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Sosiaaliset investoinnit
- hyvinvointia ja talouskasvua?



Mitä ovat sosiaaliset investoinnit? 1/2

• Hyvinvointivaltion modernisointi: uudet riskit ja taloudellinen 
kestävyys

• Sosiaalipolitiikka kuluerästä talouskasvun edellytykseksi
• Panostukset inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan
• Erityisesti koulutus-, perhe-, ja lapsipolitiikka
• Tulonsiirroista hyvinvointipalveluihin
• Paino sanalla ’sosiaalinen’
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Mitä ovat sosiaaliset investoinnit? 2/2

• Lopputulosten tasa-arvosta mahdollisuuksien tasa-arvoon
• Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka
• Vastuu ja osallistuminen
• Aktivoiva sosiaalipolitiikka
• Elinkaarimalli
• ”Tulevaisuus ennen nykyhetkeä”
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”Kysykää minulta, mitkä ovat 
hallituksen kolme tärkeintä tehtävää ja 
vastaan koulutus, koulutus, koulutus.”

- Tony Blair



Paradigman syntyhistoriaa

• Alva ja Gunnar Myrdal: Kris i befolkningsfrågan (1934)
• Pekka Kuusi ja 1960-luvun sosiaalipolitiikka?
• Läpimurto Euroopassa 1990-luvulla: Anthony Giddens, Gosta

Esping-Andersen, Tony Blair, New Labour, OECD
• Syntyi osittain vastavoimana uusliberalismille ja keynesiläisyydelle, 

mutta omaksui myös elementtejä molemmista
• Mukana kuitenkin paljon samaa, mihin Pohjoismaissa oli kiinnitetty 

huomiota jo aiemmin
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”On epärealistista ajatella, että 
sosiaalinen investointivaltio voisi 

poistaa suuren osan perinteisestä 
hyvinvointivaltiosta, varsinkin kun 
otetaan huomioon, että elämme 
ikääntyvässä yhteiskunnassa.” 

- Frank Vandenbroucke
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Kritiikkiä

• Hyvinvointi ja sosiaalipolitiikka alisteisia taloudelle?
• Miten sosiaaliset investoinnit ja kulutus voidaan erottaa toisistaan?
• Onko oikein panostaa tulevaan hyvinvointiin nykyisyyden 

kustannuksella?
• Miten käy ikääntyneille, jos investoinnit suunnataan tulevaan?
• Huomioidaanko makrotalouspolitiikkaa riittävästi?
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Miksi edelleen tärkeä käsite?

• Sosiaaliset investoinnit ovat edelleen validi tapa hahmottaa 
sosiaalipolitiikan ja talouskehityksen riippuvuutta toisistaan. 
Täydentävä näkökulma pohjoismaiseen malliin.

• Sosiaaliset investoinnit vastauksena uusiin riskeihin. Globaalin 
talouden maailmassa rakennemuutos on nopeaa ja riskejä ei voida 
ennaltaehkäistä. Tarvitaan positiivisia siirtymiä.

• Ennaltaehkäisy ja pitkän tähtäimen sosiaalipolitiikka ainoa tapa 
tuottaa kestävää hyvinvointia.

• Aktivointi ja osallistuminen lisäävät yksilön hyvinvointia.
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Varovasti paradigmojen kanssa!

• Tarvetta myös kysyntä- ja tarjontapuolen politiikalle
• Tuloerojen kasvu edellyttää vaikuttamista nykyiseen tilanteeseen
• Ennaltaehkäisy, koulutus ja inhimilliseen pääomaan sijoittaminen 

tärkeitä elementtejä myös uusliberalismissa ja keynesiläisyydessä
• Sosiaalipolitiikan tarkoituksena myös riskien tasaaminen 

heikommista huolehtiminen. Tarvitaan myös taloudellisesti 
tuottamattomia investointeja.
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