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1  Lähtökohdat

Hyvinvointipolitiikkaa  harjoitetaan  Suomessa  julkisen  vallan  eli  valtion  ja  kuntien  talouden
asettamilla  ehdoilla.  Poliittiset,  eettiset  ja  humanitaariset  näkökohdat  rajaavat  talouden  alaa
hyvinvointipolitiikassa.  Hyvinvointipolitiikan  taloudellisiin  ehtoihin  kuuluvat  muun  muassa
kysymykset, missä määrin siihen sijoitetaan varoja, miten ne käytännössä ohjataan kohteisiin
sa ja miten hyvinvointipoliittiset panostukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä julkiseen ja yksi
tyiseen talouteen ja ihmisten käsityksiin oikeudenmukaisuudesta, tasaarvosta ja hyvästä elä
mästä sekä tulevan hyvinvointipolitiikan edellytyksiin.

Hyvinvointipolitiikkaa  voi  talouden  näkökulmasta  toteuttaa  painottaen  joko  markkinoiden,
valtion  ja  kuntien,  kansalaisyhteiskunnan  organisaatioiden  (esimerkiksi  yhdistykset,  osuus
kunnat  ja  järjestöt) tai kotitalouksien roolia. Se, minkä varaan hyvinvointipolitiikkaa  lopulta
rakennetaan,  määräytyy  ideologispoliittisesti.  Pohjoismaiselle  hyvinvointipolitiikalle  omi
naista  julkisen  vallan  vahvaa  toiminnan  rahoittajan  ja  koordinaattorin  roolia  on  perusteltu
muun  muassa  sosiaalisten  ongelmien  ja  riskien  yhteisvastuun  kantamisella,  julkisten  panos
tusten  yleishyödyllisyydellä  (spill  over),  tulonjaon  tasauksen  tarpeellisuudella  ja  palvelujen
tarjonnan vakaudella sekä alueellisen tasaamisen hyödyllisyydellä. Palvelutuotannon on arvel
tu  olevan  turvatumpaa  julkisen  vallan  kuin  markkinoiden  määräysvallassa  tai  vaikkapa  va
paan kansalaistoiminnan, yhdistysten ja järjestöjen ohjauksessa. (ks. Lehto ym. 20001.)

2  Supistuvan hyvinvointivaltion talous

Sekä  1990luvun  alun  että  2000luvun  ensimmäisen  vuosikymmenen  lopun  lamavuosina
Suomenkin valtio velkaantui   olennnaisesti  ja edellytykset  laajaan  julkiseen hyvinvointipoli
tiikkaan heikkenivät olennaisesti.

Nykyisin  ideologian  mukaan  markkinat  toimivat  sosiaalisen  järjestelmänä,  joka  tehokkaim
min  ja  tarkoituksenmukaisimmin  jakaa  yhteiskunnan  voimavarat  kohteisiinsa.  Ajattelu  ja
toimintapajojen  muutos  ilmenee  esimerkiksi  hyvinvointipalvelujen  rahoituksessa,  toiminnan

1 Muokattu artikkelista Laurinkari, Juhani 2010: Hyvinvointipolitiikan talous. Julkaisussa Niemelä, Pauli (toim.):
Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro. Helsinki. Ilmestynyt 15.10.2010.
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organisoimisessa ja tuotettujen palvelujen jakamisessa ja hankkimisessa. Valtio ei ole kuiten
kaan  luopunut  vahvasta  hyvinvointipoliittisesta  roolistaan.  Se  säätelee  edelleen  sitä,  mitä  ja
millaisia hyvinvointipalveluja tuotetaan ja kenelle. Kilpailua ja asiakkaiksi miellettyjen kansa
laisten  valinnanvapautta  on  lisätty  uusilla  palvelujen  tuottamisen  ja  hankkimisen  malleilla.
Markkinoiden  merkityksen  kasvua  hyvinvointipolitiikassa  ilmentävät  alan  termistössä  yleis
tyneet, yritysmaailmasta peräisin olevat käsitteet, kuten kilpailukyky, osaaminen, teknologia,
kannustaminen  ja ulkoistaminen.  Kilpailu on  tuotu  toiminnan  logiikaksi kaikkiin  yhteiskun
nan osajärjestelmiin,  sopi  se  sinne  tai ei. Siitä on seurannut  eri  väestöryhmille  hyvinvointia
hyvin valikoivasti. (Laurinkari 2009.)

