiivistä se ei ole kovin-

kaan uusi keksintö! 

  Suomessa työnantajat maksavat alalta toiselle vaihdellen, työ-

markkinajärjestöjen sopimusten nojalla, sairaus- ja äitiysvapaiden 

palkkoja. Mutta tiedossani ei ole, että työnantajien vastuita pyrittäi-

siin meillä lisäämään, päinvastoin. Ainakin äitiys- ja vanhempainva-

paista aiheutuvia kustannuksia siirretään enemmän valtion vastuulle. 

Suomessa on eniten keskusteltu työnantajien vastuusta oman työ-

voiman varhaiseläkkeistä (työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeistä). 

Rahoitusvastuun kahdensuuntaisten kannustimien vuoksi sääntö-

jä on reivattu edestakaisin. Yhtäältä rahoitusvastuu voi näet ehkäistä 

varhaiseläkkeiden käyttöä ja antaa kannustimen työolojen, työkykyä 

ylläpitävän toiminnan ja työterveyshuollon kunnolliseen järjestä-

miseen, toisaalta omavastuu varhaiseläkkeistä voi ehkäistä vanhem-

man työvoiman rekrytointia. Empiiriset tulokset (Hakola & Uusitalo 

2005) tosin puhuvat sen puolesta, että työnantajien omavastuu hillit-

sisi varhaiseläkkeiden käyttöä. 

(3)  Ostopalvelut, tilaaja-tuottajamalli ja ulkoistaminen. Ulkoistaminen ja 

ostotoiminta alkoivat kunnissa lähinnä teknisestä toimesta ja ns. tu-

kipalveluista (siivous, ruokahuolto, pyykki). Tilaaja-tuottajamalli ja 

yksityisten tuottajien tuottamien palvelujen osto ovat saamassa lisää 

vauhtia myös sosiaali- ja terveysalan professionaalisessa työssä. Yksi-

tyisten tuottajien, järjestöjen ja yritysten, osuus sosiaali- ja terveys-

palvelujen tuotannosta on noin neljännes (sosiaalipalveluissa vuon-

na 2003 sekä kustannuksista että henkilöstöstä 24 %, Kauppinen & 

Niskanen 2005). Sosiaalipalvelujen puolella järjestöt tuottavat esi-

merkiksi asumispalveluja (vanhoille, vammaisille), päihdehuoltoa, 

ensi- ja turvakoteja, vanhainkoteja, lastensuojelun laitoksia sekä työ-

toimintaa ja työhön kuntoutusta. Tällä hetkellä suuret sosiaalipalve-

lujen toimijat ovat järjestöjä, mutta tilanne elää. Terveyspalveluissa 

valmistautuminen markkinoille on pitemmällä. Yksittäiset lääkärit 
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ovat häviämässä, palvelut ketjuuntuvat ja globaalit yritykset ovat tu-

lossa markkinoille. Kunnat tekevät omia ratkaisujaan, ja suuret kau-

pungit kehittävät tilaajaorganisaatioitaan, opettelevat kilpailutusta ja 

sopimusten tekemistä. Kuntien palvelupolitiikkaa ja Tampereen esi-

merkkiä tarkasteleva Briitta Koskiaho (2006c, 21) sanoo, että Suo-

messa on käynnissä ”valtavan suuri ideologinen ja käytännöllinen 

yhteiskuntapolitiikan perusteiden muutos ilman vilkasta kansalais-

keskustelua”. 

(4) Palvelusetelit subventoivat kotitalouksien markkinoilta/yksityisiltä 

tuottajilta tekemiä hankintoja. Palveluseteli on keskeinen kätketyn 

hyvinvointivaltion innovaatio. Sen avulla voidaan luoda kuluttajan 

valintaan perustuvien hyvinvointimarkkinoiden itu ja yhdistää tä-

hän julkinen kontrolli. Periaatteessa kaikkia julkisia maksujärjestel-

miä, joiden avulla kuluttaja voi valita palvelun tuottajan, voi kutsua 

palveluseteliksi (Aronen ym. 2001). Näin esimerkiksi lääkäripalvelu-

ja kompensoiva sairaanhoitovakuutus (Kela) voidaan ajatella impli-

siittiseksi palveluseteliksi. Pitkäaikaistyöttömiä työllistävä yritys saa 

eräänlaisen palvelusetelin työllistämistukena. Eksplisiittinenkin pal-

veluseteli voidaan tekniikkana toteuttaa eri tavoin, joko tuottajalle 

(lasten yksityisen hoidon tuki) tai palvelun käyttäjälle (omaishoidon 

tuki, kotihoidon tuki, hoivaseteli, maksusitoumus, käteinen, vero-

tuki) suuntautuvana tukena. Eri palvelumuotojen suhteen neutraa-

li olisi tasasuuruinen etuus, jonka voisi käyttää joko julkisen tai yk-

sityisen palvelun rahoitukseen, esimerkiksi päivähoidon ostamiseen 

samalla hinnalla joko kunnalta tai yksityiseltä tuottajalta tai käyttä-

mällä sen oman työn korvauksena. Toisin kuin tilaaja-tuottajamal-

li ja kuntien ostotoiminta palvelusetelit lisäävät hyvinvointipalvelu-

jen käyttäjien valinnanmahdollisuutta edellyttäen, että paikallisilla 

markkinoilla on palvelun tarjontaa.

  

Palvelusetelikään ei ole yksinkertainen ratkaisu, vaan sitä käytettäessä jou-

dutaan ratkomaan koko joukko käytännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä. (1) 

Miten setelin arvo asetetaan, onko seteli samansuuruinen kaikille, käyte-

täänkö tuloharkintaa tai porrastetaanko tulojen mukaan? (2) Onko se-

teli verotettavaa tuloa? Verotus ja tulojen mukainen porrastus ovat vaih-

toehtoisia tapoja lisätä järjestelmään tulojen tasausta. (3) Voiko julkisen 
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rahoitusosuuden lisäksi käyttää omaa rahaa vai ohjaako tämä kalliiden 

erikoispalvelujen käyttöön? (4) Voiko palvelusetelillä korvata omaa työ-

tä, omaisten, läheisten ja naapurien apua vai ainoastaan rekisteröityjen 

palvelutuottajien? (5) Mitä vaatimuksia asetetaan palvelutuottajan koulu-

tukselle ja osaamiselle? (6) Mikä on setelin ja palvelun järjestämisvastuun 

suhde; mitkä ovat asiakkaan, tuottajan ja kuntien velvollisuudet palvelun 

valvonnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa? (6) Onko palvelun tuottajalla 

oikeus valikoida asiakkaat? (7) Luoko kysyntä yksityisen tarjonnan?

Palveluseteleistä on keskusteltu meillä vähintään 1990-luvun alusta, 

mutta niiden käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa on alkutaipaleel-

la. Palveluja on kyllä korvattu rahalla (lasten kotihoidon tuki, omaishoi-

don tuki), mutta nämä eivät täysin vastaa palvelusetelin ideaa. Lasten yksi-

tyisen hoidon tukea, joka erotettiin lasten kotihoidon tuesta vuonna 1997, 

voi pitää merkittävimpänä palvelusetelinä. Vai pitäisikö sitä mieluummin 

pitää yritystukena, sillä tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle, joka 

voi olla päiväkoti, perhepäivähoitaja tai kuntaan työsuhteessa oleva las-

tenhoitaja? Yksityisen hoidon käyttö on aika vähäistä ja sen hoidon tuki 

painottuu hyvätuloiseen ja pitkälle koulutettuun keskiluokkaan, joka ha-

luaa sijoittaa lapsen esimerkiksi pedagogisesti erikoistuneeseen päivähoi-

toon ja ottaa tähän saatavissa olevan julkisen tuen (Takala 2000; Heikki-

lä ym. 2005). Yksityisen hoidon tukea voi samaan tapaa kuin kotihoidon 

tukea pitää myös korvauksena julkisen päivähoidon käyttämättä jättämi-

sestä.

Hollanti on edelläkävijä myös setelien ja kuluttajavalinnan käyttöön-

otossa. Saksassa vuosina 1995–1996 käyttöön otettu pakollinen hoitova-

kuutus toimii samaan tapaan kuin palveluseteli (Häkkinen & Jaakkola 

1997; Järvinen 2004b). Hoivavakuutus sopii saksalaiseen vakuutuskeskei-

seen sosiaalipolitiikkamalliin ja on merkittävin uutuus vuosikymmeniin. 

Perheiden ja sosiaalihuollon vastuulla ollut vanhusten hoito tuli kestä-

mättömäksi ja huusi uudistamista. Pakollinen hoitovakuutus rahoitetaan 

palkkapohjaisin vakuutusmaksuin, joista vastaavat puoliksi työnantajat ja 

palkansaajat. Maksuja maksavat myös eläkeläiset ja työttömät. Järjestel-

mä muistuttaa verorahoitteista. Sillä on laaja rahoituspohja ja universaali 

luonne. Etuudet perustuvat hoidon tarpeen arviointiin, ja niillä kompen-

soidaan sekä laitos- että avo-, yhteisö- ja omaishoitoa. Järjestelmä tarjoaa 

myös tukipalveluja omaishoitajille. Korvaukset kattavat karkeasti puo-
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let laitoskustannuksista, joten vanhoille ihmisille ja heidän lapsilleen jää 

omavastuuta. Myös hoidettavan omaisuus tulee käyttää kustannuksiin. 

Järjestelmä on kuitenkin siirtänyt kustannuksia sekä lapsilta että sosiaali-

huollolta vakuutusjärjestelmään. Yhtenä ongelmana on rajanveto sairaus-

vakuutuksen ja hoitovakuutuksen, perushoivan ja sairaanhoidon välillä. 

Palvelu vai raha 

Amerikkalainen ajattelutapa tavallaan kääntää pohjoismaisen ajattelun 

ympäri seuraavassa mielessä. Yksilöiden varustaminen taloudellisilla re-

sursseilla on amerikkalaisille oman vastuun tekniikka, koska yksilöiden 

tehtäväksi jää resurssien käyttö markkinoilla. Pohjoismaissa taas on aja-

teltu, että palvelujen tarjoaminen on aktiiviselle investointivaltiolle sopi-

va strategia, koska hoiva-, terveys-, koulutus- ja työvoimapalvelut tukevat 

toimintakykyä, työssäkäyntiä ja työllistymistä ja valtio voi siten hyväta-

soisten palvelujen tarjonnalla edistää kilpailukykytavoitteita. Sen sijaan 

työikäisille suunnatut tulonsiirrot ovat kyseenalaisempia, passiivista so-

siaalipolitiikkaa.

Kätketty ja konsumeristinen, kuluttajanoikeuksiin orientoitunut, hy-

vinvointivaltio jakaa pikemmin korvamerkittyä tai vapaata rahaa kuin 

tuottaa itse kyseisen toiminnan. Lasten kotihoidon tukea analysoidessaan 

Jorma Sipilä (1996) sanoo, että raha on kaikille osapuolille joustava väli-

ne. Valtio ja kunnat voivat reagoida sillä nopeasti kasvavaan palvelutar-

peeseen, mutta sitä voi myös leikata nopeasti, jos valtion tai kunnan talous 

joutuu kriisiin. Lasten kotihoidon tukea leikattiin huomattavasti laman 

aikana, ja kunnat ovat lisänneet ja vähentäneet omia lisiään suhdanteiden 

mukaan. Sen sijaan on vaikeampi tietää, mitä kunta saa jakaessaan rahaa 

palvelujen sijasta? Ainoa varma vastaus on, että raha vapauttaa kunnan 

järjestämästä palvelua, sanoo Sipilä. 

Suomalaisessa julkispalvelumallissa logiikka on ollut se, että ensin 

ovat tulleet julkiset palvelut ja sitten niille vaihtoehdon tarjoavat setelit. 

Julkisen palvelun puolesta ovat puhuneet naisten siirtyminen työmarkki-

noille, kansalaisten alueellinen ja sosiaalinen yhdenvertaisuus sekä palve-

lun ammatillisuus, ammatillisen osaamisen ja etiikan takaama laatu. Ra-

ha otettiin palvelun sijaan käyttöön ensin lasten kotihoidon tuessa. Se oli 
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kompensaatio siitä, että perhe ei käytä sitä palvelua, johon se olisi oikeu-

tettu. Kotihoidon tukeminen on myös edullista, ainakin jos katsoo vain 

julkisen talouden menoja ja jättää kansantaloudelliset vaikutukset ulko-

puolelle. Setelijärjestelmän laajentamisella pyritään yhtäältä lisäämään 

palvelutuottajien määrää, toisaalta kuluttajien valinnanvapautta. Kuntien 

kannalta setelien kustannukset voidaan säätää matalammaksi kuin omien 

palvelujen; jätetään asiakkaalle omavastuuosa. Samalla kuitenkin tuetaan 

siirtymää julkisista kohti yksityisiä tuottajia ja hyvinvointimarkkinoita se-

kä rajoitetaan julkisen työllisyyden kasvua.

Koti- ja omaishoidon tukemisessa riskinä on se, että otetaan raha, 

mutta annetaan sen vastineeksi huonoa hoitoa. Lapsiaan hoitavat van-

hemmat tai vanhempiaan hoitavat puolisot ja lapset ajatellaan moraalises-

ti korkeatasoiksi, hoito ajatellaan yksinkertaiseksi tai perhe yksityisasiaksi, 

jonka sisäisiin suhteisiin puututaan vain, jos esiintyy selviä väärinkäytök-

siä. Verrattuna palvelun tuottamisen kompensoimiseen pelkällä rahalla 

palvelusetelit antavat paremman mahdollisuuden valvoa palvelun tuotta-

mista. Sitä ei ole helppo ohjata harmaiden työmarkkinoiden laajentami-

seen. Palveluseteli johtaa siis todennäköisemmin ammattimaisen palvelun 

syntymiseen kuin rahamuotoinen avustus ja antaa paremmat mahdolli-

suudet valvoa lasten tai vanhusten oikeutta hyvään hoitoon. 

Meillä on esiintynyt nykyistä pitemmälle meneviä vaatimuksia las-

ten hoidon palvelusetelistä. Lapsiperheiden etujärjestö perustettiin neli-

sen vuotta sitten ajamaan tasarahamallia (Soini 2006). Tasaraha on sete-

li, nykyisessä ehdotuksessa 400 €/kk jokaisesta alle kouluikäisestä lapsesta. 

Tämän lisäksi ehdotukseen kuuluu 235 euron syliraha jokaisesta kotona 

hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Perhe voisi käyttää setelin halua-

mallaan tavalla, myös kunnallisen päivähoitopaikan ostamiseen sen koko-

naiskustannuksia vastaavasta hinnasta. Perusteluna on, että kunnallisten 

hoitopaikkojen suosiminen lopetettaisiin eikä yhteiskunta ohjaisi hoito-

päätöstä tekemällä yhtä hoitomuotoa muita edullisemmaksi. Tasaraha-

malli siirtäisi lasten hoitoa edelleen julkisesta päivähoidosta yksityisiin 

päiväkoteihin ja kotiin. Julkinen päivähoito ja subjektiivinen oikeus siihen 

ovat ainakin toistaiseksi olleet liian suosittuja järjestelmiä, että niitä voisi 

keikuttaa näin radikaalisti. 

Palveluseteli soveltuu parhaiten sinne, missä palvelu on helposti 

tuotteistettavissa ja käyttäjä pystyy valvomaan palvelun laatua. Palveluse-
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telistä oli paljon keskustelua ja jonkin verran kokemuksia sekä Suomesta 

(lähinnä päivähoidosta) että muualta, kun palveluseteliä koskeva laki tuli 

voimaan meillä vuoden 2004 alussa. Laki määrittelee kehyksen, jonka ra-

joissa kunnat voivat ottaa setelin käyttöön. Laki mahdollistaa setelin käy-

tön erilaisin ehdoin kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta erityi-

sesti tavoitteena on parantaa vanhojen ihmisten kotipalvelun saatavuutta 

ja mobilisoida alalle uusia tuottajia. Ehkä suurinta kiistaa valmisteluvai-

heessa aiheutti kysymys siitä, käsitetäänkö palveluseteli kuntien kotipal-

velun täydentäjänä vai kilpailijana, joka asteittain korvaisi osittain tai ko-

konaan kunnallisen kotipalvelun. Esitelleen ministerin linjaan verrattuna 

uudistus on varovainen. Palveluseteli voi olla ostokuponki tai maksusi-

toumus. Sitä haetaan kunnasta ja sosiaalitoimi arvioi avun tarpeen. Sään-

nöllisessä avun tarpeessa setelin arvo on tuloharkintainen ja vaihtelee tu-

lojen mukaan 5–20 euroa tuntia kohti. Tukipalvelussa, kuten siivouksessa, 

seteli on tasasuuruinen, lain mukaan kuitenkin ”kohtuullinen”. Omavas-

tuuosuuteen ei voi saada kotitalousvähennystä eli ei kaksinkertaista sub-

ventiota. Asiakas voi valita palvelutuottajan kunnan hyväksymistä. Näiden 

tulee olla ennakonperintärekisterissä ja varsinaisessa hoivapalvelussa täyt-

tää myös kelpoisuusvaatimukset.

Seteli on siis sidottu asiakkaan tuloihin, ei palvelun hintaan. Näin 

hyvinvointimarkkinoihin on pyritty yhdistämään sosiaalista tarveharkin-

taa. Maksujen erilaisuus asettaa kuluttajat erilaiseen asemaan. Kuten Saa-

ri (2005c) huomauttaa, tuskin kukaan hyväksyisi sitä, että bensiinin hin-

ta vaihtelisi ostajan maksukyvyn mukaan. Palveluseteli on otettu käyttöön 

useissa kymmenissä kunnissa, ja kunnat käyttävät seteliä pääasiassa koti-

palvelun tukipalvelujen ja omaishoitajien vapaapäivien aikaisen palvelun 

järjestämiseen. Palvelusetelin käyttöä koskevaa tutkimusta käynnistettiin 

keväällä 2006. 

Sosiaaliturvan ja kuluttajuuden, sosiaalisten oikeuksien ja kulutta-

janoikeuksien sekoittaminen aiheuttaa muitakin oikeudellisia ongelmia 

kuin palvelun hinnan eriytymisen ostovoiman mukaan. Saman palvelun, 

vaikkapa päivähoidon, käyttäjistä ensimmäinen maksaa itse, ja on yksi-

tyisoikeudellisen sopimuksen ja kuluttajansuojan piirissä. Jos palvelu ei 

vastaa luvattua, hän voi sanoa sopimuksen irti, saada hyvityksen tai mak-

sunalennuksen. Toinen asiakas käyttää palvelusetelin, ja palvelun pettäes-

sä hän voi irtisanoa sopimuksen, mutta ei saada hyvitystä. Jos taas kun-
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nalla olisi ostopalvelusopimus kyseisen päiväkodin kanssa ja kunta olisi 

osoittanut perheelle kyseisen päiväkodin, perhe ei voisi irtisanoa itse sopi-

musta, koska sopimus olisi kunnan ja päiväkodin välinen. Tapaukset kak-

si ja kolme valittavat sosiaalilautakuntaan (Kahden kastin kuntalaisia, HS 

8.3.2006). Tällä polulla tuskin on muuta vaihtoehtoa kuin kuluttajadis-

kurssin ajatusmuotojen ja oikeuksien vahvistuminen myös julkisissa pal-

veluissa ja erityisesti yksityisen ja julkisen sekamuodoissa. 

vastuunsiirron vaarat
Vastuun siirto on osa laajaa yhteiskunnallista muutosta, ja on vaikea diag-

nostisoida, mitä nimenomaan julkisen vastuun siirroista seuraa. Julkilau-

suttuja tavoitteita Suomessa ovat hyvinvointiyhteiskunnan tai pohjois-

maisen hyvinvointimallin säilyttäminen takaamalla sen rahoituksellinen 

kestävyys. Tässä pyrkimyksessä on sinänsä jotain nurinkurista: pohjois-

maista tai suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa säilytetään vetäytymällä 

sen keskeisistä normatiivisista sitoumuksista eli universalismista, tasa-ar-

voisuudesta ja laajasta julkisesta vastuusta. Rahoituksellinen kestävyys on 

niin moniulotteinen makrotaloudellinen kysymys, että minun on taas sa-

nottava: sen arviointi ei mahdu tähän kirjaan, eikä pätevyyteni riitä sen 

tarkasteluun. Makrotaloudellisten mallien valossa kysymys on ensisijai-

sesti talouskasvusta, tuottavuudesta, työllisyydestä, kansantulon jaosta, 

verotuksesta, kulutuksen kohdistumisesta ja siitä, miten valtion roolin ka-

ventaminen vaikuttaa makrotaloudelliseen dynamiikkaan. Washington-

konsensus olettaa, että kaikkinainen valtion roolin ja julkisen kulutuksen 

kutistaminen sekä markkinoiden alueen laajentaminen vaikuttavat myön-

teisesti talouteen ja luovat lisää potentiaalisia hyvinvointiresursseja, jotka 

tässä tapauksessa kuitenkin ohjautuisivat markkinoiden kautta yksityisille 

toimijoille. Meillä kai ajatellaan, että markkinasuuntauksen vahvistamasta 

taloudesta kohtuullinen osuus ohjataan julkiseen kulutukseen, vai ajatel-

laanko? Ainakin markkinasuuntausta perustellaan hyvinvointiyhteiskun-

nan rahoituksen kestävyydellä. 

Kun vastuunsiirto merkitsee monensuuntaista yksityistämistä, sen 

vaarat ovat ensinnäkin samoja, joita yksityistämisen yhteydessä pelätään. 

Perusuhka koskee eriarvoisuuden kasvua, sitä, että hyvätuloiset ja -osaiset 
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ylikuluttavat hyvinvointi- ja hyvän olon palveluja, kun taas köyhien toi-

meentulo heikkenee ja heidän palvelunsa köyhtyvät. Uhat riippuvat kui-

tenkin konkreettisista strategioista (markkinadesignista) ja siitä, millaisin 

mekanismein huono-osaisten asema pyritään turvaamaan. Yhdysvaltojen 

yksityinen sairausvakuutus on tietysti klassinen esimerkki kalliista ja eri-

arvoisesta järjestelmästä. Arvioidessaan kuvaamiensa yksityistämistoimien 

seurauksia Gilbert (2005) nostaa esiin ulkoistamisen ja kilpailuttamisen 

mukanaan tuoman palvelujen kirjavan tason ja sopimisen monimutkai-

suuden. Ainakin Yhdysvaltojen kokemuksen valossa sopimusehtojen tu-

lisi olla tarkat, sillä yksityisten palvelujen taso vaihtelee huomattavasti. 

Sopimusehtojen tarkkuus ja palvelujen valvonta taas voi syödä sitä jous-

tavuutta, innovatiivisuutta ja kustannussäästöä, jota yksityistämisellä hae-

taan. Yksityisen toiminnan julkinen rahoitus tai tukeminen ei muuten-

kaan takaa kustannussäästöä. Yhtenä vaarana sosiaaliturvan ja palvelujen 

karsinnassa on aina nähty kustannusten siirtäminen paikasta toiseen. Jul-

kista vastuuta kavennettaessa kohteeksi joutuvat herkästi universaalit, en-

naltaehkäisevät ja ajoissa puuttuvat toimintamuodot, mikä siirtää kustan-

nuksia kalliimpaan hoiton ja korjaamiseen. 

Australialainen Robert Goodin (1998) puolustaa laajaa julkista (kol-

lektiivista) hyvinvointivastuuta. Tarkastellessaan nykyisiä kehityssuuntia, 

joissa kollektiivista hyvinvointivastuuta siirretään yksityiseksi, hän puhuu 

kehityksen nurinkurisista seurauksista (perversities) ja suorastaan ka-

dotetusta maailmasta (Goodin 2001). Käynnissä olevien reformien seu-

rauksena sosiaaliturvasta on tullut vähemmän sosiaalista ja vähemmän 

turvallista. Goodin epäilee, että taakan siirtäminen johtaa hyvinvoinnin 

lisääntymisen sijasta nurinkurisesti hyvinvoinnin heikkenemiseen. Suo-

messa argumentaatio ei edes kiistä sitä, ettei tuloksena voisi olla välittömiä 

hyvinvointitappioita. Ainakin 1990-luvun säästöjen piti ”kirpaista”. Sen si-

jaan suomalaisen argumentaation mukaan kipeät toimet turvaavat pitkäl-

lä aikavälillä hyvinvointiyhteiskunnan ja sen rahoitusperustan säilymistä. 

Välttämätön kirpaisu on kuitenkin Suomelle ominaista kriisiajan ja val-

tiovarainministeriön retoriikkaa. Hyvinvointipluralistisen ja hyvinvointi-

yhteiskunnan kehittämisretoriikan valossa tavoitteena on tietysti enem-

män, ei vähemmän hyvinvointia. 

Ensinnäkin Goodinin mukaan vaarana on, että vastuuta ja tehtäviä 

siirretään pilareille, jotka eivät pysty kantamaan niitä. Kun yksilöiden ja 
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perheiden vastuuta toimeentulosta, avusta ja hoivasta lisätään, tuloksena 

voi olla lisää toimeentulovaikeuksia, avun puutetta sosiaalisissa ja talou-

dellisissa vaikeuksissa tai hoivatta jäämistä. 

Vaarana on myös se, että vastuun siirtäminen horjuttaa pilareita, kai-

vaa maata niiden alta ja vähentää niiden toimintakyisyyttä. Tämä voi kos-

kea yrityksiä ja työnantajia, joiden kyky toimia kannattavasti ja työllistää 

voi vähentyä sosiaalisten vastuiden vuoksi. Jos julkista vastuuta puretaan 

ja perheelle siirretään liikaa ja sille sopimatonta vastuuta, perheinstituu-

tio voi tavoitellun vahvistumisen ja lujittumisen sijasta heikentyä. Avio-

liittoisuus ja syntyvyys voivat laskea, isien hylkäämät perheet ja äitien hyl-

käämät lapset yleistyä. Venäjä on lähin esimerkki tällaisesta dramaattisesta 

perheen vastuun kasvusta ja perhe-instituution heikentymisestä, mut-

ta Thatcherin Britanniassakin lapsilisien leikkaaminen teini-ikäisiltä lisä-

si moninkertaiseksi kaduilla asuvien nuorten määrän. Samoin voi käydä 

kolmannelle sektorille, jos siihen kohdistetaan kohtuuttomia odotuksia. 

Kun järjestöt joutuvat hankkimaan rahoituksensa yhä enemmän palvelu-

tuotannon ja tarjouskilpailujen kautta, järjestöjen luonne voi muuntua ja 

niiden varsinainen ja alkuperäinen tehtävä kansalaisten äänenä ja yhdes-

säolon muotona voi jäädä varjoon. 

Toiseksi nykyiset suuntaukset ovat vaarassa johtaa uhrien syyttämi-

seen. Goodin ottaa erikseen esille sopimuksellisuuden, molemminpuoli-

sen velvollisuuden ja hyvinvointipaternalismin nurinkurisuuden. Vapai-

ta sopimuksia jäljitellään tilanteessa, jossa apua tarvitsevalla ei ole muuta 

mahdollisuutta kuin suostua sopimukseen. Konservatiivisissa uudistuk-

sissa sanotaan keskityttävän todella tarvitseviin ja heikkoihin (vulnerab-

le), mutta vaarana on, että seuraukset kaatuvat juuri heille. Jorma Sipilä 

tiivisti 15 vuotta sitten seuraukset, kun Reagan ja Thatcher pyrkivät kar-

simaan sosiaalimenot (tai rajoittamaan julkista hyvinvointivastuuta) kes-

kittymällä tarvitseviin. ”Mutta kun kaikki oli käyty läpi, lopputulokse-

na muut säilyttivät etuutensa mutta köyhistä oli tehty asunnottomia ja 

kerjäläisyys oli kasvanut huikeasti. Poliiseja tarvittiin lisää ja asunnotto-

mat käyvät kalliiksi monella muullakin tavalla.” Kolmanneksi hyvinvoin-

tivastuun siirtämisen tuloksena voi olla myös turvattomuutta, palvelujen 

ja huolenpidon katkoksia, jos yksityiset tuottajat vetäytyvät ja lopettavat 

toimintansa. Yksityiseltä sektorilta tehdyt ostot hyödyttävät yksityisiä yri-

tyksiä ja järjestöjä, mutta ne kuolettavat ja heikentävät vastaavan julkisen 
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palvelun infrastruktuuria (Gilbert 2005; Koskiaho 2006a). Jos yksityiset 

palvelut tuottavat pettymyksen tai joutuvat lopettamaan toimintansa, ei 

välttämättä ole enää julkista palvelua, jonka puoleen kääntyä. 

Yksityisten vaihtoehtojen käyttäminen vaatii usein sellaista oma-

aloitteisuutta ja osaamista, jota vaikeissa elämäntilanteissa olevilla tai van-

hoilla ihmisillä ei ole. ”Kauppatieteiden maisteri” kuvaa HS:n mielipide-

palstalla (26.5.2006) miten hän teki kotitalousvähennyksen anopilleen 

remontista, jossa oli tarvittu kolmea eri yrittäjää. Vähennyksen teko osoit-

tautui monimutkaiseksi ja vaati monien epätavallisten käsitteiden hal-

lintaa. Hän joutui laatimaan kolme eri lomaketta ja laskemaan kolmeen 

lomakkeeseen useiden kenttien muodostaman ”y-tunnustuksellisia en-

nakkoperintärekisteriin merkittyjä 22 prosentin arvonlisäverobrutotet-

tuja vähennyskelpoisia työnosuus 60 prosenttia vähentämättä 100 euroa 

omavastuuta”. (Tämä käsittämätön lause on suoraan kirjoituksesta.) 

Vastuunsiirron kohtuuttomuus: esimerkkinä terveys

Syksyllä 2005 oma vastuu terveydestä ja sairauksista ponnahti julkisuu-

teen vahvemmin kuin minun muistini mukaan koskaan. Terveydenhuol-

lon kustannusten kasvua tuskailtaessa rangaistus–palkkio-malli näyt-

tää yksinkertaiselta ratkaisulta. Ne, jotka aiheuttavat sairaudet omilla 

vastuuttomilla elämäntavoillaan, voidaan jättää julkisen terveydenhuol-

lon ulkopuolelle tai toisinpäin: esimerkillisesti kunnostaan ja terveydes-

tään huolehtiville voidaan antaa jotain bonuksia. Rangaistusten ja palk-

kioiden odottaisi johtavan elämäntapojen korjautumiseen ja tätä kautta 

ehkäisevän ennalta sairauksia. Kuitenkin keskustelussa todettiin, että ”it-

se aiheutetun” rajaa on mahdoton vetää eettisesti kestävällä tavalla (esim. 

Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene; HS:n pääkirjoitus 

14.10.2005). Etenen mukaan voi arvioida, että neljässä sairaudessa viides-

tä on mukana jokin ”itse aiheutettu” tekijä. Itse aiheuttaminen on paljon 

muutakin kuin lihavuutta, roskaruokaa, alkoholia ja liikkumattomuutta. 

Myönteisetkin asiat voivat liioiteltuina kääntyä riskeiksi (työ- tai urheilu-

hulluus, anoreksia). Monet terveyden kannalta olennaiset asiat, geneetti-

nen ja sosiaalinen perimä, sikiöaikaiset ja lapsuuden olosuhteet, sosiaa-

linen ympäristö ja työolot ovat oman vaikuttamisen ulkopuolella. Oma 
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käyttäytyminen ei aina riitä tekemään avioliitoista tai työyhteisöistä ter-

veyttä tukevia. Työolojen kohtuuttomuus ja epäoikeudenmukaisuus voi-

vat sairastuttaa enemmän kuin mikään oma käyttäytyminen (Vahtera ym. 

2002). 

Elämä jakelee ”terveyttä ja pitkää ikää” keskimäärin ja tilastollisesti 

elämäntapojen ja terveystottumusten mukaisesti, mutta yksilötasolla ter-

veystottumukset eivät anna takuita. Jos ihmiset sosiaalistetaan siihen, että 

elämää ja terveyttä voi hallita, tuloksena on myös pettymyksiä ja vääryy-

den kokemusta, kun omista mallikelpoisista elämäntavoista huolimatta 

sairaudet osuvat kohdalle. Lisäksi humaani yhteiskunta ja lääkärinetiikka 

eivät voi jättää ketään heitteille eivätkä perusoikeuksien ulkopuolelle. Jos 

sairaalaan tuodaan kaksi liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantu-

nutta, jo professionaalinen etiikka vaatii kumpaakin hoidettavan yhtä hy-

vin, vaikka toinen olisi syyllinen ja toinen viaton uhri. 

Oman vastuun ja yksilöllisyyden diskurssit jättävät usein huomiot-

ta luokka- ja muut sosiaaliset rakenteet. Terveydellä ja siihen vaikuttaval-

la käyttäytymisellä on luokka- ja sukupuolirakenne. Luokan ja sukupuo-

len yleistäminen omiksi rationaalisiksi valinnoiksi on kyseenalaista sekä 

sosiologisesti että eettisesti. Yhteiskuntaluokat ovat sekä elinolojen että 

sosiaalisten suhteiden ja kohtelun eriarvoisuutta (Wilkinson 2005; Rah-

konen & Lahelma 2005), ja kummatkin tulevat ihon alle fysiologiaksi ja 

biologiaksi. Makrotason yhteydet tukevat ainakin osin Richard Wilkinso-

nin päättelyä. Tasa-arvoisimmissa yhteiskunnissa, joissa kansalaiset voi-

vat luottaa instituutioihin ja toisiinsa, myös keskimääräinen terveystaso 

(esim. elinikä) on paras. Täten oman käyttäytymisvastuun malli ja yhteis-

kunnallinen malli johtavat erilaisiin politiikkoihin. 
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SoSiaaliPolitiiKan KanSalainen 
– aKtivoitu, valtaiStettu, vaStuutettu, 
hylätty?

John Clarken21 (2005) sanoin New Labour on kiinnittänyt suurta huo-

miota kansalaisuuden uudelleenmuotoiluun sekä politiikan sisällöllä et-

tä puhuttelemalla kansalaisia uusin tavoin. Kolmannen tien oppi ja poli-

tiikka on esimerkiksi vaatinut kansalaisten velvollisuuksien ja vastuiden 

lisäämistä oikeuksien vastapainona. Kyseisessä artikkelissa Clarke valottaa 

neljää Työväenpuolueen kansalaisuuden politiikan ulottuvuutta eli akti-

vointia, valtaistamista, vastuuttamista ja hylkäämistä. Erilaiset yhteiskun-

tatieteelliset tarkastelut painottavat eri ulottuvuuksia. Giddensiläinen mo-

dernisaatioteoria näkee politiikassa mielellään aktiivisen ja valtaistetun 

kansalaisen, jälkifoucaultlainen kurinalaistetun ja vastuutetun, vasemmis-

tokriittinen taas hylätyn kansalaisen, jonka sosiaalista suojelua on purettu 

monin tavoin. Clarken teesinä on, että kysymys ei ole vain erilaisista tut-

kimuksellisista katseista vaan että politiikka on moniulotteista. Moniulot-

teisuuden taustalta löytyy pyrkimys rakentaa kansallista yhtenäisyyttä ja 

hallita sen sisäistä moninaisuutta ja eroja. 

Lainaan tässä ja seuraavassa luvussa Clarken ajatusta. Suomalai-

nen hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikka ideoineen ja retoriikkoineen (mu-

kaan lukien alueen keskustelun ja tutkimuksen) on luettavissa kansalais-

ten puhutteluna ja kansalaisuuden (uudelleen)muovaamisena. En käytä 

seuraavassa jäsentelyssä suoraan Clarken otsikoita, mutta aktivointi, val-

taistaminen ja vastuuttaminen on kirjoitettu sisään tarkastelemiini kansa-

laisuuden muovaamisen tekniikoihin. Sen sijaan hylätty kansalainen tulee 

esiin seuraavassa luvussa, jossa käsitellään hyvinvointipolitiikan anomali-

oita ja epäonnistumisia. Oikeudenmukaisuus on valittu mukaan sosiaali-

politiikan luovuttamattomana perustana, joka kuitenkin saa ajassa vaih-

tuvia painotuksia. Muut puhuttelut ovat korostuneet viimeksi kuluneen 

neljännesvuosisadan sosiaalipolitiikan transformaatiossa. Hyvinvointival-

21 Olen lainannut otsikon suoraan John Clarken artikkelilta “New Labour’s citizens: acti-
vated, empowered, responsibilized, abondened?“ (2005). 
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tion rajoittamisen ja julkisen hyvinvointivastuun tarkentamisen kannalta 

periaatteet ovat monensuuntaisia. Osa periaatteista vahvistaa julkista hy-

vinvointivastuuta, osaan taas on kirjoitettu sisään julkisen vastuun rajoit-

taminen, osan voi nähdä oman vastuun formalisointina esimerkiksi sopi-

muksiksi tai valinnaksi. 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tai sen lähisukuiset kohtuus ja reiluus 

(social justice, equity, fairness) on sosiaalietiikan perusperiaate, josta hy-

vinvointipolitiikka tuskin koskaaan voi luopua. Hyvinvointipolitiikan on 

myös kansalaisten ja yleisön suuntaan pidettävä yllä oikeudenmukaisuu-

den ideaalia. Oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan ole yksinkertainen ja sel-

vä periaate, eivätkä länsimaailman suuret opit (Aristoteles, Platon, Kant, 

Rawls) auta kovin pitkälle sosiaalipolitiikan ratkaisuissa (Spicker 2000). 

Oikeudenmukaisuudesta on kovin erilaisia tulkintoja. Yksi näkemys ko-

rostaa ansiota, palkkiota ja rangaistuksia oikeudenmukaisuuden sisältönä. 

Tällainen oikeudenmukaisuus on korjaavaa (corrective justice). Se ran-

kaisee rikoksista tai vääristä valinnoista ja palkitsee ”oikeista”. Näin se so-

siaalipoliittisena periaatteena oikeuttaa omaa ansiota. Toiset näkemykset 

korostavat oikeudenmukaisuuden distributiivista luonnetta. Siinä on ky-

symys perushyödykkeiden, resurssien, varallisuuden ja toimintamahdolli-

suuksien jaosta. Harvan mielestä täysi tasa-jako riippumatta ihmisten an-

sioista ja tarpeista olisi oikeudenmukaista ja reilua, ja sen toteuttaminen 

vaatisi sietämätöntä diktatuuria (Blakemore 1998). Mutta millainen ja-

ko ja tasoitus olisivat oikein? Kolmannet taas painottavat proseduraalista, 

menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuutta. Luultavasti yleisim-

min pohjoismaiset sosiaalipolitiikan teoreetikot vetoavat John Rawlsin 

distributiivisen oikeudenmukaisuuden teoriaan (Esping-Andersen ym. 

2003; Kangas 2002). Rawlsin teorian lähtökohtana ovat tietämättömyy-

den verhon takana solmittu kuvitteellinen ”yhteiskuntasopimus” tai hy-

vän jakamisen pelisäännöt. Tässä tilanteessa, kun yksilöt eivät tiedä omaa 

asemaansa, heidän on rationaalista suosia tasa-arvoista jakoa. Rawls sallii 

eriarvoisuuden eli epätasajaon, jos se parantaa myös vähiten saavien ase-

maa.
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Pohjoismaiseen eetokseen kuuluu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

käsittäminen tasa-arvoisuutena ja huono-osaisiin kohdistuvana solidaari-

suutena. Eetoksen haurastumisesta huolimatta kaksi kolmasosaa tai kol-

me neljäsosaa suomalaisista ajattelee tuloerojen olevan liian suuret ja hal-

lituksen tehtäväksi niiden kaventamisen (Forma 2006). Se, että toisilla on 

kohtuuttomia tuloja, asuntoja ja muuta varallisuutta, toisilla niin vähän, 

että joutuvat jonottamaan ruokansa, tuntuu pahalta ja väärältä. Samalla 

keinot tilanteen korjaamiseksi ovat hukassa. Tulojen tasaus ja uudelleenja-

ko, myös sosiaaliturvaetuuksien keskinäinen kohtuus, ovat väistyneet suh-

teessa kannustavuus- ja palkitsemisperiaatteisiin, siis työn, omistamisen 

ja osaamisen arvoon. Tuloeroja lisäävä vero- ja sosiaalipolitiikka perus-

tellaan meillä lähinnä taloudellisen argumentein, ei oikeudenmukaisuu-

teen vedoten. Esimerkiksi valtioneuvoston globalisaatioraportin (Osaava, 

avautuva, ..., 2004, 128) mukaan työn verotusta tulisi alentaa verokiilan 

kaventamiseksi ja työn tekemisen kannustavuuden parantamiseksi. Hyvä-

tuloisten marginaaliveroja tulisi laskea, koska ne ”heikentävät osaamisen 

kannustavuutta”. Vähimmäis- ja perusturvaetuuksia taas ei kannata nos-

taa, koska se vähentäisi työn kannustavuutta. 

Samalla kun tasaava uudelleenjako on menettänyt oikeutustaan, yk-

silön oikeuksiin ja syrjimättömyyteen liittyvä eettinen herkkyys on lisään-

tynyt ja yhdenvertaisen kohtelun normit ovat tiukentuneet. Esimerkkeinä 

voisivat olla seksuaalivähemmistöt, naiset, lapset, ikääntyneet ja vammai-

set. Bo Rothstein (1998; Kumlin & Rothstein 2005) puolustaa proseduraa-

lista oikeudenmukaisuutta. Kansalaiset eivät ole kiinnostuneet vain saa-

mastaan etuudesta tai palvelusta sinänsä, vaan siitä, onko lopputulokseen 

johtava prosessi reilu ja kohdellaanko heitä tasa-arvoisesti muiden kanssa. 

