
Hyvinvointivaltion asennemuutos: 
Jälkien korjaamisesta mahdollisuuksien 
luomiseen 

Hyvinvoinnin tutkimuksesta sanotaan usein, että se tutkii enemmänkin hyvinvoinnin puutteita 
ja huono-osaisuutta kuin hyvinvointia. Tutkimuksen painottuminen hyvinvoinnin puutteisiin on 
ymmärrettävää, sillä hyvinvointivaltio on alkujaan luotu – ja se on sitä mitä suurimmassa 
määrin edelleen – heikompiosaisten turvaksi ja sosiaalisten riskien seurausten 
kompensoimiseksi. Hyvinvointivaltion eri toimijat tarvitsevat tietoa huono-osaisuudesta, sen 
yleisyydestä ja sen syistä. Toimintaa kohdennetaan ja arvioidaan tätä tietoa vasten. Huono-
osaisuus kertoo meille missä ovat hyvinvointivaltion aukkopaikat niin ongelmien seurauksien 
kompensoimisessa kuin ongelmien ennaltaehkäisyssä.  

Hyvinvointivaltio investointina 
Viime vuosina on noussut yhä enemmän esille näkemys siitä, että hyvinvointivaltio tulisi nähdä 
laajemmin kuin menoeränä. Hyvinvointivaltio on vakuutuksen lisäksi sosiaalinen investointi 
hyvinvointiin ja vakauteen. Hyvinvointivaltion tarjoama sosiaaliturva, palvelut ja koulutus 
luovat ennakoitavuutta elämään sekä mahdollistavat kaikkien potentiaalin käyttämisen – ja 
luovat elinkeinoelämälle hyvät ja vakaat toimintaympäristöt. Koulutettu väestö, luotettava 
oikeuslaitos, yhteiskuntarauha sekä toimivat yhteiskunnallinen hallinto ja infrastruktuuri 
voidaan nähdä hyvinvointivaltion sosiaalisten investointien tuottamina.   

Turun yliopiston ja THL:n Eriarvoistumisen, interventioiden ja 
hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVEST aloitti toimintansa tämän vuoden 
alussa. Lippulaivan tavoitteena on tutkia hyvinvointivaltion sosiaalisten investointien 
vaikuttavuutta tieteellisin menetelmin ja implementoida tieteellisen vaikuttavuusarvioinnin 
ajattelua hyvinvointivaltion päätöksentekoon. Lippulaivan tutkimuksen avulla tunnistetaan 
varhaiset ja välittömät riskitekijät elämänkulussa. Innovoidaan tietojärjestelmäpohjaisia 
etuuksien ja palveluiden tarpeiden tunnistamista, kohdentamista ja ohjausta. Kokeillaan, 
simuloidaan ja arvioidaan interventioiden ja politiikkatoimien vaikuttavuutta ja 
järjestelmätason muutosten vaikutuksia. 

Uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi 
Meillä on laajat ja kansainvälisesti ainutlaatuiset hallinnolliset rekisterit, joiden avulla voidaan 
tarkastella palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikuttavuutta. Terveyspalvelujen vaikuttavuuden 



tutkimus on vakiinnuttanut paikkansa, mutta emme tiedä paljoakaan sosiaalipalvelujen ja 
lapsiperheiden palvelujen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on tarkastella muun muassa 
lastensuojelun ja kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta pitkittäisrekisterien avulla ja 
ideoimalla kvasi-kokeellisia tutkimusasetelmia. Tämän tavoitteen saavuttamisen tukemiseksi 
INVEST toteuttaa pilottia useista rekistereistä koottavasta valmisaineistosta tulevaan Finndatan 
etäkäyttöympäristöön.  

Vertaileva hyvinvointivaltio- ja mikrosimulointitutkimus kertoo oman järjestelmämme ja 
hyvinvointipolitiikkamme erityispiirteistä, vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa muihin 
valtioihin. Vertailevan tutkimuksen avulla voidaan myös lähestyä neutraalimmin monia 
kotimaan politisoituneita kysymyksiä, kun nähdään kuinka eri maat ovat ratkaisseet samat 
yhteiskunnalliset kysymykset. Kansainvälinen vertailutieto niin hyvinvointivaltiosta kuin 
suomalaisten hyvinvoinnista suhteessa muihin on ensisijaisen tärkeää Suomessa tehtävälle 
päätöksenteolle ja asiantuntijatyölle.  

Tutkimustiedon käyttöönotto voi vaatia ajattelutavan 
muutosta 
Tutkimustiedon käyttöönotto kokeiluista ja vertailevasta tutkimuksesta vaatii jonkin verran 
ajattelutavan muutosta hyvinvointivaltion päätöksenteossa. Ensinnäkin, kokeilut ja 
kokeilukulttuuri voivat tuottaa tuloksia, jotka haastavat olemassaolevat tavat tehdä asioita ja 
ajatella asioista. Kaikella hyvää tarkoittavalla toiminnalla ei ole välttämättä hyviä vaikutuksia ja 
vaikka olisikin, saman rahan käyttäminen toisella tapaa voisi tuoda enemmän hyvinvointia. 
Toiseksi, kaiken toiminnan tavoitteet tulee pystyä määrittelemään niin, että toiminnan 
tavoitteiden toteutuminen voidaan objektiivisesti arvioida. Tieteelliset kriteerit täyttävä 
vaikutusten arviointi on välttämätöntä palvelujen ja etuuksien vaikutusten arvioimiseksi.  

Kolmanneksi, järjestelmämme ja ongelmamme eivät ole ainutlaatuisia. Kaikissa kehittyneissä 
maissa kohdataan pitkälti samat yhteiskunnalliset ongelmat ja niitä ratkomaan on rakennettu 
hyvinvointivaltiot. Ongelmia pyritään ratkomaan läheisissäkin hyvinvointivaltioissa hyvinkin 
erilaisin ottein ja keinoin. Vertailemalla näitä opimme paljon omasta 
hyvinvointijärjestelmästämme, sen keinoista ja tavoitteista – ja ehkä myös niiden 
järkevyydestä.  
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