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Arvoisa webinaarilaiset. Tervetuloa professori Juhani Laurinkarin uuden kirjan 

”Kansalaislähtöinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa” julkistamistilaisuuteen. 

Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Ajatuspaja Kompassi ry toimimme tässä 

yhteistyössä. Hienoa, että olette mukana.  

Professori Juhani Laurinkari on sosiaalipolitiikan tutkijana, opettajana ja 

keskustelijana niin Suomessa kuin erityisesti saksankielisessä Euroopassa 

tarkastellut tutkimuskohdettansa paljon yhteisötalouden näkökulmasta. Hän 

on keskeisiä osuustoiminta-ajattelijoita ja -kirjoittajia 1970-luvulta alkaen. 

Niinpä on luonnollista, että Pellervon ja Juhani Laurinkarin hedelmällinen 

yhteistyösuhde ulottuu kauas. Tästä on todisteena melkoinen määrä yhteisiä 

keskusteluita, lehtiartikkeleita, seminaariesitelmiä ja kirjallisuutta.  

Nyt olemme ottaneet taas uuden askeleen. Avaan pohjaksi omia tuntojani.  

Juhani Laurinkari näkee uudessa kirjassaan yhteisötalouden keinona turvata 

kansalaisten taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Yhteisötalous perustuu 

kansalaisten joukko-organisoitumiseen yhteisiin päämääriin niin, että 

ohjausvalta on heillä itsellään moninaisten yksityisoikeudellisten 

organisaatioiden kautta. Malli on kolmas tie valtion ja markkinoiden välissä.  

Laurinkari tarkastelee yhteisötaloutta sosiaalipoliittisena toimijana. 

Tarkastelun kehyksenä on eurooppalaisten yhteiskuntien liike keynesiläisestä 

hyvinvointivaltiosta markkinaohjautuvaan kilpailuvaltioon. Laurinkarin tapa 

nähdä yhteisötalous sosiaalipoliittisesta näkökulmasta – tai toisin päin 



sosiaalipolitiikka yhteisötalouden näkökulmasta – ei ole suinkaan uusi. Tässä 

hän edustaa pitkää traditiota, joka menee kansakunnan syntyaikoihin. Laajat 

kansankerrokset saivat Suomessa yhteiskunnallisen äänen 1900-luvun 

taitteessa. Kansanvaltaisten poliittisten järjestelmien kehittymisen myötä 

vakiintui käsitys, että kaikista ihmisistä oli pidettävä huolta. Heille oli 

järjestettävä mahdollisuus inhimilliseen työelämään, säälliseen toimeentuloon 

ja turvata elämä sairauden, vanhuuden, työttömyyden ja kuolemantapausten 

varalta. Sosiaalipoliittinen ajattelu tukeutui ennen toista maailmansotaa 

yhteisötalouden organisaatioihin paljolti jo siksikin, että valtion ja koko julkisen 

vallan yhteiskunnallinen rooli oli vielä kapea.  

Yleensä Suomen kehityskuluille löytyvät ulkomaiset esikuvat, niin tässäkin. 

Sosiaalipolitiikan alku Suomessa kytkeytyi saksalaiseen sosiaalipoliittiseen 

ajatteluun ja paljolti myös saksalaisperäiseen osuustoiminta-ajatteluun 1800- 

ja 1900-lukujen taitteessa. Uusien taloudellisten rakenteiden kautta piirrettiin 

ihmisten mieleen näkymiä taloudellisesta toimeentulosta ja yhteiskunnallisesta 

osallisuudesta. Ajattelussa korostuivat kansalaisten omatoimisuus ja oma-apu.  

Tarina on merkittävä. Talonpoikais- ja työväenliikkeiden rinnalla monet 

keskeiset edistysmieliset vaikuttajat kiinnittyivät hankkeeseen. Kuvaavasti yksi 

heistä oli Pellervon ensimmäinen lainopillinen neuvonantaja, lakitieteen 

tohtori Juho Kusti Paasikivi, jonka merkkivuotta vietimme viime vuonna. 

Paasikivi tuli erityisen läheiseksi, kun toimin Paasikivi-Seuran juhlavuoden 

ohjelmatoimikunnassa. 

Toisen maailmansodan jälkeen valtiot ottivat vahvan roolin turvatakseen 

kansalaisten sosiaalisen aseman. Valtion vahvaan rooliin yhteiskunnan 

ohjaajana suhtauduttiin viimeistään 1980-luvulta alkaen kuitenkin aikaisempaa 



varauksellisemmin. Markkinoille haluttiin antaa suurempi rooli 

palvelutuotannossa.  