Rothsteinin teesi on, että universaalit hyvinvointijärjestelmät antavat resi-

duaalisia enemmän oikeudenmukaisuuden kokemuksia. Selektiiviset jär-

jestelmät ovat täynnä reiluusansoja. Toisaalta tapauskohtaisesti harkitta-

vat etuudet ja palvelut ovat sosiaalipolitiikassa väistämättömiä (Julkunen, 

Niemi & Virkki 2004). Näiden antamat myönteiset kohtaamiset hyvin-

vointiammattilaisten kanssa ovat omiaan synnyttämään erityistä kiitolli-

suutta, koetut vääryydet taas vihaa ja epäluottamusta ja samalla mitalla 

maksamista. Kun tuloerojen tasauksen poliittinen kynnys on korkea, si-

tä tärkeämpää on analysoida muita oikeudenmukaisuuden mekanismeja, 

ennen muuta sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudenmukaisen kohdenta-

misen periaatteita (esim. Heikkilä, Kautto & Teperi 2005; Teperi 2004). 
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Sosiaaliset ja yksilön oikeudet 
Kansalaisia puhutellaan, valtaistetaan ja vastuutetaan lisääntyvästi oi-

keuksilla ja kansalaiset ovat yhtä tietoisempia oikeuksistaan. Sosiaalipo-

liittisessa tutkimuksessa on ollut tapana puhua sosiaalisista oikeuksista 

väljästi viitaten valtion tai julkisten toimijoiden rahoittamaan ja tuotta-

maan koulutukseen, sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin. T. H. Marshal-

lin (1950) klassisen esityksen (Citizenship and Social Class …, 1950) mu-

kaan sosiaaliset oikeudet ilmestyvät oikeuksien evoluutiossa viimeisinä, 

perusvapauksien ja poliittisten oikeuksien jälkeen. Samalla sosiaaliset oi-

keudet ovat muiden oikeuksien eli henkilökohtaisen vapauden ja poliitti-

sen kansalaisuuden edellytyksiä. Marshall näki oikeuksissa realisoituvan 

kansalaisuuden luokkaerojen vastavoimana. Marshallin jalanjäljissä näi-

den kolmentyyppisten oikeuksien yhdistelmää kutsutaan kansalaisuu-

deksi (citizenship) tai sosiaalisia oikeuksia painotettaessa sosiaaliseksi tai 

sosiaalipoliittiseksi kansalaisuudeksi (social citizenship). Sosiaalipoliitti-

sen ajattelun mukaan sosiaaliset oikeudet muodostuvat lähinnä valtion ja 

kansalaisen suhteessa, ja täten sosiaalipoliittista oikeuksista säädetään ta-

vallisilla laeilla. Mutta myös korporatiivisten osapuolten sopimukset (oli-

pa ne vahvistettu lailla tai ei) voivat taata palkkatyöntekijöiden sosiaalisia 

oikeuksia.22 Alun perin sosiaalipoliittiset oikeudet sijoittuvat sosiaaliseen 

sfääriin tai yhteiskuntaan, joka paikantui laillisiin oikeuksiin nojaavan oi-

keussubjektin ja yksilöllisiä intressejä ilmentävän taloudellisen subjektin 

väliin (Rose 1995, 20).

Gøsta Esping-Andersenin regiimiteoriassa (1990) sosiaaliset oikeu-

det ovat dekommodifikaation synonyymi ja toteutuvat parhaiten sosiaa-

lidemokraattisessa regiimissä. Pohjoismaisen mallin sosiaaliset oikeudet 

ovat perustuneet vahvan yhteiskunnan ajatusmuotoon sekä yleisiin ta-

sa-arvon, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ideaaleihin. Pohjois-

maisessa eetoksessa kansalaiset ovat voineet luottaa pikemmin yhteiskun-

taan kuin oikeuteen juridisessa mielessä. Malliin on kuulunut pikemmin 

valtion kautta toteutettava yhteiskunnan kokonaisvastuu kansalaisten eri 

elämäntilanteista kuin liberaali oikeuksia omistava, possessiivinen yksi-

lö. Sosiaaliseen sfääriin sijoittuneista sosiaalisista oikeuksista on liu’uttu 

22 Anglosaksinen ja mannermainen perintö poikkeavat toisistaan. Mannereurooppalai-
sessa korporatiivisessa perinnössä kysymys on usein muodollisesti työntekijän eikä kansalaisen oi-
keuksista. Esimerkiksi EU:n sosiaalisten oikeuksien julistus vuodelta 1989 (Social Charter) koskee 
työntekijöiden, ei kansalaisten perusoikeuksia. 
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kohti possessiivisen yksilön muodostamaa oikeussubjektia, jonka oikeu-

det määritellään perustuslakien ja muiden sopimusten TSS- eli taloudel-

lisina, sosiaalisina ja sivistyksellisinä oikeuksina. Paul Spicker (2000, 88–

89) kuvaa possessiivista oikeuskäsitystä seuraavasti: A right is a norm, held 

to inhere in the person who possesses it, and affecting the behaviour of oth-

ers towards that person. Jos minä omistan oikeuden, jollakulla muulla on 

vastaava velvollisuus toteuttaa oikeuteni. Monet kansalaisoikeudet – pu-

heen vapaus tai ruumiillinen koskemattomuus – aktualisoituvat lähinnä 

silloin, kun niitä loukataan. Ne ovat luonteeltaan negatiivisia oikeuksia 

tai vapauksia. Sosiaalipoliittiset oikeudet ovat positiivisia, vaatimusoike-

uksia (claim rights). Ne asettavat velvoitetulle taholle vaatimuksia ja vel-

vollisuuksia toteuttaa oikeuksia. Sosiaaliturvan, koulutuksen ja terveyden-

huollon käsittäminen ja säätäminen yksilön perus- tai muina oikeuksina 

kuuluu pikemmin sosiaaliliberalismiin kuin sosiaalidemokratiaan. Ylei-

nen oikeudellistuminen ja yksilön oikeuksien perustuslaillinen säätämi-

nen eivät kuitenkaan heijasta vain sitä, että Pohjoismaat ovat lähestyneet 

liberaalia ajattelua. Myös anglosaksisissa maissa on tapahtunut oikeuskä-

sityksen muutos yhteiskunnan kokonaisvastuusta kohti yksilön määritel-

tyjä oikeuksia. 

Paul Wilding (1995) kuvaa seuraavalla tavalla Britanniassa 1980-lu-

vulla eli Thatcherin hallinnon aikana tapahtunutta oikeuskäsityksen mer-

kittävää muutosta:

(1)  Ajatus ehdottomasta oikeudesta ”hyvinvointiin” (welfare = myös 

apu, toimeentulo) on kyseenalaistettu.

(2)  Hyvinvointivaltiollista näkemystä oikeuksista on korvattu sellaisella, 

jossa oikeudet saavutetaan vain omistamisen ja markkinaosallistu-

misen kautta.

(3)  Oikeuksien vastakohtana korostetaan aina velvollisuuksia. 

(4)  Oikeudet pyritään käsittämään niin, että yksittäiset ihmiset voivat 

vedota niihin käyttäessään julkisia palveluja. Valtion laitosten julis-

tukset pyrkivät julistamaan yksilön oikeuksia suhteessa palveluihin, 

antamaan valitusmahdollisuuden ja takaamaan hyvityksen, mikäli 

palvelut eivät tyydytä.

Wildingin mukaan 1980-luvun brittihallitukset horjuttivat tasapainoa so-

siaalisten oikeuksien ja yksilön oikeuksien välillä. Paino oli yksityisille ih-

misille palvelujen käyttäjinä vaadituissa oikeuksissa. Wilding sanoo, et-
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tä yksityisten ihmisten oikeuksien korostaminen on vienyt huomion pois 

sosiaalisten oikeuksien supistumisesta eli sosiaaliturvan heikentämises-

tä. Suomessa kehityskulut eivät liene noin suoraviivaiset, vaikka meillä-

kin niin TSS-oikeudet ja asiakkaan oikeudet kuin työ sosiaaliturvan eh-

tona ovat korostuneet samalla, kun sosiaaliturvan (ainakin suhteellisessa) 

tasossa on tapahtunut heikkenemistä. 

Suomessa TSS-oikeudet säädettiin ensin perusoikeusuudistukses-

sa vuonna 1995 ja siirrettiin sitten perustuslakiin vuonna 2000. Ne vel-

voittavat valtiota ja päättäjiä toteuttamaan kirjatut oikeudet tavallisella 

lainsäädännöllä ja toiminnallaan. Oikeuksien kirjaamisella perustusla-

kiin pyritään vahvistamaan kansalaisen asemaa sekä suhteessa poliittiseen 

valtiovaltaan ja lainsäädäntöön että toimeenpanevaan julkiseen valtaan 

ja hyvinvointibyrokratioihin. Sosiaaliset perusoikeudet sisältävät dynaa-

misen, sosiaaliturvajärjestelmien kehittämiseen viittaavan ulottuvuuden, 

mutta ne ja lain sisältämän heikennyskiellon voi mieltää myös sosiaalisten 

oikeuksien perälautana tai lukkona. Perustuslaki sisältää säädökset ihmis-

arvoisen elämän takaamisesta, perustoimeentulon turvasta, riittävien so-

siaali- ja terveyspalvelujen takaamisesta, väestön terveydentilan edistämi-

sestä, lapsiperheiden tukemisesta, asumisen järjestämisestä, työllisyyden 

edistämisestä, opiskelun ja itsensä kehittämisen mahdollistamisesta, yh-

denvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta sekä kielellisistä ja kulttuurisista 

oikeuksista. Useimmat oikeudet velvoittavat julkisia toimijoita (lainsäätä-

jiä ja toimeenpanijoita), mutta mukana on myös sellaisia subjektiivisia oi-

keuksia, jotka antavat kansalaiselle mahdollisuuden vedota kyseiseen oi-

keuteen. 

Subjektiiviset oikeudet ja yksilölliset takuut

Sosiaaliset oikeudet ovat poliittisia ja neuvoteltuja, ja niiden toteutumi-

nen riippuu taloudellisten resurssien olemassaolosta.23 Sosiaaliturvan uu-

delleenmuotoilu on lisännyt oikeuksien neuvoteltua ja ehdollista eli vel-

23 Perusoikeusuudistusta valmistettaessa valtiovarainministeriö, elinkeinoelämä ja työn-
antajat kantoivat huolta siitä, etteivät perusoikeudet irtoaisi “taloudellisista realiteeteista” ja et-
tä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa oikeuksia voidaan kaventaa. Perusoikeudet eivät estäneet 
perusturvaan tai toimeentulotukeen pitkin 1990-lukua tehtyjä heikennyksiä. Julkisen talouden ra-
hoitusvaikeudet ovat tiettyyn rajaan saakka hyväksyttävä peruste, jonka nojalla sosiaalisia perusoi-
keuksia koskevista heikennyskielloista voidaan poiketa.
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vollisuuteen, vakuutusmaksuun tai vastikkeeseen sidottua luonnetta (Cox 

1998). Vaikka sosiaaliset oikeudet ovat poliittisia, niitä on seurauksiltaan 

eriasteisia. Niin perusoikeuksiin kuin tavalliseen lainsäädäntöön voidaan 

kirjata subjektiivisia oikeuksia. K. J. Lång (1993, 83) sanoo subjektiivis-

ten oikeuksien olevan sellaisia lakiin perustuvia oikeuksia, joista voidaan 

menestyksellisesti ”käydä oikeutta” ja saada niiden sisällöstä oikeudelli-

sesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen päätös, ehkä myös vahingonkor-

vaus. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä subjektiivinen oikeus omittiin 

tarkoittamaan subjektiivisia sosiaalisia oikeuksia, siis sellaisia sosiaalisia 

etuuksia, joiden toteuttamiseen julkinen valta voidaan velvoittaa oikeu-

dellisessa menettelyssä. Kuntien palvelujen osalta lasten päivähoitovelvoit-

teen säätäminen (28/85, 630/91) suoraan lailla määritellyksi asiaksi mer-

kitsi uutta vaihetta (Ryynänen 1993, 47). Perusoikeudet sisältävät tässä 

mielessä ainakin yhden subjektiivisen sosiaalisen oikeuden eli oikeuden 

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sen sijaan perusturvaa 

ei määritellä subjektiivisena oikeutena vaan siten kuin laki sen kulloin-

kin tarkemmin määrää. Päivähoidon ohella muita merkittäviä tavallisen 

lainsäädännön antamia subjektiivisia oikeuksia ovat toimeentulotukilain 

antama oikeus toimeentulotukeen ja vammaispalvelulain säätämät vai-

keavammaisen oikeudet kuljetus-, saatto- ja tulkkipalveluihin, palvelu-

asumiseen ja asunnon muutostöihin. 

Stakesin asettaman Hyvinvointivaltion rajat -hankkeen oikeusryh-

mä24 käyttää subjektiivisen oikeuden rinnalla subjektiivisluonteisen etuu-

den ja palvelun käsitettä, jolla ei ilmeisestikään ole samoja oikeudelli-

sia seuraamuksia kuin subjektiivisella oikeudella. Subjektiivisluonteisia 

etuuksia ja palveluja ovat ne, jotka eivät ole harkinnanvaraisia tai määrä-

rahasidonnaisia, ja täten pääosa toimeentuloturvaetuuksista on tällaisia. 

Oikeusryhmä katsoo valtion vastuulla olevien, laissa tyhjentävästi mää-

riteltyjen ”standardoitujen” toimeentuloturvaetuuksien (esim. äitiysavus-

tus, lapsilisä, lapsen ja eläkkeensaajan hoitotuki jne.) edustavan vahvoja 

oikeuksia, ja ne ovatkin määrärahasidonnaisia oikeuksia vahvempia. So-

siaalivakuutus ja vakuutusmaksun maksaminen antavat kuitenkin vah-

vemman oikeuden kuin veroilla rahoitetut etuudet, joiden säilyvyys tai 

etenkin taso riippuu poliittisesta päätöksenteosta. Perustuslakivaliokun-

24 ”Oikeusryhmä” viittaa Hyvinvointivaltion rajat -hankkeen toiseen, Pentti Arajärven 
johdolla toimivaan ryhmään (Oikeudet ja velvollisuudet, suhde perusoikeuksiin, oikeudellinen nä-
kökulma -ryhmä). Tässä viitataan ryhmän raporttiluonnokseen 18.1.2006. 
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ta on korostanut oikeutta työeläkkeeseen myöhennettynä palkkana. Näin 

vakuutusmaksut vertautuvat perustuslailliseen omaisuuden suojaan, ja 

vähintäänkin sosiaalivakuutusmaksuin ansaittu oikeus on tiukemman 

poliittisen päätöksenteon turvaama (Pietiläinen 1997). Kuitenkaan eläke-

yhtiöihin sijoitetut varat eivät ole työeläkkeen ansainneen ja osin maksa-

neen yksityistä omaisuutta. Täten myös sosiaalivakuutuksen ehtoja voi-

daan muuttaa ”kesken kaiken”, eikä raja vakuutusmaksun ja veron välillä 

ole juridisesti tai käytännössä selvä. 

Oikeudellistuminen on ulottunut myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakkaisiin. Laki säätelee niin terveydenhuollon (laki potilaan asemas-

ta ja oikeuksista 1992; kansanterveyslain ns. hoitotakuuta koskeva pykälä 

2004) kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemaa (laki sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta voimaan 1.1.2001). Taustalla on kuluttajan suvereniteet-

tia ja kuluttajanoikeuksia koskeva ajattelu (Koskiaho ym.1999; Pajukos-

ki 2004). Uudistuvan ajattelun taitekohdassa 1990-luvulla taitettiin peistä 

kansalaisen ja kuluttajan suhteesta ja pohdittiin konsumerismin soveltu-

vuutta sosiaalipolitiikkaan. Taustalla vaikuttavat myös julkisen ja yksityi-

sen sekoittuminen ja markkinoilta hankittujen sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen kuuluminen kuluttajansuojan piiriin. Kuluttajaideologialla on pyritty 

antamaan hyvinvointivaltiolle uudenaikaiset, käyttäjäystävälliset kasvot ja 

irrottautumaan ”vanhan”, alamaistavan hyvinvointivaltion leimasta. Poti-

laslaki, potilasasiamies ja kiireettömän hoidon perusteet terveydenhuol-

lossa sekä asiakaslaki, sosiaaliasiamies ja kehitteillä olevat sosiaalitakuut 

ovat tästä esimerkkejä. Siellä, missä lakiin kirjatut subjektiiviset oikeudet 

eivät ole palvelujen luonteen vuoksi tai poliittisesti mahdollisia, on alet-

tu käyttää vähemmän velvoittavia ”takuita” (esim. hoitotakuu, palvelutar-

peen arviointitakuu). Näitä syvällisemmältä kuulostaa alun perin nuorille 

luvattu yhteiskuntatakuu, jota työmarkkinatuen uudistuksessa (2006) lu-

vataan myös pitkäaikaistyöttömille. Mitä ”yhteiskuntatakuu” oikein tar-

koittaa? Yhteiskunnan antamaa takuuta vai takuuta siitä, ettei henkilöä jä-

tetä yhteiskunnan ulkopuolelle? 

Subjektiivisella oikeudella turvatusta lasten päivähoidosta on tul-

lut merkittävä osa kunnallisen sosiaalitoimen kenttää. Jotkut vanhem-

mat ovat haastaneet kunnan siitä, ettei se ole järjestänyt päivähoitoa kyllin 

nopeasti, ja saaneet vahingonkorvauksen. Toisaalta subjektiivinen oike-

us 1990-luvun olosuhteissa toteutui siten, että se maksatettiin osittain 
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vanhemmilla päivähoitomaksuina, osittain heikentämällä hoidon laatua 

(Hiilamo 2005). Myöskään perustuslain sisältämä subjektiivinen oikeus 

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ja toimeentulotukilain 

sisältämä subjektiivinen oikeus toimeentulotukeen eivät ole estäneet toi-

meentulotuen reaaliarvon laskua laman jälkeisenä aikana (Heikkilä ym. 

2005, 57). Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa koskevan lain mukaan asiak-

kaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosi-

aalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Asiakkaan vakaumusta ja yksityisyyttä on 

kunnioitettava, eikä hänen ihmisarvoaan saa loukata. Asiakkaan mahdol-

lisuuksia osallistua ja vaikuttaa hänelle annettavaan sosiaalihuoltoon sekä 

asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota (Dogan 2006; Kari & Pakaslahti 2003, 150). Tuollaisiin tavoit-

teisiin voi joko suhtautua kyynisesti tai toivoa, että idealistisimmillakin 

 laeilla on – paitsi lainsäätäjän tahtoa ilmaiseva – myös ohjaava vaikutus. 

Järjestelmään kuuluu myös kunnassa toimiva sosiaaliasiamies, jolle asiak-

kaat voivat raportoida kokemistaan vääryyksistä. Sosiaaliasiamiehen teh-

tävänä on neuvoa asiakkaita ja tiedottaa heidän oikeuksistaan sekä antaa 

kunnanhallitukselle vuosittainen kertomus havainnoistaan. 

Viime kädessä mitkään sosiaaliset oikeudet (etuudet tai palvelut) 

eivät voi olla täysin suojassa poliittiselta, taloudelliselta tai byrokraatti-

selta riskiltä. Kansaneläkkeen muuntuminen työeläkevähenteiseksi vä-

himmäisturvaksi, joka ei välttämättä anna edes köyhyysrajan ylittävää 

toimeentuloa, on yksi esimerkki. Kansaneläkkeen pohjaosa voitiin ot-

taa pois niiltäkin, jotka olivat vuosikymmeniä maksaneet kansaneläke-

maksua. Suomen hallitusmuodossa omaisuudensuojalla on ollut koros-

tettu merkitys. Omaisuudensuoja ei ole koskaan suojellut kansaneläkettä 

etukäteisistä kansaneläkemaksuista huolimatta. Sen sijaan omaisuuden-

suoja on aktualisoitunut työeläkkeiden yhteydessä, ja perustuslakivalio-

kunnan käytännöissä ansiosidonnaisille etuuksille on annettu omistusoi-

keuden suoja niiltä osin, kuin ne ovat työntekijän itse palkkaansa liittyen 

ansaitsemia (Pietiläinen 1997). Perustuslakivaliokunnan mukaan työelä-

keoikeuksien perustuslainsuojassa on kysymys nimenomaan ansaituksi 

katsotusta taloudellisesta edusta ja tietyistä työeläkkeen perustavista teki-

jöistä (kuten eläkkeen riippuvuus palkasta ja työvuosista). Seppo Pietiläi-

sen mukaan laman seurauksena peruslakivaliokunta siirtyi aikaisemmis-

ta aika ehdottomista tulkinnoista joustavampiin ja realistisempiin. Näin 
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työeläkejärjestelmää on voitu korjata monin tavoin korporatiivis-poliitti-

sin päätöksin ja näin ”purkaa eläkepommia”. Vanhuuseläke näyttää olevan 

työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä paremmin suojattu. Perustuslakiin kir-

jattu perustoimeentulon turva suojelee perusturvaetuuksia, mutta ei ole 

estänyt niiden muuttumista vähimmäisturvaluonteiseksi tai niiden tason 

asettumista 1990-luvun leikkauksissa jopa toimeentulotukea heikommik-

si etuuksiksi. Toisaalta viime vuosina tehtyjä vähimmäisetuuksien koro-

tuksia lienevät puoltaneet paitsi kyseisiä etuuksia saavien köyhyyden syve-

neminen myös perusoikeuksien kirjain ja henki. 

Yksilöllisten oikeuksien ja takuiden yleistymistä voidaan tulki-

ta monin tavoin. Sitä voi pitää oireena yleisestä oikeudellistumisesta ja 

mentaalisesta siirtymästä yhteiskuntaan luottavasta kansalaisesta koh-

ti oikeuksistaan tietoista sosiaalipolitiikan kuluttajaa, siirtymäksi yhteis-

kunta–luokka-suhteesta kohti valtio–kansalainen-suhdetta. Niillä siis pu-

hutellaan ja muotoillaan sosiaalipolitiikan kansalaista. Toisaalta oikeudet 

ja takuut voi nähdä vastavetona palvelujen rapautumisen tendenssille. Oi-

keuksien julistuksia on annettu ja oikeuksia on kirjattu samanaikaises-

ti sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujen karsinnan kanssa tai jonkinlaisena 

korjausliikkeenä leikkausten jälkeen. Ne voivat olla myös ilmauksia ylei-

sestä reregulaatiosta, hallinnoivasta valtiosta ja pyrkimyksistä vahvistaa 

keskushallinnon roolia 1990-luvun desentralisoinnin ja irtipäästämisen 

jälkeen. Oikeudet, takuut ja laatusuositukset ovat yksi tapa, jolla valtio voi 

ohjata kuntia ja yrittää tasapuolistaa kansalaisten(sa) asemaa eri kunnis-

sa. Oikeudellistumisen kääntöpuoli on, että kansalaisten edellytetään tun-

tevan omat oikeutensa ja puolustavan niitä aktiivisesti julkisyhteisöjä vas-

taan (Kotkas 2006). 

Valitusoikeudet ja oikeudellistamisen ongelmat

Sosiaaliturvan saajan ja asiakkaan asema on pyritty turvaamaan etuuspää-

töksiä koskevilla, joskus moniportaisilla muutoksenhaku- ja valitusmah-

dollisuuksilla. Kaarlo Tuorin (2000, 331) sanoin hallinto-oikeudessamme 

pääsääntönä on, että ”yksilöllisiin hallintopäätöksiin, jotka koskevat yksi-

tyisten henkilöiden oikeuksia, etuja tai velvollisuuksia, on mahdollisuus 

hakea muutosta valittamalla”. Myös vahingonkorvaukset ovat joissain ta-
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pauksissa mahdollisia. Oikeudellisesti tarkastellen muutoksenhaun tär-

keitä periaatteita ovat muutoksenhaluelinten riippumattomuus ja puolu-

eettomuus, käsittelyn luonne (kirjallinen, suullinen), joustavuus, nopeus, 

asiantuntemus, maksuttomuus. Anna Pietiläisen (2002) selityksen mu-

kaan oikeusturvakysymysten painoarvo on noussut ja toimeentuloturvan 

muutoksenhakujärjestelmiä uusitaan yleisesti Euroopassa. 

Minulla ei ole kuvaa siitä, missä määrin valitukset meillä johta-

vat muutoksiin. Pirstaleinen tieto kertoo, että ainakin kansalaisen nä-

kökulmasta valittaminen johtaa harvoin tulokseen. Esimerkiksi työky-

vyttömyyseläkeratkaisut muuttuvat harvoin muutoksenhakuelimissä 

(vakuutusoikeudessa 15 % kaikista valituksista) (Metteri 2004, 118). Kiel-

teisen eläkepäätöksen saaneista, kuntoutusryhmiin osallistuvista asiak-

kaista monet kokivat järjestelmän epäoikeudenmukaisesti, valitusjärjes-

telmän kankeaksi ja turhauttavaksi (Kokko 2003). Samanlaista tietoa on 

myös työttömyysturvan karensseista. Viime vuosikymmenen loppupuo-

lella työttömyysturvalautakunnan käsittelemistä karensseihin liittyvis-

tä valituksista hyväksyttiin noin 14 prosenttia (Heikkilä & Lahti 2001). 

Valitusten ja kantelujen kasvava määrä kertonee sekä oikeustietoisuuden 

kasvusta että kansalaisten odotusten ja sosiaaliturvajärjestelmän välises-

tä kasvavasta kuilusta. Toisaalta niiden vähäinen tuloksellisuus valittavien 

kansalaisten kannalta kertoo siitä, että ensimmäisen asteen viranomaiset 

tekevät pääasiassa säädösten mukaisia päätöksiä. 

Muutoksenhaku koskee toimeentuloturvaetuuksia, ja sosiaali- ja ter-

veydenhuollon hoitotoiminta jää sen ulkopuolelle. Varsinaisten muutok-

senhakukanavien lisäksi onkin muita valvontamuotoja, jotka ovat auki 

myös kansalaisten tekemille kanteluille. Kanteluviranomaisina toimivat 

lääninhallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveydenhuollon oikeus-

turvakeskus, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Seuraamuksia 

voivat olla kurinpito- tai syytetoimet, huomion kiinnittämiset, huomau-

tukset ja vakavat huomautukset. Etenkin viime vuosikymmenen lamas-

ta alkaen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat valitukset ja kantelut niin 

eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille, lääninhallituksiin kuin 

hallinto-oikeuksiin ovat olleet kasvussa (Dogan 2006). Toimeentulotu-

ki, lastensuojelu ja mielenterveyshuolto ovat yleisimmät valitusten koh-

teet. Jyväskylän sosiaaliasiamiehen mukaan, ”jos muutoksenhakuja on us-

kominen, kuilu laeissa määriteltyjen tehtävien, kansalaisten odotusten ja 
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palvelujen voimavarojen välillä on kasvamassa” (KSML 26.5.2006). Too-

mas Kotkas (2006) tiivistää ja kärjistää, että kansalaiset joutuvat taistele-

maan hallintotuomioistuimissa oikeuksista, jotka hyvinvointivaltio ennen 

takasi heille automaattisesti. Terveydenhuolto (Ryynänen ym. 2004) ja so-

siaalitoimi (Mutka 2004) juridisoituvat.

Mia Vabøn (2005) mukaan uusi hallintoideologia on muuttanut ko-

tipalvelun luonnetta Norjassa, formalisoinut ja formatoinut sitä samalla, 

kun palvelun resurssit ovat niukentuneet. Hoivalle ominainen vuorovai-

kutuksellisuus, asiakkaan kuuntelu ja yhdessä päättäminen oli käynyt en-

tistäkin mahdottomammaksi. Toisaalta asiakkaan kirjatut oikeudet vah-

vistavat niiden asiakkaiden asemaa, joilla on kykyä kuluttajuuteen. Näille 

tarjoutuu lisää mahdollisuuksia valintaan ja valittamiseen. Kansalaisten 

ja asiakkaiden asianajokyky kuitenkin vaihtelee. Tarkoitus ei liene, että 

asianajokyky vaikuttaisi olennaisesti potilaan tai asiakkaan saamaan hoi-

toon tai palveluun, että vaihtelevat kyvyt synnyttävät uuden eriarvoisuu-

den lähteen tai johtavat lääketieteellisen asiantuntemuksen valossa hyö-

dyttömiin hoitoihin. Jälkimmäinen on myös ristiriidassa kustannusten 

hillinnän kanssa. Ainakin sosiaaliasiamiehet epäilevät, että parhaiten tu-

levat palvelluiksi ne, jotka osaavat parhaiten vaatia oikeuksiaan, ovat ”vaa-

timustilanteessa toimintakykyisiä”. Jotkut ovat turhautuneita myös siihen, 

että ammattivalittajat ruuhkauttavat muutoksenhaullaan ja valituksillaan 

viranomaisten toimintaa (Dogan 2006, 62).

Yksi oikeudellistamisen ongelma tai riski on siinä, että se voi luo-

da väärää turvallisuutta luotettaessa säännöksiin, jotka eivät pysty ratkai-

semaan niitä epäkohtia, joita varten ne on luotu. Asian ajatellaan olevan 

hoidettu, kun sille on asetettu sääntö tai menettelytapa, ilman että asian 

hoitamiseen järjestetään lisää resursseja tai kompetensseja (Sinko 2004). 

Kiistoihin ja konflikteihin, jotka ovat luonteeltaan sosiaalisia ja poliittisia, 

haetaan oikeudellista ratkaisua. Wilding (1995) totesi 1980-luvun Britan-

niasta, että tasapaino sosiaalisten oikeuksien ja yksilön oikeuksien välillä 

horjui ja että yksityisten ihmisten oikeuksien korostaminen vei huomion 

pois sosiaalisten oikeuksien supistumiselta. Liberaali oikeuskäsitys nojaa 

olennaisesti vahingonkorvauksiin ja niiden ennalta ehkäiseviin merkityk-

siin. Amerikkalaiset ja brittiläisetkin vahingonkorvaukset ovat suomalai-

sesta perspektiivistä käsittämättömiä ja toistavat nurinkurisessa muodos-

sa kilpailuyhteiskunnalle ominaista “voittaja saa kaiken” -periaatetta. 
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Yhteiskuntapolitiikka-lehti (4/2005) pohtii Suomen amerikkalaistu-

mista ja juridisoitumista seuraavalla esimerkillä:

”Äiti potkaisee metrossa 5-vuotiasta tytärtään rintaan alkoho-
lin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Helsingin käräjäoikeus 
tuomitsee hänet sakkoihin ja maksamaan lapselleen henkisestä 
kivusta ja särystä 100 euroa. Helsingin hovioikeus pitää tuomi-
on voimassa ja hylkää lapselle vaaditut 1 300 euron korvaukset. 
(STT:n uutinen 13.6.05).” 

Lehti jatkaa pohtimalla, kuka ja kenelle tässä oikein maksaa korvauksia 

ja millä perusteella korvaussummia määritellään. Vanha sosiaalipolitiikka 

tarjoaisi tässä eurojen sijasta apua niin lapselle kuin äidille – ainakin peri-

aatteessa, sillä se(kään) ei voi(nut) taata sitä, että apua riittää kaikille tar-

vitseville ja että sosiaalityön keinot johtavat tulokseen. 

Kannustimet ja käyttäytymisvaikutukset 
Olavi Riihinen kuvasi neljännesvuosisata sitten kehkeytymässä ollutta ih-

miskuvaa seuraavasti (Riihinen 1980, 15, sit. Saari 2001, 33 ). ”Sosiaalipo-

litiikka on luomassa omaa ihmiskuvaansa aivan, kuten kansantaloustiede 

loi oman ihmiskuvansa: homo economicus. ’Homo sociopoliticus’ tulee 

monessa suhteessa olemaan homo economicuksen vastakohta. Epätodel-

lisella tavalla kalkyloivan ihmiskuvan asemasta sosiaalipolitiikka pystyttää 

ihmisen, joka tarvejännitteidensä vuoksi ei ole ehyt ja joka raadollisuu-

dessaan erehtyy jatkuvasti. Tämä tarvekimppu ei näe tulevaisuuteen, vaan 

pyrkii varsin lyhytjännitteisesti tyydyttämään tarpeitaan.”

Riihisen visio saattoi päteä 1980-luvulla, mutta ajat ovat muuttuneet. 

Emotionaalisesti ja ruumiillisesti tarvitseva, irrationaalisesti toimiva ih-

minen on siirretty sosiaalipolitiikan sivuraiteelle. Taloudellisten ajatus-

muotojen valtaanpääsy näkyy myös sosiaalipolitiikan prinsiipeissä ja ih-

miskuvassa. Julian Le Grand (2003; 2005; myös Saari 2005c) sanoo, että 

”vanhaa sosiaalipolitiikkaa” tehtiin passiivisille vastaanottajille, joiden ei 

ajateltu reagoivan kannustimiin eikä tekevän valintoja. Näitä politiikko-

ja muotoilivat kaikkitietävät ja hyvää tarkoittavat poliitikot, asiantuntijat 

ja virkamiehet. Tämä ihmiskuva kohtasi rajansa 1980-luvulla. Sittemmin 
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(brittiläistä) sosiaalipolitiikkaa on alettu tehdä ihmisille, jotka reagoivat 

kannustimiin rationaalisella, mutta ei yltiörationaalisella tavalla. ”Uusi so-

siaalipolitiikka” puhuttelee niin kansalaisia kuin muita toimijoita (kuntia, 

organisaatioita, työnantajia) taloudellisin kannustimin. 

Jälkiekspansiivisen sosiaalipolitiikan uudelleenmuotoilua ohjaa ho-

mo economicus, ihmisen ajatteleminen rationaalisesti valitsevana ja las-

kevana, taloudellisiin kannustimiin reagoivana olentona. Taloudellisia 

kannustimia ei pidä sekoittaa mihin tahansa psykologiseen ärsykkeeseen 

reagointiin.25 Taloustieteellinen kannustimien analyysi perustuu margi-

naaliefektiin. Kysymys on reagoimisesta olosuhteiden muutokseen. Täl-

laisia tilanteita voisivat olla työttömyysturvan keston lyheneminen ja työt-

tömyyspäivärahan leikkautuminen. Opin mukaan kummankin tuloksena 

pitäisi olla työttömien hakeutuminen työhön entistä innokkaammin. Agg-

regoitu käyttäytyminen on tavallisesti pitkälle ennustettavaa, vaikka yksi-

löt reagoivat edellisenkaltaisissa tilanteissa eri tavoin. 

Tässä yhteydessä olennaista se, että taloudellisia kannustimia voi-

daan käyttää tai ainakin yrittää käyttää sosiaalipoliittisesti haluttujen ta-

voitteiden saavuttamiseen. Spickerin (2000) sanoin moderni yksilö, jo-

ka voi irrottautua yhteisistä arvoista, normeista ja valistuksesta, voi olla 

vaikutettavissa taloudellisten pakkojen tai kannustimien välityksellä. Jos 

hallitus haluaa työssä käyvien pysyvän työssä pitempään, se voi valistaa 

muutoksen välttämättömyydestä, käynnistää ikäsyrjinnän vastaisia kam-

panjoita, vedota työntekijöihin ja työnantajiin. Harva pitäisi näitä toimia 

riittävinä. Tehokkaampaa on niin työnantajien kuin työntekijöiden talou-

dellisten kannustimien korjaaminen, varhaiseläkeväylien tukkiminen tai 

työnteon jatkamisen ja eläkkeelle jäämisen suhteellisten hintojen korjaa-

minen. Viime vuosien suomalainen eläkepolitiikka antaa näyttöä, jos koh-

ta ei vain yhdensuuntaista, työnantajiin kohdistettujen taloudellisten yl-

lykkeiden tehosta (Hakola & Uusitalo 2005; Ilmakunnas & Rantala 2005). 

Jos halutaan, että isät käyttävät enemmän vanhempain- ja hoitovapaita, 

voidaan vedota sukupuolten tasa-arvoon, isien ja lasten oikeuksiin sekä 

kampanjoida miesten hoivaroolin puolesta. Kaikkea tätä on tehty ilman 

25 Sosiaaliturvan suunta 2005–2006 on ottanut tuottavuuden ja kannustavuuden erityi-
siksi teemoikseen. Siinä, toisin kuin tässä, korostetaan kannustamisen koostuvan monenlaisesta so-
siaalisesta ja psykologisesta rohkaisemisesta. Olen halunnut käsittää kannustavuuden uusklassisen 
teorian mielessä nimenomaan taloudellisiin insentiiveihin ja niiden (marginaali)muutoksiin rea-
goimiseksi. 



Stakes 2006

6   Sosiaalipolitiikan kansalainen – aktivoitu, valtaistettu, vastuutettu, hylätty?

201

merkittävää tulosta, ja asian edistämiseksi ilmeisesti tarvitaan taloudellis-

ten yllykkeiden korjausta. 

Taloudellisten kannustimien merkitys on painottunut pitkälle insti-

tuoidun hyvinvointivaltion uudelleenmuotoilussa. Yksi tähän vaikuttavis-

ta tekijöistä on sosiaalipolitiikan lisääntyvä kohdentuminen työikäisiin. 

Sosiaalipolitiikkaa ohjaavaksi prioriteetiksi on tullut työn kannattavuu-

den ja velvoittavuuden lisääminen. Työntekoa edistävä sosiaalipolitiik-

ka voi käyttää muitakin toimia, kuten hoivapalvelujen tarjoamista, uu-

delleenkoulutusta, kuntoutusta ja työolojen kehittämistä. Mutta tärkein 

keino on ollut työn (palkan) ja sosiaaliturvan suhteellisten hintojen kor-

jaaminen työn eduksi ja työn kanssa ”kilpailevien” sosiaalietuuksien saata-

vuuden ja tason tiukentaminen. Tätä kutsutaan kannustinloukkujen pur-

kamiseksi. Täsmällisesti ottaen työtön tai muuten työelämän ulkopuolella 

oleva voi kohdata kannustin-, köyhyys-, työttömyys- ja tuloloukun, ja nii-

tä korjaavissa politiikoissakin on eroja (Parpo 2004). 

Kannustavuusnäkökulma sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja kansalai-

suuteen on legitimoinut ja vakiinnuttanut itsensä kymmenen viime vuo-

den aikana. Sosiaalipoliittisia järjestelmiä tarkastetaan ja korjataan paitsi 

niiden hyvinvointivaikutuksen myös tai nimenomaan käyttäytymisvaiku-

tusten nojalla. On tuskin liioiteltua sanoa, että hyvinvointivaltion uudel-

leenmuotoilussa ollaan kiinnostuneempia käyttäytymisvaikutuksista eli 

pitemmistä työurista ja nopeammasta opiskelusta, aktiivisesta työnha-

usta työttömänä, terveistä elämäntavoista, läheisten hoitamisesta ja syn-

nyttämisestä kuin välittömistä toimeentulovaikutuksista. Yksioikoinen 

kannustavuusnäkökulma joutuu herkästi ristiriitaan tulojen tasauksen ja 

huono-osaisimpien suojelun kanssa. Sosiaalietuuksien leikkaaminen on 

saanut perustelunsa paitsi suorilla säästöillä myös kannustinvaikutuksil-

la: leikkaukset tekevät työnteosta suhteellisesti edullisempaa. Jos empii-

risten tutkimusten sijaan nojataan suoraan uusklassiseen oppiin, kan-

nustinloukkuja myös herkästi liioitellaan. Tuoreen arvion mukaan ilman 

työttömyysturvan ”passivoivaa” vaikutusta työttömyys voisi olla 500–

1 500 henkeä matalampi (Virjo ym. 2006). Kannustin- tai köyhyyslouk-

kujen poistaminen täydellisesti verotuksen, palvelumaksujen, tuloharkin-

taisten etuuksien ja byrokratian muodostamassa neliössä on vaikeaa, ja 

vaarana on perusturvan heikkeneminen, hylätyt kansalaiset. 
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Taloudellisten insentiivien käyttö nojaa usein suoraan taloussubjek-

tin oppiin ilman empiiristä tietoa ja tilanteiden tajua. Tällöin se liioittelee 

herkästi yksilöiden mahdollisuutta valita työn ja ei-työn (työttömyyden, 

eläkkeen, lasten tai muiden omaisten hoidon) välillä. Joskus yksilöt ovat 

todella tuollaisen valintatilanteen edessä ja insentiivi toimii. Nyt näyt-

tää, että 63-vuotiaille tarjottu kannustinkarttuma saisi heidät pysymään 

pitempään työssä. Yksilön näkökulmasta työnteon jatkaminen samassa 

työssä ei vaadi suuria ponnisteluja ja ratkaisuja. Ollaan entisen työn imus-

sa, jos työnantaja ei aktiivisesti ala painostaa työntekijää ulos. Työttömän 

tilanne ei ole yhtä yksinkertainen; työllistyminen voi olla ylivoimaista kai-

kista kannustimista ja omista yrityksistä huolimatta.

valinnanvapaus ja valta valita
Iso-Britannia on Suomea edellä myös konsumerististen mallien käyttöön-

otossa. Janet Newman ja Elisabeth Vidler (2006) puhuvat New Labourin 

”konsumeristisesta imperatiivista”, joka ohjaa myös terveydenhuollon uu-

distuksia. Le Grand (2003; myös Saari 2005b) on lainannut shakkilaudal-

ta käsitteet, joiden avulla hän kuvaa sosiaalipolitiikan ihmiskuvan siirty-

miä. Tuottaja-akselilla on siirrytty altruismista, moraalisista ja ritarillisista 

virkamiehistä (knight/ratsumies, ritari, aatelismies) kohti egoismia, omaa 

etuaan tavoittelevaa poliitikkoa tai viranhaltijaa (knave/lähetti, lurjus, 

roisto), kuluttaja/asiakasakselilla taas passiivisesta, toisten tekemiin valin-

toihin sopeutujasta (pawn/sotilas, moukka, talonpoika) aktiivisiksi, omien 

valintojen tekijöiksi ja huomion kohteiksi (queen/kuningatar). Suomeksi 

käsitteet tuntuvat liioittelevilta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa pitemmälle 

Le Grandin subjekti- ja kansalaiskuva on niin Britanniassa kuin Suomessa 

toteutunut koulutuksessa. Viimeistään lukiosta saakka koululaisia kohdel-

laan ja puhutellaan omista valinnoistaan ja niiden seurauksista vastuul-

lisina toimijoina. Eija Mannisenmäen ja Maarit Valtarin (2005) mukaan 

2000-luvun opiskelijasukupolven tarinaa leimaavat projektimaisuus, pa-

kot, valinnat, runsaat mahdollisuudet, kilpailu ja kuluttajamentaliteetti. 

