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Kun Euroopan integraa-
tioprojekti 1950-luvulla 
käynnistettiin, uskottiin 
hyvään kehään avoimien 
talouksien ja valtioiden 

omien, suljettujen hyvinvointijärjes-
telmien välillä. Tilanne alkoi muut-
tua 1970-luvun talouskriisin myötä, ja 
1980-luvun alussa käynnistetty projekti 
Euroopan sisämarkkinoiden ja talous- ja 
rahaliiton luomiseksi koettiin monissa 
arvioissa jo todellisena uhkana kansalli-
sille hyvinvointivaltioille. Nyt käynnissä 
on taas uudenlainen murrosvaihe, kun 
EU:n talouspolitiikkaa koskeva sääntely 
on talouskriisin seurauksena lisääntynyt 
ja unioni on tiukentunut jäsenmaidensa 
ohjausta. 

Erilaisten kehityskulkujen seuraukse-
na eurooppalaisesta sosiaalipolitiikasta 
onkin vuosikymmenten mittaan muok-
kautunut melkoinen tilkkutäkki, joka 
vaikuttaa merkittävästi jäsenmaiden 
hyvinvointijärjestelmiin. Tähän ”euroop-

palaistumiseen” vaikuttavat käytännös-
sä myös yksittäiset ihmiset toimiessaan 
poliittisesti luoduissa rooleissaan eu-
rooppalaisina kuluttajina, työntekijöi-
nä ja kansalaisina (Eigmüller 2014, 
372–373). 

Sosiaalipolitiikan alalla toimivalta on 
jaettu Euroopan unionin ja jäsenvalti-
oiden kesken, ja se kuuluu ensisijaisesti 
jäsenvaltioille. EU:n vastuulla on koordi-
noida kansallisia sosiaaliturvajärjestel-
miä ja politiikkoja, edistää työllisyyteen, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaan ja eläkkeisiin liittyviä hyviä 
toimintatapoja sekä säätää esimerkik-
si työntekijöiden oikeuksista ja valvoa 
säädösten täytäntöönpanoa. Taatakseen 
työntekijöiden sosiaaliturvan ja sosiaa-
lisen suojelemisen sekä parantaakseen 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden ihmisten 
integroitumista EU voi antaa direktiivein 
säännöksiä vähimmäisvaatimuksista. 
EU:lla on siis toimivaltaa laatia sosiaa-
liturvajärjestelmien minimistandardeja, 
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mutta tässä onnistuminen 28 jäsenmaan 
kesken on käytännössä hyvin epätoden-
näköistä. 

Vaikka EU:n sääntelyllä on saavutettu 
paljon esimerkiksi syrjinnän torjumises-
sa, tasa-arvopolitiikassa, työsuojelussa 
ja kuluttajansuojassa, on Euroopan in-
tegraatio johtanut monilta osin kansal-
listen hyvinvointivaltioiden eroosioon. 
Sen enempää sisämarkkinoita kuin ns. 
Euroopan sosiaalista mallia ei ole luotu 
niinkään laatimalla uusia yhteisiä sääntö-
jä, vaan enemmänkin purkamalla vanhoja 
kansallisia tapoja toimia. EU-instituuti-
oiden ja erityisesti EU-tuomioistuimen 
vapaata liikkuvuutta ja kansallisten estei-
den poistamista painottavien linjausten 
myötä talousintegraation edellyttämä 
avoimuuden logiikka on vyörynyt alueil-
le, joille se ei välttämättä kuuluisi. So-
siaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden 
kannalta ei ole kyse vain kansallisesta su-
vereniteetista, vaan siitä, mistä lähtökoh-
dista politiikkaa ylipäänsä harjoitetaan. 
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ELINA PALOLAN mielestä köyhyyden 
ja kurjuuden lisääntyminen on uhka 

EU:n uskottavuudelle.
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EU:N SOSIAALIPOLIITTINEN OHJAUS: YHTEISET TAVOITTEET JA MITTARIT, 
JÄSENMAIDEN VERTAILU JA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN VAIHTO.

Integraatiokehitys on monilta 
osin rapauttanut kansallisia 

hyvinvointivaltioita.

