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Markku Lehto on sosiaalipoli-
tiikasta vuonna 1971 väitellyt 
valtiotieteen tohtori ja Helsin-
gin ja Turun yliopistojen do-
sentti. Hän on toiminut vuo-
sikymmeniä sosiaali- ja ter-
veysministeriössä eri tehtävis-
sä ja jäi vuonna 2006 eläkkeel-
le kansliapäällikön virasta. Puo-
luekannaltaan Lehto on lähel-
lä keskustapuoluetta. Hienon 
uran virkamiehenä tehnyt Leh-
to on nyt julkaissut tulevaisuu-
den hyvinvointipolitiikkaa kos-
kevan pohdiskelevan kirjan. 
Entinen ”byrokraatti” irrottau-
tuu valtionhallinnon järjestel-
mäkeskeisyydestä ja siirtyy ava-
rammille vesille. Virkamiehessä 
on myös fundeeraajaa.

Lehto hahmottelee hyvin-
vointiyhteiskuntaan tarvittavien 
muutosten hallintaa arvojen nä-
kökulmasta. Hän tuo esiin hy-
vinvointiyhteiskunnan kiistatto-
mat ansiot, mutta sanoo sen nyt 
olevan ongelmissa, joista ei sel-
vitä vanhoin opein. Väestön ikä-
rakenne, hyvinvointipalvelujen 
tuottavuus, työelämän muutok-
set ja elinympäristön ongelmat 
vaativat uudenlaisia ratkaisuja. 
Eivätkä ongelmat ratkea kansal-
lisin ratkaisuin.

Uutta vauhtia Lehto ottaa 
Ranskan vallankumouksen tun-
nuksista, vapaudesta, tasa-arvos-
ta ja veljeydestä. Lehto kuvaa, 

kuinka vapauden ja tasa- arvon 
voittokulku on ollut vahva, nyt 
on veljeyden vuoro. Hän ei mää-
rittele, mitä vapaus, tasa-arvo ja 
veljeys tarkalleen ottaen tarkoit-
tavat. Ne ovat eräänlaisia her-
kistäviä ylätason käsitteitä, jot-
ka sallivat keskustelun hyvin 
monenlaisista eikä aina riidat-
tomasti yhteen sopivista asiois-
ta. Analyyttisesti suuntautunut-
ta lukijaa tämä voi häiritä, mutta 
se sallii Lehdon joustavan liikku-
misen ideoiden kentällä. 

Veljeyttä Lehto maalailee kau-
niisti. Veljeys tuo vapauteen vas-
tuun ja tasa-arvoon suvaitsevai-
suuden. Se on sosiaalipolitiikan 
professori Armas Niemisen ku-
vaamaa kanssavaellusta. Siihen 
kuuluu humaaninen huoli vähä-
osaisista, mutta myös auttamisen 
kohteen osallisuus. Veljeys on 
vapaaehtoista sitoutumista oi-
keudenmukaisuuden edistämi-
seen. Se on keskinäisyyttä, vas-
tavuoroisuutta, vastuuta ja osal-
lisuutta. 

”Veljeys kuulostaa kovin peh-
meältä koviin ongelmiin ja pe-
lureihin verrattuna. Mutta aivan 
samalla tavalla vapaus kuulosti 
itsevaltiuden aikana utopialta ja 
tasa-arvo säätyjen ja miesten hal-
litsemassa maailmassa kaukaisel-
ta unelmalta. Olen kuvannut 
kaksi toteutunutta kehityskul-
kua. Torpparivapautus aikanaan 

ja sosiaalinen tasa-arvo 50 vuotta 
myöhemmin laukaisivat tapah-
tumien kulun, joka vauhditti it-
seään vuosi vuodelta. Jos uskom-
me veljeyden visioon, konkreet-
tisia ehdotuksia syntyy eikä mi-
kään voima voi estää niitä toteu-
tumista.”

Onko veljeydellä tällaista 
muutosvoimaa? Epäilemättä ar-
vot ovat toiminnan yksi perus-
ta, mutta tapahtuvatko muutok-
set arvot edellä vai pikemminkin 
niin, että muutos panee myös ar-
vot liikkeelle? 

Yhteiskuntapolitiikassa ar-
vot eivät toteudu itsestään, vaan 
ne vaativat poliittisia päätöksiä. 
Millainen koalitio toteuttaa vel-
jeyden ilosanoman? Lehto poh-
tii veljeyden ympärille muodos-
tuvia poliittisia ryhmittymiä. 
Yhtäällä ovat ympäristön tilas-
ta huolestuneet avantgardistit ja 
toisaalla globaalit yritykset. Ta-
karintamassa ovat elämisensä eh-
doista huolestuneet kansalaiset. 
Ristiriita kärjistyy, mutta vähi-
tellen veljeyden paine käy ylivoi-
maiseksi, ja lopulta veljeyden ar-
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vot toteutuvat ”normaalissa” po-
liittisessa prosessissa:

”Ratkaisuja ja niiden sovellu-
tuksia ovat kaikkina aikoina oh-
janneet valtasuhteet sekä tuotan-
nolliset ja maantieteelliset olot. 
Olen korostanut sitä, että myös 
ylemmät arvot ja moraaliset pe-
riaatteet ovat olleet valinnoissa 
mukana.”