Valinnalla valtaistamisen periaate koskettaa periaatteessa sekä so-

siaalipolitiikan tarjoamia oikeuksia että professionaalin ja asiakkaan vä-

listä suhdetta. Le Grandin (2005) mukaan käyttäjän valinta voi sisältää 
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palvelun (millaista hoitoa, palvelua), tuottajan (mikä sairaala, koulu, päi-

väkoti), ammattilaisen (kuka lääkäri, opettaja, hoitaja, sosiaalityöntekijä), 

ajankohdan (heti, myöhemmin, maanantaina vai tiistaina, aamulla vai il-

lalla) ja palvelukanavan (paikan päällä/kasvokkain, puhelimessa, sähkö-

postissa, netissä). Ensimmäinen vastaväite on logistinen: miten tuon voi-

si saada toimimaan? 

Valinnan ja siihen sisältyvän palvelutuottajan vaihtamismahdolli-

suuden (exit) roolia sosiaalipolitiikassa on perusteltu lähinnä kahdesta 

kulmasta. Ensinnä keskiluokan – tai ylipäänsä vain refleksiivisten yksilöi-

den – katsotaan haluavan olla aktiivisia valitsijoita ja oman elämän teki-

jöitä myös hyvinvointipoliittisissa yhteyksissä. Kykyä ja halua valita poh-

justaa myös keskiluokan lisääntynyt valistuneisuus, kuilun kaventuminen 

koulutetun keskiluokan saatavilla olevan ja professionaalien hallussa ole-

van tiedon välillä. Informaatioyhteiskunnassa professionaalinen tieto on 

vähemmän suljettua ja kansalaisilla on monenlaisia väyliä saada tietoa 

esimerkiksi sairauksista ja hoidoista ja niitä koskevasta näytöstä (Sahlin-

Andersson 2004). Kun suomalaisilta kysytään terveydenhuollon kehittä-

mistoiveita, valinnanvapauden lisääminen hoitavan lääkärin/hoitopaikan 

suhteen nousee tärkeämmäksi (65 %) kuin hoidosta potilaalle aiheutu-

vien kustannusten alentaminen (47 %) (Klavus ym. 2006, 196). Valinnan-

vapauttakin tärkeämpää tosin olisi nopeampi pääsy lääkärin vastaanotolle 

ja hoitotoimiin. Toiseksi valintaa perustellaan ohjausvaikutuksella: va-

linnanmahdollisuus ohjaa palvelujen kehittämistä. Casten von Otter piti 

kohta parikymmentä vuotta sitten valinnanvapauden lisäämistä palvelu-

jen ohjausjärjestelmän strategisena reformina (ks. Julkunen 1992). Se oh-

jaisi hyvinvointiammattilaisia hakemaan signaaleja uusilta tahoilta, ei vain 

poliitikoilta ja päättäjiltä. Vaikka vain osa asiakkaita pystyisi tekemään ra-

tionaalisia ja perusteltuja valintoja, niillä olisi tärkeä ohjausvaikutus. 

Valinnanvapauden lisäämiseen sosiaalipolitiikassa liittyy paljon ky-

symysmerkkejä. Taloustieteellisesti kysymys on ”epäsymmetrisestä in-

formaatiosta” eli asiakkaan vaikeudesta tehdä perusteltuja hinta/laatu-

vertailuja. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on avuttomia tarvitsijoita tai 

tahdonvastaisten toimien kohteita, jotka eivät pysty valitsemaan tai joi-

den hoidon luonteeseen kuuluu asiantuntijan määrityksen noudattami-

nen. Toiseksi kysymys on resursseista ja niiden oikeudenmukaisesta ja-

osta. Vanhan sosiaalipoliittisen eetoksen valossa valinnanvapaus uhkaa 
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tasa-arvoa. Le Grand (2005, 201) siteeraa Labour-edustajaa, jonka mu-

kaan ”valinnanvapaus on keskiluokkainen pakkomielle. Ja kun jotkut per-

heet valitsevat, loput hyväksyvät sen, mitä jää jäljelle. Ja ne loput ovat ai-

na huono-osaisimpia ja vähemmän omistavia.” Valinnanvapaus voi lisätä 

eriarvoisuutta, koska huono-osaisilta puuttuu kykyä valita ja koska va-

linnanvapaus voi johtaa palvelutuottajien tekemään kerman kuorintaan. 

Käyttäjän valinta kääntyy siten tuottajan valinnaksi ja tiettyjen asiakkai-

den syrjinnäksi. Syntyy prosessimainen kehä, jossa kummankin osapuo-

len valinnat ruokkivat erilaistumista ja eriarvoistumista.26 Kermankuo-

rinnan uhka korostuu, jos järjestelmässä on yksityisiä tuottajia, joiden 

tehtävä on tuottaa voittoa. 

Vasta-argumentiksi Le Grand esittää, että valinnan ja tuottajan 

vaihtamisen (exit) vaihtoehtona esitetty vaikuttaminenkin (voice) suo-

sii vahvimpia kuluttajia. Keskiluokan ääni – sen kyky olla tekemisis-

sä professionalistien kanssa, ilmaista tyytymättömyytensä ja käyttää va-

litusmahdollisuuksia – kuuluu paremmin. Kollektiivisen vaikuttamisen 

kanavat (vaalit) ovat kömpelö mekanismi yksilöllisen tyytymättömyy-

den ilmaisemiseen ja palvelun huonon laadun korjaamiseen. Lisäksi ker-

mankuorinnalla on vastavoimia, kuten professionaalinen etiikka ja töi-

den haasteellisuus. Valinnanvapautta voidaan haluttaessa suunnata myös 

niille, joilla sitä ei ole aiemmin ollut, ja näin lisätään tasa-arvoa. Vähäre-

surssisten valinnanmahdollisuuden toteuttaminen voi vaatia neuvontaa, 

informaatiota, kuljetuksia ja matkakustannusten kompensaatiota. Tuot-

tajille voidaan kompensoida suuria kustannuksia tai ohjata julkinen ra-

hoitus asiakaskunnan rakennetta vastaavilla riskikertoimilla painotettuna. 

Vähäresurssisten valinnanvapauden lisääminen on periaatteessa mahdol-

lista, mutta ei ilman lisäpanostuksia. 

Valtaa valita voi varmaankin lisätä, mutta sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelut eivät voi olla samalla tavalla markkinoilla tarjolla kuin kam-

paajat, joista taloudellisten resurssiensa rajoissa voi valita, ketä käyttää, 

milloin käyttää ja haluaako kiharoita vai suoraa, punaisia vai vaaleita rai-

toja. (Varattomat leikkaavat itse hiuksensakin.) Mutta voiko lääkäri tai so-

siaalityöntekijä olla kuin konsultti, jota asiakas kuuntelee ja tekee sitten 

26 Terveydenhuollon lisäksi valikointiriski on suuri koulutuksessa. Koulujärjestelmästä 
on näyttöä siitä, että valinta johtaa sekä kuluttajien että tuottajien tekemään valikointiin ja kou-
lujen asteittaiseen erilaistumiseen ja segregaatioon. Valinta lisää Suomessakin koulujen (erityisesti 
lukioiden) profiloitumista ja kilpailua erikoisuuksilla. 
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itse päätöksensä ja vastaa seurauksista? Newmanin ja Vidlerin (2006) mu-

kaan konsumerismin sisäänajo tekee valinnasta, vastuusta ja valtaistami-

sesta uudet kriittiset kohdat, joissa vanhan professionaalisen etiikan ja va-

linnan kulttuurin yhteentörmäys näyttäytyvät. 

Suomalainen sosiaalipolitiikka sisältää valintavallan suhteen ristirii-

taisia tendenssejä, eikä raja valinnan (exit) ja vaikuttamisen (voice) välillä 

ole aina selvä. Sosiaalipolitiikassa löytyy varmasti esimerkkejä vähäresurs-

sisten ryhmien (kehitysvammaisten, psykiatristen potilaiden) kohtelus-

ta valintoja tekevinä ja vastuuta ottavina subjekteina. Palvelutalon asukas 

– sen sijaan että saisi perushintaan kaiken sen, mitä asiantijat ajattelevat 

kuuluvan hyvään hoivaan – joutuu tekemään budjettirajoitteensa alaisia 

valintoja, valitsemaan, tarvitseeko ruokaa, sairaanhoitajaa, lääkäriä, jal-

kojenhoitajaa, seuraa, ulkoilua, saunaa vai kampaajaa. Jotkut peruspalve-

lut on rationalisoitu ja tuotteistettu pitkälle. Valinnanvapautta puoltavat 

tuskin ajattelevat, että kunnallisen kotipalvelun asiakkaan vapautta vali-

ta kodinhoitaja, palvelun sisältö tai ajankohta tulisi tai voisi lisätä. Tuot-

teistaminen eli tavallisen kokonaisen arjen organisointi erillisiksi tuotteik-

si voi kyllä antaa valinnan illuusiota, kun voi ”valita” palvelutarjottimesta 

ateriat, aamupuuron, lääkkeiden annostelun, pesun, saunottamisen, pyy-

kin. Sellaista, kuten siivousta, mitä tuotelistassa ei ole, ei voi valita, eikä 

asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamiseen jää tilaa vuorovaikutuksellisel-

le yhdessä valitsemiselle (siivotaanko, peseydytäänkö vai luetaanko leh-

teä). Vanha ihminen (tai hänen omaisensa) ei juuri voi valita kotihoidon, 

palvelukeskuksen, hoivakodin tai terveyskeskussairaalan välillä. Päätökset 

perustuvat asiantuntijoiden tekemään tarpeen arviointiin ja sen mukai-

seen palvelun mitoitukseen.

Suomessa valinnanvapausvaatimus ja -retoriikka esiintyvät ennen 

muuta perhepolitiikassa. Siellä se tarkoittaa perheiden oikeutta valita lap-

sille päivähoito tai subventoitu kotihoito, ja päivähoidon sisällä kunnal-

linen päiväkoti, perhepäivähoito tai subventoitu yksityinen päivähoito. 

Myös terveydenhuollon kolmoisjärjestelmä tarjoaa valinnanmahdolli-

suuksia, samoin palvelusetelien käyttöönotto. Tuskin on liioiteltua sanoa, 

että valinnanvapaudella perustellaan nimenomaan yksityisten vaihtoeh-

tojen tarjontaa, mahdollisuutta ”valita ulos” julkisista järjestelmistä tai 

tuottajista. Tällä voi olla kumulatiivisia seurauksia koko systeemille. Jos 

yksityinen nähdään ratkaisuna palvelujen epäkohtiin, julkisen järjestel-
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män kehittäminen valinnanvapautta mahdollistavaan suuntaan jää ke-

sannolle. 

Edellinen keskustelu koskee palveluja, mutta valinnan voi ulottaa 

myös vakuutukseen. Tuloksena on helposti ongelmia. Britanniassa työn-

antajan ja vakuutetun mahdollisuus jättäytyä julkisen eläkejärjestelmän 

ulkopuolelle ja ottaa enemmän vastuuta oman eläkkeen säästämisestä ja 

sijoittamisesta on tuonut uusia epäkohtia ja riittämättömiä eläkkeitä sekä 

lisännyt tarveharkintaisen tuen tarvetta. (Kaikilla) kansalaisilla ei ole riit-

tävästi resursseja, kompetenssia ja kaukonäköisyyttä vuosikymmeniä vaa-

tivaan eläkkeen säästämiseen (Ring 2002; Taylor-Gooby ym 2004; Taylor-

Gooby 2005). 

aktivointi, vastikkeellisuus ja vastavuoroisuus 
Jos pitäisi valita sosiaalipolitiikan kansalaisuuden uudelleenmuotoilun 

perusideologia, se olisi aktiivisuus. Aktiivisuus nuosi viime vuosikym-

menellä sosiaalipolitiikan uudistuspyrkimysten tunnukseksi (Julkunen 

1998). Tällöin tavoiteltiin sekä hyvinvointivaltion, yhteiskunnan, etuuk-

sien ja sosiaali- ja työvoimapolitiikan että kansalaisten ja sosiaalipoli-

tiikan kohderyhmien (ennen muuta työttömien) aktivointia. Aktiivisen 

kansalaisen ideologiaa voi pitää niin keskeisenä yhteiseurooppalaisena, 

sektorirajat ylittävänä ideologiana, että vastuullisuus liki samaistuu aktii-

visuuteen, vastuuttomuus passiivisuuteen ja riippuvuuteen.27 Sosiaalipo-

litiikassa taustalla oli näkemys, että ”vanha” sosiaalipolitiikka teki ihmisis-

tä passiivisia viranomaisten ja asiantuntijoiden määrittelemien etuuksien 

ja palvelujen kohteita, riisti heiltä oman yrittämisen sekä jätti heitä sosiaa-

liriippuvuuteen.

Aktivointipolitiikka on erilaisten ideologioiden hybridi. Taustalta 

löytyy sosiaaliriippuvuusdiskurssi, samoin huoli sosiaalipolitiikan kus-

tannuksista, työllisyydestä sekä työttömien ammatillisista ja moraalisis-

ta työvalmiuksista. Aktivointipolitiikalla pyritään luomaan polkuja työ-

markkinoille ja normaalielämän rutiineihin. Varsinkin anglosaksisessa 

27 Monitahoisena iskulauseena aktiivinen kansalaisuus kelpaa moneen lähtöön. Vasem-
mistoliitto uusii periaateohjelman vuonna 2007. Luonnoksessa vaaditaan, että ”kaikilla ihmisillä 
on oltava oikeus hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen” (puheenjohtaja Martti Korhonen, 
HS Nyt nro 21/2006).
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diskurssissa työ (kuin työ) ajatellaan yksilöitä korjaavaksi ja kohentavak-

si mekanismiksi (Midgley 2001). Taustalta löytyy myös pyrkimys lisätä 

työttömien sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia sekä käyttää sosiaalitur-

vaa ei vain ”passiiviseen toimeentuloon” ja menetysten kompensointiin 

vaan uusien alkujen ja mahdollisuuksien rakentamiseen. Näin puhutaan 

myös etuuksien aktivoinnista. Yhtenä esimerkkinä oli Tanskan parlamen-

tissa vuonna 1993 solmittu aktiivisuusopimus (Andersen & Larsen 1993), 

johon tukeutuen sosiaalipolitiikkaa alettiin uudelleenmuotoilla niin, että 

tuloksena on ollut maailmankuulu tanskalainen aktivointipolitiikka.

Mutta aktivointi ei onnistu vain kehoituksin, vaan aktiivisuuteen on 

velvoitettava. Sosiaaliturvan muuttaminen osittain vastikkeelliseksi on ol-

lut yleinen trendi niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella. Oikeuksien vas-

tapainoksi on korostettu kansalaisten velvollisuuksia; vähimmäisturvaan 

on liitetty työ- tai muita aktiivisuusvastikkeita. Workfarella (anglosaksi-

laisittain) tai aktivointipolitiikalla on kansallisia tai regiimikohtaisia piir-

teitä. Yhteisiä ovat työvoiman tarjontapolitiikan painotus sekä pyrkimys 

sosiaaliturvan tiukempaan ehdollistamiseen. Suomessa tapahtui 1990-

luvulla käänne suhtautumisessa työttömiin (Julkunen 2001b, 174–183). 

Työttömän oikeuksia korostava vaihe jäi suomalaisessa sosiaalipolitiikas-

sa lyhyeksi, muutamaksi vuodeksi 1980-luvun loppupuolella (Koistinen 

1997). Tällöin painottuivat työttömän oikeus toimeentuloon, ammatti-

suojaan, työssäkäyntialueeseen ja jopa työhön. Vuoden 1987 työllisyyslain 

mukainen velvoitetyöllistäminen tarkoitti kunnan velvollisuutta tarjota 

työ nuorille ja pitkäaikaistyöttömille ja näin myös auttaa ansiosidonnai-

sen työttömyysturvan uusimisessa. Hyvä taloussuhdanne ja velvoitetyöl-

listäminen yhdessä poistivat pitkäaikaistyöttömyyden. 

Ideologia vaihtui laman lopulla ja jälkeen. Velvoitetyöllistäminen 

nähtiin mahdottomaksi laman oloissa. Tilapäinen työttömyys vaihtui pit-

käaikaiseksi tai pysyväksi ajautumiseksi työmarkkinoiden reunalle. Yh-

teisen EU-ajattelun mukaisesti ongelman määrittelyksi tuli työttömyy-

den sijasta syrjäytyminen, toimeentulon turvaamisen sijasta aktivointi tai 

inkluusio. Laman jälkeisessä tiukkenevassa sosiaalisessa ilmapiirissä ”vas-

tikkeettoman rahan” jakamista arvosteltiin myös julkisuudessa. Solidaa-

risuus työttömiä ja köyhiä kohtaan väheni, työttömät ja erilaisista syistä 

työn ulkopuolella olevat (alkoholistit, mielenterveysongelmaiset, työnan-

tajille kelpaamattomat) alettiin yhä useammin käsittää yhteiskuntaa hy-
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väksi käyttäviksi työn vieroksujiksi. Myötätuntoinen suhde vaihtui työt-

tömiä vastuullistavaan. Työttömän velvollisuuksia ja vastikkeita korostava 

linja sai myös yleisen mielipiteen tuen. Mielipidekyselyssä 76 prosenttia 

kansalaisista yhtyi väittämään, jonka mukaan työttömyyskorvausta vas-

taan pitäisi tehdä jotain ”yhteiskuntaa hyödyttävää työtä” (Marski & Mä-

ensivu 1998). Työetiikka on Suomessa vahva arvo ja se oikeuttaa monia 

sosiaalipolitiikan linjanmuutoksia. Ensimmäisenä vastikkeiden pariin hy-

väksyttiin nuoret, ja sen jälkeen kohdetta on laajennettu asteittain. Sel-

vimmin uuden asenteen argumentoi vuonna Aktiivisen sosiaalipolitiikan 

työryhmä (1999). Aktiivinen työvoimapolitiikka sai rinnalleen aktiivi-

sen sosiaalipolitiikan. Myös sosiaalityössä on nähtävissä eetos, joka koros-

taa siirtymää riippuvuudesta yritteliäisyyteen ja vastuullisuuteen (Juhila 

2005; 2006, 77). Asetelmassa, jossa riippuvuus on paha, sosiaalityö on pal-

jon vartija, sillä sen tehtävänä on riippuvuuden purkaminen. Riippuvuu-

den ja syrjäytymisen välille laitetaan yhtäläisyysmerkki ja tästä seuraa, että 

yhteiskuntaan liittämistehtävä ymmärretään vastuuttamisena.

Suomessa on vuodesta 1994 lähtien toteutettu sarja sosiaalietuuk-

sien aktiivisempaan käyttöön tai vastikkeellistamiseen tähdänneitä uudis-

tuksia: työmarkkinatuen käyttöönotto (1994) ja sen ehdollistaminen alle 

20-vuotiailta (1996) ja alle 25-vuotiailta (1997), toimeentulotuen sank-

tiot (1996), työvoimapalvelujen uudistaminen (1998), jolloin työhallin-

nossa otettiin käyttöön yksilölliset työnhakusuunnitelmat, yhdistelmätu-

ki (1998) ja sen ehtojen väljentäminen (2003), kuntouttava työtoiminta 

(2001), työvoimapolitiikan uudistamisen toinen aalto, kuten työvoiman 

palvelukeskukset, yksityiset työnetsijät, työvalmentajat (2002–2003) (Kes-

kitalo & Mannila 2002). Vuonna 2004 säädettiin laki sosiaalisista yrityksis-

tä ja tämän vuoden (2006) alussa tuli voimaan kokeilu matalapalkkatuella, 

kuten myös työmarkkinatuen uudistus, sen aktivointi. Työmarkkinatukea 

500 päivää ”passiivisena etuutena” (tai täyden ansiosidonnaisen jälkeen 

180 päivää) saanut työtön velvoitetaan tuen jatkumisen vastineeksi tar-

jottuun aktiivitoimeen. Tuen voi uusia olemalla työssä viisi kuukautta tai 

osallistumalla aktiivitoimiin. Ilman aktiivitoimia henkilö jää toimeentu-

lotuen varaan. Uudistusta kutsutaan myös pitkäaikaistyöttömän yhteis-

kuntatakuuksi. Takuu ei kuitenkaan tarkoita työttömän oikeutta vaan 

velvollisuutta aktivointiin. Jos aktiivista tekemistä ei voida tarjota, työ-

markkinatuki jatkuu (Työmarkkinatuen aktivointi …, 2005; Suoninen-
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Erhiö 2005). Arviot uusien aktiivipaikkojen tarpeesta liikkuvat 10 000:n 

(työryhmä) ja 60 000:n (Suomen Kuntaliitto) välillä. 

Lakisääteisten uudistusten ohella Suomessa on, osin ESR-rahoituk-

sen turvin, pidetty yllä työllistämis- ja aktivointiprojektien ”myllyä” se-

kä nuorten työpajoja, joiden tuloksiin aktivointipolitiikan virallistami-

nen osin tukeutui. Työttömille uudistukset tarjoavat velvoitteita, palvelua 

ja pieniä taloudellisia porkkanoita (ylläpitoraha, aktiiviraha, toimeentulo-

tuen etuoikeutettu tulo), työnantajille tukea vaikeasti työllistyvien työl-

listämiseen, julkisille organisaatioille ja niiden työntekijöille lisää vaati-

via velvoitteita ja ammatillisia haasteita. Aktiivisessa sosiaalipolitiikassa on 

ollut kyse paitsi julkisen ja oman vastuun rajanvedosta myös valtion ja 

kuntien välisestä vastuunjaosta, valtion työvoimapalvelujen ja kuntien so-

siaalitoimen välisestä suhteesta. Uudistuksilla on haettu niiden yhteistyö-

tä ja kuntien vastuullistamista pitkäaikaistyöttömistä. Työmarkkinatuen 

rahoituksen uudistuksella halutaan antaa kunnille kannustin työttömien 

työllistämiseen ja aktivointiin. Yhdistelmätuki antoi puolestaan järjestöil-

le rahoitusta (kannustimen) työttömien palkkaamiseen.

Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta kiistellään alituiseen 

(K. Hämäläinen 2005). Myös aktiivisen sosiaalipolitiikan vaikuttavuut-

ta voi epäillä etenkin, jos tavoitteena on avoimille työmarkkinoille siirty-

minen (U. Hämäläinen 2005a). Työn tarjonta (tai tarjontaan puuttumi-

nen) ei näytä luovan työn kysyntää. Usein todetaankin, että ainoa ratkaisu 

on työvoiman aidon kysynnän kasvu tavalla, joka tekee työnantajista vä-

hemmän valikoivia. Muita selityksiä politiikan vähäiselle vaikuttavuudel-

le ovat niukat toimeenpanoresurssit. Vaikka aktivoinnin vaikutukset ovat 

olleet vaatimattomia, sillä on luotu kuntiin eri viranomaisten yhteistyö-

hön nojaavaa aktiivimallia ja toistaiseksi suurimmat vaikutukset ovat uu-

sien työtapojen juurruttamisessa (Ala-Kauhaluoma ym. 2004; Ala-Kau-

haluoma 2005). 

Sosiaaliturvan vastikkeellistaminen on herättänyt sekä poliittisia että 

sosiaalieettisiä, tosin vaimenevia, yhteenottoja. Vaikka politiikkaa tehdään 

huono-osaisen oman edun nimissä, sitä ovat arvostelleet huono-osai-

sen ääntä käyttävät (työttömien järjestöt, kirkon diakonia). Periaatteelli-

semmin politiikkaa voi arvostella rakenteellisten ongelmien yksilöimises-

tä, tulojen uudelleenjaon vaihtamisesta inkluusiopolitiikkaan, työttömien 

velvoittamisesta epämielekkäisiin työntekoa jäljitteleviin korviketoimin-
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toihin sekä toimeentulon ehdollistamisesta (Levitas 1996, 2001). ”Toi-

menpiteiden” on vaikea saavuttaa työttömän omaa maailmaa ja tietoa. 

Aktiivisuus on viranomaisen määrittelemää, ei omaehtoista ja itse luo-

tua aktiivisuutta, sellaista kansalaistyötä, jota esimerkiksi Ulrich Beck ajaa 

takaa.

Velvoitteiden käyttöönotot ovat vaatineet myös perustuslain tulkin-

taa. Hallitus esitti jo vuonna 1993 työmarkkinatukea käyttöön otettaes-

sa sille enimmäiskestoa (300 päivää), jonka jälkeen työtön olisi jäänyt toi-

meentulotuen varaan. Perustuslakivaliokunta torjui sen, tai täsmällisesti 

ottaen katsoi, että työmarkkinatuen enimmäiskesto vaatisi perustuslain 

säätämisjärjestystä. Enimmäiskestoa pidettiin arveluttavana myös kuntien 

itsehallinnon kannalta, koska tuen loppuminen johtaisi kunnallisen toi-

meentulotuen tarpeeseen. Työmarkkinatuelle ei perustuslain säännöksis-

tä johtuen voi edelleenkään asettaa enimmäiskestoa. Sen sijaan perusoi-

keuksien näkökulmasta ei ole estettä sille, että ”asetetaan työmarkkinatuen 

saamisen ehdoksi, nykyisiä ehtoja tiukemminkin, työllistymiseen liit-

tyviin toimenpiteisiin osallistuminen” (Työmarkkinatuen aktivointi…, 

2005, 44). Tulkinnat on tehnyt perustuslakivaliokunta, joka on siirtynyt 

tälle kannalle eräänlaisena kumulatiivisena ketjuna, vähittäisten askelten 

tuloksena, niin että nuoret ovat olleet päänavaajana (Sakslin & Keskitalo 

2005; U. Hämäläinen 2005a). Perustuslakivaliokunta katsoi, että kyseen-

alaisen käytännön oikeutti toinen perustuslain kohta. Perustuslaissa kun 

asetetaan julkisen vallan tehtäväksi myös työllisyyden edistäminen. 

Vastikkeellisuus ja vastavuoroisuus 

Vastikkeeton ja vastikkeellinen ”raha” eivät ole kovin selviä kategorioi-

ta. Työsuhteissa ansaitut, vakuutusmaksuin etu- ja jälkikäteen rahoite-

tut etuudet käsitetään vastikkeellisiksi. Lapset, sairaus ja vammaisuus ovat 

eräänlaisia vastikkeita, sillä lapsilisiä, sairauspäivärahaa tai työkyvyttö-

myyseläkettä ei ole tapana arvostella vastikkeettomina, vaikka niitä ei olisi 

ansaittu työsuhteessa. Tulilinjalle vastikkeettomina joutuvat täten ”ei-an-

saitut”, kestoltaan rajoittamattomat, sosiaalikansalaisuuteen ja tarpeen to-

teamiseen nojaavat perus- ja vähimmäisetuudet, ennen muuta työmark-

kinatuki- ja toimeentulotuki. Vaikka ne on suojattu perusoikeuksissa, ne 
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ovat vähiten legitiimejä. Tätä ei poista sekään, että kaikkeen työttömyys-

turvaan, nojasipa se vakuutusmaksuihin tai ei, sisältyy jo sinänsä velvol-

lisuuksia tai vastikkeita. Työttömän odotetaan hakevan työtä aktiivisesti, 

osallistuvan tarjottuihin toimenpiteisiin (työnhakukurssit, työvoimakou-

lutus, tukityö) ja ottavan vastaan tarjotun työn. Näiden velvollisuuksien 

täyttämättä jättämisestä voidaan sanktioida työttömyysturvan karenssil-

la tai toimeentulotuen madaltamisella. Ansiosidonnaisella työttömyystur-

valla on lisäksi maksimikesto. 

Vastikkeellisuuden voi ajatella nojaavan yhteiskuntaelämän ja kol-

lektiivisen toiminnan yhteen perusperiaatteeseen, vastavuoroisuuteen ja 

molemminpuoliseen velvollisuuteen (Spicker 2000). Pohjoismaisen uni-

versalismin menestystä ja mahdollisuutta perustellaan usein yksinkertai-

sella vastavuoroisuussäännöllä: ”Kaikki saavat ja kaikki maksavat” (Scarr 

1994). Korkean työllisyyden oloissa työnteko ja veronmaksu ovat yleisty-

nyt kontribuutio, joka oikeuttaa myös saajaksi. Luottamus yleistyneeseen 

vastavuoroisuuteen joutuu koetteelle laajan työttömyyden, kulttuurisen 

moninaisuuden sekä kasvavien tulo- ja sosiaalisten erojen oloissa. Mark-

kinaehtoistuminen kuristaa hyvinvointivaltiollisen lahjan logiikan aluetta 

ja kiristää vastavuoroisuuden normia. Miksi joillakin olisi oikeus elää te-

kemättä työtä, ”syödä kuormasta”, kun kunnollisten työssä käyvien ihmis-

ten työelämä kiristyy? Asia näyttää hyvin yksinkertaiselta. Jos työssä käy-

vät tekevät palkkansa eteen työtä, eikö sosiaaliturvankin eteen tulisi tehdä 

jotain hyödyllistä? Nimenomaan perus- ja vähimmäisturva tuntuvat an-

tavan something for nothing ja antavan tämän myös sellaisille, joiden työ- 

ja toimintakyky riittäisi itsensä ja perheensä elättämiseen. Angloamerik-

kalaisessa sosiaalipolitiikassa keskustellaankin Pohjoismaita avoimemmin 

suoraan moraalista ja something for something -periaatteen ylläpidosta. 

Esimerkiksi Australiassa workfare-aloite (vuodelta 2002) oli nimetty Mu-

tual Obligation Initiative -aloitteeksi (Goodin 2002, 582).

Vastikkeellisuus vastaa tavanomaista oikeudentuntoa, ja suomalai-

nenkin työetiikka antaa sille pohjaa. Sosiaalieettisesti asia on välitöntä 

oikeudentuntoa mutkikkaampi, kuten Robert Goodinin (2002) Mutual 

Obligation -aloitetta koskeva analyysi osoittaa. Kyseisen lain mukaan so-

siaalietuudet ovat ehdollisia, sidottu aktiivisuuspanokseen ja ”aktiivisuus-

aikaan” (vrt. työaika). Aktiivisuusvelvoitteet jäljittelevät työmarkkinoiden 

logiikkaa ja sopimuksellisuutta kaikilla kolmella ulottuvuudella. Sosiaali-
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etuus on ehdollinen, aktiivisuudesta riippuva kuten palkka riippuu työstä. 

Työnkaltainen toiminta jäljittelee työmarkkinoita, samoin aikajänne. Pa-

nos ja siitä palkitseminen tapahtuvat samanaikaisesti. 

Goodin pyrkii osoittamaan, ettei työmarkkinalogiikka ole ainoa 

mahdollinen. Oikeuksien ja velvollisuuksien suhteet modernissa yhteis-

kunnassa ovat ensinnäkin mutkikkaita ja välittyneitä. Ne eivät ole niin yk-

sinkertaisia, että A:n oikeutta vastaisi B:n velvoite. Goodin argumentoi, 

että vastavuoroisuuden ja takaisinmaksun tapoja voi olla toiminnallises-

ti ja sisällöltään monia ja ajallisesti eriaikaisia. Vastavuoroisuus voi olla se-

kä yleistynyttä että tiettyjen toimijoiden välillä tasapainotettua. Meillä on 

velvollisuuksia nykyisiä, menneitä ja tulevia sukupolvia kohtaan. Goodi-

nin vakiintuneita ajatusmuotoja pöyhivä päättely pistää miettimään, mi-

kä muu voisi olla toimeentulon vastike kuin työ ja työnkaltainen toimin-

ta. Eikö (hyväosaisen) keskiluokan tulisi olla tyytyväinen siihen, että joku 

minimitoimeentulon ”vastineeksi” elää kunnolla, kasvattaa lapsensa, pi-

tää huolta ympäristöstään, auttaa omaisia ja läheisiä, kehittää niukkaa ja 

ympäristöä säästävää elämäntapaa, pitää yllä second hand -taloutta ja pie-

nentää kaatopaikkojen kuormitusta, on varastamatta, kerjäämättä ja häi-

ritsemättä – siis suostuu ottamaan kannettavakseen rakenteellisen työttö-

myyden, ylimääräisten ihmisten ja köyhyyden taakan? Tässä tilanteessa ei 

ainakaan tarvitsisi lisää nöyryytystä. Toinen asia on, jos aktivointipolitiik-

ka todella pystyy antamaan elämään toivoa, uusia alkuja ja paremman toi-

meentulon näkymän. 

Vähimmäisetuuksien vastikkeellisuus synnyttää myös uusia eriar-

voisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Työstä saadaan palkkaa. Mik-

si köyhät eivät saa työstä palkkaa? Miksi köyhät ja työttömät laitetaan te-

kemään työtä jäljitteleviä toimintoja, miksi heille ei anneta oikeaa työtä?

Sopimuksellisuus ja moraaliyhteisyys 
Vastikkeellisuus on ajateltu oikeudellisesti ja moraalisesti valtion ja kan-

salaisen/työnhakijan väliseksi sopimukseksi (Sakslin & Keskitalo 2005), ja 

näin vastikkeita voi tarkastella yhtenä esimerkkinä sosiaalipolitiikan sopi-

muksellistumisesta. Sosiaalipolitiikan kansalaista puhutellaan myös sopi-

muksia tekevänä subjektina. Kansainvälisessä tutkimuksessa sopimuksen 
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käsitettä käytetään monissa muissakin yhteyksissä. Hyvinvointivaltios-

ta tai sosiaalipolitiikasta puhutaan ”sosiaalisena sopimuksena”. Tällöin 

on viitattu pikemmin yhteiskuntaluokkien ja korporatiivisten osapuol-

ten kuin valtion ja kansalaisen suhteeseen. Sopimusretoriikka ei ole kuu-

lunut samassa määrin pohjoismaiseen perintöön, vaikka tulopoliittisten 

sopimusten ja työelämän kolmikantaisen yhteistyön painoarvon vuok-

si suomalaistakin yhteiskuntaa on luonnehdittu sopimusyhteiskunnaksi. 

Sukupuolten suhteita on analysoitu sukupuoli- ja seksuaalisopimuksena. 

Pyrkimyksen myöhentää eläkkeelle siirtymistä voi metaforisesti nimetä 

uudeksi ikäsopimukseksi (Julkunen & Pärnänen 2005). Poliittiset ja kor-

poratiiviset päättäjät ovat päässeet ensin sopuun tällaisen politiikan välttä-

mättömyydestä ja pyrkivät sitten suostuttelemaan tosiasiallisia työnlopet-

tamispäätöksiä tekevät työnantajat ja työntekijät mukaan politiikkaan. 

Sopimusten käyttö yhteiskunnallisen ohjauksen ja hallinnan välinee-

nä on yleistynyt konkreettisissa, osapuolten allekirjoittamissa muodois-

sa. Kuten oikeudellistamista myös sopimuksellistamista voi pitää siirty-

mänä kohti liberaalia yhteiskuntamuotoa. Sen perusmetaforan mukaan 

vapaat kansalaiset tai muut toimijat (esimerkiksi yritykset) tekevät kes-

kenään sopimuksia. Analyysissaan tämän ajan hallinnasta Pekka Sulku-

nen ja kumppanit (Sulkunen 2006, 29) nimesivät yhteiskunnan projek-

tiyhteiskunnaksi. Mutta he katsovat, että yhtä hyvin nimeksi olisi sopinut 

sopimusyhteiskunta.28 Projektiyhteiskunnan hallinnan ydin on sopiminen 

kaikissa vaiheissa – parlamentaarisessa päätöksenteossa, ohjelmien tavoit-

teenasettelussa, hankeasiakirjoissa, kumppaneiden kesken ja myös viran-

omaisten ja kansalaisten kesken. Uuden julkishallintoajattelun mukaan 

valtio on kumppani muiden joukossa, yksi sopimusosapuoli. 

Julkisten organisaatioiden ohjauksessa käytetään tulos- ja laatusopi-

muksia sekä sopimusohjausta. Kunnat tekevät sopimuksia niille palveluja 

tuottavien sairaanhoitopiirien, säätiöiden ja järjestöjen kanssa ja hoito-or-

ganisaatiot palvelusopimuksia asiakkaidensa kanssa. Julkiset ammattilaiset 

toimivat yhä monimutkaisempien tulos-, laatu-, palvelu- ja hoitosopi-

musten tai -sitoumusten verkossa (Rose 1999b; Haverinen 1999). Sopi-

musajattelua levitetään yhä useammille elämänalueille ja yhä useampia 

toimijoita puhutellaan sopimusosapuolina. Taustalla voi nähdä paitsi li-

28 Erotukseksi korporatiivisten osapuolten suhteisiin viittaavasta sopimusyhteiskunnasta 
olen ehdottanut sopimisyhteiskuntaa. (Peruuttamaton yhteiskunta? Alustus sosiologipäivillä Tam-
pereella 24.3.2006.) 
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beraalifilosofian ajatuksen vapaista, sopimuksia tekevistä ja täysi-ikäisistä 

yksilöistä myös kommunitaristisen moraalifilosofian ja etiikan. Kommu-

nitaristien mukaan yhteisöillä on yhteisiä moraalisääntöjä ja yhteisöillä 

on oikeus velvoittaa nämä säännöt kaikille, jotka haluavat olla sen jäseniä. 

Suomessa käytäntöjä ilmeisesti omaksutaan kansainvälisenä tuontina il-

man, että niistä käydään eettistä ja moraalikeskustelua, ja ilman, että poh-

jana olevia liberaalia tai kommunitaristista etiikkaa eksplikoidaan. 

Nikolas Rosen kuvatessa kohta kymmenen vuotta sitten (1998b, 1) 

New Labourin vanhemmille tarjoamaa lukemisvalaa asia tuntui suoma-

laisesta vielä oudolta. ”Vanhempia kehotetaan allekirjoittamaan lukemis-

vala. Ala-asteen oppilaiden vanhempia kehotetaan allekirjoittamaan lupa-

us lukea lastensa kanssa vähintään 20 minuuttia päivässä hallituksen eilen 

julkaiseman lukutaitoa edistämään pyrkivän ehdotuksen mukaisesti. Van-

hempien lukemisvala kuuluu kotien ja koulujen välisiin sopimuksiin, jois-

sa selvennetään opettajien ja vanhempien vastuuta lapsilta odotettavasta 

hyvästä käytöksestä, tarkkaavaisuudesta ja täsmällisyydestä.”

Nyt suomalainen koulutulokas voi saada eteensä ja allekirjoitettavak-

seen sopimuksen. Minä (ja tähän pitää lukutaidottomankin kirjoittaa ni-

mensä) sitoudun noudattamaan koulun järjestyssääntöjä. Erityisesti huo-

mioin, etten kiusaa enkä muutenkaan pahoita toisen oppilaan mieltä. Mirja 

Määttä ja Laura Kalliomaa-Puha (2005, 188) kertovat sopimuksen jatku-

van melko yksityiskohtaisina sääntöinä, jotka koskevat oppilaiden kohte-

liasta käytöstä, ohjeiden mukaan toimimista, yhteistilaisuuksiin sopivaa 

pukeutumista, kaikkien ruokien maistamista ja niin edelleen. Säännöis-

tä kerrotaan sopimuksessa lisäksi, että ne on laadittu yhdessä oppilaiden, 

huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa ja hyväksytty koulun johto-

kunnan kokouksessa. Ekaluokkalaisen pitää allekirjoittaa sopimus toista-

miseenkin yhdessä opettajan kanssa seuraavien lauseiden alle: Sitoudum-

me niitä [sääntöjä] noudattamaan ja valvomaan. Jos säännöistä poiketaan, 

puutumme siihen aina harkitulla kasvattavalla tavalla. Lapsen vanhempien 

pitää allekirjoituksellaan sitoutua myös kotona keskustelemaan ja kiinnittä-

mään tähän sopimukseen erityistä huomiota.

Määtän ja Kalliomaa-Puhan (2005, 188) sanoin sopimukset ovat jon-

kinlaisia kumppanuussopimuksia. Pakottavassa muodossa niitä voi tar-

jota julkinen organisaatio, vapaaehtoisessa muodossa jokin moraaliyhtei-

sö tai verkosto. Vanhempaintoimintaan liittyvä verkostosopimus voidaan 
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kirjoittaa vaikkapa seuraavalla tavalla: Mikäli huolenaiheita ilmenee, olen 

valmis ottamaan yhteyttä kyseisen lapsen vanhempiin ja haluan, että sa-

malla tavoin minuun otetaan heti yhteyttä. Tietenkin päivä, jona se on tar-

peellista, on oleva vaikea, mutta koska meillä on tällainen sopimus, lupaan 

antaa ja ottaa tiedon vastaan apuna, ilman syyttelyä. (Määttä & Kallio-

maa-Puha 2005, 194.) Lasten kasvatuksen sopimuksellistamisen voi näh-

dä ehkäisevänä sosiaalipolitiikan innovaationa, varhaisen puuttumisen ja 

puheeksi ottamisen politiikkana. Sopimuksen logiikka on kuitenkin koe-

tuksella, erityisesti jos yhteisymmärrystä ja luottamusta tavoitellaan pa-

kottavin keinon. Amerikkalaisissa esikuvissa nollatoleranssin ideologian 

mukainen toleranssiraja on vedetty matalaksi, ja sääntöjä rikkovat esikou-

luikäiset voidaan jo parista ”rikkeestä” (kiista lelusta, huitaisu tai tönäi-

sy) erottaa ja sulkea maineikkaan yhteisön ulkopuolelle. Britanniassakin 

on nähtävissä siirtymä vanhempien ääntä kuulevista yksilöllisistä asiakas-

sopimuksista pakottavampiin, kontrolloivampiin ja kurinpidollisiin sopi-

muksiin. 