LAAJAT STRATEGIAT JA UUDET OHJAUS-
KEINOT
EU:n kehittämisen perustana on kolme 
ulottuvuutta - taloudellinen, poliittinen 
ja sosiaalinen. Sosiaalinen ulottuvuus 
vahvistui aikana (1985-1994), jolloin Jac-
ques Delors johti Euroopan komissiota. 
Hänen unionissaan ei ollut jakoja sosiaa-
lisen, taloudellisen ja poliittisen välillä, 
vaan niiden yhteisessä uudistamisessa 
oli kyse ”modernin yhteiskunnan pro-
jektista”. 

Vuosituhannen vaihteessa tätä moder-
nia projektia lähdettiin edistämään kym-
menvuotisella Lissabonin strategialla, 
jonka myötä vakiintui ajatus Euroopan 
sosiaalisesta mallista. Vuonna 2002 pi-
detyn Barcelonan EU-huippukokouksen 
määritelmän mukaan malli perustuu ”hy-
vään taloudelliseen suorituskykyyn sekä 
sosiaalisen suojelun, koulutuksen ja työ-
markkinaosapuolten välisen vuoropuhe-
lun korkeaan tasoon” (ks. Palola 2010).

Mallin muokkaaminen tarkoitti jä-
senmaiden sosiaalipoliittisen ohjauksen 
tiivistämistä, jonka keskeiseksi keinoksi 
tuli avoimen koordinaation menetelmä. 
Sen perustana ovat yhteiset tavoitteet ja 
mittarit, vertaileva analyysi jäsenvaltioi-
den suorituksista sekä parhaiden käytän-
töjen vaihto. Komissio tekee jäsenmaiden 
kanssa tiivistä yhteistyötä sosiaalisen 
suojelun komiteassa juuri käyttämällä 
avointa koordinointimenetelmää. Sen 
avulla tarkastellaan erityisesti köyhyyttä 
ja sosiaalista osallisuutta, terveyden- ja 
pitkäaikaishoitoa sekä eläkkeitä. 

Viime vuosina sosiaalisen suojelun ko-
mitea on tiivistänyt jäsenmaiden sosiaali-
poliittisten uudistusten vertaisarviointia, 
jota pyritään yhä enemmän tekemään 
myös ennakollisesti. Avoin koordinaa-
tio nojaa vahvasti tietojen keräämiseen, 

tulkintaan ja vertailuun. Juuri tiedosta 
onkin tullut unionin tärkeä ohjausme-
kanismi, ja hyvin suuri osa jäsenmaiden 
tilastotuotannosta perustuu nykyisin EU-
lainsäädäntöön.

Unionin historian ensimmäinen mää-
rällinen köyhyystavoite asetettiin vuonna 
2010 osana Lissabonin strategiaa seuran-
nutta Eurooppa 2020 -strategiaa, vaikka 
köyhyyden vähentäminen oli ollut EU:n 
julkilausuttu tavoite jo vähintäänkin 
vuonna 1975 käynnistetystä ensimmäises-
tä köyhyysohjelmasta lähtien. Tavoitteen 
mukaisesti EU:n pitäisi kuluvalla vuosi-
kymmenellä nostaa 20 miljoonaa ihmistä 
pois köyhyydestä ja sosiaalisen syrjäyty-
misen riskistä.1 Eurooppa 2020 -stra-
tegian viidestä yleistavoitteesta kolme 
kytkeytyy suoraan sosiaalipolitiikkaan: 
köyhyyden vähentämisen lisäksi tavoi-
tellaan 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen 
nostamista 75 prosenttiin sekä koulun-
käynnin keskeyttäneiden osuuden pie-
nentämistä alle 10 prosenttiin. Jäsenval-
tiot työstävät strategian tavoitteista omat 
kansalliset tavoitteensa ja uudistusohjel-
mansa ja komissio seuraa edistymistä. Ns. 
integroidut suuntaviivat, joihin kuuluvat 
työllisyyttä koskevat ja talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat, toimivat yhdessä 
Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden 
kanssa poliittisena kehyksenä kansallis-
ten uudistusohjelmien laatimiselle.

”Käytännössä voimakas 
talousohjaus on merkinnyt 

sosiaalipolitiikan roolin 
marginalisoitumista.”