3  Julkisen hyvinvointipolitiikan vaihtoehtoja

Kaikissa kolmessa  hyvinvointiregiimin perusmallissa  (julkinen,  markkinat  ja perhe) niin  sa
nottu welfaremix eli järjestöt – ja kolmas sektori yleensä – näyttelevät merkittävää roolia.

Markkinaehtoisessa  hyvinvointipolitiikassa  valtion  rooli  on  vähäinen,  tai  kuten  Suomessa
viime vuosina markkinaehtoisuuden lisääntyessä, valtion rooli voi muuttua toiminnan ohjaa
jasta ja rahoittajasta enemmän toiminnan koordinaattoriksi.

Markkinaehtoisuudella  on ollut vastavoimia. Tästä on hyvänä  esimerkkinä  sosiaalipolitiikan
aseman  muotoutuminen  Euroopan  Unionissa,  jossa  sitä  on  2000luvulla  pyritty  nostamaan
talouspolitiikan  rinnalle. Sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen on  liitetty osaksi Euroopan
unionin rakenteellista uudistustyötä. Tavoitteena on ollut luoda Euroopalle sellainen sosiaali
nen  malli,  joka ei  estäisi  työllisyyden  ja  tuottavuuden kasvua,  mutta vähentäisi  hyvinvointi
valtioriippuvuutta. (Rintala 2005.) Käytännössä tämä tavoite on jäänyt haaveeksi.

Hyvinvointipolitiikan valjastaminen talouspoliittisia tavoitteita edistämään ilmenee  Euroopan
unionin sosiaalisessa mallissa. EU:n tukema aktiivinen hyvinvointivaltion ihanne on kannus
tava ja tuottava. Se haluaa mahdollistaa kaikkien työkykyisten pääsyn työmarkkinoille. Sosi
aali,  terveys  ja  koulutuspolitiikkaa  ei  enää  mielletä  yksinomaan  keinoksi  lisätä  sosiaalista
yhteenkuuluvuutta  ja  väestöryhmien  tasaarvoa, vaan ne ymmärretään pyrkimyksiksi uusien
työpaikkojen luomiseen ja kaikenikäisten  ihmisten voimavarojen käyttöön saamiseen ja hyö
dyntämiseen sekä talouden kansainvälisen kilpailukyvyn nostattamiseen. (Rintala 2005.)

Eurooppalaisessa  sosiaalipoliittisessa  ajattelussa  hyvinvointipolitiikka  on  investointia  ja  ta
loudellista  kasvua  tuottava  tekijä,  ei  yksinomaan  kustannus.  Sen  tehtävänä  on  turvata,  että
kaikki  ihmiset pääsevät osalliseksi taloudellisen kasvun hedelmistä, mutta sen on myös pois
tettava  esteet  ihmisten  osallistumiselta  taloudellisen  kasvun  edistämiseen  (Rintala  2005).
Etuudet  ja  velvollisuudet  kytketään  tarkasti  toisiinsa  ja  kansalaisen  omavastuu  korostuu  ää
rimmilleen    myös  marginaaliryhmissä. Laajaalainen  hyvinvointipolitiikka  alistetaan kilpai
luvaltiossa talouspolitiikalle.



3

Kansalaisten poliittisesti saavuttamia hyvinvointioikeuksia (politics of retrenchment) karsitaan
ja  valtio harjoittaa niin kutsuttua kannustavaa sosiaalipolitiikkaa,  jossa esimerkiksi  sosiaali
turvan  etuuksia  leikataan  työnhaun  aktivoimiseksi.  Kilpailuvaltiossa  palvelutoimintaa  yksi
tyistetään ja avataan kansainväliselle kilpailulle.