Alkuperäisessä merkityksessä sopimus on ajateltu solmittavaksi tah-

doltaan vapaiden, tasa-arvoisten ja sopimuksen seuraukset ymmärtävien 

osapuolten välillä. Yksityisoikeudellisissakin yhteyksissä sopijaosapuolten 

valta ja ymmärrys voivat olla epäsuhtaisia. Työsopimuksenkin tekijän ”va-

pauden” voi hyvin kyseenalaistaa. Lama paljasti lukemattomia lainan ta-

kaajia, jotka olivat taanneet lainoja hyvää tahtoaan, osana ystävyyden tai 

perhesuhteiden moraalia ymmärtämättä sopimuksen seuraamuksia. Hy-

vinvointivaltiollisissa suhteissa, joissa toinen osapuoli on viranomainen 

tai julkinen organisaatio, sopimuksen vapaaehtoisuus ja sopijaosapuol-

ten tasavertaisuus ovat vielä kyseenalaisempia, myös silloin kun sisällöstä 

on neuvoteltu. Suomessa on tosin vältetty puhumasta sopimuksista jois-

sakin sellaisissa yhteyksissä, joissa sopimuksellisuus ei toteudu. Ranskas-

sa 1990-luvulla käyttöön otettu minimitulolainsäädäntö edellyttää toi-

meentulotuen saajalta sopimusta, jossa hän lupaa huolehtia lapsistaan, 

hankkia asunnon, vaalia terveyttään ja ottaa vastaan työtä, jos sitä on saa-

tavilla (Sulkunen 2006, 29). Ranskassa, Englannissa ja Australiassa käy-

tetään ”aktivointisopimuksia”, joissa sovitaan työttömän työnhakijan vel-

vollisuuksista sosiaalietuuden vastikkeeksi (Goodin 2001; 2002; Sakslin & 

Keskitalo 2005). Vastaavaa nimitystä ehdotettiin myös meillä, mutta siitä 

luovuttiin, koska työllistymissuunnitelmia ei voida ajatella aidoiksi ja va-
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paiksi sopimuksiksi, vaan pakkotilanteessa tehdyiksi. Suomalaisessa akti-

vointipolitiikassa puhutaan pikemmin työnhaku- ja aktivointisuunnitel-

mista. Toisaalta omaishoitajat tekevät kunnan kanssa hoitosopimuksia, 

joiden sisältöön he tuskin voivat vaikuttaa. Kunta tarjoaa standardisoi-

dun korvauksen (minimi 300 €/kk, ennakonpidätyksen jälkeen 180 €/kk) 

ja standardisoidut vapaapäivät. Kirjallisesti laaditut ja allekirjoitetut sopi-

mukset voivat olla laadun takeita ja niihin voi vedota, jos palvelu ei täytä 

lupauksia. Mutta ne voivat myös jäykistää palvelua tilanteiden muuttuessa 

esimerkiksi kotipalvelussa (Vabø 2005). Myös sairaaloiden pitkäaikaispo-

tilaiden ja näiden omaisten kanssa tehdään toimintakyvyn ylläpitoon täh-

tääviä ”sopimuksia”, joissa sovitaan vaikkapa siitä, montako kertaa päiväs-

sä potilaan on noustava sängystä ylös syömään ja kävelemään. 

Sopimusretoriikalla kansalaisia puhutellaan autonomisina ja vas-

tuullisina subjekteina. Samalla retoriikka sisältää sen mahdollisuuden, et-

tä ne, jotka eivät pysty noudattamaan sopimuksia työllistymisessä, lasten 

kasvattamisessa tai toimintakykyisyydessä, voidaan ajatella sopimusrik-

kureiksi, ei sosiaalisissa vaikeuksissa oleviksi ja apua tarvitseviksi ihmi-

siksi. Äärimmillään heidät voidaan velvoittaa maksamaan korvauksia tai 

heidät voidaan sulkea yhteisön ulkopuolelle. Britanniassa on keskustel-

tu myös vanhemmille annettavista rangaistuksista ja vanhempien vetämi-

sestä oikeuteen lasten sopimusrikkomuksista, kuten koulupinnauksesta. 

Brittijulkisuutta keskustelutti jokunen aika sitten tapaus, jossa yksinhuol-

tajaäidille vaadittiin rangaistuksia lasten koulupinnauksesta. Tämä puo-

lustautui, että ei työaikojensa vuoksi voinut jäädä katsomaan, lähtevätkö 

lapset kouluun vai ei. 
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7 JulKiSen hyvinvointivaStuun 
anomaliat, ePäonniStumiSet Ja 
ePäKohdat – hylKäämiSen meKaniSmit

Sosiaalipolitiikka ei ole koskaan ollut täydellistä, mutta hyvinvointivaltion 

ekspansiokaudella uskottiin hyvinvointivaltion ja julkisen hyvinvointivas-

tuun vähitellen täydellistyvän niin, että ne kattaisivat paremmin sosiaali-

set riskit ja vastaisivat paremmin kansalaisten tarpeisiin. Hyvinvointivalti-

on instituutioita muokataan ja kehitetään edelleen, mutta resursseja ei ole 

tarkoitus lisätä yli sen, mitä ikääntyvä väestörakenne väistämättä vaatii, ja 

vastuun toivotaan siirtyvän yhä enemmän kansalaisille itselleen ja mark-

kinoille. John Clarken (2005) mainitsemalla tavalla näihin aktivoinnin, 

valtaistamisen ja vastuuttamisen käytäntöihin ja politiikkoihin on sisään-

kirjoitettu myös ”hylätty kansalainen”, jonka sosiaalista suojelua on puret-

tu esimerkiksi työmarkkinariskejä vastaan. Tämä luku kohdistaa katseen 

hylättyyn kansalaiseen kysymällä, mitkä ovat politiikan epäonnistumiset, 

epäkohdat ja anomaliat (epämuodostumat).29 

Tällä hetkellä on tuskin yksimielisyyttä siitä, mikä on onnistunutta, 

mikä epäonnistunutta hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikkaa. Hyvinvointipoli-

tiikan ristiveto koskee myös sen arviointia. Onko onnistumista arvioitava 

sen nojalla, missä määrin politiikka pystyy patoamaan sosiaali- ja terveys-

turvan menokasvua, muokkaamaan elämäntapoja kustannustehokkaik-

si ja omavastuisiksi vai perinteisempien hyvinvointi-indikaattoreiden, siis 

hyvinvoinnin vajeiden, kärsimyksen, vääryyksien ja eriarvoisuuden nojal-

la? Riittääkö epäkohtien osoittaminen vai pitäisikö pikemmin paikantaa 

29 Anomalian käsite on ollut käytössä Hyvinvointivaltion rajat -projektissa. Lisäksi se löy-
tyy ainakin Why We Need a New Welfare State -kirjasta. Anton Hemerijck (2003, 187–188) poh-
tii siinä vakiintuneiden instituutioiden ja niiden synnyttämien polkuriippuvuuksien uudistuksille 
asettamaa rajaa. Kuitenkin kohdatessaan hyvinvointipolitiikan kasautuneet anomaliat ja epäonnis-
tumiset politiikan tekijät saattavat vakuuttua uudistusten tarpeesta. Uudistuspolitiikka siis vaatii 
epäkohtien ja anomalioiden diagnoosia, ideoita ja valtaa niiden korjaamiseksi. Sanakirja suomen-
taa anomalian (anomaly) säännöttömyydeksi ja Oxford Dictionary antaa sille merkityksen some-
thing irregular or inconsistent, siis epäjohdonmukainen, sisäisesti ristiriitainen, yhteensopimaton. 
Lääketieteessä anomalia on lähinnä epämuodostuma. Käytän anomalian käsitettä viittaamaan so-
siaalipoliittisten järjestelmien sisäiseen epäjohdonmukaisuuteen. Voisi ajatella, että epäjohdonmu-
kaisuudet ovat myös kestämättömyyksiä. 
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ne institutionaaliset mekanismit, poliittiset valinnat ja teot, joiden tulosta 

epäonnistumiset ovat? Tässä luvussa tarkastelun perspektiivin antaa ”hy-

lätty kansalainen”. 

Kansalaisten hyvinvoinnista ja sen vajeista, samoin kuin sosiaalipo-

liittisten järjestelmien toimimattomuudesta kertyy tietoa monia kanavia 

pitkin. Kritiikkiä ja kritiikin tarvitsemaa pohjatietoa tuottavat sosiaalipo-

liittinen tutkimus, kansalaisjärjestöt, viranomaisten ylläpitämät seuranta- 

ja indikaattorijärjestelmät, julkinen keskustelu ja poliittiset aloitteet. Eri-

tyinen rooli hyvinvointipolitiikan onnistumisen arvioinnissa on Stakesin 

julkaisuilla Suomalaisten hyvinvointi 2002 (toim. Heikkilä & Kautto) ja 

Suomalaisten hyvinvointi 2006 (toim. Kautto). Ne sisältävät sekä keskus-

telua arvioinnista että tietopaketit kansalaisten hyvinvoinnista, sen vajeis-

ta ja politiikan onnistuneisuudesta. 

Kuten Matti Heikkilä ja Mikko Kautto (2002) toteavat, suomalainen 

hyvinvointipolitiikka näyttää monien mittareiden valossa tehokkaalta: so-

siaalimenot ovat vähän alle EU:n keskitason ja tulokset tähän nähden hy-

viä. Silti hyvinvointipolitiikassa voi olla epäjohdonmukaisuuksia ja epä-

onnistumisia. Yksi tämän ajan ongelma on se, että erilaisten tietolähteiden 

kautta hyvinvointipolitiikasta piirtyvä kuva on hyvin erilainen. Väestöta-

son kyselyt piirtävät kuvaa suomalaisten (tai ainakin suomalaisen enem-

mistön) korkeasta elämänlaadusta, luottamuksesta ja tyytyväisyydestä 

myös sosiaali- ja terveysjärjestelmiä kohtaan. Erityisen hyvältä elämämme 

näyttää kansainvälisten vertailujen valossa. Samalla tietoa hyvinvointipo-

litiikan riittämättömyydestä – tavoitteiden saavuttamattomuudesta, pal-

velujen vajeista, kansalaisten ahdingosta – vyöryy päivittäin. Itseään ar-

vioivassa ja refleksiivisessä yhteiskunnassa epäkohtatiedon välittäminen 

on suorastaan institutioitu monien toimijoiden rooliin. Yhteiskuntatut-

kimuksen perinteinen tehtävä on ollut yhteiskuntakritiikki, vaikka kritii-

kin elintila onkin kaventunut tutkimuksen kehittävien, soveltavien ja ar-

vioivien, hyödyksi olemisen tehtävien rinnalla. Lehdistö toimii kriittisen 

kansalaisyhteiskunnan äänenä. Sanomalehtiä voi tuskin lukea yhtenäkään 

aamuna, ettei sieltä syöksyisi eteen otsikoita, joissa paljastetaan jokin so-

siaalipoliittinen epäkohta (myös Helne ja Laatu 2006). Hyvinvointijär-

jestelmän sisältä, sen ammattilaisilta tuleva tieto on myös jo logiikaltaan 

kriittistä. Sosiaalityö, psykologit, psykiatrit ja työvoimatoimistot joutuvat 

päivittäin kohtaamaan juuri ne, joilla menee huonoimmin. Samalla hy-
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vinvointivaltion etulinja joutuu selviämään niukkojen resurssien kanssa 

sekä sulattelemaan uudet ideologiat ja käytännöt, vaikka ei uskoisikaan 

niihin. Lisäksi tämän päivän kansalainen on tietoinen oikeuksistaan; hä-

nenkin kuuluu olla pikemmin vaativa kuin vähään tyytyvä. Kansalaisten 

kriittinen kapasiteetti on melkoinen, ja kaiken väitetyn viihteellistymisen 

ja privaattiin vetäytymisen keskellä yhteiskunnallisista asioista kiinnostu-

neita, hyvin informoituja ja taitavasti argumentoivia asiantuntija-kansa-

laisia ja pisteittäisiä kriittisiä liikkeitä (esim. prekariaatti) on paljon.

 Seuraava kuvaus hyvinvointipolitiikan anomalioista ja epäonnistu-

misista nojaa eri kanavien kautta välittyvään epäkohtatietoon. Tässä ei tie-

tenkään ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kirjata kaikkia yksittäi-

siä sosiaalipoliittisten järjestelmien kummallisuuksia, riittämättömyyksiä 

ja hylkäämisen kokemuksia. Seuraavassa on yksi jäsennys julkisen hyvin-

vointivastuun epäonnistumisista, niin että samalla keskustellaan tilantee-

seen johtaneista politiikoista, mekanismeista ja valinnoista. Anomalioiksi 

käsitetään myös sellaiset kehityssuunnat, jotka etäännyttävät hyvinvoin-

tipolitiikan sen hyvinvointi- ja oikeudenmukaisuustavoitteista. Epäkoh-

dat ja anomaliat on paikannettu yleisen sosiaalipolitiikan tasolla ja jätet-

ty ulkopuolelle kaksi merkittävää aluetta, terveydenhuolto ja sosiaalityö, 

joissa hyvinvointivaltion uuden politiikan seuraukset näkyisivät hyvinkin 

kompleksisesti ja konkreettisesti.

eriarvoisuuden kasvu 
Suomi on kokenut laman jälkeen vahvan talouskasvun, jota parempaa 

tuskin on odotettavissa. Suurin osa väestöstä on päässyt siitä osallisek-

si ansiotulojen ja yksityisen kulutuksen kasvun sekä verotuksen keventä-

misen ansiosta. Tämän osoittavat myös väestön hyvinvointiin kohdistuvat 

mittaukset. Hyvinvointi on kasvanut ja toimeentulo-ongelmat ovat lien-

tyneet (Heikkilä & Kautto toim. 2002; Kautto toim. 2006). Samanaikaises-

ti taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja tulonjaon va-

lossa arvioitu ns. tuloköyhyys on yleistynyt.

Eriarvoisuuden kasvu on tämän ajan suuri trendi, jota valtiot ovat 

haluttomia tai kyvyttömiä estämään. Paul Krugman (1997) on kutsunut 

amerikkalaisen eriarvoisuuden kasvua tämän ajan vallankumoukseksi. 
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Eriarvoisuuden kasvusta on ainakin näillä näkymin tullut yhä kattavam-

pi, myös Pohjoismaihin ulottuva trendi (Esping-Andersen 2005). Richard 

Clayton ja Jonas Pontusson (1998) pitävät eriarvoisuuden kasvua yhte-

nä niistä kolmesta todistusaineistosta, joiden nojalla he ovat valmiit pu-

humaan hyvinvointivaltion takaisinpainamisesta (retrenchment) ainakin 

Britanniassa.30 Eriarvoisuuden kasvu tasa-arvomentaliteetin maissa eli 

Ruotsissa ja Suomessa viittaa siihen, että keinojen löytäminen sen estämi-

seen ei ole helppoa, vaikka siihen olisi poliittista tahtoakin. Eriarvoistu-

minen juontuu osin sellaisista yhteiskunnallisista muutoksista, jotka ovat 

sosiaalipolitiikan ulottumattomissa, kuten markkinaehtoistumisesta, tie-

toyhteiskunnasta ja täystyöllisyyden menetyksestä. Talouselämä ja talous-

elämän asiantuntijat pitävät palkka- ja tuloerojen kasvua välttämättömä-

nä talouskasvun ja työllisyyden kannalta. Markkina-Suomeen siirryttäessä 

tulojen uudelleenjako sai talous- ja muutoseliittien silmissä kielteisen lei-

man. ”Jakopolitiikkaan” alettiin suhtautua pilkallisesti ja painotettiin sen 

sijaan tulojen luomista (Kantola 2002). 

Myös valittu vero- ja sosiaaliturvapolitiikka on lisännyt eriarvoisuut-

ta. Verotuksen tasoittavaa vaikutusta on kavennettu markkinasuuntauk-

sen eli omistamisen, sijoittamisen, yrittämisen ja osaamisen palkitsemi-

sen nimissä. Vuoden 1993 jälkeiset veroreformit ovat keskeinen tuloerojen 

kasvun lähde. Työ on ollut laman jälkeisen ajan suuri ideologia. Tulojen 

ja työpaikkojen luomisesta voi palkita ennennäkemättömästi, kun taas 

”työhön kannustamaton” ja ”työnteon kanssa kilpaileva” vähimmäistur-

va voidaan jättää taakse. Tavoitteena on ollut tehdä kaikesta, myös pieni-

palkkaisesta, työstä kannattavaa. Reaaliansiot ovat laman jälkeen kasva-

neet keskimäärin hyvää vauhtia, niin että ansioiden reaalikasvu vuosina 

1993–2005 oli 30 prosenttia. Suunnilleen samaan aikaan, vuosina 1990–

2002, Suomen rikkaimman kymmenen prosentin reaalitulot kasvoivat 

44 prosenttia ja suurituloisimman prosentin 122 prosenttia (Riihelä ym. 

2005, 15). Erojen kasvu on ollut anglosaksista luokkaa ja tapahtunut vielä 

nopeammalla aikataululla. Kansalaisten enemmistö paheksuu tuloerojen 

kasvua, mutta päättäjät ja vaikuttajat alkavat suhtautua huipputuloihin 

yhä pragmaattisemmin, erityisesti jos ne, kuten optiotulot, ovat suoma-

laisen palkkaverotuksen piirissä ja siten myös ”yhteiskunta” hyötyy niis-

tä verotuloina. 

30 Muita ovat monista puroista koostuva sosiaaliturvan leikkaaminen ja julkisen sektorin 
reformin johdonmukaisuus. 
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TAULUKKO 3. Toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien ja lapsilisän reaalimuutos 
vuosina 1993–2003 ja 1993–2005

1���–200�
%

1���–200�
%

Täysi	kansaneläke 1,1 2,5

Työttömän	perusturva 0,8 0,8

Sairauspäivärahan	vähimmäismäärä -8,0 21,0

Vanhempainrahan	vähimmäismäärä -8,0 21,0

Lapsilisä -18,9 -10,8

Lasten	kotihoidon	tuki -39,4 -34,0

Toimeentulotuen	perusosa -3,0 -4,0

Reaaliansiotason	muutos	1993–2005 30,2

Lähteet:	Heikki	Niemelä,	Kela,	Jouko	Kajanoja,	Kela.
Kotihoidon	tuki	=	hoitoraha	 (aiempi	perusosa)	 ja	 täysi	hoitolisä	 (aiempi	 lisä-
osa).

Yhteenvetäen laman jälkeisessä vero- ja sosiaaliturvapolitiikassa kasvavan 

tuloeriarvoisuuden ja taakse jättämisen mekanismeja ovat olleet seuraa-

vat: 

(1)  Verotuksen uudelleenjakovaikutus on vähentynyt voimakkaasti. 

Kannustinefektillä perusteltu verotuksen keventäminen on suosinut 

pääomatuloja ja pienemmässä määrin myös ansiotuloja saavia; so-

siaaliturvaetuudet on jätetty kevennysten ulkopuolelle. 

(2)  Tarjontakeskeinen työllisyys- ja aktivointipolitiikka ei ole onnistunut 

syrjäytyneiden ja pitkäaikaistyöttömien integroinnissa työmarkki-

noille työllisyyden kasvusta huolimatta. 

(3)  Sekä poliittiset valinnat että institutionaaliset mekanismit ovat jättä-

neet sosiaaliturvaetuudet ja erityisesti perusturva- ja vähimmäisetuu-

det jälkeen reaaliansioiden kehityksestä. Perusturvaetuuksien kasvu 

pysäytettiin etenkin lamaa seuranneen vahvan kasvun aikana, aina 

vuoteen 2003 saakka. Sen sijaan parina viime vuonna joitakin pa-

himpia jälkeenjääneisyyksiä on korjattu, mikä näkyy em. taulukos-
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sa sairaus- ja vanhempainrahan vähimmäismäärän korottamisessa. 

Keskeinen jälkeen jättämisen mekanismi on eri etuuksien erilainen 

indeksisuoja, automaattisten indeksikorotusten puuttuminen (esi-

merkiksi lapsilisät), erilaiset indeksit (työ- ja kansaneläkkeissä), in-

deksien heikentäminen (esim. työeläkkeissä) ja indeksikorotusten 

jäädyttäminen (Honkanen 2006). Indeksit vaikuttavat paitsi etuuksi-

en suuruuteen myös niihin tulorajoihin, jotka määrittelevät etuuden 

tason. 

Sosiaaliturvan tulevaisuutta linjanneen Somera-toimikunnan (2002) taus-

talaskelmissa todettiin, että perusturvan reaaliarvon sitominen silloiseen 

indeksisuojaan ”johtaa vähitellen vähimmäisturvan tason suhteelliseen 

rapautumiseen” ja ”pitkällä aikavälillä varsin huomattavaan tuloerojen 

kasvuun” (Honkanen 2006, 151). Tuloerojen kasvu ei siis tältäkään osin 

ole tapahtunut vastoin parempaa tietoa, vaan on ollut poliittisen päätök-

sen tulos. Esimerkiksi kansaneläkettä tulisi korottaa enemmän kuin nel-

jänneksellä, jotta se palautuisi vuoden 1993 tasolle suhteessa ansiotuloihin 

(Jouko Kajanoja, Kela, henkilökohtainen tieto). Työttömän peruspäivä-

raha oli vielä vuonna 1991 26,4 prosenttia palkansaajien keskiansioista, 

vuonna 2005 enää 20,6 prosenttia (Uusitalo 2005b, 38). Työmarkkinatu-

ki olisi ollut vuonna 2005 ilman indeksijäädytyksiä 31,50 euroa päivässä, 

kun se oli 23,24 euroa (Työttömien valtakunnallisen Yhteistoimintajärjes-

tön puheenjohtaja Lea Karjalainen, KU Viikkolehti 28.10.2005).

Yhteiskunnallisten siirtymien sekä vero- ja sosiaalipolitiikan ohel-

la myös muut prosessit vahvistavat tuloeroja. Asemat työmarkkinoil-

la, sosiaaliturvassa ja avioliitoissa vahvistavat toisiaan. Toisessa reunassa 

ovat ne, joilla itsellään ja joiden puolisoilla on hyvä asema työmarkkinoil-

la ja sen seurauksena myös sosiaali- ja terveysturvassa. Toisessa reunassa 

kohtaavat heikot asemat kaikissa kolmessa suhteessa. Paradoksaalisesti so-

siaaliturva turvaa parhaiten niitä, jotka ovat turvatuimpia myös kahdel-

la muulla areenalla. 

Lamasäästöillä ja kannustinloukkujen purkamisella perusteltuja leik-

kauksia ei ole peruttu kuin poikkeustapauksessa (sairausvakuutuksen vä-

himmäispäivärahan palauttaminen tulottomille). Aivan viime vuosina on 

tehty tasokorotuksia kansaneläkkeeseen, työttömien peruspäivärahaan, 

lasten kotihoidon tukeen, lapsilisään, sairausvakuutuksen vähimmäis-
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päivärahaan ja opintotuen asumislisän vuokrakattoon. Myös rajaa, joka 

määrittelee puolison tulojen vaikutuksen työmarkkinatuessa, on korotet-

tu. Korotukset ovat kuitenkin olleet niin vaatimattomia, että parhaimmil-

laan on estetty etuuksien jatkuva reaaliarvon lasku. Mikko Kauton, Antti 

Parpon ja Seppo Sallilan (2006) tekemän mikrosimulaation mukaan vuo-

sina 2004 ja 2005 toteutetut sosiaaliturvan kohennukset eivät riitä muut-

tamaan kehityssuuntaa, eivätkä vähentämään köyhyysriskissä olevien (eli 

tuloköyhien) määrää. Viime vuosien hyvän talouskasvun ja ansiokehityk-

sen oloissa on vaikutettu lähinnä etuuksien jälkeenjääneisyyden asteeseen 

ja vähän hidastettu eriarvoisuuden kasvua siitä, mitä se olisi ilman viime 

vuosien korjausliikkeitä.

Kautto ja kumppanit pohtivat tässä tilanteessa kahta yhteiskunta-

poliittista linjaa. (1) Ensimmäisen mukaan pyritään kääntämään suun-

ta ja lopettamaan eriarvoisuuden kasvu. Periaatteessa se olisi mahdollis-

ta vero- ja sosiaaliturvapolitiikan avulla. Mutta valitun tuloerojen polun 

kääntäminen vaatisi huomattavia muutoksia ainakin vero-, sosiaalitur-

va-, työllisyys- ja aktivointipolitiikkaan ja palkkapolitiikan pysyttämistä 

solidaarisilla linjoilla. Tällainen valitun linjan uudelleenarviointi ei kui-

tenkaan näytä todennäköiseltä. ”Kiina-ilmiön” oloissa tuskin uskalletaan 

uhmata talouselämän verotahtoa. (2) Toinen mahdollisuus on keskit-

tyä huono-osaisimpien ja köyhimpien asemaan, pyrkiä seuraamaan hei-

dän tilannettaan pätevillä indikaattoreilla ja aineistoilla, ottamaan lukuun 

myös se ”toinen tieto”, joka tulee huono-osaisilta itseltään ja heitä edus-

tavilta kansalaisjärjestöiltä, etsimään pahimmat köyhyysansat, kohdenta-

maan tarkasti harkitut sosiaalietuuksien korotukset juuri huono-osaisille 

ja pyrkiä keksimään uusia osallisuuden areenoita ja mekanismeja. Siir-

rytään siis yhä enemmän köyhyyspolitiikkaan tai korjaavaan sosiaalipoli-

tiikkaan ja sosiaalityöhön. 

Anomalia nro 1 on joutumista sellaiselle polulle, jolla tasa-arvoista-

van yhteiskuntapolitiikan harjoittaminen tulee poliittisesti mahdottomak-

si, jopa epäviisaaksi, ja ainoaksi tieksi jää kohdentavan sosiaalipolitiikan 

vahvistaminen vastoin universaalin sosiaalipolitiikan perusymmärrystä.
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Uutta tasa-arvoa?

Kun tulojen ja hyvinvoinnin eriarvoisuuden kasvusta on tullut yleinen 

trendi kehittyneissä hyvinvointivaltioissa, Anthony Giddensin kokoa-

ma eurooppalainen ”uusi vasemmisto” on kokoontunut pohtimaan tä-

hän aikaan sopivaa tasa-arvoajattelua (Giddens & Diamond 2005). Uu-

distetun tai uudelleenajatellun tasa-arvoisuuden sisältönä he korostavat 

mahdollisuuksien tasa-arvoa, kun vanha sosiaalidemokratia painottaa tu-

lojen ja hyvinvoinnin tasaisuutta, tuloksen tasa-arvoa. Mahdollisuuksi-

en tasa-arvona voi pitää kaikkea sellaista, jonka avulla ihmiset voivat itse 

rakentaa elämäänsä (koulutus, epäsuotuisan sosiaalisen perimän katkai-

su, syrjimättömyys, työnteon esteiden raivaaminen) ja ottaa siitä vastuu-

ta. Tavoite kuulostaa kauniilta, ja Gøsta Esping-Andersen (2005) katsoo 

Skandinavian antavan toivoa siitä, että mahdollisuuksia voidaan todel-

la tasa-arvoistaa. Politiikan ongelma on siinä, että mitä suurempia ovat 

tulojen ja hyvinvoinnin erot, siis mitä eriarvoisempia paikkoja rakenteet 

sisältävät, sen vaikeampi on saavuttaa mahdollisuuksienkaan tasa-arvoa 

koulutuksen tarjolla olosta ja syrjintää estävästä politiikasta huolimatta. 

Myös meritokraattinen ajatus, että eriarvoinen yhteiskunta on hyväksyt-

tävä, jos vain kaikki voivat tavoitella yhtäläisesti eriarvoisia paikkoja, on 

vieras pohjoismaiselle tasa-arvoeetokselle. Esping-Andersen tosin olettaa, 

että mahdollisuuksien ja tuloeriarvoisuuden suhteessa on kysymys erään-

laisesta muna-kanaongelmasta, ja siten poliittinen vaikuttaminen voisi 

kohdistua joko yhtäläisiin mahdollisuuksiin tai rakenne- ja jakautuma-

eroihin, ja vaikutukset leviäisivät myös toiseen. 

Yleisen eriarvoisuuden kasvun keskellä Esping-Andersen näkee kaksi 

valonpilkahdusta. Ensimmäinen on naisten (lue äitien) työllisyyden kas-

vu, joka vähentää naisten, perheiden ja lasten köyhyyttä. Esping-Anderse-

nin tärkein lääke tämän ajan köyhyyteen ovatkin kahden elättäjän kotita-

loudet (myös Esping-Andersen 1999; Esping-Andersen ym. 2003). Toinen 

valonpilkahdus on joidenkin, lähinnä skandinaavisten hyvinvointivaltioi-

den kyky pitää kurissa eriarvoisuuden kasvua ja suosia sosiaalista liikku-

vuutta. Näissä kummassakin suhteessa, sekä äitien työmarkkina-asemassa 

ja lapsiperheiden köyhyydessä että yleisessä tulojen tasa-arvossa, on Suo-

messa tapahtunut taantumista (Moisio toim. 2005; Haataja 2005 ). Sen si-

jaan sosiaalinen liikkuvuus, jos otetaan huomioon rakennemuutoksen hi-

dastuminen, on ollut kasvussa (Moisio 2006b ). 
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”Hyvinvoinnin uuden arkkitehtuurin” (Esping-Andersen ym. 2003) 

merkittävin painotus on investointi lapsiin, pyrkimys murtaa tätä kautta 

köyhyyden tai avuttomuuden periytymistä ja realisoida yhtäläisten mah-

dollisuuksien ideaa. Hyvä lapsuus ja suotuisat kasvuolot voidaan osoittaa 

myös kansantalouden menestystä tukevaksi sosiaaliseksi pääomaksi (Ka-

janoja 2005b). Lapsiin investointi on investointia pienten lasten perheisiin, 

työmarkkinamahdollisuuksiin, perhevapaisiin, päivähoitoon, muihin pal-

veluihin, perhepoliittisiin tulonsiirtoihin, elinympäristöihin ja kouluun, 

myös syntymässä saatujen eriarvoisuuksien (kuten kognitiivisten) kom-

pensoitiin. Koulu on keskeinen instanssi, jonka tulisi tasoittaa kotien erot 

ja antaa tasa-arvoiset mahdollisuudet. Yhteiskuntapoliittisten interventi-

oiden pitäisi periaatteessa olla helpompia julkiseen kouluun kuin yksityi-

seen perheeseen. Mutta koulun tosiasialliset funktiot ovat ristiriitaiset, sil-

lä se on keskeinen mekanismi erilaisille työ- ja elämänurille valikoijana. 

Tutkimustulokset vihjaavat kouluvuosien olennaiseen merkitykseen syr-

jäytymisuralle joutumisessa (Rimpelä ym. 2006). 

Pienituloisuus, köyhyys ja köyhyyspolitiikka

Köyhyys 

Esping-Andersen ja kollegat (2003, 12) käyttävät ilmaisua kolmoisepäon-

nistuminen, kun kaikki hyvinvoinnin pilarit eli markkinat, valtio ja perhe 

pettävät samanaikaisesti. Mikään hyvinvointivaltio, olipa miten kunnian-

himoinen tahansa, ei voi välttää tällaisia akuutteja tilanteita. Huolestut-

tavaa sen sijaan on, että kolmoisepäonnistuminen eli köyhyys tai hoivat-

ta jääminen näyttää kohtaavan yhä useampia ja yhä pitkäkestoisemmin. 

Köyhyys ei myöskään tule yksin. Suomalaisten hyvinvointi 2004 -aineisto 

osoittaa, että taloudellinen ahdinko vähentää kaikinpuolista hyvinvointia. 

Köyhyys tai pienituloisuus ennustaa voimakkaimmin lähes kaikkia muita 

hyvinvoinnin vajeita. Tutkijat (Karvonen ym. 2006) sanovat, että pienitu-

loisuuden voimaa hyvinvoinnin vajeiden ennustajana voidaan tutkimuk-

sen perusteella pitää yllättävän suurena. 

Jos sosiaaliturva ei pysty lievittämään köyhyyttä ja estämään köyhyy-

den kasvua tai syvenemistä, se on epäonnistunut. Keskiluokan elämänti-
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lanne, onnellisuus ja ongelmat määrittelevät yhteiskunnan yleistä ilmettä. 

Kuitenkin ”köyhän ja sosiaalisesti syrjäytyneen väestön elinolot ja niissä 

tapahtuneet muutokset viestivät edellistä voimakkaammin yhteiskunnan 

tilasta, sen kyvystä hyödyntää kaikkien kykyjä ja taata yhteiskunnan oi-

keudenmukaisuus (…) Köyhien ja syrjäytyneiden osuus väestöstä ja hei-

dän käytössään olevat resurssit on myös mitattavissa oleva poliittisen on-

nistumisen mittari” (Saari 2005b, 7). Lisäksi missään muussa politiikassa 

kuin köyhyyden vähentämisessä resursseja uudelleen jakamalla toimen-

piteiden kustannus–hyötysuhde ei ole yhtä suuri. Jo suhteellisen vähäi-

setkin resurssien siirrot luovat minimitasolla myönteisiä hyvinvointivai-

kutuksia. 

 Köyhyyden nostaminen etualalle johtaa herkästi väittelyyn siitä, mi-

tä köyhyys on ja onko sellaista Suomessa. Köyhyys on kova käsite, siihen 

myös turtuu ja siltä menee terä. Pienituloisuus on neutraalimpi. Puhe köy-

histä ja köyhyydestä on osittain EU- ja/tai anglosaksista vaikutusta, osin 

sillä on haluttu herätellä ja suunnata huomiota toimeentulovaikeuksissa 

oleviin. Köyhyys on moniulotteinen ilmiö, ja tutkimuksissa sitä on lähes-

tytty myös muilla kuin tuloköyhyysmittarilla (Kangas & Ritakallio 2005). 

Kaikkien mittarien antama kuva köyhyydestä perustuu sopimukseen tai 

tutkijoiden antamaan määrittelyyn; määrittelystä riippuen köyhien osuus 

voi olla 5, 10 tai 15 prosenttia suomalaisista. Tämän sopimuksenvaraisuu-

den toteaminen ei tarkoita taloudellisen ahdingon vähättelyä. 

Vielä vuonna 1990 Suomi oli kansainvälinen mallimaa niin köy-

hyyden vähäisyydessä kuin tulonsiirtojärjestelmän vaikuttavuudessa (Ri-

takallio 2000). Tuloköyhyysmittarin mukaan köyhyys kääntyi kasvuun 

1990-luvun puolivälissä, kun se sitä ennen oli supistunut noin 30 vuo-

den ajan. Toimeentulotuen käyttöaste kertoo konkreettisemmin väestön 

toimeentulovaikeuksista. Se kaksinkertaistui vuodesta 1990 (n. 300 000 

henkeä) vuoteen 1996 (n. 600 000 henkeä), sitten lukumäärä on laskenut, 

mutta jäänyt lamaa edeltävään aikaan verrattuna korkeammalle tasolle (n. 

450 000 henkeä v. 2002). Laman kokemukset, tuloköyhyyden kääntymi-

nen kasvuun ja eurooppalainen sosiaalipoliittinen yhteistyö johtivat sii-

hen, että Suomessakin alettiin puhua köyhyydestä ja köyhyyspolitiikas-

ta (Heikkilä & Karjalainen, toim. 2000), jopa nälästä (Stakesin keräämät 

nälkäkirjeet; Nälkäryhmä) ja että hallitus on koonnut erityisiä köyhyyspa-

ketteja, joilla on pyritty korjaamaan kaikkien pahimmassa ahdingossa ole-

vien asemaa. 
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EU:ssa hyväksyttyjen mittaristojen mukaan meillä on köyhiä. EU:ssa käy-

tössä olevan määritelmän mukaan köyhiksi tai köyhyysriskissä oleviksi lue-

taan kotitaloudet, joiden kulutusyksikköä kohti lasketut tulot ovat alle 60 

prosenttia väestön mediaanitulosta.31 Tämän määritelmän mukaan Suo-

messa on noin 600 000 köyhää eli 11,2 prosenttia väestöstä ja EU25-mais-

sa keskimäärin 16 prosenttia. Riskiryhmiä ovat nuoret, opiskelijat, lapsi-

perheet (yhden huoltajan, monilapsiset, nuoret), työttömät, vanhat naiset 

ja kauttaaltaan sosiaaliturvan vähimmäisetuuksien saajat. Eri mittarit an-

tavat köyhyyden painopisteestä ja ajallisesta kehityksestä erilaisen kuvan. 

Tuloköyhyysmittarin osoittama köyhyys on yleistynyt nimenomaan la-

man jälkeen. Muilla mittareilla mitaten köyhyys syveni laman aikana, kun 

taas laman jälkeen toimeentulo-ongelmat ovat lientyneet ja köyhyys on 

tullut harvinaisemmaksi (Kautto, Parpo & Sallila 2006; Kangas & Ritakal-

lio 2005). Politiikka on kuitenkin epäonnistunut siinä, että toimeentulo-

vaikeuksien käydessä harvinaisemmiksi köyhien köyhyys on syventynyt. 

Laman jälkeisen nousun aikana huono-osaisuus on aikaisempaa selvem-

min kohdentunut väestölle, joka on työtöntä ja elää alhaisen vähimmäis-

turvan varassa (Hiilamo, Hytti & Takala 2005). Ongelmia on erityisesti 

pitkään työttömänä olleiden keski-ikäisten, perheen perustamisvaiheessa 

olevien nuorten (naisten) sekä sairauden tai vamman takia työuraa vaille 

jääneiden henkilöiden toimeentuloturvassa. Pienituloisimmilla on nyt vä-

hemmän ostovoimaa kuin ennen lamaa, ja laskettiinpa vähimmäisturvan 

tasoa miten tahansa, sillä jää EU:n köyhyysrajan alapuolelle. Toimeentu-

lotuki on ollut virallisen köyhyysrajan tasolla viimeksi vuonna 1996. Sen 

jälkeen ero köyhyysrajaan on yhtä vuotta lukuun ottamatta kasvanut jat-

kuvasti (Ritakallio 2005; 2006). Pertti Honkanen (Kela, henkilökohtainen 

tieto) on kehittänyt laskennallisen vähimmäistulon mittarin. Laskettuna 

erilaisille kotitalouksille – yksinäisille ja perheille – ja erilaisilla kulutus-

yksikkölaskelmilla se näyttää, että vähimmäistulon varassa kotitaloudet 

jäävät (v. 2006) noin 50–400 euroa köyhyysrajan alapuolelle. Ritakalli-

on (2006) yksin asuvaa koskevassa laskuesimerkissä (asunto 35m2, vuok-

ra 300 €/kk) niin työmarkkinatuen kuin pelkän toimeentulotuen varassa 

elävä henkilö jää köyhyysrajan alapuolelle (70–100 €/kk). 

31 Tätä tulonjakoon perustuvaa tuloköyhyysmittaria käytetään vertailuissa yleisesti. Köy-
hyysraja on yksinäiselle noin 750 €/kk. Aikaisemmin EU:ssa raja vedettiin alle 50 prosentin medi-
aanituloista ja rajan nosto lisäsi suomalaisia köyhiä olennaisesti. Samalla EU:ssa siirryttiin köyhi-
en sijasta puhumaan köyhyysriskissä olevista. Myös käytetyt kulutusyksiköt vaikuttavat arvioihin. 
Rajoilla, kulutusyksikkölaskelmilla ja käsitteillä on poliittisia tarkoituksia ja seurauksia. 
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Pitkittyneesti työttömät, lapsiperheet, yksinhuoltajat 

Monet aineistot osoittavat, että pitkittynyt työttömyys ja pitkäaikainen 

eläminen vähimmäisetuuksien varassa on vakavin köyhyyden aiheutta-

ja. Työttömien asema heikentyi kaikilla köyhyysmittareilla 1990-luvulla. 

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavien köyhyysriski on moninker-

tainen muuhun väestöön verrattuna. Suomalaisten hyvinvointi 2004 -ai-

neiston valossa huono-osaisuustyypeistä työttömyystyyppiin kuuluvilta 

olivat useimmin loppuneet ruokarahat (45 %, 37 458 henkeä) ja he oli-

vat useimmin nähneet nälkää (18 %, 3 665 henkeä) (Kautto, Parpo, Sallila 

2006, 256). Ruokarahojen loppuminen ja nälän näkeminen ovat harvinai-

sia muun (ei-huono-osaiseksi luettavan) väestön piirissä, vaikka sitäkin 

tapahtuu (1,3 % ja 0,2 %) ja pienistä osuuksista kertyy paljon ihmisiä. 

Uudeksi riskiryhmäksi ovat nousseet lapsiperheet, erityisesti pienten 

lasten perheet ja yksinhuoltajaperheet. Yhä useampi lapsiperhe on joutunut 

kokemaan kolmoisepäonnistumisen, kun kaikki kolme eli (työ)markkinat, 

perhe ja sosiaaliturva pettävät (Forssén 2006; Haataja 2005; Moisio toim. 

2005; Moisio 2006a). Lapsiperheiden pienituloisuusaste on 1990-luvun 

puolivälin jälkeen kaksinkertaistunut, samoin seuraavassa asetelmassa nä-

kyvä lapsiköyhyysaste (köyhissä perheissä elävien lasten prosenttiosuus 

kaikista lapsista) (Forssen 2006, 110): 

	 1990		 4,9
	 1996		 5,8
	 2003		 11,9

Vuonna 2003 lapsiköyhyysaste nousi Suomessa koko väestön keskiarvoa 

korkeammaksi. Näin Suomi seuraa useimpia muita EU-maita, joissa köy-

hyys on yleisempää lasten keskuudessa kuin koko väestössä. Osansa lap-

siperheiden pienituloistumisessa on perhe-etuuksien tason leikkauksilla. 

Mutta pääasiassa kehitys on työmarkkinaperäistä ja sen taustalta löytyy 

kahden elättäjän perhemallin heikkeneminen alle kouluikäisten, erityises-

ti alle kolmivuotiaiden perheissä (Haataja 2005; U. Hämäläinen 2005b). 