Tämän enempää yhteiskun-
tarakenteet, valtasuhteet, intres-
sit ja puolueet eivät saa kirjas-
sa sijaa. Tämä juontuu jo siitä, 
että nämä tekijät eivät saa sijaa 
Lehdon kertomuksessa hyvin-
vointiyhteiskunnan kehitykses-
tä. Hän ei nojaudu runsaaseen 
kotimaiseen ja kansainväliseen 
tutkimukseen, jossa rakentei-
den, vallan, intressien ja poliit-
tisten toimijoiden rooli käy kiis-
tatta esiin. 

Sitä vastoin viime vuosikym-
menien yhteiskuntapoliittinen 
keskustelu on STM:n entisellä 
kansliapäälliköllä vankasti hal-
lussa. Veljeyden näkökulmasta 
hän pohtii työn käsitteen laajen-
tamista, perhepolitiikan paino-
pisteen siirtämistä lapseen, maa-
hanmuuttopolitiikan tavoittei-
den määrittelyä, väestön erilais-
ten voimavarojen käyttämistä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
työmarkkinoiden uusia toimin-
tamalleja, kulutuksen roolin vä-
hentämistä ja kansalaisaktiivi-
suuden lisäämistä. Lopussa Leh-
to tiivistää viestinsä viiteen koh-
taan: syvennetään ja monipuo-
listetaan osallistavaa kansalais-
toimintaa, edistetään luovaa au-
tonomiaa työelämässä, laaditaan 
sosiaaliturvan uudistustyötä var-
ten kokonaisvakuutuksen viite-

kehys, kehitetään palvelukult-
tuuria palkitsevammaksi ja pa-
rannetaan päätöksenteon laatua.

Kyllä, mutta miten tämä teh-
dään? Lehto ei mene yksityiskoh-
tiin, ja hyvä niin, koska silloin 
jouduttaisiin keskelle ajankohtai-
sia yhteiskuntapoliittisia kiisto-
ja. Lehto on kuitenkin optimis-
ti. Hänen arvostamansa pohjois-
mainen hyvinvointimalli ei eroa 
muista niinkään ylivertaisten ar-
vojensa takia, vaan siksi, että nä-
mä maat ovat kyenneet rakenta-
maan toimivia ratkaisuja väestön 
toimeentulon ja hyvinvoinnin 
ongelmiin. Kuten Lehto asian il-
maisee: ”Pohjoismaat ovat olleet 
kimalaisia, jotka eivät teorias-
sa voi lentää mutta joiden len-
to näyttää käytännössä sujuvan 
hyvin.” Toivottavasti kimalainen 
lentää myös tulevaisuudessa.

Keväällä 2020 julkaistu kir-
ja kutsuu lukijan tutustumaan 
kompleksisuusajatteluun ja sen 
soveltamiseen suomalaisissa 
organi saatioissa ja työelämässä. 
Kirjan ovat toimittaneet profes-
sori Pirkko Vartiainen ja dosent-
ti Harri Raisio Vaasan yliopis-
tosta, jossa hyvinvointiyhteis-
kunnan kompleksisuus on yk-
si hallintotieteiden opetuksen ja 
tutkimuksen kohteista. Kirjoit-
tajina on lukuisa joukko suoma-
laisia kompleksisuusajattelijoita, 
tutkijoita ja johtajia. Johtajien ja 
esimiesten lisäksi kirja on suun-
nattu asiantuntijoille, kehittäjil-
le ja yhteiskuntatieteellisten alo-
jen opiskelijoille. Tavoitteena on 
tarjota lukijalle kokonaisvaltai-

nen lähestymistapa, joka auttaa 
hahmottamaan, oivaltamaan ja 
ratkaisemaan toisiinsa kietou-
tuvia yhteiskunnallisia haasteita 
uudella tavalla.

Kirja rakentuu neljästä itsenäi-
sestä kokonaisuudesta: komplek-
sisuusajattelun tieteenfilosofises-
ta taustasta ja koulukunnista, 
kompleksisuudesta käytännös-
sä, kompleksisuusajattelun avaa-
mista näkökulmista ja johtajien 
kokemuksista. Jäsennys mah-
dollistaa sen, että lukija voi ede-
tä kirjassa omien kiinnostusten-
sa mukaan. Jos aihe ei ole ennes-
tään tuttu, on hyvä lähteä liik-
keelle kompaktisti kuvatusta 
kompleksisuuden teoreettisesta 
taustasta.