Suomessa hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi olleet esimerkiksi Euroopan yhteismarkkinoi
den ulkopuolella, vaikka painetta tähän suuntaan on olemassa. Tällaisissa muutoksissa kansal
lisvaltion  ja  laajan  pohjoismaisen  hyvinvointivaltion  rooli  kaventuu  ja  muuttuu  palvelujen
tuottajasta  niiden  tuottamisen  koordinaattoriksi.  Hyvinvointivaltion  palveluorganisaatioilta
edellytetään itseohjautuvuutta (governance) ja tulosajattelua.

4  Yhteisötaloudellinen hyvinvointipolitiikka

 Yhteisötaloudellinen toiminta voi olla yksi vastaus perinteiseen markkinoiden epäonnistumi
sen sosiaalipolitiikassa. Markkinat eivät pysty tyydyttämään kaikkia hyvinvoinnin kannalta
keskeisiä tarpeita tai ne tekevät sen tuottamalla ja ylläpitämällä kansalaisten välistä eriarvoi
suutta (Poutanen 2007). Yhteisötaloudessa osuustoimintaa pidetään usein sen keskeisenä osa
alueena. Monesti yhteisötalous on kuitenkin laajentunut osuustoiminnan ulkopuolelle ja sisäl
tää vain organisaatioita, jotka toiminnassaan lähtevät kansainvälisen osuustoimintaliikkeen
periaatteista. Osuuskuntien ohella yhteisötalouteen luetaankin keskinäiset yhtiöt ja ne talou
dellista toimintaa harjoittavat yhdistykset, joiden tavoite on ensisijaisesti palvella jäsenkun
taansa (Poutanen 2007).

Yhteisötalous edustaa vastakkaista ajattelutapaa uusliberalismille, joka perustuu pelkistettyyn
homo economicus ihmiskuvaan (Laurinkari 2007). Yhteisötalous yhdistää taloudellisen akti
viteetin  ja  sosiaalisen  hyödyllisyyden.  Toiminnan "tavoitteena  on  demokraattisen  yhteistyön
avulla edistää  jäsenen  ja ympäröivän  yhteisön sosiaalisesti  ja  taloudellisesti kestävää  hyvin
vointia"  (Immonen 2006, 12). Yhteisötalous  työllistää noin  seitsemän prosenttia EUmaiden
työvoimasta  ja  tuottaa  kahdeksan  prosenttia  Unionin  bruttokansantuotteesta  (ks.  Immonen
2006, Laurinkari 2004, 2007, Poutanen 2007).

Yhteisötalous  on  kansalaislähtöinen  keino  ehkäistä  ja  hoitaa  keskeisiä  sosiaalisia  ongelmia,
joita  markkinakapitalismi  tuottaa  tai  joita  ei  voida  hoitaa  markkinalähtöisesti.  Yhteisötalous
tarjoaa tässä mielessä välineitä oikeastaan miltei kaikkien tunnetun sosiaalipoliitikon sir Wil
liam Beveridgen  aikanaan  mainitsemien  sosiaalisten  riskien  varalle,  joita  vastaan  myös kol
lektiivinen,  hyvinvointivaltiollinen  sosiaalipolitiikka  on  perinteisesti  Suomessakin  asettunut
taistelemaan. Tämä merkitsee kollektiivista vastuuta sekä kulttuurisesti  ja taloudellisesti kes
tävää, perinteistä sosiaalipolitiikkaa. (Köppä 2006.)

Yhteisötalous voidaan kokea paitsi ihmiskasvoisena, (sosiaalisena) taloutena ja kovan kapita
lismin vastapainona, myös olemukseltaan demokraattisena, ei virkavaltaisena, eiholhoavana
ja kansalaisen arjessa  läsnä olevana arjen pulmien hallintana. Se voidaan nähdä myös talou
dellisesti hyvin tehokkaana tuotantopanosten ja tuotosten allokointina. Mukana voi olla myös
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ripaus  vastakkainasettelua  kulttuuriakselilla  maaseutu  vastaan kaupungit.  Samalla  yhteisöta
louden puolestapuhujat kieltävät  tavallisesti  liikkeensä poliittisideologisen sitoutumisen  mi
hinkään tiettyyn katsantokantaan. Tapana on korostaa yhteisötalouden poliittista puolueetto
muutta. (Poutanen 2007.)