Sen sijaan kouluikäisten lasten perheissä kaksi ansaitsijaa on lähes yhtä 

yleisesti kuin ennen lamaa. Köyhyysriski on noussut erityisesti yksinhuol-

tajaperheissä. Suomalainen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkamalli on murtu-

nut yksihuoltajien köyhyyden estämisessä. Voi kysyä, onko tämä euroop-
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palaista normalisaatiota. Ennen 1990-luvun murrosta yksinhuoltajanaiset 

olivat avioliitossa olevia äitejä useammin työssä. Edullinen päivähoito, 

elatustuki ja lapsilisän yksinhuoltajakorotus ovat tukeneet toimeentu-

loa. Nyt malli on murentunut työmarkkinaperäisesti. Vuonna 2002 yk-

sinhuoltajista 29 prosenttia sai toimeentulotukea, muista lapsiperheistä 

kuusi prosenttia. Kun lapsiperheiden raportoimat toimeentulovaikeudet 

harvinaistuivat vuodesta 1996 vuoteen 2004 (23 % → 8 %), niin yksin-

huoltajista neljännes raportoi toimeentulovaikeuksia kumpanakin ajan-

kohtana (Kautto, Parpo, Sallila 2006). Onko niin, että kahden elättäjän 

perheistä on tullut joustotyömarkkinoilla pärjäämisen edellytys? Näissä 

perheissä puolisot voivat puskuroida riskejä eli korvata toisiaan sekä elät-

täjinä että hoivaajina.

Voi kysyä, onko pikkulapsiperheiden politiikka epäonnistunut, kun 

nimenomaan pikkulapsiperheiden pienituloisuus on yleistynyt. 

(1)  Köyhyyden tai pienituloisuuden kasvu ei ole ollut politiikan tavoit-

teena. Sen sijaan perheille on haluttu antaa mahdollisuus pitkään ko-

tihoitoon. Voi siis kysyä, kuten Anita Haataja (2005, 105) tekee, onko 

pikkulapsiperheiden tietoinen valinta pienituloisuus, josta uskotaan 

päästävän eroon lasten kasvaessa. Ovatko pitenevät kotihoitojaksot 

vapaata valintaa vai heikon työmarkkina-aseman seurausta? Jos lap-

siperheet priorisoivat lasten kotihoitoa, vastaavatko ne itse loppu-

tuloksesta vai pitäisikö kotihoidon kompensaatioiden olla riittävän 

korkeat köyhyysrajan yläpuolelle kipuamiseksi? 

(2)  Nuorten naisten työmarkkina-aseman heikentyminen vaikuttaa mo-

nen mekanismin kautta: kotihoidon tukea käyttävät useimmin epä-

varmassa työasemassa olevat eli juuri ne naiset, joiden on vaikea si-

joittua työmarkkinoille kotihoidon tukien päättymisen jälkeenkään. 

Isien parempi asema ja paremmat tulot toimivat esteenä isien vapail-

le. Äitien käyttämät vapaat ja heikompi työmarkkina-asema ruokki-

vat toinen toistaan. Mistä kehän voisi katkaista? 

(3)  Heikko työmarkkina-asema kertautuu myös pienempänä äitiysraha-

na. Vähimmäisäitiysrahan yleistyminen ja sen tason mataluus ovat 

ruokkineet pienituloisuutta. Aivan viime vuosina pahimpia köyhyys- 

ja synnytysloukkuja on poistettu tarkkaan suunnatulla paketilla, jo-

hon kuuluvat etuuden jatkuminen työttömyysturvan suuruisena, jos 
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äitiysraha alkaa työttömyyden aikana (voimaan 2003), ansiosidon-

naisen äitiyspäivärahaoikeuden säilyminen, mikäli uusi lapsi syntyy 

kolmen vuoden kuluessa edellisestä synnytyksestä (lokakuu 2005) ja 

äitiysrahan vähimmäismäärän nostaminen toimeentulotuen perus-

osan tasolle (tammikuu 2005).

Kasautuvasti ja näkyvästi huono-osaiset

Tuloköyhyysrajan alapuolelle jää poikkileikkaushetkellä noin joka kym-

menes suomalainen ja vuoden aikana siellä käy vielä useampia. Heidän 

elämässään on taloudellista ahtautta tai ahdinkoa, mutta suurin osa heis-

tä ei erotu muusta väestöstä. Vähemmistö heistä on näkyvästi köyhiä ja 

erottuvia, kasautuvasti huono-osaisia, kodittomia ja tilapäisasuntoloissa 

asuvia, ruokapankkeihin jonottavia, mielenterveysongelmaisia, alkoholi-

soituneita tai entisiä vankeja, joiden on vaikea päästä kiinni sen enempää 

työhön kuin asuntoihinkaan. Nämä ovat Ilkka Taipaleen vuosikymme-

niä puolustamia miehiä, vaikka joukossa on myös naisia (Granfelt 1998). 

Mutta edelleen esimerkiksi vangeista lähes 95 prosenttia on miehiä (Tilas-

tokeskus 2006). Lisäksi aivan tavallisella työssä käyvällä (miehellä) on ris-

ki pudota asunnottomaksi nimenomaan avioeron yhteydessä. 

Kodittomuus on kova ja alentava kohtalo. Mutta asunnottomat on 

”helppo” kuitata sosiaaliriippuvina juoppoina. Miksi alkoholisoituneil-

le työttömille pitäisi järjestää asunto, kun ”kunnolliset ihmiset” joutuvat 

säästämään ja pinnistelemään saadakseen oman kodin? Tätä on vaikea 

perustella muuten kuin siten, että humaani yhteiskunta katsoo erityisen 

tarkasti, miten se kohtelee kaikkein huono-osaisimpia, kysymättä näiden 

syyllisyyttä omaan kohtaloonsa. Humaani yhteiskunta viljelee solidaa-

risuutta, empatiaa, sääliä ja kohtuutta. Siihen nähden on surullista, että 

”vastuullisten ja yritteliäiden ihmisten” yhteiskunta näyttää todella ole-

van julmempi kaikkia toisenlaisia kohtaan. En tiedä, onko nimby-ilmiö32 

yleistynyt vai raportoiko media siitä entistä tarkemmin. Joka tapaukses-

sa tuntuu, että kunnollisten ihmisten yhteisöt haluaisivat työntää kaikki 

vähänkin ”poikkeavat” metsän keskelle. Aktiivinen (e-)kansalaisuus näyt-

täytyy myös lisääntyvänä kykynä painostaa ja lobata. Helsingissä väitel-

32 ”Not In My Back Yard” eli ”ei minun takapihalleni”. 
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lään parhaillaan asunnottomien palvelukeskus-asuntolan sijoittamises-

ta Etu-Töölöön. Yksi valtuutettu ihmetteli asuntolan vastustajien tarmoa. 

”Ikinä ei ole ollut niin paljon sähköpostia ja lobbausta kuin nyt on ollut” 

(HS 1.6.2006). 

Köyhyyspolitiikan dilemmat 

Kyvyttömyys tai haluttomuus harjoittaa tasa-arvoistavaa yhteiskunta- ja 

sosiaalipolitiikkaa siirtää painopistettä köyhyyspolitiikkaan ja sosiaali-

työhön (Julkunen 2006b). Laman jälkeinen kehitys on suunnannut so-

siaalipolitiikkaa korjaavaksi ja tarkasti kohdentavaksi köyhyyspolitiikak-

si, toimeentulotuen ympärillä tapahtuvaksi puuhailuksi. Resurssilisäykset 

pyritään minimoimaan ja kohdentamaan joko pahimpiin toimeentulon 

vajeisiin tai toimeentulotukiasiakkaita aktivoimaan. Köyhyyspolitiikassa 

”toimenpiteiden kirjo on jo nyt melkoinen, mutta todelliset tulokset tun-

tuvat edelleen puuttuvan” (Kuivalainen ym. 2005, 112). Sosiaalipolitiikan 

tutkijat (esim. Kajanoja 2005c; Kangas 2005) ovat varoittaneet siitä, että 

köyhyyspolitiikka, keskittyminen vuotavan veneen paikkailuun, lisää köy-

hyyttä. Hallituksen uusinkaan köyhyyspaketti vuodelle 2006 ei muuta ke-

hitystä, jossa tarveharkintaisuus lisääntyy ja eriarvoisuus kasvaa. 

Köyhyyspolitiikassa voi erottaa muutaman peruskiistan. Ensimmäi-

nen kiista koskee työn ja vähimmäisturvan suhdetta. Kannattaako köy-

hyyttä lievittää sosiaalietuuksia kohentamalla vai ainoastaan panostamal-

la työnteon kannustimiin? Tähän liittyy ansio- ja perusturvan suhde, kun 

työvetoinen linja heikentää nimenomaan perusturva- ja vähimmäisetuuk-

sia. Työvetoista linjaa on noudatettu kymmenkunta vuotta, eikä se ole 

pystynyt poistamaan työttömyyttä eikä köyhyyttä. Lisäksi perus- ja vä-

himmäisturvan hiipuminen työllisyyden nimissä koskee myös niitä, joilla 

ei ole työkykyä, kuten syntymästään tai nuorena vammautuneita ja kan-

saneläkkeen varassa eläviä. Julkisen hyvinvointivastuun nimissä on koh-

tuullista vaatia, että vähimmäisturvan on taattava säällinen toimeentulo 

ja reaalitulokehityksen mukana pysyvä toimeentulo. ”Heikoimmassa ase-

massa olevien ihmisten toimeentuloturvan järjestämiseksi tarvitaan epäi-

lemättä yksilöllisempiä palveluja ja entistä tehokkaampia aktiivitoimia 

ongelmien ratkaisemiseksi. Sen sijaan yhteiskunnan rakenteellisten on-
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gelmien yksilöiminen tarveharkintaa lisäämällä ei tätä tavoitetta palvele. 

Tarveharkintaan väistämättä liittyvä byrokraattinen kontrolli, leimautu-

minen sekä monenkertainen tuloharkinta pikemminkin lannistavat kuin 

kannustavat ihmisiä, kun he pyrkivät hallitsemaan yhteiskunnallisista 

muutoksista ja oman elämänkulun murrosvaiheista johtuvia riskitilantei-

ta.” (Hiilamo, Hytti & Takala 2005, 37.) 

Seuraava kysymys koskeekin sosiaaliturvan ensisijaisetuuksien ja toi-

meentulotuen suhdetta. Universaalissa sosiaalipolitiikassa toimeentulova-

jeisiin on pyritty vastaamaan ensisijaisetuuksien kautta. Suomessa ensisi-

jaisen turvan vähimmäisetuudet ovat niin matalla tasolla, että suuri osa 

niiden saajista joutuu täydentämään toimeentuloaan asumis- ja toimeen-

tulotuella. Vuonna 2000 kaikista työikäisistä toimeentulotuen saajia oli 

6,7 prosenttia ja asumistuen saajia 15,0 prosenttia, ensisijaisten vähim-

mäisetuuksien saajista vastaavasti 43,8 ja 62,4 prosenttia. Korkeimmat toi-

meentulotuen saajien osuudet olivat sairauspäivärahan vähimmäistason, 

työttömyysturvan peruspäivärahan, työmarkkinatuen ja vähimmäisäi-

tiysrahan saajilla (Hiilamo, Hytti & Takala 2005, 18). 

Toimeentulotuen roolin kasvu on vieras elementti pohjoismaisessa 

sosiaalipolitiikassa, siirtymä korjaavan köyhyyspolitiikan suuntaan. Toi-

meentulotuen oikeudellinen asema on kyllä muuttunut niin, että se on lä-

hestynyt perusturvaetuuksia. Perusoikeusuudistus ja toimeentulotukilaki 

antavat kansalaisille subjektiivisen oikeuden välttämättömään toimeen-

tuloon (perusoikeusuudistus 1995, laki toimeentulotuesta 1998). Täten 

kunnallisen harkinta- ja mielivallan mahdollisuus on vähentynyt. Toisaal-

ta samanaikaisesti 1990-luvun loppupuolella yleistyi näkemys toimeen-

tulotuen kohtuuttoman hyvästä tasosta ja tukea leikattiin eri tavoin, mm. 

siirtämällä asumiskustannusten seitsemän prosentin omavastuuosuus 

tuen perusosaan. Kun sosiaalipolitiikan toinen käsi vahvisti subjektiivista 

oikeutta, toinen käsi heikensi tuen tasoa. Sosiaaliasiamiehille ja eduskun-

nan oikeusasiamiehelle tulevien valitusten valossa toimeentulotuen saa-

misessa, jo sosiaalityöntekijän puheille pääsyssä, on jatkuvasti ongelmia. 

Espoon ongelmat ovat olleet eniten julkisuudessa. 

Tällä vuosikymmenellä tuen tasoa koskevaa linjaa on käännetty va-

rovasti. Vuonna 2001 osana köyhyyspakettia väljennettiin toimeentulo-

tuen lisäosan ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntöperusteita. Kum-

mankin käyttö lisääntyi ensin lainmuutoksen jälkeen, osin asumistukeen 
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samanaikaisesti tehtyjen heikennysten vuoksi (Hiilamo ym. 2004). Tuol-

loin jo 2002 näytti siltä, että kuntien taloustilanteen kiristyminen vähen-

si tuen käyttöä, ja vihjeitä tiukasta myöntölinjasta tulee eri tahoilta. Kuten 

edellä todettiin, niin sekä perusturva että toimeentulotuki jättävät köy-

hyysrajan alapuolelle. Hallituksen vuoden 2006 köyhyyspakettiin sisältyy 

nyt asumiskulujen omavastuun poisto, joka oli pitkään totu- eli toimeen-

tulotukiliikkeen vaatimuslistalla. 

Kolmas dilemma koskee toimeentuloturvan monimutkaisuutta ja si-

säisiä kytköksiä, jotka voivat ”syödä” etuuksien korotukset. Toimeentu-

lotukea on pyritty muotoilemaan työhön velvoittavaksi (sanktiot työs-

tä kieltäytymisestä), työhön kannustavaksi (työstä aiheutuvien menojen 

huomioon ottaminen, toimeentulotuen etuoikeutettu tulo) ja työhön ak-

tivoivaksi (laki kuntouttavasti työtoiminnasta). Toimeentulotukeen liitet-

ty etuoikeutettu tulo on jäänyt liki vaille merkitystä. Sen antama hyöty 

on pieni kotitalouden nettotuloissa, kannustimet ovat vähäiset ja rajoit-

tuvat pieniin keikkatöihin ja tuki siirtää tuloloukun kaikkein pienimmistä 

tuloista vähän korkeammalle (Hiilamo ym. 2004). Ongelmana ei kuiten-

kaan aina ole sosiaaliturvan taso vaan etuuksien yhteensovittamisen sään-

nöt ja käytännöt; tätä voi kutsua byrokraattiseksi loukuksi. Byrokraattisella 

loukulla tarkoitetaan sitä, että lyhytaikainen työ nostaa aluksi tuloja huo-

mattavasti, mutta työssäkäynnin päättyminen johtaa voimakkaaseen tulo-

jen laskuun (Hiilamo ym. 2004, 149). Sisäiset kytkökset ja etuuksien mak-

satusbyrokratia tekevät vaikeaksi toimeentulon kohentamisen pienillä tai 

tilapäisillä tuloilla, aiheuttavat kotitalouksien tulojen poukkoilua ja yllät-

täviä putoamisia tulottomuuteen. Toimeentulon rajamailla on vaikea ar-

vioida tulojen vaihtelua ja sitä, miten paljon pitäisi säästää myöhempiin 

takaisinperimisiin. Epävarmuus ei kannusta, vaikka nettohyötyä tulisikin. 

Byrokraattisen loukun purkaminen olisi mahdollista työmarkkinatuen 

maksatusta koskevilla muutoksilla. Nykyinen järjestelmä ei sittenkään 

”vartioi sellaisen köyhän tilannetta, joka yrittää itse parantaa taloudellista 

tilannettaan” (Hiilamo, Hytti & Takala 2005, 14). 

Neljäs dilemma koskee itse köyhyyspolitiikkaa. Universaalin ja resi-

duaalisen sosiaalipolitiikan erottelun alun perin tehneen Richard Tit-

mussin mielestä universalismissa haetaan ratkaisua epäoikeudenmukai-

suuteen ja epätasa-arvoon, residuaalisessa sosiaalipolitiikassa köyhyyteen. 

Varmasti meilläkin haetaan yhä enemmän ratkaisua köyhyyteen, ei epäta-
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sa-arvoon. Suomessa ei ole suoranaisesti valittu köyhyyspolitiikkaa, vaan 

siihen on jouduttu hiipivän politiikan ja olosuhteiden muutoksen tulok-

sena. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat köyhyyden 

ja syrjäytymisen vastaiset toimintaohjelmat lähtevät universalismin peri-

aatteesta. Myös pohjoismaisen mallin kannattajat varottavat köyhyyspo-

litiikasta: mitä enemmän sosiaalipolitiikka suuntautuu köyhyyteen, sen 

enemmän köyhiä on. Silti ajattelen mielelläni, että köyhyyden nostaminen 

esityslistalle ja monien toimijoiden yhdessä luoma paine olisivat auttaneet 

viime vuosina tapahtunutta perusturvan vähimmäisetuuksien kohenta-

mista. Köyhyyden nimeäminen ongelmaksi on mobilisoinut kansalais-

järjestöjä, kirkkoa ja sosiaaliväkeä toimimaan huono-osaisimpien hyväk-

si ja jalkautumaan heidän keskuuteensa. Köyhyyteen tarttuvan politiikan 

voi ymmärtää eri tavoin, eikä sen tarvitse koostua vain toimeentulotues-

ta, päinvastoin. Viisitoista vuotta sosiaalipolitiikan suunnanmuutosta on 

kuitenkin vienyt tilanteeseen, jossa köyhien aseman kohentaminen tarvit-

see kohdennettua ja kustannustehokasta sosiaalipolitiikkaa. Esimerkiksi 

lapsilisien yleinen korotus olisi liian kallista ja tehotonta auttaakseen köy-

hyysrajan alapuolelle jääviä lapsiperheitä. 

Kustannustehokkaasti kohdentava sosiaalipolitiikka ei kuitenkaan 

saisi sulkea pois sosiaaliturvarakenteiden syvempää tarkastelua. Helka 

Hytti (2004; 2006) kehottaa pohtimaan, onko meillä toimeentuloturvan 

järjestämisessä jäänyt liiaksi ”vanha levy pyörimään”. Tarvitaan uusia lin-

jauksia, joissa entistä paremmin sovitetaan yhteen työelämää ja sosiaali-

turvaa, olipa kysymys ikääntyvistä, perheistä, vajaatyökykyisistä tai työt-

tömyysriskin uhkaamista. Keskeisenä tavoitteena tulisi olla rakenteiden, 

jotka integroivat heikommin pärjääviä normaaleille työmarkkinoille, tu-

kevat työllistymistä ja rajoittuneenkin työkyvyn hyödyntämistä. Tällaisen 

sosiaaliturvan rakenteisiin voisi löytyä esimerkkiä muista Pohjoismaista. 

Niissä sosiaaliturvajärjestelmään itseensä sisältyy mekanismeja, jotka tu-

kevat vajaatyökykyisten ja matalapalkkaisten integroitumista työelämään. 

Esimerkiksi käytännöllisesti katsoen kaikkiin etuuksiin, kuten vanhem-

pain-, sairaus-, työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksiin, liittyy joustava 

mahdollisuus yhdistää ansiotyötä ja etuuden saamista. Osaetuudet pitä-

vät vajaatyökykyisiä tai hoivavastuisia kiinni työelämässä. Samaten mui-

den Pohjoismaiden kokemuksen valossa voi päätellä, että riittävä turvan 
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taso yhdistettynä tehokkaaseen aktivointipolitiikkaan estää kannustinon-

gelmien syntymistä (Salonen-Soulié 2003; Hytti 2004, 2006). 

Kohtuuttomat tilanteet ja epäjohdonmukaiset 
etuudet

Kohtuuttomat tilanteet ja hylätyt etuudet 

Harvat sosiaaliset etuudet perustuvat puhtaasti ryhmäkohtaisiin kritee-

reihin. Monet järjestelmät edellyttävät viranomaisten ja professionaalien 

suorittamaa harkintaa. Tällaisia ovat terveydenhuolto, työkyvyn mene-

tystä kompensoiva sosiaaliturva, aktiivinen työvoimapolitiikka, vanhus-

ten ja vammaisten hoito, päihde- ja mielenterveyshoito, sosiaalityö, toi-

meentulotuki. Jonkun on määriteltävä, kuka täyttää työkyvyttömyyden, 

kuntoutuksen, vammaisuuden, terapioiden, aktivoinnin, henkilökohtai-

sen sosiaalityön, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tai toimeentulotuen 

harkinnanvaraisen osuuden, laitoshoidon, palveluasumisen, päihdehoi-

don kriteerit. Moniin näistä etuuksista liittyy paljon vääryyden kokemuk-

sia, toisaalta myös kiitollisuutta silloin, kun hakija tuntee tulleensa koh-

delluksi oikein (Julkunen ym. 2004). 

Tässä tarkoitan kohtuuttomalla tilanteella, niin kuin Anna Metteri 

(2004) tekee, julkisen hyvinvointivastuun lupauksen pettämistä, sitä, et-

tä kansalaiset eivät saa etuutta, palvelua tai oikeuksia, joihin he ajattele-

vat itsensä oikeutetuiksi, eivätkä vain he itse, vaan useasti myös palvelu-

jen ammattilaiset. Tuloksena ovat tunne koetusta vääryydestä ja yleistyvä 

epäluottamus. Kysymys voi olla järjestelmän ehtojen kohtuuttomuudesta, 

kireästä tulkinnasta tai määrärahojen riittämättömyydestä. Sosiaaliasia-

miesten mielestä taloudellisten resurssien puute on suurin este asiakkai-

den oikeuksien toteutumiselle (Dogan 2006). Kuntien säästölinja johtaa 

ennalta ehkäisevän työn karsimiseen, lomautuksiin ja epäpätevään työ-

voimaan ja tiedottamisesta pidättymiseen, kun kunnat eivät halua asiak-

kaita. 

Metteri käytti selvityksessään informantteina sairaanhoidon sosi-

aalityöntekijöitä. Sairaanhoidon asiakkailla yleisemmin saamatta jääneet 
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etuudet olivat kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, vammaistuki, hoi-

totuki, sairausvakuutuksen päiväraha, vaikeavammaisen palvelut ja toi-

meentulotuki. Kelan työkyvyttömyyseläkepäätöksistä hylkääviä oli vuosi-

kymmen alussa viidennes (22,6 % v. 2002) ja harvat valitukset johtavat 

muutokseen. Kohtuuttomien tapausten joukossa on runsaasti niitä, joissa 

henkilö on pudonnut työelämän, kuntoutuksen ja eläketurvan väliin, eikä 

saa toistuvasta hakemisestaan huolimatta asiaansa etenemään millään ta-

holla. Eläkepäätöstä hakevat eivät voi ymmärtää sitä, miten vakuutuslää-

käri pystyy tuntemaan heidän toimintakykynsä paremmin kuin tutkiva ja 

lähettävä lääkäri. Vakuutuslääkärin näkökulmasta taas lähettävien lääkä-

reiden lausunnoissa on paljon puutteita. Kun Metterin kohteena oli sai-

raanhoidon sosiaalityö, korostuvat sairauteen liittyvät kohtuuttomuudet. 

Myös pitkäaikaistyöttömyys voi aiheuttaa samanlaisia tilanteita ja sosiaali-

huollossa kitkaa aiheuttaa eniten toimeentulotuki. Alituiseen esillä olevan 

työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäämisen vuoksi Kelan valtuutetut antoivat 

toimeksiannon, jossa Kelan oli selvitettävä, miten työkyvyttömyyseläkkei-

den ratkaisuun saataisiin lisää tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kokei-

lussa ollut ”henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmä” arvioi 

arkista toimintakykyä. Sen käyttö lääketieteellisen diagnoosin rinnalla yh-

densi lähettävän ja vakuutuslääkärin näkemyksiä (Virta & Lahtela 2005). 

On siis mahdollista purkaa tai ainakin lievittää myös työkyvyttömyyseläk-

keisiin ja kuntoutustukiin liittyvää byrokratiariskiä ja -loukkua. 

Metteri (2004, 61) vetää yhteen: ”Yleiskuva kohtuuttomista tilan-

teista valottaa universalismin nurjaa puolta. Sieltä näkyy, että standardita-

pauksia osataan sosiaali- ja terveydenhuollossa käsitellä, mutta eri tavoin 

keskimääräisestä poikkeavia tapauksia ei aina riittävästi ymmärretä (…) 

Kohtuuttomien tilanteiden yleiskuva tuo näkyviin sen tosiasian, että so-

siaaliturva (etuudet ja palvelut) ei enää kata sosiaalisia riskejä, jotka liitty-

vät sairastamiseen, vammaisuuteen ja sosiaalisesti vaikeisiin elämäntilan-

teisiin (…) Kasautuneiden vaikeuksien tilanteissa ihmiset kokevat lisäksi, 

että heihin suhtaudutaan välinpitämättömästi yhteiskunnan huolenpito-

tehtäviä hoitavissa instituutioissa. Nämä kipeät kokemukset ja kohteluun 

liittyvät ongelmat heikentävät näiden ihmisten selviytymistaistelua.” Met-

terin tulkinnan mukaan hylätyiksi joutuvat erityisesti ne, jotka eivät ole 

kaavaan sopivia standarditapauksia. 
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Katutasolla joudutaan kysymään, edellyttävätkö universalismi ja sii-

hen nojaava oikeudenmukaisuuskäsitys ehdotonta yhdenmukaisuutta ja 

samalla lailla kohtelua. Mahtuuko sen rajoihin erityinen kohtelu, siis sel-

lainen, josta ei voisi tehdä yleistä normia? Voiko päiväkodissa, vanhain-

kodissa, sosiaali- tai työvoimatoimistossa antaa jollekulle lapselle, van-

hukselle tai asiakkaalle enemmän aikaa, huomiota ja resursseja tai tehdä 

normista poikkeavia ratkaisuja. Kansalaiset odottavat paitsi yhtäläistä 

myös erityistä kohtelua. He voivat kokea vääräksi, että heitä on kohdel-

tu kuin ”ketä tahansa”, eikä ole ymmärretty heidän tapauksensa erityis-

laatuisuutta (Niemi 2006). Riikka Niemi päättelee, että (substantiaalisen) 

oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaikuttaisi vaativan moninaisia, ti-

lannesidonnaisia ja suhteellisia ratkaisuja ja universalismin ymmärtämis-

tä kattavuudeksi yhdenmukaisuuden sijaan. 

Byrokratiariski ja epäillyksi joutuneet

Hyvinvointivaltio lupaa pitää huolen kaikista, mutta lupauksen kääntö-

puoli on, että sosiaalietuuksia voi saada vain syyperusteisesti ja/tai viran-

omaisen harkinnan nojalla. Sosiaaliturvan portinvartijoiden rooliin kuu-

luu institutionaalinen epäily (Metteri 2004). Kuten Bo Rothstein (2000) 

sanoo, arviointiin ja harkintaan perustuvissa järjestelmissä kansalaisen 

roolina on vakuuttaa omaa tarvettaan ja viranomaisen roolina on epäil-

lä. Rohsteinin ratkaisu on suosia universaalia hyvinvointimallia kohden-

tavan sijasta. Universaali sosiaalipolitiikka vähentää institutionaalisen 

epäilyn osuutta, mutta työkyvyttömyyden, sairauden, vammaisuuden, 

kuntoutus- tai terapiatarpeen arviointia ei voi välttää. Byrokratiariski on 

sitä, että sosiaalibyrokratia ja ammattilaiset eivät eri syistä pane toimeen 

hyvinvointivaltion tarkoituksia ja lupauksia. Syynä voivat olla esimerkik-

si resurssien niukkuus, kompetenssin ja empatian puute, työn ylikuormi-

tus tai hyvinvointivaltion ristiriitaiset periaatteet, yhtäältä lupaus välttä-

mättömästä huolenpidosta, toisaalta oman vastuun, riippumattomuuden 

ja aktivoinnin käytännöt, joita terästää ammattilaisiin kohdistuva kustan-

nuskontrolli. Yksinkertaisin ja usein toistuva selitys on se, että kuntien re-

surssit eivät yksinkertaisesti riitä toteuttamaan lakien ja valtion asettamia 
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tehtäviä. Institutionaalisen epäilyn ja tarkkailun kohteena ovat paitsi asiak-

kaat myös eturivin viranomaiset ja sosiaalityöntekijät. 

Minulla ei ole kunnollista näyttöä seuraavasta, mutta kansalaisten ja 

sosiaalialan työntekijöiden kokemukset vihjaavat siitä, että sosiaalialan vi-

ranomaisten ja työntekijöiden suhde järjestelmään on muuttunut 1990-

luvun transformaation myötä. Kokemuksen mukaan he käyttävät järjes-

telmiä yhä tiukemmin. Sen sijaan, että he venyttäisivät niitä kansalaisten 

tai asiakkaiden hyväksi, he pyrkivät myöntämään etuja ja palveluja niin 

tiukasti kuin mahdollista. Edellä mainittu tutkimus (Hiilamo ym. 2004) 

osoitti, että kunnissa ei käytetä toimeentulotukilain antamia mahdolli-

suuksia asiakkaiden hyväksi ja että kuntien taloustilanteen heikkenemi-

nen näkyi harkinnanvaraisten erien käytössä. Asiakkaan edun sijasta so-

siaalityöntekijät ovat velvoitettuja vartioimaan resursseja ja budjetteja. 

Sosiaaliasiamiesten antama kuva on vähän ristiriitainen (Dogan 

2006). Yhtäältä vähän yli puolet on sitä mieltä, että sosiaalihuollon asi-

akkaiden oikeudet toteutuvat tällä hetkellä kohtuullisesti, elleivät hyvin. 

Toisaalta he ryhmänä tuovat esiin paljon epäkohtia. Oikeuksien toteu-

tuminen vaihtelee kunnittain ja kunnan rahatilanteen mukaan, samoin 

vahvat tai rettelöivät asiakkaat saavat paremmin etuutensa. Kuntien vir-

kamiehet ja päättäjät ovat myös uhkailleet asiamiehiä, jos heidät koetaan 

(liian) kriittisiksi. Asiamiesten kertomuksissa toistuvat vuodesta toiseen 

samat epäkohdat (HS 19.9.2005). Harkinnanvaraista toimeentulotukea ei 

käytetä, koska säästövaatimus on koko ajan ”niskassa”. Henkilökohtaiseen 

apuun ja käynteihin on liian vähän mahdollisuuksia. Sosiaalialan kehittä-

mishankkeen aluekierroksella väitettiin, että ”määrärahojen kiristäminen 

kunnissa on johtanut yhä selvempiin asiakkaiden tarpeiden laiminlyön-

teihin” (sosiaaliasiamies Itä-Suomesta). Kunnat budjetoivat säännöllisesti 

sosiaalitoimeen liian vähän määrärahoja – se on yksi tiukkuuden tekniik-

ka – ja sitten käydään taistelua määrärahojen ylityksistä. Mutta en oike-

astaan tiedä, ovatko sosiaalityöntekijät koskaan kokeneet mahdollisuuk-

siaan asiakkaiden auttamiseen riittäviksi. Esimerkiksi Leena Eräsaari 

(1990) tunsi itsensä nilkiksi sosiaalitoimistossa jo 1980-luvulla. Oikeustie-

toisuus, sosiaalihuollon asiakaslaki ja sosiaaliasiamiesjärjestelmä ovat saa-

neet aikaan ainakin sen, että sosiaalihuollossa tehdään enemmän päätök-

siä – ei siis vain jätetä asioita silleen – ja myös kirjallisia päätöksiä. 
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Niissä palveluissa, joissa asiakkaita ei ole suojattu subjektiivisin oi-

keuksien, kuntien tehtävä on järjestää palvelua ”riittävästi”. Riittävää pal-

veluja toteutetaan määrärahojen rajoissa. Hyväksi esimerkiksi käy omais-

hoidon tuki. Kuntien mahdollisuus järjestää sosiaalihuoltoa määrärahojen 

rajoissa ja kuntien erot varatuissa määrärahoissa aiheuttavat epäselvyyt-

tä siitä, mihin kansalainen on oikeutettu. Eduskunnan oikeusasiamies on 

nuhdellut kuntia lakien täyttämättömyydestä. Kuntien talousvaikeudet 

eivät oikeuta siihen, ettei lakeja noudateta. Sosiaalihuoltoa enemmän on 

pohdittu riittäviä terveydenhuollon palveluja. Korkeimman hallinto-oi-

keuden päätökset vetävät aika tiukkaa linjaa kuntien velvollisuuksien suh-

teen33. Talousongelmissa tai ainakin niihin vedoten kunnissa kuitenkin 

myös suljetaan korvia juridiselta säätelyltä. Kuntien näkökulmasta valtio 

antaa niille vastuita huolehtimatta siitä, että kunnilla olisi riittävästi re-

sursseja, käytännössä siis eräänlaisia näennäisvastuita. 

Epäyhtenäisyys 

Sosiaalivakuutus koostuu monista erillisistä riskintasausjärjestelmistä, 

jotka vakuuttavat työtapaturman, ammattitaudin, työttömyyden, sairau-

den, vanhemmuuden, työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuolta-

jan kuoleman sekä EU-käytännön mukaan myös perheen elättämisen no-

jalla. Ansioita vakuuttavat järjestelmät antavat parempia korvauksia kuin 

perusturvaetuudet. Mutta ansioiden vakuutuksessa ehdot ja korvausas-

teet vaihtelevat järjestelmästä toiseen ja samoin vähimmäisetuuksien ta-

soissa on eroja. Korkein korvaustaso on työtapaturmassa, joka antaa lähes 

täyskompensaation. Työeläkkeen korvausprosentin vähän vanhentunut 

pääsääntö on ollut 60 prosenttia eläkepalkasta, mutta tämä on ansaitta-

va 40 vuoden työuralla ja harvat yltävät 40 vuoden työuraan. Sairauspäi-

värahan ja vanhempainrahan korvausprosentti on matalissa tuloissa 70 

prosenttia, alenee siitä kynnyksen jälkeen 40 prosenttiin ja on suurimpi-

en tulojen osalta 20 prosenttia. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan pie-

nituloisen, 1 500 €/kk ansainneen, korvausaste on 61 prosenttia, keskitu-

loisen (2 400 €/kk) 52 ja suurituloisen (4 000 €/kk) 39 prosenttia (Uusitalo 

2005b). Kompensaatioasteiden ohella eroja on myös työssäoloehdossa. 

33 Stakesin hyvinvointivaltion rajat -hankkeen oikeusryhmä on koonnut raporttiinsa 
KHO:n päätöksiä. 
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Suomalaisissa sosiaalivakuutusetuuksissa ei ole kattoa, kuten eu-

rooppalaisissa etuusperusteisissa järjestelmissä yleisesti on ollut. Sen si-

jaan korvausasteiden porrastus on solidaarinen elementti, ja eläketurvas-

sa sellaisen muodostaa kansaneläke. Myös etuuksien verotettavuus tasaa 

sosiaalietuuksien saajien keskinäisiä eroja. Silti muissa Pohjoismaissa an-

sioetuuksien kompensaatioasteet ja katot turvaavat vielä paremmin pieni-

tuloisten asemaa. Pienituloisimmilla voivat kompensaatioasteet olla sata-

kin prosenttia (Hytti 2005; 2006). 

Korvaustasot eivät ole syntyneet niin, että olisi punnittu niiden kes-

kinäisiä suhteita ja siis julkisen hyvinvointivastuun astetta. Samalla kor-

vausasteet on betonoitu historiaansa ja eri tahojen maksuosuuksiin; tosin 

lamasäästöjen nimissä niitä voitiin leikata. Ansioetuuksien erilaisten kor-

vausprosenttien ohella myös vähimmäisetuuksien taso on muodostunut 

enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden kannalta ansioetuuksien vaihtelevia kompensaatioasteita kipe-

rämpiä kysymyksiä ovatkin ansio- ja perusturvaetuuksien välisen kuilun 

kasvu sekä vähimmäisetuuksien keskinäiset erot. Tanskalainen Bent Greve 

(2004) pitää keskeisenä universalismin rapautumisen kriteerinä sitä, mis-

sä määrin työpohjaisten järjestelmien tarjoama taloudellinen turva etään-

tyy kansalaisen perusturvasta.

TAULUKKO 4. Vähimmäisetuuksien taso (€/kk, 1.1.2006)

Verotettuna

Kansaneläke	(yksinäinen,	1.	kalleusryhmä,	
käytännössä	veroton)

510,80

Työttömän	perusturva	(mm.	työmarkkinatuki,	
koulutustuki)

505,30 407,70

Äitiys-,	isyys-	ja	vanhempainrahan	vähimmäis-
määrä

379,00 314,50

Sairauspäivärahan	vähimmäismäärä 379,00 314,50

Lasten	kotihoidon	tuki	(hoitoraha	ja	täysi	hoito-
lisä)

461,00 375,80

Toimeentulotuki	(yksinäisen	perusosa,	veroton) 366,20

Lähde:	Olli	Valpola,	Kela.	
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Vuonna 2006 vähimmäisetuudet jakautuvat kahteen kastiin, työt-

tömän perusturva on lähinnä kansaneläkettä, muut suhteellisen lähel-

lä toisiaan. Yksi pysyvä ehdotus vähimmäisturvan tason nostamiseksi on 

niiden verottomuus. Monet joutuvat hakemaan toimeentulotuesta suun-

nilleen sen verran kuin vähimmäisetuuksista pidätetään verona. Ehdotus-

ta pidetään veroteknisesti liian hankalana. Sen sijaan verotettavan tulon 

alarajaa nostamalla etuuksien päällekkäisyyttä voisi poistaa. Nyt sosiaali-

etuudet on jätetty ansiotuloja ja kansaneläkettä koskevien perusvähennys-

ten ulkopuolelle. Tämän ohella eri tahot miettivät yhtenäisemmän perus-

tulon mahdollisuutta, joko nykyiset kirjavat vähimmäisetuudet korvaavaa 

syysperusteista tuloa tai yleistä kansalaistuloa. Myös Kelan johto on esit-

tänyt yhtenäistä toimeentulovakuutusta. Pyrkimyksellä perusturvan pe-

ruskorjaukseen on pitkä historia. Asia oli esillä lamaa edeltävässä pouta-

säässä. Historiansa valossa kaikkia pyrkimyksiä kansalais-/perustuloon tai 

edes yhtenäiseen perusturvaan voi pitää radikaaleina. 

hoivaköyhyys ja hoivaoikeudet
Väestön vanheneminen on tehnyt hoivasta ykkösluokan sosiaalipoliitti-

sen kysymyksen. Hoivan tarvetta ei lisää vain vanhusten väestöosuuden 

kasvu. Vaikka lapsia on vähemmän, heidän hoitonsa vie entistä enemmän 

aikaa (Takala 2005). Urbaanissa yhteiskunnassa uudet riskit uhkaavat las-

ta, vastuullisen vanhemmuuden standardi nousee, harvat lapset ovat en-

tistä arvokkaampia ja pärjääjän kasvatus täytyy aloittaa aikaisin – viimeis-

tään kohdussa. 

Naistutkimuksen klassisen määritelmän mukaan hoiva on pään, kä-

den ja sydämen työtä, se on sekä konkreettista hoitamista että välittävää 

ja huolehtivaa asennetta. Täysin avuttomien hoiva on ruumiillista, usein 

myös likaista työtä (Tedre 2004), mutta hoivaan kuuluvat myös läsnäolo, 

asioiden hoito ja palvelujen järjestäminen. Hoiva on osa naistyön kolmen 

c:n (cleaning, cooking, caring) kokonaisuutta. Suomessa hoivan käsite on 

ollut jollain lailla epämukava, vivahteiltaan makea ja emotionaalinen suh-

teessa hoivatyön arkisiin realiteetteihin. Erityisesti ammattilaiset ovat ha-

lunneet hoitaa eivätkä hoivata. Niinpä suomen kielessä termi hoito kattaa 

sekä nursing- että caring-termin. 
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Hoivan kategoria on ollut feministisen sosiaalipolitiikan kivijalka, ja 

feminismi on antanut hoivalle näkyvyyttä, teoreettisen ja poliittisen sta-

tuksen. Sekä itsestä että muista huolehtiminen ovat välttämättömiä toi-

mintoja; olemme kaikki hoivan saajia ja antajia (Williams 2004). Hoiva 

on myös syytä nähdä kokonaisuutena pirstomatta sitä erikseen formaalik-

si ja informaaliksi, perheen sisäiseksi ja ammatilliseksi, lasten ja vanhusten 

hoivaksi (Daly & Lewis 1999; Anttonen ym. 2003). Nykyinen hoivamur-

ros rikkoo näitä rajoja ja siirtää rajojen paikkoja. Hoiva onkin toimeentu-

loturvaa helpommin uudelleenorganisoitavissa juuri siksi, että formaalin 

ja informaalin rajaa voidaan manipuloida hiljaisin siirroin. 

Muuhun Eurooppaan verrattuna Pohjoismaat erottuvat julkisilla 

hoivapalveluilla ja julkisella hoivavastuulla (Anttonen & Sipilä 2000; Ant-

tonen 2005). Pohjoismaisella hoivamallilla on hyviä saavutuksia. Se on tu-

kenut sosiaalisesti tasa-arvoista pääsyä hoivan piiriin, sukupuolten tasa-

arvoa ja väestön reproduktiota. Suomalainen sosiaalipalvelupolitiikka on 

taannut kohtalaisesti hoivaresursseja; työvoima on riittänyt julkisiin pal-

veluihin. Vertailevan eurooppalaisen hoivatutkimuksen nojalla Jorma Si-

pilä ja Teppo Kröger (2004) sanovat, että eurooppalaiset hoivan puitteet ja 

hoivakulttuurit ovat moninaisia, mutta eivät täydellisen erilaisia. Perheillä 

on monia tapoja vastata hoivatarpeeseen: kääntyminen perheenjäsenten, 

sukulaisten, ystävien ja ex-puolisoiden puoleen, kotiavun palkkaaminen, 

sopivien palvelujen löytäminen, työajan lyhentäminen, lapsen vieminen 

työpaikalle. Tavoissa on kansallisia eroja, mutta kaikkia löytyy kaikista 

tutkimusmaista (Englanti, Portugali, Ranska, Italia, Suomi): mummoon 

luottavia, ystävien auttamia, työaikaa lyhentäviä naisia. Kaikkialla ratkai-

sut riippuvat perheen taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta. Hoivatar-

peeseen vastaaminen vaatii monenlaista kekseliäisyyttä myös julkispalve-

lujen Suomessa, kuten Minna Salmen ja Johanna Lammi-Taskulan (2004) 

Puhelin, mummo vai joustava työaika? osoittaa. 