Eurooppa 2020 -strategiasta tuli olo-
suhteiden myötä erityisesti ohjelma ta-
louskriisin voittamiseksi. Sen tuloksel-
lisuus riippuu suuresti uusista talouden 
hallinta- ja ohjausjärjestelmistä, joita 
EU:ssa on otettu käyttöön vuodesta 2010. 
Käytännössä voimakas talousohjaus on 
merkinnyt sosiaalipolitiikan roolin mar-

ginalisoitumista (Barbier 2012), eikä 
strategiassa ole selkeästi esitetty, miten 
”osallistava kasvu” lopulta vähentäisi 
köyhyyttä asetetun tavoitteen mukaises-
ti (Daly 2012). Köyhyystavoitetta onkin 
kuvattu lähinnä laihaksi lohduksi sosiaa-
lipolitiikalle (Vanhercke 2012).

TALOUSPOLITIIKAN OHJAUSJAKSO
Talouspolitiikan vuotuinen ohjausjakso 
kasvuselvityksineen ja maakohtaisine 
suosituksineen muodostuu Eurooppa 
2020 -strategian sekä vakaus- ja kasvus-
opimuksen seurannasta. Ohjausjaksoon 
kuuluvaa talouspolitiikan koordinointia 
on vuoden 2010 jälkeen jatkuvasti vah-
vistettu, ja komissio on korostanut, että 
julkisen talouden tasapaino on osa EU:n 
sosiaalista agendaa. Käytännössä se va-
litettavan usein näyttäytyy melkeinpä 
agendan ainoana osana. Komission vii-
me marraskuussa antaman neljännen 
vuotuisen kasvuselvityksen liitteenä 
olevaan yhteiseen työllisyysraporttiin 
on nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa 
sisällytetty myös työllisyys- ja sosiaali-
indikaattoreiden tulostaulu. Se kertoo, 
että jäsenvaltioiden välillä on suuria ero-
ja työttömyydessä, kotitalouksien käytet-
tävissä olevissa tuloissa, tuloeroissa ja 
köyhyysasteessa. Erityisen suuria erot 
ovat euroalueen sisällä. 

Kasvuselvityksen yleisarvio on varsin 
tyly: unionin yleinen yhteiskunnallinen 
tilanne säilyy heikkona. Niinpä yksi sel-
vityksen käynnistämän ohjausjakson 
tavoitteista on puuttuminen työttömyy-
teen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin. 
Jäsenvaltioiden todetaan onnistuneen 
nykyaikaistamaan työmarkkinoitaan, ja 
niitä kehotetaan nyt lisäämään työttö-
mille suunnattuja aktiivisia tuki- ja kou-
lutustoimia esimerkiksi parantamalla 
julkisia työvoimapalveluja ja ottamalla 
käyttöön nuorisotakuut. Tavoitteena on 
”sosiaaliturvajärjestelmien tehostaminen 
etenkin siten, että sosiaaliavustukset ja 
aktivointitoimenpiteet liitetään tiiviim-
min toisiinsa tarjoamalla entistä yksilöl-
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"KILPAILUKYKY" JA "JOUSTAVUUS" OVAT USEIN RISTIRIIDASSA 
SOSIAALIPOLIITTISTEN TAVOITTEIDEN KANSSA.

lisempiä palveluja (keskitetyt asiointipis-
teet) ja että sosiaaliavustuksia pyritään 
yksinkertaistamaan ja kohdentamaan 
tarkemmin niin, että erityistä huomiota 
kiinnitetään heikoimmassa asemassa ole-
viin ryhmiin” (European Commission 
2013a).

 Julkisen talouden tasapainosta 
on tullut hallitseva osa EU:n 

sosiaalista agendaa.

EMUN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS
Osana pyrkimyksiä vahvistaa edelleen 
eurooppalaista talous- ja sosiaalipolitii-
kan ohjausta komissio antoi viime loka-
kuussa tiedonannon talous- ja rahaliiton 
(EMU) sosiaalisesta ulottuvuudesta (Eu-
roopan komissio 2013). Siinä komissio 
ehdottaa tulostaulun luomista työllisyy-
den ja sosiaalialan keskeisten kehitys-
linjojen seuraamiseksi EU-ohjausjakson 
puitteissa, jotta suurimmat ongelmat voi-
taisiin analysoida paremmin ja tunnistaa 
nopeammin. Lisäksi se ehdottaa työlli-
syys- ja sosiaali-indikaattoreiden kytke-
mistä myös talouden epätasapainotilojen 
havaitsemiseen käytettävään varoitusme-
kanismiin. Saadut tiedot tulisi ottaa huo-
mioon esimerkiksi Euroopan komission 
keväisin julkaisemissa maakohtaisissa 
suosituksissa.