Yhteisötaloudessa  on  pyritty  vastaamaan  hyvinvointivaltion  liiallisen  laajenemisen  ongel
maan painottamalla kansalaislähtöistä, paikallista ja alueellista näkökulmaa. Tällöin esitetään
keinoja siihen, miten kansalaiset omista lähtökohdistaan ja omin taloudellisin yhteenliittymin
voivat tuottaa itselleen ja lähipiirilleen esimerkiksi sosiaaliturvaa. Järjestelmä korvaa markki
nalähtöistä järjestelmää ja paikkaa talouden ja sosiaalipolitiikan jättämiä aukkoja (bottomup).
Euroopassa kansalaislähtöisellä, subsidiariteettia noudattavalla  elämänpoliittisella  linjalla  on
kysyntää sekä tutkimuksen että kehittämistoiminnan alueella.

Osuustoiminnallinen  yritys, osuuskunta, on  yhtäältä  liiketaloudellinen  ja  toisaalta  jäsentensä
hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Kaksoisluonteesta puhuttaessa on usein viitattu siihen, että
taloudellisten arvojen ohella osuustoiminta toteuttaa myös  ideaalisia, yhteisöllisiä  ja sosiaali
sia arvoja. Osuustoiminnalla on tavoitteita, jollaisia puhtaasti liiketaloudellisella yritystoimin
nalla ei välttämättä ole. Hyvinvoinnin tavoitteluun liittyvä keskeinen sosiaalipoliittinen piirre
on toiminnan turvallisuus, jatkuvuus ja varmuus. (ks. Mähönen & Villa 2006.)

Osuustoiminnassa  oikeudenmukaisuus  arvioidaan  perustavammaksi  arvoksi  kuin  taloudelli
nen tehokkuus tai hyvinvointi. Osuustoiminnan keskeinen arvo on yhteistoiminta. Se ilmenee
solidaarisuutena  ja  keskinäisapuna,  jotka  ovat  tavoitteen  asettelua  ohjaavia  keskeisiä  arvo
prinsiippejä ja oikeudenmukaisuusperusteita. Osuustoiminnassa on filosofisesti arvioiden tär
keämpää toteuttaa oikeudenmukaisuutta kuin pyrkiä mahdollisimman suuriin voittoihin.

Suomessa osuuskuntien ohella säätiö, yhdistys ja järjestötoiminta on lisääntynyt viime vuo
sina hyvinvointipolitiikan eri  lohkoilla  julkisten palveluorganisaatioiden  ja  yritysten  rinnalla
(Miettinen 2001, Laurinkari 2004).

Tällä  hetkellä  (2010)  kysytään,  missä  määrin  järjestöt  ja  yhdistykset  voivat  toimia  markki
naehtoisesti  ja  missä  määrin  ne  voivat  hoitaa  sosiaalipoliittisia  tehtäviä  tästä  lähtökohdasta,
joko yksin, keskenään  tai  yhdessä  julkisen sektorin,  valtion  ja kuntien kanssa? Markkinaeh
toistuminen on tapahtunut Suomessa valtion ja kuntien ohjauksessa. Sen ytimenä on toisaalta
kilpailun tuominen sosiaalipalvelujen kenttään tilaajatuottajamallin kautta, toisaalta kulutta
janäkökulman korostaminen esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän kautta. Kyseessä ovat kui
tenkin näennäismarkkinat,  sillä  julkinen  valta  määrittelee  keskeiset  markkinaelementit,  esi
merkiksi tuotannon suunnat, laadun ja määrän.

Suomessa  sosiaalipalvelutarjontaa  ovat  harjoittaneet  järjestökentässä  erityisesti  aatteelliset
yhdistykset.  Järjestöjen  toimintaan  sosiaalipalvelut  (hyvinvointipalvelut  tältä  osin)  eivät  au
tomaattisesti  kuulu,  sillä  niiden  toiminta  perustuu  vapaaehtoisuuteen  tavoitteiden  asettelua
myöten.  Ne  voivat  kuitenkin  palkata  kokenutta  työvoimaa  esimerkiksi  juuri  palvelutuotan
toonsa.  Kooltaan  järjestökenttä  on  Suomessa  erittäin  laaja  järjestöjen  määrällä  mitaten  (yli
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8000 järjestöä). Järjestöjen ja yhdistysten merkitystä ja toimintamahdollisuuksia sosiaalipoli
tiikassa leimaa, että eniten 2000luvun taitteessa on puhuttu järjestöjen ja yhdistysten roolista
työpolitiikassa,  varsinkin  työvoimapolitiikassa,  jonka  alaan  lankeaa  kysymykset  työttömyy
den, etenkin pysyväisongelmaksi muotoutuneen pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta (Pätti
niemi 2006, ks. myös Rönnberg 1999).