Hoivamallia nakertavat kuitenkin hoivatarpeen kasvu, julkisten re-

surssien niukkuus, työvoimasta käytävä kilpailu, uusfamilistiset tendens-

sit, työelämän kehityssuunnat sekä vanhempien lisääntyvä tai herkemmin 

paljastuva avuttomuus ja kyvyttömyys kasvattajina.34 Hoivan perusano-

34 Ei oikein voi tietää, missä määrin kysymys on hoivakyvyttömyydestä, missä määrin 
hoivastandardin noususta sekä lisääntyvästä eettisestä herkkyydestä lasten, vammaisten ja van-
hojen ihmisten oikeuksille. Nyt olisi ennenkuulumatonta kohdella lapsia, vanhoja ihmisiä, kehi-
tys- ja muita vammaisia niin kuin heitä on joskus kohdeltu. Tästä huolimatta vuosikymmenen 
(1990/2000) vaihteen diskurssi nimesi hoivan ongelmat “kadoksissa olevaksi vanhemmuudeksi” 
(ks. Bardy ym. 2001). 
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malia tällä hetkellä on ristiriita hoivatarpeen kasvun ja hoivaresurssien vä-

lillä. Tämän anomalian alalaji on se, että samoista ihmisistä ja samoista 

perheistä halutaan enemmän sekä ansiotyötä että informaalia hoivaa, ja 

ansiotyötä nimenomaan sellaisin ehdoin, joihin säännöllisen hoivan so-

vittaminen on hankalaa. 

Hoivaköyhyys ja hoivavajeet

Me naistutkijat puhuimme 1980- ja 1990-luvun vaihteessa uhkaavasta 

hoivakriisistä. Taustalla olivat ennusteet väestön ikääntymisestä ja naisten 

muodostaman informaalin hoivaresurssin niukentuminen naisten ansio-

työn yleistyessä ja heidän ammatillisten mahdollisuuksiensa laajentuessa 

hoiva- ja hoitotyön ulkopuolelle. Tärkeältä kysymykseltä näyttivät hoivan 

sukupuolijakojen murtaminen ja miesten muodostaman hoivaresurssin 

käyttöönotto. Ja tällaista kehitystä onkin tapahtunut ainakin informaalis-

sa hoivassa: vanhat miehet hoitavat tarvittaessa vaimojaan ja isät osallis-

tuvat enemmän lastensa elämään. 

1990-luvulla julkisia hoivaresursseja karsittiin monella tavalla. La-

maleikkaukset koskivat useimpia perheiden, vanhusten, mielenterveys- ja 

lasten palveluja, myös päivähoitoa, vaikka sen asemaa samalla vahvistet-

tiin subjektiivisella oikeudella (Bardy ym. 2001). Vuosina 1990–2000 ko-

tipalvelun henkilöstö laskettuna tuhatta yli 75-vuotiasta kohti väheni yh-

deksän prosenttia, vanhainkotien henkilöstö 18 ja perusterveydenhuollon 

vuodeosastohenkilöstö 25 prosenttia (Heikkilä ym. 2005, 48). Toimenpi-

teisiin keskittyvä ja tehokkuutta tavoitteleva sairaanhoito lyhensi sairaa-

lassaolojaksoja ja siirsi hoivaa kotiin. Toisaalta yleistyi vanhusten palvelu-

asuminen, tuo todelliselta sisällöltään kaikkein epäselvin hoivamuoto. 

Samanaikaisesti palvelutarve kasvoi muutenkin kuin väestön ikään-

tymisen vuoksi. Ilmeisesti lama-aika lisäsi vanhempien ahdinkoa niin, et-

tä lapset jäivät perheissä vaille tarpeellista huolenpitoa (Järventie 2000). 

Hoivan kriisiytyminen perheissä näkyy lastensuojelun ja perheneuvonnan 

tarpeen kasvuna. Lastensuojelun avohoidon asiakkaiden määrä enemmän 

kuin kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa ja kodin ulkopuolelle sijoi-

tettujen lasten määrä kasvoi 50 prosenttia. 
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Avohuollon asiakkaat
lkm

Kodin ulkopuolelle sijoitetut
lkm

1992 23	456 9	414
2002 54	458 14	187

Lähde:	Taskinen	2005,	30

Hoivan tarpeen kasvu ja resurssien tiukkeneminen olivat sitä luokkaa, et-

tä tuli aiheelliseksi puhua uudesta riskistä, hoivatta jäämisestä (Rauhala 

2000), jota voi pitää dramaattisena hylätyksi tulemisena. Erityisesti poh-

joismaisessa vertailussa Suomen julkiset hoivapalvelut jäävät jälkeen. Esi-

merkiksi lasten päivähoito ja vanhusten kotipalvelu kattavat pienemmän 

osan väestöstä ja niiden henkilöstömitoitukset ovat kireämmät, vanhus-

tenhuollossa huomattavan alhaiset (Szebehely 2005). Vanhusten laitoshoi-

toon kohdistuva arvostelu ei ole uusi ilmiö. Arvostelu ja epäkohtien tuo-

minen julkisuuteen tapahtuvat aaltoina. Saara Finnin Suruvaippa (1981) 

herätti suurta huomiota neljännesvuosisata sitten. Uusin kansanliike on 

syntynyt dokumenttiohjaajana tunnetun Tarja Tallqvistin ympärille. Suo-

men Kuvalehden (6/2006, 73) mukaan ”hän valmistui viime kesänä lähi-

hoitajaksi ja törmäsi vanhusten hoidon arkeen: työmääräänsä uupuviin 

hoitajiin ja yksin jääviin vanhuksiin. Tallqvist puhui aiheesta julkisesti – ja 

sai potkut. Siitä taistelu vasta alkoi: osoitteessa www.tarjatallqvist.com on 

kerätty jo 80 000 nimeä hoitohenkilökunnan palkkojen korottamiseksi ja 

virkojen lisäämiseksi. Tästä kuullaan vielä”.

Suurin muutos on tapahtunut vanhojen ihmisten kotipalvelun kat-

tavuudessa. Se liki puolittui 1990-luvulla siitä huolimatta, että kotipalve-

luresurssit suunnattiin nimenomaan vanhuksille ja perheet jätettiin useis-

sa kunnissa ulkopuolelle. Vuonna 1990 kodinhoitoapua sai 125 600 (19 % 

65 vuotta täyttäneistä) ja vuonna 2003 83 800 vanhuskotitaloutta (10 % ). 

Samalla palvelun luonne oli muuttunut kodinhoidosta kotihoidoksi (ko-

tona tapahtuvaksi sairaanhoidoksi). Vaikka palvelu on kohdistettu huo-

nokuntoisille ja sairaille, viikoittaisen avun keskiarvo on vain kaksi tuntia. 

Helsinki on tuskin ainoa, johon sopii seuraava kuvaus: ”Kunnallinen ko-

tihoito on Helsingissä medikalisoitunut. Se on lääketieteellistä ja sairaan-

hoidollista osaamista edellyttävä terveyspalvelu, jonka ympärillä rönsyi-

lee erilaisia kotiapua tuottavia toimijoita, joiden työntekijöillä on kirjavat 
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työehdot ja eriarvoiset ammatillistumisen mahdollisuudet.” (Henriksson 

& Wrede 2004, 227.)

Teppo Kröger (2005a) on käyttänyt hoivaköyhyyden käsitettä viit-

taamaan hoivan järjestämisen hankaluuksiin yksinhuoltajaperheissä. Toi-

sen vanhemman puuttuminen ja epätyypilliset työajat pakottavat mo-

ninaisiin ja kekseliäisiin lastenhoitojärjestelyihin. Haluaisin laajentaa 

hoivaköyhyyden käsitteen kaikkiin seuraaviin tilanteisiin. Se voi ilme-

tä ensinnäkin tarjolla olevan hoivan niukkuutena, äärimmillään kolmois-

epäonnistumisena, jolloin perhe, julkiset palvelut ja markkinat eivät yh-

dessäkään tuota riittävää hoivaa. Toiseksi se viittaa siihen, että hoivaan 

tarkoitetusta palvelusta kutistuvat hoivalle ominaiset laadut, välittäminen, 

tarpeiden määrittely yhdessä, kokonaisvaltaisuus ja kunnioittava kohtelu. 

Palveluihin, erityisesti kotipalveluun kohdistuvat entistä tiukemmat kus-

tannustehokkuuden vaatimukset, ilman että tiedetään, mitä niistä seuraa 

sosiaali- ja terveysalan ammatilliselle osaamiselle ja etiikalle. Uhkana on, 

että hoivasta katoaa hoiva, vaikka välttämättömiä, standardoituja, toimia 

ja toimenpiteitä jää jäljelle. Hoivaköyhyys on myös informaalien hoivaaji-

en köyhyyttä, riippuvuutta muiden perheenjäsenten tuloista tai koko ko-

titalouden köyhtymistä tilanteessa, jossa aikuinen ei voi osallistua ansio-

työhön vaativan hoitotyön vuoksi. 

Kunnianhimoisinkaan hyvinvointipolitiikka ei voi estää satunnais-

ta köyhyyttä. Samalla tavalla on ajateltava hoivaköyhyydestä. Realistisesti 

ajateltavissa oleva sosiaalipolitiikka ei voi estää ajoittaisia vajeita, lapsiaan 

hoitavien vanhempien avuttomuutta ja kyvyttömyyttä, työpaikalla koet-

tua ymmärtämättömyyttä akuuteissa hoivakriiseissä, omaishoitajan liian 

suurta taakkaa, laitoshoidon järjestymisen hitautta, välinpitämätöntä tai 

hengetöntä kohtelua. Huolestuttavaa on, jos koko kehityssuunta tuntuu 

vievän kohti hoivavajeiden yleistymistä tai hoivaköyhyyden syvenemistä. 

Onko näin? 

Hoivaoikeudet 

Perhe on hoivan perussolu, mutta perheessä annetulla hoivalla on rajan-

sa. Perheiden resurssit ja kyky hoivata vaihtelevat, kaikilla ei ole perhet-

tä, työikäisten perheissä ei ole kokoaikaista hoivaajaa, vanhusperheissä 
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hoivaajien omakin toimintakyky on rajoittunut, harvoissa perheissä on 

vaikeiden hoivatilanteiden vaatimaa ammattitaitoa, perheet eivät ole eh-

tymättömiä ansiotyön ja hoivan lähteitä, aikuisten koko elämää ei voi li-

tistää ansiotyöllä ja hoivalla, vaan heillä tulee olla elämässä tilaa muullekin 

– kirjan lukemiseen, kävelyllä tai lasillisella käymiseen, kuten Fiona Wil-

liams (2004, 21) sanoo. Perheissä voidaan rakastaa, tuntea velvollisuutta 

tai uhrautua, mutta perheet eivät voi taata oikeutta hoivaan. Takaako jul-

kinen valta? 

Hollantilaiset Trudie Knijn ja Monique Kremer (1997) pohtivat so-

siaalisten oikeuksien ja sosiaalisen kansalaisuuden konseptioita ja katso-

vat, että hoiva on suljettu niiden ulkopuolelle. Hoivan tunnustava kan-

salaisuus lähtisi siitä, että jokainen yksilö, mies ja nainen, sekä tarvitsee 

hoivaa jossain elämänvaiheissaan että myös huolehtii joissain elämänvai-

heissaan niistä, joista välittää, eli lapsistaan, vanhemmistaan, lapsenlap-

sistaan, puolisoistaan, appivanhemmistaan, ystävistäänkin. Täten kansa-

laisen oikeuksien tulisi sisältää oikeus hoivaan, oikeus hoivata ja oikeus 

olla hoivaamatta. Parhaiten hoivaoikeudet ovat toteutuneet pohjoismai-

sissa julkispalveluyhteiskunnissa.

Niin lasten kuin vanhojen ihmisten tarvitsema hoiva – lapsilla päi-

vähoito vanhempien työssäkäynnin ajaksi, vanhoilla ihmisillä vaihteleva 

avun tarve – on suomalaisessa hoivamallissa periaatteessa julkisen vallan 

vastuulla. Perustuslaki lupaa jokaiselle tämän tarvitseman huolenpidon, 

mutta on epäselvää, mitä huolenpito perustuslaissa oikein tarkoittaa. 

Sen lisäksi joko sosiaalihuoltolaki tai erikoislait velvoittavat kuntia järjes-

tämään sekä lasten päivähoitoa että vanhusten tarvitsemaa apua, kuten 

myös monia erityisryhmien (vammaisten, erityistä huolenpitoa tarvitse-

vien lasten) palvelua ja sosiaalityötä. Kuitenkin eri ryhmien hoivatarve on 

turvattu hyvin erilaisin oikeuksin. Lasten päivähoito on turvattu poikke-

uksellisen hyvin subjektiivisella oikeudella ja perheen käytettävissä olevil-

la vaihtoehdoilla (päiväkoti, perhepäivähoito, yksityisen hoidon tuki, ko-

tihoidon tuki). Muita, kuten vanhusten palveluja, tuotetaan kunnallisen 

tarve- ja määrärahaharkinnan nojalla. 

Tässä yhteydessä olennaista on se, että elämänkaareen ja sen riski-

tilanteisiin liittyviä hoiva-oikeuksia ei ole punnittu kokonaisvaltaisesti ja 

minkään yhtenäisen oikeudenmukaisuusharkinnan avulla, vaan kaikilla 

on oma dynamiikkansa. Subjektiivinen oikeus lasten päivähoitoon syn-

nyttää vertailuasetelmia useampaan suuntaan: 
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(1)  Miten on turvattu lapsiperheiden apu kriisitilanteissa? Näitä ovat se-

kä lastensuojelutoimiin potentiaalisesti johtavat vakavat kriisit et-

tä arkisemmat elämänkulun kitkakohdat, joissa tarvittaisiin tilapäis-

apua (synnytys, synnytyksen jälkeinen masennus, äidin ylikuormitus, 

koliikkivauvat, kasvatusongelmat, avioero). Usein kotipalvelu voi-

si auttaa, mutta lapsiperheiden kotipalvelu on monissa kunnissa li-

ki lopetettu. Päivähoidossa olevien osalta päivähoito toimii myös 

ehkäisevän sosiaalityön välineenä. Mutta pienituloisimmat, sosioe-

konomiselta asemaltaan heikoimmat jäävät useimmin päivähoidon 

ulkopuolelle. Kelan ja Stakesin tutkimuksen mukaan pienituloisim-

man viidenneksen alle kouluikäisistä lapsista hoidettiin kotona kol-

me neljästä ja suurituloisimman viidenneksen yksi neljästä (Takala 

2000, 51). 

(2)  Mitkä ovat sosiaalisissa vaikeuksissa olevien ryhmien oikeudet? On-

ko niin, että subjektiivisella oikeudella turvatulla päivähoidolla on 

etuajo-oikeus ja kunnat tinkivät muiden ryhmien palveluista, kuten 

myös toimeentulotuesta? 

(3)  Subjektiivinen päivähoito-oikeus synnyttää vertailuasetelman suh-

teessa vanhuuteen. Vanhojen ihmisten julkisista hoivaresursseista on 

tingitty ja vastuuta siirretty täten vanhuksille itselleen ja heidän per-

heilleen. Olisiko kohtuullista, että myös vanhoilla ihmisillä ja heidän 

omaisillaan olisi suorastaan valinnanvapautta hoitomuodon suhteen 

ja subjektiivinen oikeus haluttuun hoitomuotoon (kotipalveluun, 

palveluasumiseen, laitoshoitoon, hoitovapaaseen, omais- tai saatto-

hoidon tukeen)? Yksi epäoikeudenmukaisuutta lisäävä detalji on pit-

käaikaishoidossa tai sen riskivyöhykkeellä olevalta puuttuva oikeus 

muuttaa lasten kotikuntaan. Nyt kotipaikkaoikeuden byrokraatti-

nen tulkinta lisää vanhojen ihmisten yksinäisyyttä, aiheuttaa van-

hemmistaan huolehtiville lapsille ylimääräisiä kustannuksia ja tuot-

taa eriarvoisuutta, kun pienituloisella lapsella ei ole varaa matkustaa 

vanhemman asuinpaikkakunnalle. Muutto-oikeuden puuttuminen 

tuntuu suorastaan ihmisoikeusloukkaukselta. 

Suomessa on tapahtunut siirtymää vanhuksiin kohdistuvasta julkisesta 

vastuusta perheiden vastuuseen, julkipalvelumallista perhemalliin. Van-

hoille ihmisille on kyllä tarjolla julkisia, järjestöjen ja kaupallisia palve-
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luja. Mutta perhe on vastuussa palvelukokonaisuuden kokoamisesta, sen 

jatkuvuuksista ja aukkojen paikkaamisesta. Hoivavastuuta kantavien per-

heiden tilannetta helpottaa, jos ne saavat lisää joustavia mahdollisuuksia 

työn ja omaisesta huolehtimisen yhdistämiseksi. Näiden aikaansaamiseksi 

tarvitaan sekä työelämän osapuolten keskitettyä sopimista että työpaikoil-

la käytäntöjä, joilla voidaan sopia poissaoloista, vapaista ja työajan lyhen-

tämisestä, samoin kuin korvauksia työtulojen menestyksestä. Marja Pijlin 

mukaan (sit. Aaltonen 2005) Hollannissa on luotu runsaasti vaihtoehto-

ja omaishoidon ja työelämän suhteen parantamiseksi alkaen katastrofiva-

paasta terminaalihoidon vapaisiin. Vakuutus korvaa työnantajalle pitem-

pien vapaiden palkkakustannukset. 

Työssä käyvien hoivavastuu tuo työpaikoille monenlaisia neuvotte-

luja, joissa pieniä lapsia hoitavat vanhemmat ja itsekin ikääntyvät, samal-

la vanhemmistaan tai puolisoistaan huolehtivat seniorit odottavat omien 

tilanteidensa tunnustamista. Perhe- ja hoivamyönteisestä työpaikasta tu-

lee yhä tärkeämpi instanssi työn ja perheen yhdistämisen sekä sosiaalipo-

liittisten oikeuksien toimeenpanolle. Samalla kehitys on ambivalenttia, ja 

tilanne toistaa lasten kotihoidon tuen ympärillä käytyjä debatteja. Ovat-

ko kyseiset järjestelyt hiipiviä askelia perheiden vastuuta kasvattavalla ja 

hoivaa kotityöksi siirtävällä polulla tai erityinen naisansa? Nyt näyttää, et-

tä vanhojen ihmisten pitkissä avioliitoissa niin miehet kuin naiset hoita-

vat puolisoitaan ja kotejaan kykyjensä mukaan, sikäli kuin siihen tilantee-

seen joutuvat. 

Suomessa on tänä vuonna (2006) otettu käyttöön kaksi järjestelyä, 

joilla eri ryhmien hoiva-oikeuksia pyritään tasapuolistamaan. Ensimmäi-

sen tarkoituksena on varmistaa apua tarvitsevien pääsy kunnallisten pal-

velujen piiriin tai ainakin tulla näkyväksi niin, että avun tarve arvioidaan 

kiireellisissä tapauksissa viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on 

järjestettävä palvelutarpeen arviointi 80 vuotta täyttäneille ja kansanelä-

kelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä ar-

kipäivä yhteydenotosta. Järjestelmä ei kuitenkaan anna takuuta itse pal-

velusta. Toinen uutuus kompensoi pois jääviä työtuloja tilanteessa, jossa 

henkilö jää pois työstä hoitaakseen intensiivistä hoitoa tarvitsevaa omais-

ta (omaishoidon tuki 600 €/kk). Tätä voi pitää saattohoidon järjestelmä-

nä. Jo vakiintuneita suomalaisia järjestelmiä, joita voi käyttää hoivatyön 

tukena, ovat vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläke. Edelliseen on ”oikeus” kai-
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kenikäisillä, mutta se edellyttää kymmenen vuoden työeläkelakien mu-

kaista työhistoriaa, 12 kuukauden työsuhdetta samaan työnantajaan ja 

työnantajan suostumusta. Lisäksi korvaus antaa aika matalan kompen-

saation (pääsääntöisesti 70 % ansaitusta työttömyysturvasta). Lisäksi si-

jaisen löytäminen voi aiheuttaa ongelmia (Nätti ym. 2005). Osa-aikaeläk-

keen ikäraja on nyt 58 vuotta, ja se antaa edelleen ehtojen tiukentamisesta 

huolimatta hyvän kompensaation. Kumpikaan ei ole välttämättä pysyvä 

järjestelmä, sillä talouselämä kohdistaa niihin arvostelua. Vuorotteluva-

paalaki on määräaikainen ja osa-aikaeläkkeen ehtojakin on reivattu vii-

me vuosina aika tiheään. 

Yksityisen vastuun laajeneminen 

Julkiset hoivaresurssit tuskin suhteellisesti ottaen – siis suhteessa ikäänty-

vien, vammaisten tai lasten määrään – kasvavat tästä eteenpäin. Vanhus-

ten hoidon visioissa luotetaan niin vanhusten itsensä ja näiden perheiden 

kuin markkinoiden hoivapanoksen vahvistumiseen. Vanhoilla ihmisillä 

on kunnollisten työeläkkeiden ansiosta kasvavasti ostovoimaa avun hank-

kimiseen, ja tämän, kuten myös kunnallisten ostopalvelujen, palvelusete-

lien ja kotityön verovähennyksen ajatellaan houkuttelevan markkinoille li-

sää hoivayrittäjiä ja hoivaketjuja. Vanhusten hoiva integroituisi luultavasti 

enemmän terveys-, siivous- ja turva(puhelin)bisnekseen. Myös asuntova-

rallisuuden käyttöönottoa hoivan rahoituksessa visioidaan, jolloin (epä-

onnekkaat) lapset voivat sanoa hyvästit perinnölle. Yksityistä vastuuta on 

sekin, että eläkeikäinen tai muu työvoiman ulkopuolella oleva väestö huo-

lehtii entistä intensiivisemmin läheisistään. Äärivisiossa toimintakykyiset 

eläkeläiset joutuvat sanomaan hyvästit kolmannen iän illuusiolle, kauko-

matkoille ja Espanjaan muutolle ryhtyessään puolisoidensa, lastenlasten-

sa, vanhempiensa ja vammaisten kotihoivaajiksi. Jotkut vakiintuneet odo-

tukset pettäisivät, olipa kysymys perintöjä odottavista lapsista tai työn ja 

hoivan vastuista vapaata kolmatta ikää odottavista eläkeikäisistä. 

Markkinahintaiset palvelut ovat liian kalliita muiden kuin varakkai-

den kohdalla käytettäväksi pitkäaikaiseen ja vaativaan hoivaan. Kodeissa 

tehdään jo nyt pieniä palveluja, joista maksetaan pieniä harmaita korvauk-

sia, ja tällä paikataan formaalin hoivan aukkoja. Tällaisen pienimuotoisen 
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– aika viattoman – harmaan talouden laajuudesta ei ole tietoa. Jos Suo-

mi seuraa anglosaksisen mallin jalanjälkiä, harmaa työ yleistyy entises-

tään ja äärimmillään kodeista tulee harmaan talouden markkinapaikkoja. 

Hoivapalvelut ovat kalliita ostettavaksi virallisesta taloudesta markkinoil-

ta, mutta maahanmuuttajia saa edullisesti pimeään työhön, jopa ympäri-

vuorokautiseen hoivaan. 

Kansainvälistä feminismiä ovat eniten puhuttaneet maapallon eriar-

voisuudesta versovat globaalit hoivaketjut. Ne ovat yksi osa globaalia nais-

kauppaa, siis kauppaa, jossa kohteena ovat nimenomaan naisiin sijoitetut 

ominaisuudet (hoiva, emotionaalisuus, seksuaalinen palvelu) (esim. Eh-

renreich & Hochschild 2004). Hoivaketjuissa köyhempien maiden naiset 

muuttavat rikkaaseen maahaan joko koteihin tai miksei julkisiin ja mark-

kinapalveluihinkin. He jättävät omat lapsensa miehilleen (jos sellainen 

on), isommille sisaruksille, isoäidille ja muulle ketjussa seuraavalle nai-

selle, joka ehkä taas jättää omat lapsensa johonkin vielä halvempaan hoi-

vaan.

Vetäytyminen julkisesta hoivavastuusta lisää kansalaisten eroja ja eri-

arvoisuutta, samoin elämänkaaren sisäisiä eroja. Suomalainen kilpailu- ja 

investointivaltio huolehtii paremmin lapsistaan kuin vanhoistaan. Myös 

viimeaikaiset tai keskusteluun heitetyt uudet aloitteet – esikoulu, iltapäi-

vähoito, kokonaiskoulupäivä – kertovat tästä. Jotta valtio estäisi vanhusten 

jäämisen ilman apua, julkinen vanhushoiva on suunnattava entistä tiu-

kemmin niille, jotka hoidon tarpeen ja/tai varattomuuden vuoksi tarvitse-

vat sitä kipeimmin. Myös aikuisten lasten keskinäinen eriarvoisuus kasvaa, 

sillä paljon apua tarvitsevat vanhemmat ovat epätasaisesti ja sattumanva-

raisesti jakautuva riski, samaan tapaan kuin omatkin sairaudet ovat. Sosi-

aalipolitiikka on tarkoitettu juuri tällaisten riskien tasaamiseen. Aikuisilta 

lapsilta odotettu hoivatyö nojaa enemmän moraalisiin tunteisiin ja jul-

kisten palvelujen rajallisuuteen kuin eksplikoituun sosiaalietiikkaan. Las-

ten palvelujen yhteydessä käydään enemmänkin moraalisia väittelyjä siitä, 

kenelle kasvatusvastuu kuuluu. Aloitteet julkisen vastuun laajentamiseksi 

herättävät “kotipuolueen” vastustuksen myös periaatteellisista, eivät vain 

taloudellisista syistä. 
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8 hyvinvoinnin hallinta – JulKiSen 
Ja yKSityiSen vaStuun vaihtuvat 
muodot 

vastuunosoittamisen yhteiskunta 
Vastuusta puhutaan aina siinä määrin, että olen ottanut käyttöön ”vas-

tuunosoittamisen yhteiskunnan”. Vastuunosoittamisen yhteiskunnassa 

perheen ja valtion tehtävien ja roolien rinnalle ja tilalle on tullut puhe 

perheen vastuusta ja julkisista vastuista. Yhteiskunta on merkillinen olio, 

jonka kuuluu olla vastuussa (”tämä asia kuuluu yhteiskunnan vastuul-

le”) ja jolle ollaan vastuussa (”yritysten tulisi kantaa yhteiskuntavastuun-

sa”). Mutta vastuuta ei osoiteta vain ”yhteiskunnalle”, vaan yksilöidyil-

le tahoille, kunnille, viranomaisille, johtoasemassa oleville, työnantajille, 

yrityksille, työntekijöille, työnhakijoille, perheille, vanhemmille, omaisil-

le, jokaiselle omaa vastuuta tai vastuunottoa. Eikä vastuuta osoiteta vain 

ylimalkaan, vaan hyvinvointipolitiikassakin erotellaan yhä tarkempia vas-

tuun lajeja: hyvinvointivastuuta, sosiaalista vastuuta, kasvatusvastuuta, 

hoivavastuuta, terveys- ja elämäntapavastuuta, rahoitusvastuuta, järjestä-

misvastuuta, tilaajavastuuta, tuottajavastuuta, tulosvastuuta, laatuvastuu-

ta, vaikuttavuusvastuuta. Sosiaaliturvan opille ominainen yhteisvastuu 

pirstoutuu ja tuotteistuu erilaisiksi vastuun paketeiksi, eikä samalle opil-

le ominainen karkea jaottelu yhteisvastuuseen ja omaan vastuuseen riitä 

enää alkuunkaan.

Kaikkia toimijoita – päättäjiä, johtajia, yrityksiä, julkisia yhteisö-

jä, perheitä, kansalaisia – puhutellaan vastuun nimissä siinä määrin, että 

uskallan väittää vastuunoton olevan kansalaisuuden tai toimijuuden uu-

delleenmuotoilun ydintä. En tosin ole tehnyt ajallisia vertailuja enkä ole 

nähnyt kenenkään muunkaan analyysia asiasta. Siksi olen vähän heikoilla 

jäillä väittäessäni, että vastuudiskurssin nousussa on jotain uutta ainakin 

Suomessa ja pohjoismaisen hyvinvointieetoksen oloissa. Kuitenkin mo-

net muut uudet nimeämiset – aktiiviyhteiskunta, vaikuttavuusyhteiskun-
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ta, arviointi- ja auditointiyhteiskunta, projekti- ja sopimusyhteiskunta – 

tukevat tulkintaa, sillä ne viittaavat samaan hallinnan muutokseen.

Vaikuttavuusarviointien tai vaikuttavuusyhteiskunnan ilmestymis-

tä jäljittävä Marketta Rajavaara (2006a, 31) lainaa Pertti Ahosen neljän-

nesvuosisadan takaista (1983) ajatusta, jonka mukaan arviointi tuolloin 

oli yhteiskuntatieteiden kognitiivisten rakenteiden alle painettu diskurs-

si. Rajavaara toteaa, että nyt ollaan päinvastaisessa tilanteessa: arvioinnin 

diskurssi vyöryy muiden ylitse. Voisiko vastuudiskurssista ajatella samoin? 

Se on ollut painettuna erityisesti pohjoismaisen tai vasemmistolaisen hy-

vinvointivaltioteorian kognitiivisten rakenteiden alle, mutta nyt se pon-

nistautuu sieltä esiin. Vastuudiskurssi muistuttaa toisessakin suhteessa 

arviointi- ja vaikuttavuusdiskurssia. Se ei edelleenkään dominoi sosiaali-

poliittista tutkimusta, mutta se ponnahtelee esiin yhteiskunta- ja hallinto-

poliittisissa yhteyksissä ja näitä suoremmin palvelevassa tutkimuksessa. 

Analysoin tai kommentoin seuraavassa vastuunosoittamisen yhteis-

kuntaa kolmesta kokoavasta näkökulmasta, ensimmäistä vähän perusteel-

lisemmin, kaksi muuta saavat lyhyen kommentin. Ensimmäinen koskee 

valtion, yhteiskunnan ja hyvinvoinnin hallinnan uusia muotoja. Uusi hal-

linta (new governance) on teoriaa ja oppia, jolla yritetään sekä ymmärtää 

että ottaa hallintaan yhä monimutkaisemmaksi käyvä hyvinvoinnin tuo-

tanto ja sen vastuutahot. Valtioteoria on vaihtunut ensin hallinnon (go-

vernment) teoriaan ja luisunut siitä hallintaan (governance) (Clarke 2004, 

107–108) Uusi hallinta edustaa tieteidenvälistä suuntausta, jolle sosiaa-

lipoliittinen tutkimus on joutunut antamaan tilaa. Fokusoidessaan suo-

raan hallintoon ja politiikan toteuttamiseen uusi hallinta on hyödyllistä 

ja käyttökelpoista hyvinvointipolitiikan toimeenpanon kannalta. Suomes-

sa uuden hallinnan kodiksi voi ajatella hallinto-, alue-, kunnallis- ja las-

kentatieteet. Samalla on epäilty (Daly 2003; Durose & Rummery 2006), 

että keskittyessään julkiseen ja hallintoon suuntaus marginalisoi sosiaa-

lipolitiikan ja yhteiskunnan, vaikka sosiaalipolitiikassa onkin oma hallin-

nan traditionsa (esim. suomalainen sosiaalihuolto, brittiläinen social ad-

ministration). Hallinnan uusissa suunnissa kun ei ole kysymys vain niistä 

hallintokäytännöistä, joilla hyvinvointipolitiikkaa ohjataan vaan, ehkäpä 

ja suorastaan, uudesta yhteiskuntamuodosta, ainakin jos on uskominen 

Pekka Sulkusen (2006) tulkintaa. 
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Toinen näkökulma on edelliseen limittyvä demokratia. Hyvinvoin-

nin hallinta 2000-luvulla on yhä enemmän makrotalouden ja julkisen sek-

torin oman talouden hallintaa, julkisten vastuiden ja taloudellisten näky-

mien yhteen sovittelua. Julkisten ja sosiaalimenojen kasvun patoaminen 

on yhteiskuntapolitiikan keskeinen prioriteetti. Samalla kansalaisilla ja 

yhteiskunnalla on loputtomasti tärkeitä ja hyviä kohteita, joihin julkista 

rahoitusta voisi käyttää, samoin kasvavasti kriittistä kapasiteettia ja muo-

dollisia oikeuksia vaatimusten esittämiseen. Jos hyvinvointivaltion talou-

dellinen raja on tullut vastaan, niin valtion tehtävien karsinnan tulisi olla 

poliittisen demokratian tehtävä. Mitä tästä seuraa politiikalle, jonka teh-

tävä on välittää ja suodattaa kansalaisten tarpeita ja odotuksia kollektiivi-

siksi toimiksi? Onko niin kuin Teivo Teivainen (2002) tiivistää: Enter eco-

nomism, exit politics. Itse asiassa sisään on astunut paitsi makrotaloutta 

hallinnoiva ekonomismi myös julkisen sektorin uudistamisen ohjenuoria 

käsissään pidellyt uusi julkisjohtaminen (new public management). De-

mokratian ja tehokkuuden suhde jännittyy sekä taloudellisen rajanvedon 

että uuden monitasoisen ja projektoituneen julkishallinnon suunnasta 

(Sjöblom 2006), niin valtakunnallisella tasolla kuin paikallispolitiikassa, 

ja tuloksena näyttää olevan asiakkuutta korostava hallinto ja hallinta. 

Kolmas näkökulma koskee vastuutettua yksilöä ja kansalaista. Tä-

tä tematiikkaa käsittelevät sekä suositut sosiologisen modernisaatioteo-

rian suuntaukset että jälkifoucaultlainen hallinnallisuuden analytiikka. 

Olen antanut luvulle otsikon ”vastuusubjektit”, mutta tarkastelun koh-

teena ovat yksilöt eri rooleissaan, eivät organisaatiot, yhteisöt ja juridi-

set toimijat. Teesinä on, että kätkeytyvä hyvinvointivaltio ja läpinäkyvän 

vastuun kulttuuri ovat saman prosessin kahdet kasvot. Samalla vastuus-

ta toivotaan vastavoimaa jälkimodernille itsensä etäännyttämiselle, mut-

ta voi kysyä, onko peli menetetty vai avattu vastuudiskurssin pulpahtaes-

sa pintaan. 

uusi hallinta – kumppaneita vastuussa?
Viimeksi kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat siis tuottaneet tieteellis-

käytännöllisen murroksen sekä valtion tai julkisen vallan tavassa ohjata 

itseään että valtion ja yhteiskunnan suhteissa. Edellisen ohjenuorat kitey-
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tyvät new public managementin (NPM), uuden julkisjohtamisen, jälkim-

mäisen new governancen (NG), uuden hallinnan konseptiossa.35 Joiden-

kin näkemysten mukaan nämä ovat kilpailevia paradigmoja tämän ajan 

yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Ajattelen ne toisiaan täydentävinä ilma-

uksina uusista tavoista tuottaa hallintaa, siten myös hyvinvoinnin ja hy-

vinvointipolitiikan hallintaa, nykyisissä olosuhteissa. Kun uuden julkis-

johtamisen keskeinen motiivi on julkisen toiminnan taloudellisen rajan 

asettaminen ja julkisten resurssien tehokas käyttö, käsittelin sitä kyseisessä 

yhteydessä (luvussa 3). Mutta englanninkielisessä kirjallisuudessa voi tulla 

vastaan myös new public governance (esim. Van Berkel & Van der Aa 2005). 

Erilaisista juurista kummunneet ajatukset siitä, miten julkista ja yhteis-

kunnallista tulee hallinnoida ja hallita, liukenevat yhdeksi sateenvarjomai-

seksi opiksi tai diskurssiksi. 

New governance pyrkii ymmärtämään monitoimijaisen hyvinvointi-

kokonaisuuden ohjausta. Sen koti on lähinnä politiikan tutkimuksessa, ja 

siihen liittyviä analyyseja löytyy ainakin 1990-luvun puolivälistä lähtien. 

Nikolas Rose (1998b) sanoo, että politiikan tutkijoiden mielenkiinto on 

kääntynyt pois valtiovallasta ja että valtioteorian sijasta kehitellään hallin-

nan ajatusta ja hallintopolitiikkaa. Usein viitattu lähde näyttää olevan Jan 

Kooiman (1993). Sellaisena kuin Kooiman kumppaneineen esittelee hal-

linnan konseption, kysymys on yhteiskunnallisten prosessien ohjaukses-

ta sellaisissa monimutkaisissa olosuhteissa, joissa valtio ei yksipuolisesti ja 

ylhäältä päin voi ohjata yhteiskuntaa ja joissa esityslistalle nousee toimi-

joiden keskinäisten suhteiden säätely. Yksinkertaisimmillaan government 

on samastettu hierarkiaan (yhden valtakeskuksen ohjauskykyyn) ja gover-

nance verkostoon (Daly 2003). Uudesta hallinnasta voi puhua niin glo-

baalilla ja eurooppalaisella tasolla (Saari 2003; 2004) kuin paikallisella ta-

solla (Möttönen & Niemelä 2005). Eräänlaisena miniminä hallinnassa on 

kyse kyvystä pitää asiat pitkällä aikavälillä järjestyksessä, niin että ne eivät 

ryöstäydy käsistä.
35 On syytä tehdä ero politiikan tutkimuksen traditioon kiinnittyvän uuden hallinnan 

(new governance) ja Michel Foucault’n ja jälkifoucaultlaisten hallinnan analytiikan käsitteiden 
(hallintamentaliteetti, hallinnallisuus, governmentality) välillä. Jälkifoucaultlaiset (kärjessä Ni-
kolas Rose, Mitchell Dean) ovat diagnosoineet siirtymän hyvinvoinnin hyvinvointivaltiollises-
ta hallinnasta uusliberaaliin tai myöhäisliberaaliin (advanced liberalism) hallintaan. Olen paikoin 
käyttänyt edellä nimenomaan Rosen ajatuksia. Hallinnan analytiikka edustaa kriittistä yhteiskun-
tatutkimusta, jossa keskeisessä asemassa on se subjektiuden muotoutuminen, se mitä kulloinenkin 
(bio)valta ja hyvinvoinnin hallinta saa aikaa. Tämän syvempi näiden kahden ”halli-suuntauksen” 
vertailu ei tässä kirjassa ole mahdollista. 
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Hallintatematiikan nousulla on useita vivahteita ja tulkintoja. Ensim-

mäisen tulkinnan mukaan uusi hallinta on ilmaus valtion vallan vähene-

misestä, toisen mukaan taas valtion uudelleenorganisoitumisesta tavalla, 

jolla se voi säilyttää toimintakykynsä kollektiivisten intressien toteuttajana 

myös globaalistuvan talouden ja markkinoistuvan yhteiskunnan olosuh-

teissa (Pierre & Peters 2000). Valtion uudelleenorganisoituminen merkit-

see vallan siirtämistä tai luovuttamista ylös, ulos ja alas, aina siinä määrin, 

että kärjistäen on puhuttu ”tyhjästä valtiosta”. Valtiolla on edelleen lakia 

säätävää ja toimeenpanevaa valtaa, mutta samalla se on entistä riippuvam-

pi muista toimijoista. Kysymys on siitä, miten vaaleilla valitut kansalais-

ten (ja kuntalaisten) edustajat, tilivelvolliset hallitukset ja virkakoneistot 

voivat kantaa vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista yhteiskunnassa, jo-

ka nojaa yhä enemmän markkinoihin ja yhä monimutkaisempaan ja -ta-

soisempaan toimijakenttään. Globaalilla, EU:n, kansallisella, seudullisella 

ja paikallisella tasolla tehdään osittain itsenäistä politiikkaa, muotoillaan 

strategioita ja ohjelmia. Strategioin ja ohjelmin pyritään houkuttelemaan 

itsenäiset ja arvaamattomat toimijat (muut julkisyhteisöt, alueelliset ta-

sot, järjestöt, työnantajat, yritykset, korporatiiviset osapuolet, kansalaiset, 

kotitaloudet) toimimaan asetettujen suuntaviivojen mukaisesti (Clarke 

2004). Kysymys uudessa hallinnassa ei ole niinkään valtion muodollisesta 

vallasta kuin valtion liitetyn monimutkaisen kokonaisuuden tosiasiallises-

ta kyvystä tehdä politiikkaaa ja toteuttaa yhteisiä tavoitteita. 

Taustalta löytyy myös mahdollistavan valtion (enabling state) ideo-

logia tai oppi (Pierre & Peters 2000). Tämän pontimena voi paikantaa 

kaksi diskurssia. Ensimmäinen oli 1980-luvulla hyvinvointivaltion kriisiä 

ja valtion ylikuormitusta koskeva tulkinta, toinen 1990-luvun kumppa-

nuusvaltio. Ideologian mukaan valtion tulee vetäytyä taaemmaksi, mah-

dollistavaksi ja kannustavaksi valtioksi. Poliittinen hallinto tulee vapaut-

taa sen kyvystä ja pakosta tietää, suunnitella, laskea ja ohjata keskitetysti. 