Kompleksisuusajattelun lähtö-
kohdaksi kirjassa kuvataan, että 
asiat ja ilmiöt kietoutuvat usein 
yhteen kokonaisuudeksi, jota 
emme voi ymmärtää yksittäi-
siä osia erikseen tarkastelemalla. 
Kompleksisuusajattelun käsite-
perheeseen kuuluvat esimerkiksi 
asioiden kytkeytyneisyys ja kes-
kinäisriippuvuus, emergenssi eli 


	_Hlk30078234
	_Hlk30077183
	_Hlk498343889
	_Hlk30078380
	_Hlk38360744
	_Hlk38019952
	_Hlk17116980
	_Hlk38012618
	_Hlk37917053
	_Hlk37847085
	_Hlk37926611
	_Hlk37960521
	_Hlk38006580
	_Hlk38310293
	_Hlk38006724
	_Hlk38014541
	_Hlk38352310
	_Hlk38439924
	_Hlk37852280
	_Hlk38451229
	_Hlk38451628
	_Hlk498428571
	_Hlk17441480
	_Hlk17441481
	_Hlk17441489
	_Hlk17441490
	_Hlk42079071
	_d8gstlq9304x
	_xpczr7u50hw
	_z29jzq1i6yh4
	_5vw1sauqh5xf
	_Hlk40182561
	_Hlk40182602
	_Hlk40182639
	_Hlk40182674
	_Hlk40182684
	_Hlk40182699
	_Hlk40182730
	_Hlk40182759
	_Hlk40182774
	_Hlk40182827
	_Hlk40182849
	_Hlk40182882
	_Hlk40182896
	_Hlk40182911
	_Hlk40182971
	_Hlk40182983
	_Hlk40182993
	_Hlk40183034
	_Hlk40183079
	_Hlk40183094
	_Hlk40183112
	_Hlk52710231
	_Hlk45539694
	_Hlk45532099
	_Hlk41643216
	_Hlk46408521
	_Hlk52784974
	_Hlk52177301
	_Hlk52785639
	_Hlk52617520
	_Hlk52618850
	_Hlk52219614
	_Hlk511311601
	_Hlk511311756
	_Hlk52219713
	_Hlk511311799
	_Hlk511311930
	_Hlk52222619
	_Hlk52256318
	_Hlk511311496
	_Hlk511312425
	_Hlk52257232
	_Hlk511312607
	_Hlk511312705
	_Hlk52259344
	PÄÄKIRJOITUS
	Koronapandemia voi tuoda uusia tuulia tieteellisten seurojen toimintaan
	Artikkelit
	Nuoret, entiset nuoret ja huumeet 
	Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?
	Lähijohtajien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edellyttämästä osaamisesta asiakastyössä
	Perheen sosiaalisen taustan ja subjektiivisen kouluyhteisöaseman yhteys yhdeksäsluokkalaisten kouluun kiinnittymiseen 
	Rahapelaaminen kansanterveydellisenä huolenaiheena
	Rahapelirikollisuuden arvioidut kustannukset yhteiskunnalle
	Alakouluikäisten lasten moniulotteinen elämääntyytyväisyys Suomessa
	Talouden globalisaation yhteys länsimaihin julkisen sektorin, sosiaalimenojen ja tuloerojen näkökulmista
	Tyttöjen ja poikien väliset erot seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomisessa 
	ANALYYSIT
	Lasten päivähoitovalintojen yhteys PISA-menestykseen
	Ristiriitaisia tuloksia ja tulkintoja
	Aino Saarinen
	Uudelleenjaon paradoksin jäljillä
	Kirjallisuuskatsaus universalismin ja pienituloisille kohdentamisen köyhyysvaikutuksista
	Voisiko käyttäytymistaloustieteellinen näkökulma parantaa lainsäädännön ohjausvaikutusta? 
	Erik Allardt hyvinvoinnin tutkijana
	Avaukset
	Lea Kauppi – Neljännesvuosisata valtion tutkimuslaitoksen pääjohtajana
	Huumeista riippuvaisen toimijuus vahvistuu matalan kynnyksen palveluissa
	Vastaanottopalvelujen lakkauttaminen on epäonnistunut politiikkatoimi 
	Tupakoinnin ihanuus ja kurjuus kirjailijoiden kuvaamana
	Ajassa liikkuu
	Veljeys yhteiskuntapolitiikan ohjenuoraksi?
	Kompleksisuusajattelun jäljillä
	Ilmastokriisin haltuunottoa
	Onnistunut kotouttaminen edellyttää yhteistyötä, tietoa ja pitkäjänteisyyttä
	Ilkka Suominen

