
EU ja hyvinvointivaltio: törmäyskurssilla 
vai vahvemmat yhdessä? 

Finanssikurille alisteinen sosiaalipolitiikka 
Euroopan unionin päätöksenteko on huomattavan kaukana kansalaisten arjesta, mutta Brexit-
uutisoinnin myötä on monille varmasti käynyt ilmi, kuinka tiheä lainsäädännöllinen kudelma 
sitoo jäsenmaat unioniin. Periaatteessa toimivaltojen jako on jättänyt sosiaalipolitiikan 
jäsenmaiden säädeltäväksi, mutta ei ole lainkaan itsestään selvää, ettei unioni olisi vaikuttanut 
hyvinvointivaltion kehitykseen jäsenmaissaan.  

Sosiaalipolitiikka on Euroopan unionin historiassa ollut alisteista talouspolitiikalle ja yhteisten 
sisämarkkinoiden rakentamiselle. Eurooppalaista lainsäädäntöä sosiaalipolitiikan alalla on 
kehitetty esimerkiksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi. Euroopan unionin 
talous- ja finanssipolitiikan säännöt heijastuvat kuitenkin läpi yhteiskunnan. Eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa, eli EU:ssa toteutettavan talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiokehikossa, 
jäsenvaltioiden budjetit alistetaan unionin valvonnalle ja sitä myötä sosiaalipolitiikkaa 
tarkastellaan unionin tasolla finanssikurin ja budjettialijäämien kautta.  

Tutkijoiden mukaan ohjausjakso tunkeutuu jäsenvaltioiden toimivallan alueelle – eli 
hyvinvointivaltion ja työmarkkinoiden toimintaan – voimakkaammin kuin aiemmat prosessit. 
Prosessin pakottava luonne ja keskitetty rakennemuutosten tyrkyttäminen ovatkin saaneet 
osakseen huomattavaa kritiikkiä.  

Sosiaalinen painotus lisääntynyt EU:ssa 
Toisaalta ohjausjakson sosiaalinen painotus on lisääntynyt vuosien varrella ja prosessi tarjoaa 
sosiaali- ja työllisyysasioiden toimijoille uuden väylän puolustaa EU:n sosiaalisia tavoitteita. Nyt 
esimerkiksi työttömyyttä tarkastellaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin eikä vain budjetin 
tasapainon kautta. Samalla tavoin köyhyys esiintyy argumentoinnissa liittyen inhimilliseen 
pääomaan ja sosiaalisten investointien kannattavuuteen eikä vain mainintana talouskriisin 
seurauksena.  

Tämän kehityksen myötä jäsenmaille annettavat maakohtaiset suositukset sisältävät nyt 
enemmän sosiaalisia tavoitteita köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi, terveydenhuollon 
saatavuuden parantamiseksi ja vähemmistöjen osallisuuden edistämiseksi. 

Muutosta on tukenut edellisen komission sitoutuminen EU:n sosiaalisen ulottuvuuden 
kehittämiseen sosiaalisten oikeuksien pilarin myötä, joka on tuonut näkyviin ajatuksen siitä, 



että terveyteen ja hyvinvointiin investoiminen on talous- ja finanssipoliittisesti järkevää pitkällä 
tähtäimellä eivätkä sosiaaliset ja taloudelliset päämäärät ole välttämättä ristiriidassa 
keskenään.  

Hyvinvointitalous - takaisin juurille? 
Tämä on kantava idea hyvinvointitalousajattelussa, joka on yksi teema myös Suomen EU-
puheenjohtajuuskaudella. Hyvinvointitaloudelle on luultavasti moniakin eri määritelmiä, mutta 
hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen keskinäisriippuvuus on varmaan niissä kaikissa 
keskiössä.  

Tässä ajatuskehikossa investointeja hyvinvointiin voidaan pitää sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävän kehityksen edellytyksenä eikä kuluerinä – kuulostaa hieman Pekka Kuusen ”60-luvun 
sosiaalipolitiikalta”, eli kyseessä ei ole mikään uusi suuntaus. Työn murroksen myötä 
hyvinvointitalousajattelulle on taas kysyntää: riittävä sosiaaliturva voi tulevaisuuden 
epävarmoilla työmarkkinoilla olla myös se menestyksen takaava turvaverkko, joka mahdollistaa 
riskien ottamisen, uuden luomisen ja ennakkoluulottoman yrittäjyyden.  

Hyvinvoinnin edistämisen nostaminen yhteiskunnan ensisijaiseksi tavoitteeksi ja talouskasvun 
alentaminen takaisin rengin osaan on osittain vaikea ajatus EU:lle, joka perustuu pohjimmiltaan 
yhteisen talousalueen kehittämiselle. Toisaalta jo varhain yhteisön historiassa esiintyi ajatus, 
että unioni toimii hyvinvoinnin edistämiseksi juuri talouskasvun vauhdittamisen kautta.  

Kaikki tämä kuulostaa hyvinkin järkeenkäyvältä, mutta ehkä ajatus hukkui jossain vaiheessa ja 
talouskasvu ajoi kaiken muun edelle. Talouskriisi saattoikin tarjota arvokkaan ikkunan 
suunnanmuutokselle. Euroopan unioni on luotu rauhan ja vaurauden takaajaksi, jolloin ajatus 
EU:sta myös sosiaalipoliittisena toimijana tuntuu sopivalta. 
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