Käytännössä  valtio  ja kunnat  rahoittavat  ja  subventoivat  järjestöjen  toimintaa  ja palvelutuo
tantoa  ja  tarjoavat  niiden  käyttöön  muita  resursseja,  kuten  toimitiloja,  jolloin  niiden  asema
itsenäisinä taloudellisina toimijoina ja julkisen sektorin vaihtoehtoina voidaan asettaa kyseen
alaiseksi. Järjestöjen sopeutuminen markkinaehtoistumiseen merkitsee niiden kannalta sopeu
tumista palvelujen uusiin tuotantomuotoihin ja käytäntöihin.

Euroopan Komission määritelmän mukaan käsite yrityksen sosiaalinen vastuu  (corporate so
cial  responsibility,  CSR)  yhdistää yritystoiminnan vapaaehtoisuuteen pohjautuvat  sosiaaliset
ja  ympäristönäkökohdat  liiketoimintaan  sekä  omistajasuhteisiin.  Keskinäiset  yhteisöt  ovat
liittäneet  tämän  näkökohdan  jo  alusta  lähtien  liiketoimintaansa  keskittymällä  jäsenistöönsä.
Demokraattinen osallistuminen, ylijäämän oikeudenmukainen jakaminen, yhteenkuuluvuus ja
pitkän aikavälin yritysstrategiat ovat näille yrityksille tärkeitä tavoitteita. (Immonen 2006.)

Keskinäiset yhtiöt ovat  luoneet palvelu  ja työkeskuksia vammaisille henkilöille, koteja van
huksille,  sairaille  tai päihderiippuvaisille  sekä kohtauspaikkoja syrjäytyneille  henkilöille. Ne
osallistuvat sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja lievittämiseen. (Laurinkari 2007.)

Keskinäiset yhtiöt ovat organisoituneet saman periaatteen mukaisesti kuin muutkin yhteisöta
louden toimijat. Ne ovat luonnollisten ja juridisten oikeushenkilöiden muodostamia vapaaeh
toisia, keskinäiseen  vastuuseen perustuvia  ryhmittymiä. Niiden  tarkoituksena on palvella  jä
sentensä  tarpeita,  ei  pääoman etua.  Yritysten  toiminta  perustuu  jäsenten  keskinäisen  yhteis
työn periaatteelle  ja siihen, että jäsenet osallistuvat hallintoon. Saavutettuja voittoja ja ylijää
miä ei jaeta sijoitetun pääoman suhteessa, vaan niiden avulla parannetaan jäsenille suunnattu
ja palveluja, kehitetään yritystoimintaa, kasvatetaan varastoja tai jaetaan ylijäämiä rajoitetusti.

5  Päätteeksi

Hyvinvointipolitiikka  on,  paitsi  inhimillisten  resurssien  tuottaja,  myös  niiden  (oikeudenmu
kainen) jakaja. Sen puitteissa on vastattava ja otettava kantaa siihen, kenelle ja millä perusteil
la talouden kasvun hedelmät  ja kasvun tuottamisen rasitukset jaetaan ja mikä on tuotosten ja
rasitusten keskinäinen suhde. Nämä kysymykset ovat samalla poliittisia kysymyksiä. Käytän
nön  kysymyksiä  ovat,  miten  hyvinvointipoliittiset  tulonsiirrot  ja  palvelut,  kuten  esimerkiksi
eläkkeet,  työttömyysturva,  koulutus  ja  terveydenhuolto  kustannetaan  ja  miten  näiden  järjes
telmien menoja hallitaan vaarantamatta pitkällä aikavälillä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja
kansalaisten omaa taloudellista aktiivisuutta.
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