Valtion tehtävä ei ole enää huolehtia kaikista yhteiskunnan järjestystä, tur-

vallisuutta, terveyttä ja taloutta koskevista tarpeista. Yksilöiden, yritysten, 

organisaatioiden, alueiden, paikallisyhteisöjen, koulujen, vanhempien, 

sairaaloiden ja taloyhtiöiden tulee kantaa osansa vastuusta ”liikekumppa-

neina”. Valtio on yksi kumppani toimijaverkossa. Organisaatiot, jotka en-

nen oli alistettu sosiaalivaltion keskusjohtoiseen koneistoon, vapautetaan 
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nyt löytämään oma kohtalonsa, visionsa, missionsa ja strategiansa siinä 

määrin, että julkisen sektorin strategiaviidakon perkaamista ja purkamis-

takin on vaadittu (Stenvall & Suikkanen 2003). Samalla markkinat tulee 

nostaa koko tämän kokonaisuuden määrääväksi periaatteeksi. Kyse ei ole 

vain siitä, että valtion täytyisi antaa markkinoiden toimia vapaasti, vaan 

kaikkien politiikkojen tulee sopeutua markkinavetoisuuteen. 

Uusi hallintoretoriikka sisältää myös ihanteellista puhetta ja tavoit-

teita byrokratian vastustamisesta, luovuudesta, vaikuttavuudesta, ke-

hittämisestä, läpinäkyvyydestä, kansalaisaktiivisuudesta, joustavuudes-

ta, innovatiivisuudesta ja responsiivisuudesta. Aktiivisen kansalaisuuden 

ja kansalaisosallistumisen nimissä hyvinvointipolitiikan alueelle on pys-

tytetty uusia oikeuksien julistuksia ja osallistumisen foorumeita, käyttä-

jäpaneeleja, nuorisofoorumeita ja aluepohjaisia komiteoita (Haverinen 

1995). Julkisten menojen hallinta, jonka itse olen ajatellut 2000-luvun hy-

vinvointivaltion ydinkysymykseksi, ei ole opin ydinteema. Mutta niinkin 

on epäilty, että hallinnan vaatimus – siis se, etteivät asiat ryöstäydy – an-

taa hyväksyttävät kasvot julkisten menojen leikkaamiselle. Kriittisen näke-

myksen mukaan kysymys on hyvinvointivaltion takaisinpainamisen toi-

sista, hyväksyttävämmistä kasvoista (Pierre & Peters 2000). Suomessa uusi 

hallinnointi sisältää lukuisia makrotaloudellisia ja julkisen talouden sisäi-

siä mekanimeja, joilla menoja hillitään ja kontrolloidaan ja budjettirajoite 

asetetaan ”kumppaneiden” rationaliteetiksi. 

Hyvinvointipolitiikka hallinnoitavana 

Kypsä, pitkälle instituoitunut hyvinvointivaltio on kompleksinen järjes-

telmä- ja toimijajoukko. Mutkikkuutta lisäävät julkisen ja yksityisen rajan 

rikkominen ja ei-julkisten toimijoiden monentasoinen integrointi mu-

kaan politiikkaan. Tässä tilanteessa sosiaali- ja hyvinvointipoliittisia kysy-

myksiä lähestytään yhä enemmän hallinnon ja organisoinnin kautta. Ra-

dikaaleimmat avaukset ja ehdotukset koskevat hallintoa ja organisointia, 

eivät suoraan etuuksia itseään. Sahlin-Andersson (2004) kysyykin, muo-

dostaako uusi hallinta, mukaan lukien julkisen/yksityisen rajan ylittävän 

sääntely, hyvinvointivaltion uuden aikakauden selkänojan. 
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NG on sekä ohjeellinen että analyyttinen teoria ja oppi. Toisilla kir-

joittajilla painottuu analyyttinen, toisilla ohjeellis-normatiivinen roo-

li. Kun myös sosiaalipoliittisia kysymyksiä lähestytään hallintakysymyk-

sinä, taustalla on (ainakin Britanniassa) häkellyttävä joukko uudistuksia 

ja aloitteita, joilla on pystytetty hyvinvoinnin markkinoita ja erilaisten toi-

mijoiden kumppanuuksia (Durose & Rummery 2006). Tässä tilanteessa 

juuri hallinnan käsitteestä ja teoriasta on tullut käyttökelpoinen avain tä-

män päivän sosiaalipolitiikkatieteen ydinkysymyksiin eli kansalaisuuden, 

hyvinvointioikeuksien ja -velvollisuuksien, tilivelvollisuuden, legitimitee-

tin ja kumppanuuksien ymmärtämiseen. Edelleen Cathrine Durosea ja 

Kirstein Rummerya lainaten tämä tilanne on synnyttänyt hämmentävän 

polveilevan ja sekalaisen akateemisen kirjallisuuden, joka on syntynyt so-

siaalipoliittisen tutkimuksen ulkopuolelle, ennen muuta politiikan tutki-

mukseen.

Hallintakirjallisuuden teemoja ovat olleet onttoutuva ja fragmentoi-

tuva valtio, differentioituvat politiikkaverkostot, itseohjautuvat organi-

saatiot ja niiden keskinäiset neuvottelut, verkostoitunut paikallistaso, jul-

kisten ja yksityisten toimijoiden valta ja legitimiteetti, rajojen ja vastuun 

sekoittuminen, tili- ja vastuuvelvollisuus, kognitiiviset mallit ja ideat, sub-

jektien konstituutio, politiikan tekeminen ja toimeenpano, ilkeät ongelmat 

monisuuntaisen pommituksen kohteena (Daly 2003; Durose & Rumme-

ry 2006). Uuden hallinnan kysymykset vievät tavanomaisen sosiaalipoli-

tiikka-analyysin taakse, hyvinvointioikeuksien ja -velvollisuuksien balans-

siin ja siihen, miten eri ryhmät ottavat vastuulleen aikaisemmin valtiolle 

kuuluneita tehtäviä. Uusi hallinta tunnistaa sellaisen aikaansaamisen ka-

pasiteetin, joka ei ole peräisin valtion vallasta vaan verkostosta itsestään. 

Silti monet kirjoittajat korostavat keskus- ja paikallishallinnon, suomalai-

siin oloihin siirrettynä valtion ja kuntien roolia vastuullisuuden ja legiti-

miteetin turvaajana. Myös empiirisiä yhteistoimintamuotoja ja yhteistyön 

dynamiikkaa koskevaa tutkimusta on alkanut ilmestyä. Suomessa Sakari 

Möttönen ja Jorma Niemelä (2005) edustavat paikallistason hyvään tun-

temukseen perustuvaa kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyömuoto-

jen, yhteishankkeiden, säätiöiden kaltaisten yhteisten organisaatioiden se-

kä tilaaja-tuottajasuhteiden analyysia. Tiivistettynä voi sanoa, että uuden 

hallinnan diskurssi fokusoi monitoimijaisuuden dynamiikkaan ja vastuu-

suhteisiin. Durosen ja Rummeryn mukaan sosiaalipoliittisen tutkimuk-
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sen oma perspektiivi monitieteiseen hallinnan teoriaan olisi tuoda esiin 

ne seuraukset ja vaikutukset, joita uusilla hallintamuodoilla on asiakkai-

den asemaan sekä kansalaisuuden ja sosiaalisten oikeuksien uudelleen-

muotoutumiseen.

Institutionaalisten kehysten luominen – julkisen vastuun 
uudet muodot 

Hyvinvoinnin eli sosiaalisen turvallisuuden, sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen, hoivan ja avun tuottaminen on aina ollut pluralistista. Viimeksi kulu-

neiden viidentoista vuoden kehitys on tuonut tähän kaksi uutta piirrettä. 

Se on katkaissut muutamia vuosikymmeniä kestäneen valtiollistumisen 

suunnan ja formalisoinut muiden tuottajien aseman hyvinvoinnin tuo-

tannon kumppaneiksi. Varsinkin englannin kielessä pluralistista koko-

naisuutta kutsutaan usein hyvinvoinnin markkinoiksi (welfare markets), 

vaikka kysymys ei olisi markkinoista talousteorian mielessä. Monet toimi-

joista toimivat toisin motiivein kuin voittoa tavoittelevina yrityksinä. Mitä 

on julkinen hyvinvointivastuu monien tuottajien hyvinvointimarkkinoil-

la? Millaisia uusia muotoja julkinen hyvinvointivastuu saa ja pilkkoutuu-

ko julkinen hyvinvointivastuu erillisiksi järjestämisen, tuottamisen, ra-

hoittamisen, tilaamisen, valvonnan ja laadunvarmistamisen funktioiksi ja 

vastuiksi? Miten kauan palveluja voi kutsua julkisiksi; niinkö kauan kun 

julkisilla yhteisöillä on jokin näistä funktioista? Vai onko sillä enää niin 

väliä, onko jokin palvelu julkinen vai ei? Juho Saari (2005a, 154–155) ko-

rostaa Polanyi-analyysissaan kansalaisten ja organisaatioiden sulkeutu-

mista markkinoiden toimintaa säätelevään institutionaaliseen kehykseen. 

Tärkeää on, että pitkäaikaiset sopimukset työ-, asumis- ja rahoitusmark-

kinoilla tekevät yhteiskunnan muutoksesta ennustettavan. Tämä ennus-

tettavuus on ”tärkeämpää kuin esimerkiksi se, onko jokin palvelu tai tu-

lonsiirto organisoitunut yksityisen vai julkisen sektorin kautta”. 

Palvelu- ja rahoitusjärjestelmän hajautuminen synnyttää väistämät-

tä uussääntelyä, reregulaatiota. Samalla kun valtiot ovat kaventaneet omaa 

sosiaalipoliittisen tuottajan tehtäväänsä, ne ovat luoneet uusia institutio-

naalisia kehyksiä, joiden kautta ne voivat säännellä muita hyvinvoinnin 

tuottajia ja tarjoajia, myös perheiden ja omaisten kaltaisia ennen riippu-
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mattomia toimijoita. Kirjavia toimijoita integroidaan palvelukokonaisuu-

teen, samalla kun funktioita eli palveluja koskevaa päätöksentekoa, niiden 

rahoitusta, tuotantoa ja valvontaa eriytetään eri toimijoille. Valtio jou-

tuu kantamaan välillistä vastuuta kirjavasta, jopa kaoottisesta, palvelun ja 

avun kokonaisuudesta. Thomas Bahlen (2003) mukaan institutionaalisten 

kehysten luominen edellyttää neljän eri kysymysnipun ratkaisemista: 

(1)  Eri toimijat on integroitava osaksi systeemiä ja määriteltävä suhteessa 

toisiinsa. Myös perhe- ja läheishoiva on tullut tietoisen suunnittelun 

ja poliittisen ajattelun kohteeksi, vaikka sen tuki onkin vähäistä. Ni-

menomaan hoivan alueella kunnista on tulossa yhä enemmän mobi-

lisointikeskuksia, jotka haalivat ja organisoivat hoivaresursseja (Sipilä 

2003). Tavoitteina voivat olla myös halvempi hoiva, vähemmän am-

matilliset toimijat ja maallikoiden/vapaaehtoisten panoksen hyväk-

sikäyttö. Tällöin koulutettu työ sijoittuu pikemmin palveluohjauk-

seen ja palvelupakettien kokoamiseen kuin itse hoivaan (vrt. brittien 

community care -konsepti). Eri osapuolten vastuut kirjataan osto-, 

hoito-, palvelu- ja laatusopimuksiin. Julkisten toimijoiden, järjestö-

jen, yritysten ja perheiden integroituminen samaan tilaaja-tuottaja-

malliin häivyttää luultavasti niiden periaatteellisia eroja. Tendenssik-

si tulee kaikkien arviointi siltä kannalta, miten kustannustehokkaita 

ja laadunvarmistuksen standardin mukaisia palveluja ne tuottavat. 

(2)  Julkisia resursseja jaetaan yksityisille tuottajille. Julkinen valta voi oh-

jata resursseja sekä palvelujen tuottajille että käyttäjille. Palvelujen 

tuottajille suuntautuvia rahoituskanavia ovat Suomessa ostopalvelut 

(ostajina kunnat, Kela, valtiokonttori), maksusitoumukset, sairausva-

kuutukset, järjestöjen toiminta-avustukset, ESR- ja muu hankerahoi-

tus, RAY-rahoitus, työvoimapoliittiset määrärahat, lasten kotihoidon 

tuki ja omaishoidon tuki. Palvelujen ostajia subventoidaan sairaus-

vakuutuksen kautta, palveluseteleillä, hoito- ja asumistuilla sekä yk-

sityisten vakuutusten ja palvelujen oston verosubventiolla (kotityön 

verotuki). Tuloksena on jo nyt monikanavainen palvelujen rahoitus. 

Resursseja jakavat mekanismit ovat samalla kannustimia, ja raha on 

tärkeä vipu, jolla julkista hyvinvointivastuuta voidaan jakaa muille 

toimijoille. Julkisten resurssien siirron taloudelliset seuraukset ovat 

epäselvemmät. Julkisia kustannuksia laskee se, että nämä rahoitusta-

vat jättävät yksityisille tuottajille ja palvelujen käyttäjille myös oma-
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vastuuta. Toisaalta mukaan korvausten ja tukien piiriin saattaa tulla 

myös ennen ilmaista omaisten tai vapaaehtoisten työtä, yritykset ei-

vät välttämättä tuota sen tehokkaammin kuin kunnalliset organisaa-

tiot, yksityiset yhteisöt tarvitsevat katteensa, yritykset voittonsa ja ne 

voivat myös ylihinnoitella. 

(3)  Valtion harjoittaman keskusohjauksen purku ja palvelutuottajien 

moninaistuminen pakottavat luomaan uusia valvonnan mekanisme-

ja sekä suhteessa kuntiin että muihin tuottajiin. Kontrollimekanis-

mien luominen on liikkuva prosessi, jossa kysellään, millaisella lupa-, 

valvonta-, laatu-, ohjeistus- ja arviointipolitiikalla yksityisiä tuottajia 

ja niiden käyttämän työvoiman ammattipätevyyttä kontrolloidaan. 

Meillä yleinen valvontatehtävä kuuluu lääninhallituksille ja ostoja 

tekeville kunnille. Suuri vastuu jää kuntien sosiaali- ja terveyslauta-

kuntien luottamushenkilöille. Laadusta on tullut uusi ihmesana, jo-

ta kenenkään on vaikea vastustaa. Laadunvarmennukseen luodaan 

muodollisia järjestelmiä; esimerkiksi tasapainotettu tuloskortti si-

sältää tuloksen ohella myös laatua kuvaavia arvioita. Marketta Ra-

javaaran (2006a) mukaan laadunvarmennuksessa on kysymys juuri 

muodollisten järjestelmien luomisesta ja osoittamisesta, ei siitä, että 

niillä päästäisiin kiinni palvelujen, hoidon ja auttamisen sieluun. Toi-

nen mahdollisuus uusien sääntelymekanismien luomisen sijaan on 

luottaa toimijoiden moraaliin, ammattietiikkaan, professionalismiin 

tai markkinoiden itsesäätelevään voimaan. Omaiset ajatellaan luon-

nostaan päteviksi ja moraalisesti korkeatasoisiksi toimijoiksi, joiden 

antamaan hoivaan ei kohdisteta valvontaa. Van Berkel ja van der Aa 

(2005) toteavat esimerkkinä, että Hollannissa ei ole luotu markki-

noistetun/yksityistetyn aktivoinnin ja työnhaun valvontamekanis-

meja, koska uskotaan markkinoiden itsesäätelevään voimaan. 

(4)  Kansalaisten luottamus kuntien organisoimiin sosiaali- ja terveys-

palveluihin on suuri. Toisaalta kansalaiset haluavat lisää yksityi-

siä tuottajia, ja voi olla, että luottamus sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattikuntiin ylittää sektorirajan. Palvelujärjestelmän uudelleen 

muotoutuessa vakiintuneet luottamussuhteet joutuvat kuitenkin 

horjutetuiksi ja monipilarinen järjestelmä vaatii legitimiteetin uu-

delleenrakentumista (Kovalainen 2002). Ratkaisevaa legitimiteetin ja 

luottamuksen kannalta on se, miten toimijaverkossa, jonka toimijat 
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tekevät vapaita markkinavalintoja tai yksityiselämän valintoja, taa-

taan kohtuus, luotettavuus ja jatkuvuus. Ketkä ovat ne ”viime kädes-

sä” solidaariset tai vastuutetut toimijat, jotka takaavat toimeentulon 

ja hoivan jatkuvuuden eri tilanteissa? Esimerkiksi Britannian desent-

ralisoiduilla ja yksityistetyillä hyvinvointimarkkinoilla palvelujen jat-

kuvuus on ongelma (päivähoidosta, ks. Evers ym. 2005). Suomessa 

työhallinto ostaa jo suuren osan erilaisia aktivointi-, työnhaku- ja 

työvalmennuspalveluja säätiöiltä, osuuskunnilta, sosiaalisilta yrityk-

siltä, yrityksiltä ja free lancereilta. Ongelmana on ollut monien toi-

mijoiden lyhytikäisyys ja vaihtuvuus. Myös lastensuojelun alueella 

perhekodit syntyvät ja lopettavat toimintansa, vaikkakin alasajo on 

yleensä hallittua. Suomessa odotetaan, että omaisten väsyessä, osuus-

kunnan lopahtaessa tai yrityksen lopettaessa toimintansa julkinen 

on takuumies ja sillä on jonkinlaisia varmuusvarastoja. Sen enempää 

vanhuksia, vammaisia kuin lapsia ei voi jättää päiväksikään yksin. 

Institutionaaliseen kehykseen kuuluvien toimijoiden välillä on monenlai-

sia suhteita, myös kumppanuutta, yhteistyötä, tuttuuteen tai tiettyyn ka-

tegoriaan (puoliso, äiti, tytär, yhdistys) perustuvaa luottamusta. Mutta yhä 

useammin tarjouskilpailu ja markkinat ovat se mekanismi, jonka avul-

la eri toimijoita liitetään yhteiseen kehykseen. Hyvinvointimarkkinat ei-

vät synny itsestään, vaan niiden luominen on tietoista muotoilua, jossa 

on ratkaistava mm. informaatio-ongelma, tuottajien insentiivit ja kerman 

kuorintaa ehkäisevät mekanismit. On siis ratkaistava ja luotava markki-

nadesign ja pystytettävä sen edellyttämät säännöt. Reregulaatio on yksi il-

meisin hyvinvointimarkkinoiden laajentamisen seuraus. 

Valtio ja kunnat – desentralisaatiosta uudelleenohjaukseen

Suomalaisessa hyvinvointimallissa keskeinen hallintakysymys koskee jul-

kisten yhteisöjen keskinäisiä suhteita. Julkinen sektori ja sitä ohjaava po-

liittinen järjestelmä eivät ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan ne koostu-

vat monista osajärjestelmistä, joiden väliset suhteet, ennen muuta valtion 

ja kuntien suhde, voivat olla hyvinkin jännitteiset. Pohjoismainen hyvin-

vointipalvelujen tuotanto rakentuu kunnallisen itsehallinnon perinteelle. 
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Lukuisat lait määrittelevät kuntien palveluvelvollisuuden joko yksilön oi-

keutena tai kunnan yleisenä järjestämisvelvollisuutena tarpeen mukana ja 

resurssien rajoissa. Mutta nykyinen kuntalaki asettaa kunnan tehtäväksi 

enemmän kuin vain palvelujen tuotannon: kunnan väestön hyvinvoinnin 

edistämisen. Kunta on siis taho, jolle väestön hyvinvointia koskeva vastuu 

on nimetty. Mutta pystyvätkö kunnat kantamaan tuota vastuuta? Kuntien 

näkökulmasta asia näyttää usein yksinkertaiselta. Valtio määrää niille vas-

tuita, mutta ei ota vastuuta riittävistä resursseista. 

Kun valtion hyvinvointirooli vahvistui 1800-luvun lopulta noin sa-

dan vuoden ajan, valtion ja kuntien välille muodostui eräänlainen tilaa-

ja-tuottajasuhde, valtio ”tilaajana”, palveluja koskevien lakien ja ohjeiden 

säätäjänä, rahoittajana, valvojana, ammattikuntien kouluttajana, profes-

sionaalisten oppien ja ideologioiden legitimoijana ja kunnat tuottajina/

toteuttajina (Kröger 1997). Tämä valtion ja kuntien suhde kulminoitui 

ns. Valtava-uudistuksessa (1984), jolla luotiin sosiaali- ja terveystoimen 

keskusjohtoinen suunnittelujärjestelmä ja yhdenmukaistettiin sosiaali- 

ja terveystoimen valtionosuudet, kun aikaisemmat valtionosuudet olivat 

suosineet terveyspalveluja ja vinouttaneet palvelurakennetta niiden suun-

taan. Malli mahdollisti hyvinvointipalvelujen laajentamisen ja kohtuulli-

sen tasa-arvoisen tuottamisen maan eri osiin. 

Viime vuosikymmenellä tämä valtion ja kuntien suhde purettiin, ra-

hoitus- ja toiminnallinen vastuu ja valta delegoitiin kuntiin ja keskitetty 

normiohjaus purettiin. Taustalta löytyvät sekä kuntien intressi itsehallin-

toon että NPM-henkinen hajautus. Reformiin kuuluivat keskusvirastojen 

lakkauttaminen 1991, sairaanhoitopiirien perustaminen 1991, vuosien 

1993–1997 valtionosuusuudistus ja uusi kuntalaki (voimaan 1995) (Möt-

tönen & Niemelä 2005; Teperi 2005). 1990-luvun uudistuksia on kutsut-

tu ”maailmanhistorian suurimmaksi desentralisaatioharjoitukseksi” ja 

siirtymäksi kohti liberaalia kilpailuyhteiskuntaa. Vuoden 1993 valtion-

osuusuudistuksessa menoperusteiset valtionosuudet korvattiin kuntien 

asukasmäärään ja rakenteeseen perustuvilla valtionosuuksilla. Valtion-

osuusuudistus yhdessä valtionosuuksiin tehtyjen lamasäästöjen kanssa 

lisäsi kuntien omien verotulojen osuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen 

rahoituksessa. Kuntien välisiä taloudellisia eroja kompensoidaan verotu-

lojen tasauksella.
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Valtionosuusuudistuksessa valtio luopui resurssien jakamiseen pe-

rustuvasta ohjauksesta ja korvasi sen ns. informaatio-ohjauksella. Valtion 

rooli esimerkiksi terveydenhuollon kehittämisessä kaventui merkittäväs-

ti. Vuosien 1991 ja 1992 valtionosuus- ja sosiaalihuoltolainsäädännössä 

kuntiin kohdistuvien määräysten velvoittavuutta lievennettiin. ”Kunta voi 

hankkia” on juridisena velvoitteena harkinnanvarainen verrattuna aikai-

sempaan velvoittavaan muotoon. ”Tässä suhteessa muutos ei ole vain tek-

ninen vaan merkitsee rajua heikennystä yksilön oikeuksia varten luodussa 

sosiaalihuollon infrastruktuurissa”, päätteli K. J. Lång (1993, 95). Peräk-

käisissä uudistuksissa kunnat ovat saaneet oikeuden joko tuottaa lakisää-

teiset palvelut itse, ostaa ne toiselta kunnalta, järjestää yhdessä muiden 

kuntien kanssa tai ostaa yksityisiltä tuottajilta. Tuloksena on ollut hajau-

tettu, informaatio-ohjattu sosiaali- ja terveydenhuolto, monituottajainen, 

monen rahoituskanavan palvelukokonaisuus. Alavaikko (2006, 43) sanoo, 

että vanhasta järjestelmästä ovat jäljellä lait, jotka velvoittavat kuntia jär-

jestämään julkisia palveluja. 

Seuraukset ovat olleet monitahoiset. Ensinnäkin valtionosuusjär-

jestelmän uudistus (1993) antoi kunnille palvelujen laajentamisen sijasta 

kannustimen säästävään politiikkaan, ja valtionosuusuudistus loi puitteet 

myös sille, että kunnat saattoivat panna toimeen laman aikaisen ja jälkei-

sen kriisipolitiikan. Toiseksi paikallisen hyvinvointipolitiikan, paikallis-

toimijoiden ja paikallisten verkostojen rooli on korostunut. Kolmanneksi 

kuntien väliset erot ovat kasvaneet ja täten kansalaisten saama palveluta-

so riippuu entistä enemmän siinä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. 

Kunnat ovat pysyvissä talousvaikeuksissa. Ongelmallisia ovat erot paitsi 

palvelujen laadussa ja saatavuudessa myös kustannustehokkuudessa. Nel-

jänneksi kunnat ovat ”kuninkaantekijöitä”. Ne voivat valinnoillaan suun-

nata hyvinvointipalvelujen kehitystä esimerkiksi yksityisempään suuntaan 

ilman keskitettyä poliittista päätöksentekoa ja valtakunnallista linjausta. 

Viidenneksi informaatio-ohjaukseen kohdistuu tyytymättömyyttä joka 

suunnasta. Helsingin Sanomat uutisoi (11.3.2006) Jari Stenvallin ja Antti 

Syväjärven Lapin yliopistossa tekemää tutkimusta valtion kuntiin kohdis-

tamasta informaatio-ohjauksesta. Otsikkoon oli vedetty reippaasti: ”Val-

tion ohjaus tuottaa kuntiin informaatioähkyn. Kaikki mikä liikkuu, ar-

vioidaan, eikä kukaan lue tehtyjä raportteja”. Valtio ja kunnat ovat usein 

toistensa vastapuolia, vaikka tavoitteena tulisi olla kumppanuuden. Myös 
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edellä mainitun tutkimuksen mukaan valtion ja kuntien edustajat tunte-

vat epäluuloa toistensa osaamista ja tietämystä kohtaan. Kärjistäen kun-

tien näkökulmasta ongelmana ovat kunnille lastatut liialliset velvoitteet 

ilman riittävää rahoitusta. Valtion näkökulmasta ongelmana on kuntien 

tehottomuus. Jos kaikki kunnat järjestäisivät palvelut yhtä kustannuste-

hokkaasti kuin parhaat kunnat, ongelmat olisivat paljon pienemmät. 

Valtion, alueiden/seutujen ja kuntien hallinnolliseen kokonaisuu-

teen ja ketjuun kohdistuu voimakkaita muutospaineita ja -vaatimuksia. 

Tilanteen kääntämiseksi valtionhallinnossa suunnitellaan laajaa palve-

lu- ja kuntarakenneuudistusta (Paras-hanke). Hankkeeseen kohdistetut 

odotukset ovat olleet ristiriitaisia. Toiset ovat odottaneet kuntarakenteen 

perkaamista ja kuntien yhdistämistä, toiset harppausta hyvinvointimark-

kinoiden suuntaan. Hanke on ajautunut poliittisiin ristiriitoihin, mut-

ta kesällä 2006 siitä puristettiin sopu, jonka vaikutukset jäävät nähtävik-

si. Viime vuosina on pantu toimeen myös kuntien uudelleenohjeistusta. 

Kommentoidessaan Julian Le Grandin Suomessa pitämää esitelmää Mik-

ko Kautto36 arvelee, tosin kysymysmerkin kanssa, Suomessa valitun per-

formance management -suunnan, jossa kuntien suoriutumista pyritään 

ohjaamaan taas tiiviimmin. Suuntana ovat paikallisen autonomian vä-

hentäminen ja keskushallinnon ohjauskapasiteetin lisääminen, siirtymä 

informaatio-ohjauksesta neuvottelevaan ohjaukseen. Sen työkaluja ovat 

kansalliset ohjelmat, kuten ohjelmat Kansanterveys 2015 ja Hyvinvoin-

ti 2015 porkkanoineen sekä hoito- ja sosiaalitakuut. Minimistandardeja 

asettavista laatusuosituksista siirrytään näyttöpohjaisten hyvien käytän-

töjen levittämiseen. 

Projekti- ja kehittämisvaltio

Uuden hallintajärjestelmän täytyy pystyä myös korjaamaan ja uudista-

maan kertaalleen luotuja hyvinvointijärjestelmiä. Sosiaali- ja terveystur-

vaan kohdistuu voimakkaita muutospaineita, sellaisia, joita Paul Pierson 

kutsuu uudelleen tarkkuuttamiseksi (recalibration). Tunnustettujenkin 

epäkohtien ja anomalioiden korjaaminen on kuitenkin työlästä järjestel-

36 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaarissa 19.4.2006 esitetyn puheenvuoron ”Com-
petition and Choice in Public Services – Some Comments” Power Point -esitys yhdistyksen www-
sivuilla (ks. www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/LeGrand.htm). [Viitattu 8/2006.]
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mien keskinäissidosten, monien toimijoiden, veto-mahdollisuuksien ja 

taloudellisen ahtauden vuoksi. Osa muutosvaatimuksista kariutuu kan-

nustavuus- ja kustannusideologiaan. Lisäksi pieniltäkin kuulostavien so-

siaalipoliittisten uudistusten toteuttaminen vaatii paljon virkamies- ja 

poliittista työtä, neuvottelua ja monien näkökohtien yhteensovittamista. 

Nämä muutoskustannukset suosivatkin jatkuvuuksia. Tuntuu kuin ker-

ran luotujen järjestelmien korjaaminen ja täydentäminen vaatisi enem-

män asiantuntija-, suunnittelu- ja neuvottelutyötä kuin uusien järjestel-

mien luominen neitseelliseen maastoon. 

Sallittakoon seuraava vertailu. Opintotuen ja sairauspäivärahan so-

vittamisessa on ongelmia (Keskisuomalainen 28.10.2005). Voidakseen ha-

kea sairauspäivärahaa opiskelijoiden on keskeytettävä opintotukensa. Jär-

jestelmä on hankala esimerkiksi masentuneen opiskelijan kannalta, joka ei 

jaksa selvittää sääntöjä eikä vaihtaa järjestelmää vaan antaa mieluummin 

opintotuen juosta, vaikka välttämättömiä opintoviikkoja/pisteitä ei ker-

ry. Järjestelmän perkaaminen ja yksinkertaistaminen vaatisi sekä sairaus-

vakuutuslain että opintotukilain muutosta ja kolmen eri ministeriön (sai-

rausvakuutuksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön, opintotuesta 

vastaavan opetusministeriön sekä opiskelijoiden asumistuesta vastaavan 

ympäristöministeriön) neuvotteluja. Niinpä asia näyttää etenevän hitaas-

ti, vaikka lehtijutun mukaan vastuuministeri myöntää ongelman. En voi 

olla ajattelematta, miten kourallinen virkamiehiä käynnisti muutamassa 

kuukaudessa tyhjästä Kansaneläkelaitoksen toiminnan vuonna 1938. No-

peassa tahdissa oli luotava piiriasiamiesverkosto, aloitettava työkyvyttö-

myystapausten selvittely, käynnistettävä koko kansalle outo palkanpidä-

tysjärjestelmä ja rakennettava talon oma organisaatio (Häggman 1997, 

25–37). 

Kehittäminen on epäkohtien ja kummallisuuksien korjaamista kes-

keisempi subjekti/objektiyhteiskunnan tavoite; kehittäminen kuuluu kil-

pailukyky-yhteiskunnan ydinsanastoon (Kantola 2006). Kilpailukyky-yh-

teiskunnan ymmärryksen mukaan vain riittävän nopeasti uudistuvat ja 

siten muuttuvaan ja epävarmaan toimintaympäristöön reagoivat yhteis-

kunnat voivat selvitä ja säilyttää kilpailukykyisyytensä. Tämä vaatii ak-

tiivista innovointi- ja kehittämistyötä. Karin Filander (2002) luonnehtii 

kehittäjyyttä epävarmuuden asiantuntijuudeksi. Myös sosiaali- ja terveys-

järjestelmiin kohdistuu innovaatiopaine (Hämäläinen & Heiskala 2004). 
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Valtakunnallisesta sosiaalipolitiikasta on siirrytty kohti alueellisia kehit-

tämishankkeita (Alavaikko 2006) ja projektoitunutta julkishallintoa (Sjö-

blom 2006). Sosiaalialan kehittämiskeskukset muodostavat yhden pai-

kallisten ja seudullisten kehittämishankkeiden infrastruktuurin. Pekka 

Sulkunen (2006, 35–36) sanoo, että sosiaalialan projektit syntyvät usein 

auttamisen halusta ja toiminnan tarpeesta ja ne saattavat olla ainoa tapa 

saada huono-osaisimpien ääni kuulumaan ja ohjata heille tukea heidän 

tarvitsemallaan tavalla. 

Hankkeistaminen ja projektimaistaminen eivät koske vain yksittäi-

siä uudistuksia, vaan projektien avulla pyritään suuntaamaan yhteiskun-

nallista kehitystä kokonaisvaltaisessa mielessä. Pauli Kettunen (2001c) on 

arvostellut puhetta hyvinvointivaltioprojektista ja sen päättymisestä. Hy-

vinvointivaltio on rakentunut monista puroista, monien toimijoiden tu-

loksena, eikä se ole ollut kenenkään ”projekti”. Sen sijaan tänä päivänä 

projektiyhteiskunnan hallintamuodon mukaisesti koko yhteiskunta – ins-

tituutiot, politiikat, kansalaisten subjektiudet – pyritään kääntämään vai-

kuttajien määrittelemään suuntaan, tekemään Suomesta jotain, vaikka-

pa maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva yhteiskunta (Lissabonin 

strategian kielellä). Tähän kuuluu myös kehittämishankkeiden ja projek-

tien alati virtaava syöttäminen sosiaali- ja terveysalan kentille. 

Laajoja yhteiskuntapoliittisia uudistuksia on helpompi ajaa läpi ot-

tamalla ne ensin käyttöön määräaikaisina, alueellisesti rajoitettuna kokei-

luna. Hankkeista ja projekteista on tullut kokeilujakin tärkeämpi uudista-

misen väline; tosin raja kokeilun, hankkeen ja projektin välillä on liukuva. 

Kokeilussa laitetaan määräajaksi toimeen tietty, etukäteen sovittu uudis-

tus. Hankkeet, ainakin kansallisen terveydenhuollon ja sosiaalialan kehit-

tämishankkeiden kaltaiset suuret valtakunnalliset hankkeet, ovat raame-

ja, joihin houkutellaan paikallisia toimijoita ja näiden omia innovaatioita. 

Projektin käsite soveltuu lukuisiin tarkoituksiin ja siten projektista on tul-

lut aika sekalainen väline. Projektissa olemassa olevia resursseja organisoi-

daan uudestaan jonkin tietyn tavoitteen toteuttamiseksi ja näin innovaa-

tiokyvyn ja energisoinnin toivotaan maksimoituvan. Tuomas Nevanlinna 

ja Jukka Relander (2006) toteavat yksin sisäasiainministeriössä olevan kul-

lakin hetkellä laskutavasta riippuen sadasta neljäänsataan hanketta. Toisen 

esimerkin voi poimia Kansallisen terveyshankkeen piiriin kuuluvan han-

kerahoituksen vaikuttavuuden arviointiraportista (STM 2006). Raportin 
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mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon jaettiin vuosina 2003–2005 hanke-

avustuksia 630 hankkeeseen, osa ministeriön, osa seudullisina hankkeina 

lääninhallitusten toimesta. Yhteensä rahaa on sijoitettu 105 miljoonaa eu-

roa. Se ei ole vähän, mutta pikkusumma ruotsalaisten aiemmin kerrotun 

miljardipanostuksen rinnalla. 

Sosiaali- ja terveysalan kenttä suhtautuu hankkeisiin ja projekteihin 

ambivalentisti, ja niitä kutsutaan herkästi projekti- tai hanketehtailuksi, 

myllyksi, viidakoksi, bisnekseksi tai sirkukseksi. Hankeväsymys on taval-

linen tyytymättömyyden aihe. Ammattilaisilla on tunne, etteivät he voi 

keskittyä työnsä tekemiseen kunnolla, kun joudutaan osallistumaan liian 

monenlaisiin organisaatiouudistuksiin ja kehittämishankkeisiin. Muuten-

kin kuormittunut henkilöstö kokee ne usein ylimääräiseksi painolastik-

si, johon sitoudutaan huonosti. Toisaalta pako raskaasta ja vastuullisesta 

perustyöstä sellaiseen määräaikaiseen projektiin, jossa ei ole suoraan vas-

tuussa ihmisten elämästä, voi olla helpottava katkos. 

Ainakin terveydenhuoltoon on syntynyt hankkeesta toiseen siirty-

vien ihmisten ammattikunta. Koulusektoria ja ammatillisia oppilaitoksia 

tutkinut Karin Filander (2006) sanoo, että opetustyön arvostus on kato-

amassa niistä. Sen sijaan opettajia palkitaan kehittämishankkeista ja eri-

koistehtävistä. Opettamistyöhön ja oppilaiden ammattiopetukseen kes-

kittyviä pidetään kelkasta pudonneina. Olisiko sosiaalipalveluissa samoja 

tendenssejä? Sielläkin hankkeista ja kehittämistyöstä kiinnostuneet hen-

kilöt ja kunnat profiloituvat muiden joukosta. Mutta onko perustyöhän 

keskittyvä kelkasta pudonnut? Suurin tunnustettu ongelma on se, että on-

nistuneidenkin projektien tuloksia on vaikea istuttaa pysyviksi toiminta-

tavoiksi. Niiltä puuttuvat ankkuroitumisen ja levittämisen mekanismit, ja 

tulokset tuntuvat haihtuvan ilmaan (myös Arnkil 2006).

Hankkeisiin pannut rahat ovat eräänlaista riskirahaa. Kaikki hank-

keet eivät onnistu ja tuota tulosta. Epäilyjä herättää sekin, että hankkeisiin 

löytyy rahoitusta (STM, Sitra, Tekes, RAY, ESR, TM, TSR), kun varsinai-

nen toiminta on tiukoilla ja yleinen logiikka on, että uudistuksia saa esit-

tää, kunhan ne eivät maksa mitään. Esimerkiksi tälle vuodelle 2006 Sosi-

aali- ja terveysministeriö myönsi 55 miljoonan euron määrärahan kuntien 

ja kuntayhtymien haettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-

hankkeisiin. Kun resursseja ohjataan yhä enemmän hankkeisiin ja projek-

teihin, kunnat ja järjestöt joutuvat turvaamaan omaa rahoituspohjaansa 
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ja palvelujen jatkuvuutta myös väliaikaisella projektirahoituksella (Möt-

tönen & Niemelä 2005). Ainoa tapa saada lisäresursseja perustoiminto-

jen ylläpitoon saattavat olla projektin keksiminen ja sen avulla tarvittujen 

henkilöiden työllistäminen. Projektin käyttö työllistämiseen ei vastaa ra-

hoittajan tavoitetta, joka on innovaation tuottaminen ja juurruttaminen. 

Osa projektimaisista rahoituslähteistä on tarkoitettu muille kuin kunnille 

ja julkisyhteisöille. Täten niiden hankkiminen paikalliseen käyttöön edel-

lyttää monien toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Kuntien rahoi-

tustilanne eriytyy sen mukaan, miten ne panostavat hankkeisiin ja miten 

ne pärjäävät kilpaillun hanke- ja projektirahan markkinoilla. Kukaan ei 

oikein pysty sanomaan, olisivatko resurssit viisaammassa käytössä palve-

lujen pysyvinä virkoina.

Projekteissa on muitakin ongelmia. Projektit ylläpitävät työsuhtei-

den pätkittymistä. Projektisuunnitelmien tekeminen, rahojen hakeminen, 

projektien raportointi ja evaluointi kuluttavat resursseja, ja erityisen työ-

lästä byrokratia on EU-rahoituksessa. Uuden rahoituksen varmistaminen 

voi vaatia enemmän näyttöarvoa ja mediaseksikkyyttä kuin todellisia saa-

vutuksia. Projekteja voidaan myös käyttää vääriin tarkoituksiin. Lukuisia 

terveydenhuollon muutosprojekteja johtaneen Yrjö Engeströmin (Dialogi 

2005/7) mielestä projektit soveltuvat tilanteisiin, joissa ratkaistava ongel-

ma on rajattu ja sillä on selkeä paikka osana isompaa kokonaisuutta. Sen 

sijaan suuria yhteiskunnallisia uudistuksia ei voi pakata projekteiksi. En 

tiedä, miten ministeriön näkökulmasta pitää paikkansa Helsingin Sano-

mien (1.7.2005) väite, että ”projektirahoitusta ei ohjaa eikä valvo kukaan”, 

eikä kukaan tiedä, paljonko erilaisia projekteja on yhteensä, ja että ”nyt 

etenkin sosiaali- ja terveysministeriö on hermostunut siihen, että hank-

keisiin vuosittain myönnettävät kymmenet miljoonat eurot eivät tuota 

juuri mitään tulosta”. 

demokratian jälkeen – kenelle ja mistä vastuussa? 
Hallinnan tematiikassa ei ole kysymys vähemmästä kuin markkina- ja kil-

pailukyky-yhteiskunnalle ja -valtiolle rakentumassa olevasta uudesta val-

ta- ja hallintamuodosta. Viimeisen neljännesvuosisadan kehityksessä sosi-

aali- ja terveysturvan institutionaalinen rakenne on säilynyt vailla suuria 
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murroksia, vaikka sen ideologiassa ja politiikassa onkin uusia suuntia. Sen 

sijaan suurempia muutoksia on tapahtunut siinä tavassa, jolla valtiota hal-

litaan. Kati Rantalaa ja Pekka Sulkusta (2006, 7–8) lainaten ”monet län-

simaisten yhteiskuntien valtajärjestelmien muutoksista ovat olleet valta-

via suhteessa länsimaisen demokratian ”pyhiin” periaatteisiin ja arvoihin 

– universalismiin, parlamentarismiin, legalismiin ja kansallisvaltioajat-

teluun. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa on luonnehtinut 

parlamentaarisesti ohjattu teollinen kasvu, jota on tukenut keskitetty val-

tiobyrokratia ja julkinen palvelujärjestelmä. Tämä järjestelmä on melko 

lyhyessä ajassa murtunut strategisista kohdistaan ilman minkäänlaisia 

vallankumouksia, suuria historiallisia tapahtumia tai poliittisia liikkeitä 

(…) Valtio on vetäytynyt tai vetäytymässä infrastruktuurin tuotannosta ja 

ylläpidosta, markkinoille on raivattu lisää tilaa ja parlamentaarisen ohja-

uksen luonne on muuttunut”. 