Kritiikkiä on noussut myös yksityiseen voitontavoitteluun perustuvaa 

järjestelmää kohtaan.  

Hyvät kuulijat,  

Juuri tähän väliin Laurinkari ajatuksensa iskee! 

Kolmannen tien ratkaisuna hän tarjoaa yhteisötaloutta keinona turvata 

kansalaisten hyvinvointi. Laurinkari onkin tiivistänyt ajatuksensa kirjan 

otsikkoon ”Kansalaislähtöinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa”.  

Webinaari on nyt avattu.  

Mainostan jo nyt, että kirja on luettavissa jo nyt verkkokirjana ja pdf-versiona 
Pellervon verkkosivuilta Pellervo.fi. Kirja on myös paperilla. Yksittäiskappaleen 
painettua kirjaa voit tilata Pellervon verkkokaupasta maksutta. Minulle voitte 
myös laittaa viestiä, niin postitan. Osoitteeni on Sami.karhu@pellervo.fi 

Pyrimme siihen, että päättäisimme tilaisuuden klo 15.30.  

Seuraavaksi Juhani Laurinkari. Sen jälkeen Kommentaattoreiden valmistellut 

puheenvuorot ja siitä keskusteluun. Juhani Laurinkari, ole hyvä. 

Hyvät seminaarilaiset 

Osuustoimintakeskus Pellervolla ja Ajatuspaja Kompassilla on usean vuoden 

yhteistyösuhde. Ajatuspaja Kompassi on osoittanut erinomaista 

yhteiskuntapoliittista kiinnostusta yhteisötaloutta ja osuustoimintaa kohtaa. 

Osuustoimintakeskus Pellervo tarvitsee osuustoiminnan edistämiseen 

kumppaneita yhteiskunnallisista toimijoista. Tästä on rakentunut oiva ja 

monipuolinen suhde. Siitä ovat todisteena useat julkaisut, seminaarit ja 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpellervo.fi%2Fkansalaislahtoinen-sosiaalipolitiikka-kilpailuvaltiossa%2F&data=04%7C01%7C%7C6fc3c3e1289c4f2d966608d8ef986093%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637522785024117864%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DretnT0FNr7aMYpmP24lQULxdqVYwRTGh9ykm%2B5BTrY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpellervo.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Flaurinkari_kansalaislahtoinen_sosiaalipolitiikka_kilpailuvaltiossa.pdf&data=04%7C01%7C%7C6fc3c3e1289c4f2d966608d8ef986093%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637522785024137854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDWdbf0GX0jjaAiVzDuGYEZf765Yh9vQ%2FubgKHB4wdk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpellervo.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Flaurinkari_kansalaislahtoinen_sosiaalipolitiikka_kilpailuvaltiossa.pdf&data=04%7C01%7C%7C6fc3c3e1289c4f2d966608d8ef986093%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637522785024137854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDWdbf0GX0jjaAiVzDuGYEZf765Yh9vQ%2FubgKHB4wdk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpellervo.fi%2Fverkkokauppa%2Ftuote%2Fkansalaislahtoinen-sosiaalipolitiikka-kilpailuvaltiossa%2F&data=04%7C01%7C%7C6fc3c3e1289c4f2d966608d8ef986093%7Cc10c53fbad1e4893a1acee30fbe7b31c%7C0%7C0%7C637522785024147845%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GbkS5229TkpgBdEWOKgU%2FzS%2BbBDweBjXVSsFa9sQN8A%3D&reserved=0


henkilöverkostot. Osuustoimintakeskus Pellervo ry kiittää suuresti professori 

Juhani Laurinkaria ja Ajatuspaja Kompassi ry:tä erinomaisesta yhteistyöstä. 

Erityiskiitos Tapio Luoma-aholle. 

Haluan myös kiittää kielenhuollosta palvelukoordinaattori Maija Niemenpäätä 

ja kirjan ulkoisesta olemuksesta AD Minna Ahoa. Tilaisuuden teknisestä 

rakentamisesta kiitos yritysasiantuntija Matti Ketolalle. 

Suuret kiitokset kommentaattoreille ja teille kaikille.  

Erinomaista keväistä viikonloppua! Tilaisuus on päättynyt. 


