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”Hyvinvointivaltio on kriisissä”

”Rahat loppuvat kesken”

”Ennen oli paremmin”

”Onko meillä enää hyvinvointivaltiota?”



Uudet riskipoolit

Perusturva

Pääomatuloilla elävät 
selviävät parhaiten ja 
maksavat vähemmän veroja, 
vapaamatkustajia

Verotusta kevennetty ->
julk. palvelut heikentyneet -> 

yksityisille ratkaisuille 
kannatusta -> vaatimuksia 
uusista veronkevennyksistä

Putoajat = vähemmän 
koulutusta ja tuloja, enemmän 
köyhyyttä ja sairauksia → ei 
poliittisesti tärkeä ryhmä



Sotu-uudistuksen probleema

Eli miten luoda sellainen perusturva joka takaa ihmisarvoisen elämän 
edellytykset muttei kannusta lorvailuun?

Eli miten yhdistää turvaa ja piinaa?



Oskun tapaus

"Työttömyyteni syynä on yksinkertaisesti se, ettei minulla ole 
koulutusta mihinkään ammattiin. Se taas johtuu siitä, etten vielä tiedä, 
mikä minusta tulee isona" Osku 22v (HS 8.7.2009)

Alhaisen opintotuen vuoksi ”opiskelu ei kauheasti houkuttele." Oskun 
mukaan hänen tuttavapiirissään on enemmän toimeentulotuella eläviä 
kuin työssäkäyviä



Suomen hallitusmuoto 1919

”Kansalaisten työvoima on valtakunnan erikoisessa suojeluksessa” 

”Valtion asiana on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle 
mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole toisin säädetty”

-> Työvoimaviranomaisten velvollisuutena järjestää yhtäjaksoisesti 12 
kuukautta tai kahden vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleelle 
koulutusta tai työpaikka.



Työllisyyslaki 1988

Tarkoituksena ”järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä 
työtä” 

”Täystyöllisyyden toteuttamiseksi valtion tulee edistää korkeaa ja 
tasaista työvoiman kysyntää yleisillä talouspoliittisilla sekä muilla 
työllisyyteen vaikuttavilla toimenpiteillä.”



Työttömyysongelma 1990-luvulla

• Elokuussa 1990 työttömiä ”vain” 3,4 prosenttia
• Maaliskuun 1991 lopussa työttömyysprosentti 7,2 prosenttia
• Vuoden 1992 lopussa työttömiä oli 18,6 prosenttia
• Vuoden 1993 lopussa, jolloin työttömiä oli 537 000 eli 21,8 prosenttia 

työvoimasta.
- > työttömyys jäi pysyvästi korkeammalle tasolle



Työvoimapolitiikka

Työpaikkojen kadotessa työllistämisvelvoitetta helpotettiin vuoden 
1992 alussa siten, että velvoite koski vain 13 kuukauden aikana 12 
kuukautta työttömänä olleita 

1993 käytännössä poistettiin kuntien ja valtion velvollisuus järjestää 
pitkäaikaistyöttömille kuuden kuukauden työmahdollisuus 

Eduskunnan perustuslakivaltiokunta hyväksyi työllistämisvelvoitteiden 
heikennykset



Perustuslaki (1999) 18: oikeus työhön

• Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen 
vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

• Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta 
työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

• Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.



Miksi ihmiset käyvät töissä?

• Taloudellinen selitys
• Sosiaalinen selitys
• Valioitumisselitys



Taloudellinen selitys

• Kuinka suuren taloudellisen hyödyn työssäkäynti tarjoaa suhteessa 
vapaa-aikaan eli perusturvaan

• homo economicus maksimoi rahassa ja vapaa-ajassa mitatun 
taloudellisen hyödyn

• Oskun työttömyyden syynä liian korkea sosiaaliturva (vaikka Osku 
valittelikin toimeentulotuen niukkuutta) 



Taloudellisen selityksen kritiikki

• Uskomukset palkasta ja sosiaaliturvasta eivät vastaa objektiivia 
havaintoja 

• Empiiristen havainnot ristiriitaisia 
• Ilmiötä ei pitäisi selittää sen seurausten perusteella. Työssäkäynnin 

syyksi olisi löydettävä joku ilmiö, joka edeltää työn aloittamista



Sosiaalinen selitys

• Ihmiset tekevät työtä osallistuakseen yhteiskuntaan – tai ainakin 
välttääkseen osattomuuden

• Homo sociologicuksen työhalu pohjautuu siihen, että ihminen on 
prososiaalinen olento, jonka toimintaa ohjaa sopeutuminen 
vallitseviin sosiaalisiin normeihin

• Osku on työttömänä, koska hänelle ei ole tarjottu oikeaa työtä



Sosiaalisen selityksen kritiikki

• Liian yleinen: jotkut mitä ilmeisimmin jättäytyvät työttömiksi tai 
työmarkkinoiden ulkopuolelle

• Työttömyyden valitsemisen selityksenä voi olla se, että työtön 
arvostaa – ainakin tietyllä hetkellä – vapaa-aikaa verrattoman paljon 
enemmän työtekoon verrattuna



Valikoitumisselitys

• Korostaa kilpailua työmarkkinoilla, jossa menestyminen määräytyy 
yksilön ominaisuuksien ja verkostojen perusteella

• Työttömyyttä selittävät heikot kyvyt, alhainen koulutus (inhimillisen 
pääoman puutteet) ja puuttuvat verkostot (alhainen sosiaalinen 
pääoma).

• Osku on työttömänä, koska hän ei ole osannut hankkia työpaikkaa



Valikoitumisselityksen kritiikki

• Uhkana kehäpäätelmä: työhaluttomuus voidaan tulkita valikoitumisen 
aiheuttamaksi ”näköalojen kapeutumiseksi”, mutta se on samalla 
työttömyyden syy

• Selitys voi hävittää vapaan tahdon ja yksilön valinnan mahdollisuudet



Nuorisobarometri 2014: 
”Sosiaaliturva on niin 
hyva,̈ että kannustaa 
ihmisiä laiskottelemaan 
tukien varassa.”  
”Toimeentulotuki 
passivoi nuoria.”

Jokseenkin tai täysin
samaa mieltä
molemmista väitteistä
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