Kirjoittajien mukaan murroksen mittakaavan ja luonteen ymmärtä-

mistä ovat haitanneet niin yhteiskuntatieteen kiinnostumattomuus val-

tiosta kuin prosessien keskeneräisyys ja liikkuvuus. Tutkijoiden mukaan 

keskeneräisyyteen on yksi lääke eli katsominen noissa prosesseissa pitem-

mällä olevien maiden suuntaan. Euroopassa Iso-Britannia on tällainen 

helppo kohde jo siksi, että brittilehdet ja englannin kieli dominoivat yh-

teiskuntatieteissä. Mutta missä määrin Suomi seurailee Britanniaa, kun 

hyvinvointi-instituutioissa on kuitenkin huomattavia eroja ja mentalitee-

teissakin ehkä jotain? Kuten John Clarke (2004, 103) sanoo, ”uusliberalis-

mi puhuu englantia”37 ja anglomaat ovat olleet uusliberalismin varhaiset 

omaksujat. Onko Pohjoismailla omaa polkua ja onko Suomi sillä polulla? 

Nämä kysymykset jäävät tässä kirjassa vaille vastausta. Kieltämättä minun 

katsettani, sitä mitä näen ympärilläni suomalaisessa yhteiskunnassa, ohjaa 

nimenomaan anglosaksinen kirjallisuus. 

Sulkusen ja kumppaneiden aikalaisdiagnoosin ydin on projekti, ja he 

nimeävät uuden hallintamuodon ja valtajärjestelmän projektiyhteiskun-

naksi, vaikka myös sopimus, kumppanuus, ohjelma, rahasto ja arviointi 

olisivat heidän mielestään sopineet avainsanoiksi (Sulkunen 2006). Pro-

jekti korostaa toimijuutta, suunnitelmaa, tavoitteita, tahtoa ja saavutta-

mista ja se ilmenee kouriintuntuvimmin nimenomaan julkisten valtajär-

jestelmien muutoksena. Mutta uusi hallintamuoto rikkoo valtion rajan. 

37 Kiinnostavaa kyllä, myös kriittinen tutkimus puhuu englantia.
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Kysymys on koko kypsän, globalisoituneen kapitalismin hallintamuodos-

ta. Se ulottuu koko yhteiskuntaan ja siksi Sulkunen kumppaneineen ni-

meää kohteensa projektiyhteiskunnaksi eikä projektivaltioksi. Liittäessään 

projektiyhteiskuntaan ohjelmapohjaisen suunnittelun, puitelainsäädän-

nön, ministeriöiden vallan kasvun, tulosjohtamisen, yksityisen ja julkisen 

sektorin yhteen kietoutumisen, byrokraattisten hierarkioiden korvautu-

misen verkostoilla, kansalaisten lisääntyvän vastuun elämänsä järjestelyis-

tä, työelämän joustot ja paljon muuta he kattavat käsitteellä paitsi julkisen 

hallinnon muodonmuutoksen myös muita yhteiskunnallisia ilmiöitä sa-

moin kuin kansalaisuuden uudelleenmuotoilun. 

Kansalaisten tahto valtiovarainministeriön kukkarossa 

Hyvinvointivaltio on politiikan demokratisoitumisen tulos ja demokra-

tian sylissä, kuten Norman Barry (1999) sanoo. Tämän kirjan keskeinen 

teesi on koskenut hyvinvointivaltion taloudellisen rajan vetämistä ja ta-

loudellisen tilivelvollisuuden juurruttamista jälkiekspansiiviseen hyvin-

vointivaltioon. Demokratian ja valtion liittoon on yhä vahvemmin astu-

nut kolmanneksi pyöräksi taloudellinen vastuu ymmärrettynä julkisen 

talouden tiukkuuden ylläpidoksi. Kansantalouden resursseista noin puo-

let on julkisen talouden käytössä ja näin on helppo hyväksyä vaatimus jul-

kisten resurssien vastuullisesta käytöstä. Silti on kysyttävä, mitä taloudel-

lisen rajan vetäminen sekä tuottavuuden, tehokkuuden ja läpinäkyvyyden 

tekniikat tekevät yhteiskunnan normatiiviselle ideaalille, demokratialle, 

politiikalle ja kansalaisuudelle. Kun julkisten resurssien käyttöön haetaan 

kustannustehokkuutta, kysymys on suuremmista asioista kuin siitä, tuot-

taako yksityinen kotipalvelu tai sairaala julkista kotipalvelua ja sairaalaa 

tehokkaammin. Kysymykset yhteiskunnasta, demokratiasta, kansalaisuu-

desta ja poliittisesta kontrollista kuitenkin kätkeytyvät ja piiloutuvat sil-

loin, kun näkyvä esityslista koskee kustannuksia, vaikuttavuutta ja laatua. 

Paitsi kustannuskontrolli myös hyvinvoinnin projektoitunut monitaso-

hallinta nostaa pinnalle demokratian ja poliittisen tahdon ja vastuun ky-

symykset. Stefan Sjöblomin (2006) mukaan esimerkiksi valitonhallinnon 

ohjelmajohtamista valmistelevissa asiakirjoissa on pohdittu silmiinpistä-

vän vähän demokratiavaikutuksia. 



Stakes 2006

8   Hyvinvoinnin hallinta – julkisen ja yksityisen vastuun vaihtuvat muodot

2�1

Kansalaisten tahdon ja taloudellisesti piiritetyn tai ahtautetun hyvin-

vointivaltion välillä on kuilu. Paul Pierson (1996; 2001abc) korostaa tä-

tä vetämällä rajan hyvinvointivaltion ”vanhan”, uusia etuuksia antavan, ja 

”uuden”, menokasvua patoavan ja etuuksia rajoittavan politiikan väliin. 

Ekspansio merkitsi suosittujen päätösten tekemistä alikehittyneiden int-

ressiryhmien oloissa, rajoittaminen epäsuosittujen päätösten tekemistä 

hyvin organisoitujen etu- ja asiakasryhmien ja valtaistettujen, oikeuksis-

tana tietoisten kansalaisten oloissa. Vaikka sosiaalipolitiikan rakentamis-

ta ei voi jakaa jyrkkärajaisesti etuuksien antamiseen ja rajoittamiseen, niin 

varmaankin kansalaisten odotuksien patoaminen on tullut yhä akuutim-

maksi. Jos taloudellisten mahdollisuuksien ja kansalaisten odotusten vä-

lillä on kuilu, pystyykö poliittinen demokratia sopimaan julkisten vastui-

den karsimisesta vai tapahtuuko tämä väistämättä hiipivänä eroosiona? 

Niin kansalaismielipiteen kuin parlamentaaristen edustajien on vaikea 

priorisoida hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikan sisällä ja valita jotain jo tun-

nustetuista tarpeista vähemmän tärkeiksi. Kun kaikki näyttää tarpeellista, 

jälkeen jäämisen ja hylkäämisen riski on suurin vähävaltaisten ja huono-

osaisten etuuksissa ja palveluissa. 

Suomalaisessa poliittisessa valtajärjestelmässä on parissakymmenes-

sä vuodessa tapahtunut merkittäviä muutoksia, muun muassa siirtymä 

presidenttivallasta kohti hallituskeskeistä parlamentarismia. Seppo Tiiho-

nen (2006) huomauttaa, että parlamentarismi on tehnyt poliitikot entis-

tä riippuvammiksi äänestäjistä ja saanut heidät herkistymään äänestäjien 

viesteille. Tämä on vaikeuttanut päätöksentekoa, etenkin poliittisen järjes-

telmän kykyä tehdä ”kansalaisten etua heikentäviä rakenteellisia päätök-

siä”. Meillä on aika tavallinen ajatus, että kansalliset eliitit tietävät, mikä 

olisi oikeaa politiikkaa, miten toimintaympäristö on muuttumassa ja mi-

ten muuttuvaan toimintaympäristöön mukaudutaan. Ongelma on vain, 

että kansa ja etujärjestöt pitäisi saada hyväksymään ”viisas politiikka”. 

Suomessa on pitkä perintö, jonka mukaan erityisesti ulkoisen uhan edes-

sä on koottu kansallisten eliittien määrittelemä konsensus. Suomen lama-

politiikka kertoo niistä edellytyksiä, joiden varassa leikkauspolitiikka voi 

onnistua: akuutti talouskriisi, ulkoinen riippuvuusuhka, päättäjäryhmi-

en konsensuksen rakentaminen kahdella rintamalla (parlamentaarisesti 

ja korporatiivisesti), päätöksenteon institutionaalisten kehysten muotoi-

lu (valtiovarainministeriön valta, kehysbudjetointi, laskennallinen valti-



Stakes 2006

KUKA VASTAA?

2�2

onosuusjärjestelmä, määräenemmistösäädösten muutos), muutospakon 

konstruointi ja kriisitietoisuuden luominen koko kansaan. Ehkä myös 

suomalainen mentaliteetti ja historiallinen muisti – uhraukset, kärsimyk-

set, tinkiminen – esittivät osaansa. Niinpä nyt näkeekin kaipailtavan ly-

hyttä ja terävää kriisiä, joka helpottaisi kansan tahdon vastaisten rakenne-

muutosten aikaansaamista. 

Demokratian jälkeen asiamiesvaltio? 

Kansalaisten tahdon ja taloudellisen ahtauden välinen repeämä on yk-

si niistä mekanismeista, jotka synnyttää jälkidemokraattisia tendenssejä. 

Jälkidemokraattinen (post-democracy) on Colin Crouchin (2004) käyttä-

mä käsite. Jälkidemokratia ei viittaa epädemokraattisuuteen, vaan muun-

tuneeseen, henkilökohtaistuneeseen, illuusionsa menettäneeseen demo-

kratiaan. Oireita ovat kansalaisten epäluulo poliitikkoja kohtaan sekä 

politiikkaa, äänestämistä ja luottamustehtäviä kohtaan tunnetun kiinnos-

tuksen hiipuminen. Vastaavasti erikoistuneella poliittisella luokalla eli aja-

tuspajoilla, asiantuntijoilla, lobbaajilla ja kansainvälisillä asiantuntijaorga-

nisaatioilla on enemmän valtaa.38 Poliitikoista on tullut pikemmin myyjiä 

(shopkeepers) kuin hallitsijoita. He tunnustelevat herkeämättä, mitä hei-

dän tulisi asemansa säilyttääkseen antaa politiikan kuluttajille. Crouchin 

mukaan demokratian kuihtumisella on rakenteelliset taustansa ja se kul-

kee käsi kädessä hyvinvointivaltion rapautumisen ja tuloerojen kasvun 

kanssa. Kun prosessi tapahtuu valtioiden välisten ja valtioiden rajat ylit-

tävien sopimusten avulla (WTO, EU), siinä on kansallisen demokratian 

uhkia. Crouchin teesin mukaan demokratian kuihtumista ei voi kääntää, 

mutta sitä voi pehmentää ja haastaa. 

Sosiaalipolitiikan teoriassa sosiaalinen kansalaisuus on nähty luok-

kajakojen ja markkinoiden vastaisena prinsiippinä. Kun taloudessa ja yh-

teiskunnassa ihmiset ovat eriarvoisia, kuuluvat luokkiin, niin suhteessa 

valtioon he ovat yhdenvertaisia poliittisia ja sosiaalisia kansalaisia, jotka 

ilmaisevat tahtonsa demokraattisessa prosessissa. Vaikka markkinoiden 

38 Tätä näkemystä vastaan voi asettaa esimerkiksi Ulrich Beckin (1995) kannattaman tee-
sin, että politiikka ei ole kadonnut, se on vain siirtynyt ”politiikalle merkityistä paikoista” alapo-
liittisille areenoille. Beckin alapolitiikan käsite on kovin kattava, sillä se sisältää yhtä hyvin nuo-
risoprotestit kuin suuryhtiöiden vallan, ja miksei aivoriihetkin. Jälkidemokratian ja alapolitiikan 
vaikutusvallan teesit ovat kaksi katsetta samaan ilmiöön. 
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ja valtion rajaa on piirretty moderneissa yhteiskunnissa eri tavoin, niin 

useimmiten taustana on ajatus, että sosiaalista kansalaisuutta tulee suojel-

la ja etäännyttää markkinakilpailusta ja voiton tavoittelusta. Viimeksi ku-

luneiden parinkymmenen vuoden murroksessa sen on korvannut vakau-

mus, että julkisen palvelun tehokkuutta ja laatua voidaan kohentaa, jos 

julkisen palvelun käytännöt ja eetos korvataan liike-elämän käytännöil-

lä ja jos valtio asettuu kumppanuussuhteisiin liike-elämän kanssa. Crouch 

katsoo, että politiikan luonteen muutos ja markkinaideologia ovat kult-

tuurisessa vastaavuussuhteessa toistensa kanssa. Poliitikot joutuvat myy-

mään itseään aina uudestaan, tekemään itsestään brändin. Heidän asut-

tamansa poliittisen maailman logiikka on lähellä yksityistä liike-elämää. 

Mutta hallitus ja puolueet eivät voi päästä lopullisesti tähän maailmaan, 

ennen kuin koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalvelujen tuotanto on ulkois-

tettu alihankkijoille niin, että julkinen valta ei ole vastuussa niiden tuotan-

nosta sen enempää kuin Nike on vastuussa niiden tossujen tuottamisesta, 

joita se ”brändää”. Päätellen nykyisestä uussääntelystä julkiset ja poliitti-

set toimijat eivät ainakaan lähitulevaisuudessa ole aivan pääsemässä tähän 

vastuuttomaan tilaan, jossa heidän roolikseen jäisi vain hyvinvoinnin (vai 

minkä?) brändin ylläpito! 

Niin valtion kuin kuntien on poliittisessa päätöksenteossa otettava 

huomioon kahdenlaisia kansalaisia ja kuntalaisia: poliittisia kansalaisia 

ja sosiaaliturvan sekä palvelujen käyttäjiä (Haverinen 1999, 185). Riitta 

Haverista siteeraten, valittu talouden logiikka tuottaa (kunnissa) ristirii-

toja poliittisen areenan, toimeenpanoareenan ja kansalaisten suhteisiin. 

Kunnan legitimiteetin säilyminen vaatisi sekä edustuksellisen demokra-

tian toimivuutta että talouden tiukkuuden oloissa suoran osallistumisen 

foorumeita. Osa 1980-luvulta saakka kehkeytyneen uuden julkishallinnon 

ideologiaa ovatkin kansalaisläheisyys, kansalaisosallistuminen ja asiakas-

keskeisyys (Alasuutari 2004). Yleisenä tendenssinä jälkidemokraattisuus 

merkitsee kahta vastakkaista tendenssiä, kansalaisuuden poliittisen kapa-

siteetin menetystä mutta kuluttaja- ja asiakaskapasiteetin kasvua (Crouch 

2004). Samalla kun kansalaiset menettävät mahdollisuuttaan siirtää huo-

liaan poliittiseksi toiminnaksi, julkinen hallinto orientoituu asiakaslähtöi-

semmin. Sakari Hänninen sanoo, että hyvinvointivaltion kritiikin taus-

talla on edustuksellisen demokratian ja enemmistödemokratian kritiikki. 

Hänninen myös siteeraa Chantal Mouffen näkemystä, jonka mukaan täl-
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laisessa tilanteessa tulisi edistää uskollisuutta demokraattisille instituuti-

oille. Paras tapa tähän ei ole osoittaa, mitä rationaaliset agentit valitsisivat 

”tietämättömyyden tilassa tai verhon takana” (viittaa John Rawlsiin) tai 

”neutraalissa dialogissa” (viittaa Jürgen Habermasiin), vaan vahva samais-

tuminen demokraattisiin instituutioihin. Tämä edellyttäisi sellaisia suh-

teita, käytäntöjä, kielipelejä ja tiloja, jotka tuottavat demokraattisia sub-

jektiasemia (Hänninen 2005).

Kansalaisten oikeudet julkisen vallan asiakkaina ja kuluttajina ovat 

vahvistuneet. Tätä voi kuvata myös siirtymänä asiamies- ja agenttivalti-

oon, jonka kansalaiset ja muut toimijat, päämiehet, valtuuttavat valtio-

ta tuottamaan vakuutuksia ja palveluja. Pari vuotta sitten EVAn raportti 

”Menestyksen eväät” (Ruokanen 2004, 81–82) julisti, että ”(o)n lakatta-

va puhumasta hyvinvointivaltiosta, sillä se viittaa holhoukseen ja haluun 

kierrättää kaikki julkisen kautta. On ruvettava puhumaan kansalaisten 

hyvinvoinnista, toimivasta Mahdollisuuksien yhteiskunnasta, jossa olen-

naisinta on laadukkaiden palvelujen tarjoaminen asiakkaille.” Julkisten 

organisaatioiden johdolle osoitettu tilivelvollisuus tulos- ja kustannusvas-

tuuna ilmaisee ja juurruttaa tätä samaa ymmärrystä, jossa tavoitteena on 

laadukkaiden tuotteiden tuottamista kustannustehokkaasti. Jos valtio on 

vain yksi palvelutuottaja muiden joukossa, siirtymät julkisesta yksityiseen 

on entistä helpompi panna toimeen. 

Pekka Sulkusen teesi valtajärjestelmän muutoksesta kuvaa samaa 

prosessia. Sulkunen (2006, 17) toteaa, että nykyisessä hallintatavassa kan-

salaiset nähdään valtion asiakkaina ja palveluiden kuluttajina, ei niinkään 

poliittisen tahdon lähteinä. Sopimusretoriikka mullistaa liberaalin po-

liittisen teorian käsitykset kapitalistisesta valtiosta, joka parlamentaaris-

ten instituutioiden, etujärjestöjen ja aatteellisten yhteisöjen keskinäisten 

neuvottelujen tuloksena edustaa eräänlaista yleistahtoa, kansalaisten oi-

keustajua ja yhteistä hyvää. Uuden julkishallintoajattelun mukaan valtio 

on vain yksi kumppani muiden joukossa, osapuoli, jolla on velvoitteita 

kuluttajiksi hajautuneita kansalaisia kohtaan, mutta ei niinkään ”yhteis-

kuntaa” kohtaan. Uuden hallinnan konseption mukaisesti valtion vastuu-

ta on hienovaraisesti ohjattu uusiin uomiin. (Yhteiskunta)poliittiset toi-

mijat ovat päästäneet irti ja jättäneet enemmän markkinoiden, perheiden, 

yhteisöjen ja yksilöiden omaan varaan. Valtion vahvasta vastuusta eli hy-

vinvoinnin tuottamista ja kansalaisten hyvää koskevasta velvollisuudesta 
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on tapahtunut siirtymää kahteen suuntaan. Yhtäältä valtion on luotava 

institutionaalisia kehyksiä hyvinvoinnin markkinoille. Toiseksi valtio on 

transformoitunut kohti monitoroivaa ja arvioivaa valtiota. Valtion vastuu 

on siis ottanut askeleen vahvasta asioiden järjestämistä koskevasta velvol-

lisuudesta kohti jälkikäteistä selonteko- ja tilivelvollisuutta ja arvioinnin 

kohteeksi asettumista. 

vastuusubjekti ja läpinäkyvyyden eetos
Suomessa suositun sosiologisen aikalaisdiagnoosin (Beck, Giddens) mu-

kaan olemme siirtyneet toiseen tai jälkitraditionaaliseen moderniin, jos-

sa teollisen yhteiskunnan varmuudet ja traditiot eivät enää ohjaa ja turvaa 

elämää. Itseään refleksoivien yksilöiden on pakko tehdä omat valintan-

sa, rakentaa oma elämänsä, ottaa niistä vastuu ja myös kokeilla uusia al-

kuja silloin, kun entiset valinnat – työpaikka tai avioliitto – pettävät. Ai-

kalaisdiagnoosi konstruoi valinta-/vastuusubjektin, jolla on refleksiivistä 

kapasiteettia ottaa vastuu omista valinnoistaan. Hallinnan analytiikan 

kulmasta huomio kiintyy niihin hallinnan, vallan, tiedon ja julkisuuksi-

en prosesseihin, joilla subjekteja ja kansalaisuutta uudelleenmuovataan. 

John Clarkea (2005) lainaten olen kiteyttänyt tämän aktivoiduksi, valtais-

tetuksi, vastuutetuksi ja hylätyksi kansalaiseksi. Listaa olisi voinut jatkaa ja 

täsmentää: kannustettu, oikeuksin varustettu, sopimuksellistettu. Clarke 

tarkoittaa hylkäämisellä kaikkia niitä käytäntöjä, joilla valtio orientoituu 

talouselämän intressejä toteuttavaksi kilpailuvaltioksi kansalaisten int-

ressien sijaan. Olen edellä hylkäämisen käsitteellä suunnannut huomion 

kuitenkin niihin mekanismeihin ja käytäntöihin, joilla nimenomaan epä-

onnisimpia ja huono-osaisimpia sosiaaliturvaa tarvitsevia kansalaisia jä-

tetään jälkeen tulojen ja hyvinvoinnin kehityksestä. 

Aktivointi, valtaistaminen, vastuuttaminen ja hylkääminen sisältä-

vät keskenään ristiriitaisia prosesseja ja käytäntöjä. Kriittiset analyysit nä-

kevätkin valtaistamisen ja sen käytännöt kuten subjektiiviset oikeudet, 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeudet, uudet osallistumis-

foorumit vain ideologisena ja retorisena sumuverhona, jonka alla vastuut-

taminen ja hylkääminen voidaan laittaa toimeen. Ajattelen kuitenkin mie-

luummin Clarken tavoin, että prosessit ovat aidosti ristiriitaisia. Clarke 



Stakes 2006

KUKA VASTAA?

2�6

katsoo, että ristiriitaisten ja vastakohtaisten prosessien taustalla on pyrki-

mys sekä tuottaa ja integroida yhtä yhtenäistä kansakuntaa (”meitä”) että 

hallita sen väestön sisäisiä jakoja ja moninaisuutta. New Labourin iskulau-

sein ”me”on suvaitsevien, lainkuuliaisten, ahkerien ja vastuullisia kulutus-

valintoja tekevien perheiden kansakunta. Samalla ”meihin” on liitettävä 

ero, seksuaaliset vähemmistöt ja heteroseksuaaliset perheet, lakia rikko-

vat ja kuuliaiset, nuoret ja vanhat ihmiset, rationaaliset päätöksentekijät 

ja vastuuttomasti käyttäytyvät, ahkerat perheet ja sosiaaliriippuvat, koko 

monikansallinen ja -kulttuurinen väestö. Väestön eri ryhmille ja kerros-

tumiselle on suunnattava kohdentavia toimia, joilla ne pidetään mukana 

yhdessä kansakunnassa. 

Suomen väestön hallinta on yksinkertaisempaa, mutta siitä huo-

limatta valtion ja kansalaisen suhdetta uudelleenmuovataan meilläkin. 

Suomessa ei puhuta kansakunnasta (nation) mutta kylläkin ”meistä” ja 

”yhteiskunnasta” ja ”meillä” on haaste: kilpailukyvyn ylläpito muuttuvas-

sa toimintaympäristöstössä sekä yhteiskunnan innovaatiokapasiteetin ja 

suorituskyvyn alituinen kehittäminen. Suomalainen retoriikka on talous-

puheen ja kilpailukyvyn sanaston lävistämää ja vähemmän moralisoivaa 

kuin anglomaiden retoriikka (myös Julkunen 2004c). Mutta myös Suo-

messa eroa on hallittava, ja ennen mutta syrjäytymisuhan alaiset, erityi-

sesti syrjäytymisuralle joutumassa olevat nuoret, on integroitava mukaan 

kilpailukyky-yhteisöön, jos ei muuten niin vaikeasti työllistyvinä aktivoin-

tipolitiikan kohteina. Vaikka ”meidän” hallinta nojaa eriytyvään politiik-

kaan, kansalaisten puhuttelun tavat ovat yhteisiä. Niin menestyvää keski-

luokkaa kuin huono-osaisia sosiaalihuollon ja sen projektien asiakkaita 

puhutellaan subjektivoinnin ja aktiivisuuden tekniikoilla, siis oikeuksil-

la, sopimuksilla, valinnoilla ja niistä seuraavalla omalla vastuulla.Yhteis-

ten puhuttelujen ja tekniikoiden seuraukset sen sijaan eriytyvät sosiaali-

sesta ryhmästä toiseen. 

Julkinen vastuukeskustelu ei juuri pohdi vastuun määrittelijää ja vas-

tuun määrittelyyn sisältyviä eettisiä ristiriitoja. Kuka määrittelee vastuul-

lisen käyttäytymisen? Laki, yhteiset sosiaaliset normit, henkilökohtainen 

etiikka? Sosiaalipoliittisissa yhteyksissä oletetaan pitkälle yhteiset vastuul-

lisuuden normit ja etiikka. Ideaalinen vastuusubjekti ei käyttäydy tavalla, 

joka lisää sosiaalipoliittista kuormaa: hän ei vaaranna terveyttään, ei lai-

minlyö koulutustaan tai lapsiaan. Hän on riippumaton, eikä hän laske tois-
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ten varaan. Mutta hän on myös toisista, ainakin ansaitsevista avuttomista 

”välittävä” ja hän vähentää näinkin sosiaalipoliittista kuormaa. Mutta on 

ainakin yksi alue, jossa julkisessa keskustelussa ei löydy yhtenäistä vastuul-

lisen käyttäytymisen normia. Se on perhe ja pienten lasten hoidon paikka. 

Emotionaalisimmat kiistat käydään alle kolmivuotiaiden lasten päivähoi-

dosta, eivätkä sävyt ole muuttuneet paljonkaan sitten 1960- ja 1970-luku-

jen päivähoitokiistojen (Julkunen 1994b). Myös kokonaiskoulupäivä on 

ajankohtainen esimerkki siitä, miten näkemys vastuullisesta toiminnas-

ta jakautuu. Niin koulupäivän pidentämistä kuin pitämistä ennallaan voi-

daan pitää vastuullisena politiikkana, ja niin lasten antamista järjestetyn 

toiminnan huomaan kuin tuloa kotiin (tyhjäänkin vai oletetaanko sinne 

vanhempi?) voidaan pitää vastuullisena vanhemmuutena.

Kansalaisilla on taattuja oikeuksia, samoin kuin monenlaisia infor-

maatiokanavia. Jos he ovat riittävän nokkelia, he voivat hankkia itsel-

leen juristien, lääkärien tai muiden vastaavien asiantuntijatietoa ja näin 

neuvottelevamman aseman suhteessa ammattilaisiin. Mutta monetkaan 

taatut oikeudet eivät lankea itsestään. Toomas Kotkas (2006) sanoo, et-

tä kansalaisista on tehty pelaajia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 

markkinoilla. Jos haluaa pitää kiinni lakien turvaamista oikeuksista, on 

osattava ja ymmärrettävä hakea itselleen oikeutta, yhä useammin myös oi-

keusistuimista. Mutta jo pelkkä sukkulointi monimutkaistuvassa, verkos-

toituvassa ja projektimaistuvassa palvelujärjestelmässä asettaa avuttomille 

ja syrjäytymisvaarassa oleville ylivoimaisia pätevyysvaatimuksia. Palvelua 

on etsittävä ja jonotettava useista toimintayksiköistä, asioimisessa tarvi-

taan vuorovaikutustaitoa, ajankäytön hallintaa, suunnitelmallisuutta ja 

eri palveluiden yhteensovittamista. Tähän ongelmaan on myös pakko vas-

tata uusin käytännöin, ja niin muodikas sanasto saa yhden lisän. Palvelu-

prosessin keskitettyä ja vastuullista prosessia yhdessä palvelun käyttäjän 

kanssa kutsutaan case managementiksi, yksilökohtaiseksi palveluohjauk-

seksi (Hyttinen 2003). Voi miettiä, missä määrin valitusten kasvu heijas-

taa aktiivista, oikeuksien ja tiedolla valtaistettua, missä määrin omista va-

linnoista vastuutettua, ja missä määrin hylättyä kansalaista. 

Tämän ajan ideologia vaatii vastuuta myös itsestä ja omien potenti-

aalien kehittämisestä tavalla, jossa oma itse ja elämäkin ovat keskeneräi-

siä projekteja. ”Aina voi kasvaa, aina voi tehostaa, aina voi vallata lisää 

markkinaosuutta, loppua ei näy; aina voi kehittyä, aina voi tehdä parem-
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min, aina voi kokea uutta, aina voi oppia, loppua ei näy” (Nevanlinna & 

Relander 2006). Kilpailukyky-yhteiskunnan rationaalinen vastuusubjek-

ti orientoituu pikemmin omien kompetenssien ja vakuuksien varmista-

miseen kuin kollektiivisiin takuisiin poliittisen toiminnan kautta. Sille il-

miölle, että subjektiivisen hyvinvoinnin tai onnellisuuden kasvu ei vastoin 

mikrotaloustieteen perusoppia enää seuraakaan kulutuksen kasvua, löy-

tyy kilpailukyky- ja vertailuyhteiskunnasta monia selityksiä. Yhdeksi voisi 

tarjota autonomisen, itseään kehittävän, valinnoistaan vastuullisen, tilin- 

ja selontekovelvollisen subjektiuden tuotantoa, joka kieltää meitä olemas-

ta heikkoja, epätäydellisiä ja riippuvia. 

Hylkääminen, epävarmuus ja vastuuvaatimus kohtaavat epätasaisesti 

eri sukupolvia ja väestöryhmiä. Vaikka myös keskiluokan työn vaatimuk-

set ovat kiristyneet markkina- ja kilpailuyhteiskunnassa, onnekkain osa 

(meistä) keski-ikäisestä keskiluokasta on voinut jatkaa tosiasiallista kellu-

mista kollektiivisten varmuuksien varassa; tosin vanhuuden hoidon tar-

jolla olo arveluttaa ja monet varautuvat siihen omin varmistuksin. Vaati-

mus omasta vastuusta on kohdistunut suoremmin ja kovemmin nuoriin 

ikäluokkiin ja huono-osaisiin. 1990-luvulla ja sen jälkeen työmarkkinoil-

le tulleiden kiinnittyminen työelämään ja aikuiselämään on vaikeutunut 

ja pitkittynyt (Suikkanen ym. 2006, 118–120). Mutta sen ohella ”valtio on 

vetäytymässä yhä enemmän vastuustaan sosiaalisen turvallisuuden takaa-

jana ja samalla vastikkeellistamassa antamansa tuen. Vastuu yksilöllisistä 

valinnoista ja niiden seurauksista on siirtynyt yhä enemmän yksilöille it-

selleen” (Suikkanen ym. 2006, 118). Kun sosiaalipolitiikka on pyrkinyt ta-

kaamaan nuorten työmoraalin ja kiinnittämään heidät koulutukseen ja 

palkkatyöhön, nuoriin on kohdistettu aikuisia tiukempaa politiikkaa. 

Paitsi nuoriin ikäluokkiin kohdistetuissa vaatimuksissa kasvatus it-

sevastuullisuuteen paljastuu avoimena sosiaalihuollossa ja sosiaalityössä. 

Tänne on istutettu uutta, useammalle tulkinnalle avautuvaa ideologiaa. 

Sitä voi lukea humaanina ihmiskäsityksenä, jonka mukaan asiakas(kin) 

on osallistuva, jatkuvasti itseään kehittävä, itseohjautuva ja sopimuksia te-

kevä subjekti. Samalla sitä voi lukea riippuvuuden vastaisena, amerikka-

laisen ”tiukan isän” mallin mukaisena politiikkana. Samaistuminen avut-

toman, ongelmaisen tilanteeseen ja myötätunto on juurittava pois. Tähän 

on sopiva oppi: oppi läheisriippuvuuden tuhoisuudesta. Niin alkoholis-

tien puolisoiden, huumenuorten vanhempien kuin elämänongelmis-
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sa painivien asiakkaiden sosiaalityöntekijöiden on tukahdutettava autta-

maan käskevä ääni. Ainoa hyvä teko, jonka toiselle voi tehdä, on kasvattaa 

tästä riippumaton ja yritteliäs yksilö, opettaa hänelle ”työetiikkaa, ahke-

ruutta ja kuria” ja näin valmistaa kohtaamaan maailma (eräästä amerik-

kalaisesta keskusteluohjelmasta). 

Kati Rantala ja Pekka Sulkunen (2006) sanovat tutkivansa projek-

tiyhteiskuntaa moraalisesti ja poliittisesti herkillä alueilla, yhteiskunnan 

marginaaleissa sekä sellaisissa kansalaisten arkielämän käytännöissä, joi-

den sääntely tarkoittaa kuvitteellista neuvottelua siitä, kuka vastaa ja mis-

tä. Sosiaali-, nuoriso- ja kasvatustyössä kansalainen ja projektiyhteiskunta 

kohtaavat ja koettelevat keskinäisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan saa-

da apua ja tukea, olla rajoitusten kohteena, osallistua ja olla osallistumat-

ta. Siirtymä projektiyhteiskunnan itsevastuullisuuteen ja eettisten velvoit-

teiden uudelleen jakamiseen on ollut silmiinpistävää juuri näissä asioissa 

(mt. 10–11). Projektit ovat itsevastuullisuuden kasvatusmaastoa. Niiden 

tehtävä on auttaa kansalaisia tekemään omat ratkaisunsa, tukea heitä niis-

sä ja sitouttaa heitä vastaamaan ratkaisujensa seurauksista – äärimmillään 

vapauden menetyksellä ja vankilakierteillä. Sen sijaan yksilöiden ja yhtei-

söjen omaa vastuuta korostavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun on vai-

kea nostaa konkreettisia sosiaalisia ongelmia. Tämä heikentää paremman 

elämän mahdollisuuksia sellaisilta yhteiskunnan huono-osaisilta, jotka 

tarvitsevat perinteisiä hyvinvointipalveluja ja toimeentuloa. 

Kirsi Juhila (2006, 261) analysoi erilaisia hyvinvointivaltiokehyksiä ja 

niiden seurauksia sosiaalityölle. Kansalaisten vahvaan osallistumiseen no-

jaava ideologia edellyttää sosiaalityössä kumppanuusmallia ja sen mukais-

ta aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Mutta Juhila sanoo, että apua 

ja tukea tarvitsevien sosiaalityön asiakkaiden kannalta elintärkeä on vah-

voihin universaaleihin sosiaalisiin oikeuksiin nojaava hyvinvointivaltio ja 

sen sallima sosiaalityön huolenpitosuhde. Huolenpitosuhde ei kiistä aktii-

visuuden ja vastuullisuuden merkitystä, mutta avaa sen mahdollisuuden, 

että sosiaalityön asiakkaana voi olla, vaikka ei täyttäisi näitä kriteerejä. 

Haluaisin laajentaa tämän sosiaalityön ulkopuolellekin, niin että yhteis-

kuntaankin mahtuu, vaikka ei täyttäisi aktiivisen ja riippumattoman kan-

salaisen normia. 
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Peli avattu vai menetetty? 

Jokin vaikeasti nimettävä vaivasi minua tätä kirjaa kirjoittaessani. Vas-

tuusta puhuminen tuntuu konservatiiviselta puuhalta. Vasta kirjoittaes-

sani tämän kirjan ties miten monetta versiota ja lukiessani ensin Tuomas 

Nevanlinnan ja Jukka Relanderin kirjaa Työn sanat (2006) ja sitten Mar-

ketta Rajavaaran väitöskirjan Vaikuttavuusyhteiskunta (2006) käsikirjoi-

tusta, sain kaksi oivallusta omaan epämukavuuteen. 

Yhden oivalluksen antoi Marketta Rajavaaran väitöskirja(n käsi-

kirjoitus) (Rajavaara 2006a). Samoin kuin sosiaalipolitiikan vaikutukset 

myös vastuu on ollut pohjoismaisten kognitiivisten rakenteiden alle piilo-

tettu diskurssi. Vahva yhteiskunta ja riittävä luottamus sekä valtioon että 

kanssaihmisiin ovat mahdollistaneet sen, että hyvinvointivastuuta ja hy-

vinvointipolitiikan vaikuttavuutta ei ole tarvinnut todistaa kirjaamisen ja 

todentamisen rituaalein. Sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaan kohdistuvat 

kasvavat vaatimukset vaikuttavuuden todistamisesta ja vastuutahojen yk-

silöimisestä kytkeytyvät suoraan toisiinsa tilivelvollisuuden (accountabili-

ty) tekniikoissa. Vastuunalaiset eli tilivelvolliset toimijat ovat velvoitettuja 

osoittamaan tuloksellisuutensa eri ulottuvuudet, eli tuloksen, tehokkuu-

den, kustannusten hallinnan, laadun ja vaikuttavuuden, yhä useammin, 

mutta entistä keinotekoisemmin menetelmin. Niin vaikuttavuuden kuin 

vastuun kirjaaminen ovat osa samaa läpinäkyvyyden ja epäluottamuksen 

kulttuuria. Voin vain kysyä, missä määrin kysymys on anglosaksisten op-

pien ja muotien vaeltamisesta meille, missä määrin ne viestivät oman yh-

teiskunnan ja sen luottamusrakenteiden murtumapisteistä. 

Palautan mieliin Sakari Hänniseltä (2004) lainatun kuvauksen poh-

joismaisesta hyvinvointieetoksesta. Tämän nyt uhanalaisen eetoksen si-

sältämän yhteisvastuun voi ajatella sumeaksi, universaaliksi ja solidaari-

seksi. Eetosta luonnehtii valtiovälitteinen välittäminen muista ihmisistä. 

Sosiaalipoliittisissa käytännöissä toisilleen tuntemattomat ihmiset pitä-

vät huolta toisistaan ilman, että tilanteista tehdään henkilökohtaisen va-

kaumuksen ja vastuun tai yksilöllisen ja yhteisöllisen sankaruuden tes-

tipaikkoja. Eetosta kannatteleva tasa-arvon ajatus lähtee kanssaihmisten 

arvon ja arvokkuuden tunnustamisesta. Politiikalla halutaan puuttua pi-

kemmin kansalaisten tilanteisiin kuin muuttaa heitä itseään, tai sitten hei-

dän muuttamisensa tapahtuu välillisesti elämäntilanteiden kohentamisen 
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kautta. Politiikan tehtävä on vääryyksien korjaaminen, ja ihmiset ovat voi-

neet syyttää vääryyksistä yhteiskunnan rakenteellisia epäoikeudenmukai-

suuksia eikä itseään ja toisiaan. 

Kun miettii nykyistä vastuudiskurssia, ei ole vaikea päätellä, että se 

pyrkii murtamaan tämän arkisen eetoksen, tekemään omasta ja toisten 

hyvinvoinnista läpinäkyvää, henkilökohtaisen eettisen vastuun ja sanka-

rillisten tekojen paikan. Politiikka myös puuttuu suoraan kansalaisten 

moraaliin ja minuuteen, kasvattaa heitä, vaikka ei pystyisikään muutta-

maan heidän tilanteitaan. Hyvinvointivaltion toimintatavan muuntuessa 

kätkeytyvämmäksi, epäsuoremmaksi ja monitoimijaisemmaksi sekoituk-

seksi, tuotetaan samalla uutta läpinäkyväksi tekemisen kulttuuria ja tek-

niikoita, joissa kirjataan vastuita, vastikkeita, panoksia, tuloksia ja vaikut-

tavuutta. Tässä yhteiskunnassa vedetään vastuuseen sekä itseä että toista, 

olipa tämä toinen kanssaihminen tai viranomainen. Läpinäkyvyyden kult-

tuuri on kätkeytyvän hyvinvointivaltion toiset kasvot. 

Toinen oivallus tuli siis Nevanlinnalta ja Relanderilta. Paitsi vastuu-

ta, olen vierastanut arvoja, siis kaikkea, mikä voidaan kääntää moralisoi-

vaan käyttöön. En ole halunnut selittää yhteiskunnan muutosta arvojen 

muutoksella ja enkä ole uskonut, että erityisesti laman aikana vaadittu 

”arvokeskustelu” olisi ratkaissut mitään. Nevanlinna ja Relander (mt. 9–

11) suhtautuvat yhtä penseästi arvoihin. He kuvaavat, miten 1990-luvun 

laman irtisanomisten ja supistusten vastapainoksi firmat alkoivat puhua 

ihmisläheisistä arvoista ja listasivat omia arvojaan. Kustannustehokkuu-

den opin levitessä myös julkiset yhteisöt alkoivat julkaista arvojaan, kun 

ne ennen kävivät ilmi toiminnasta ilman erityisiä julistuksia. Kirjoittajat 

epäilevät, että arvoista puhuvat pitävät itseään moraalisesti korkeatasoisi-

na toimijoina ja epäilevät muiden moraalia. Tällainen närkästys osallistuu 

performatiivisesti haikailemansa maailman tuhoon. Niinpä Nevanlinnan ja 

Relander päättelevät, että ”arvokeskustelun alkaessa peli on jo menetet-

ty”. 

Olisiko vastuukeskustelussa jotain samaa? Vastuu on noussut esitys-

listoille samoihin aikoihin kuin yhteisöjen julistamat arvotkin. Muutenkin 

arvot ja vastuu tuntuvat kumpuavan samasta käsitteellisestä sammiosta. 

Ovatko vastuusta puhuvatkin niitä, jotka kuvittelevat itsensä korkeasti mo-

raalisiksi, mutta epäilevät muiden vastuullisuutta? Onko vastuudiskurs-

sinkin nousu oire pelin eli keskinäisen luottamuksen menetyksestä ja osal-
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listuuko sekin performatiivisesti haikailemansa maailman tuhoon? Voisi 

näet epäillä, että vastuudiskurssin nousu on myös kulttuurinen vastaliike 

jälkimodernille itsensä etäännyttämiselle ja etäisyydenotolle. Sietääksem-

me kummalliseksi muuttuvaa maailmaa, vaikkapa työtämme tai hyvin-

vointivaltion kehityssuuntia, otamme niistä etäisyyttä. Vastuunosoittami-

sen kulttuuri käskee meitä ottamaan asiat vakavasti ja laittamaan itsemme 

niihin mukaan. 
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