 Komission EMU-tiedonannon tarkoi-
tuksena on nostaa sosiaalinen näkökulma 
vahvemmin mukaan unionin talouspoliit-
tiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
Tähän kohdistuvat odotukset ovat talous-
kriisin myötä kasvaneet, sillä kriisi on 
huonontanut tilannetta useissa maissa, 
eikä mailla ole riittävästi mahdollisuuk-
sia puuttua kasvaneisiin sosiaalisiin on-
gelmiin. Esimerkiksi Kreikassa julkisen 
talouden säästöt ovat johtaneet kansan-
terveyden tilanteeseen, jota on kuvattu 
toteamalla, että ”lama vahingoittaa, mut-
ta talouskurin kurjuus tappaa” (Van-
hercke 2012). 

Komissio haluaa nyt sovittaa 
yhteen julkisen talouden 

kestävyyden ja sosiaalipolitiikan 
tavoitteet.

Komission puheenjohtaja José Manuel 
Barroson mukaan Euroopan sosiaalinen 
malli onkin vaarassa ja tarvitsee puo-
lustamista. Ajatuksena on, ettei kilpai-
lukykyisten talouksien ja vahvan hyvin-
vointiyhteiskunnan välillä ole ristiriitaa, 
kunhan julkisen talouden kestävyys ja 
sosiaalipolitiikan vaikuttavuus ja tehok-
kuus optimoidaan ja linkitetään yhteen. 
Tällä hetkellä suunnilleen samansuurui-
nen panostus pienentää tuloeroja kaksi, 
kolme kertaa enemmän yhdessä maassa 
kuin toisessa; tästä esimerkkinä on mai-
nittu Suomi ja Kreikka. 

EMUn sosiaalista ulottuvuutta koskeva 
tiedonanto tunnistaa maiden keskinäis-
riippuvuuden: sosiaaliset ongelmat vai-
kuttavat epäsuorasti kaikkiin jäsenmai-
hin ja myös EU:n legitimaatioon. Siksi 
seurantaa halutaan vahvistaa ja talous-, 
sosiaali- ja työllisyyspolitiikkojen koor-
dinaatiota parantaa. Sosiaalipolitiikkaa 
ei ylipäänsä riittävästi nähdä kestävän 
talouspolitiikan osana, vaan poliittiset 
tavoitteet ovat monesti keskenään ris-
tiriitaisia. Esimerkiksi ”kilpailukyky” 
tarkoittaa usein alempia palkkoja ja 
”joustavuus” työntekijöiden oikeuksi-
en heikentämistä. Ja kun valuuttaa ei 
voida devalvoida, euroalueen maiden 
on pyrkiessään palauttamaan kustan-
nuskilpailukykyään luotettava sisäiseen 
devalvointiin (palkkojen ja hintojen hil-
lintään), jonka seurauksina työttömyys ja 
sosiaalinen ahdinko kasvavat. 

Sosiaalipolitiikan ongelmat ovat 
useimmiten seurausta talouspolitiikan 
ongelmista, joihin ei kuitenkaan päästä 
ajoissa käsiksi, ja monet olennaiset asiat 
- kuten verotus - ovat kansallisessa pää-
tösvallassa. Yhtenä kunnianhimoisena 
ratkaisuyrityksenä on keskusteltu jopa 

yhteiseurooppalaisen työttömyysturvan 
mahdollisuuksista. 

SOSIAALIPOLIITTISEN STRATEGIAN 
TUKITOIMIA
Vaikka talouspoliittisen ohjauksen rooli 
on jatkuvasti korostunut, tehdään unio-
nissa yhä paljon muutakin. Eurooppa 
2020 -strategian sosiaali- ja työllisyys-
tavoitteita tuetaan kolmella erillisellä 
ohjelmalla: ”Nuoret liikkeellä”, ”uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma” sekä 
”köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi”, jon-
ka tarkoituksena on saada eurooppalais-
ten köyhyystavoitteiden tueksi opastusta, 
kannatusta ja poliittista näkyvyyttä.

Osana Eurooppa 2020 -strategiaa ko-
missio antoi keväällä 2013 sosiaalisia 
investointeja koskevan paketin, jolla 
ohjataan jäsenmaiden sosiaaliturvajär-
jestelmien uudistamista. Paketti muo-
dostuu tiedonannosta, jossa esitetään 
uudistusten puitteet, keskeiset toimet 
sekä ohjeet EU-varojen käytöstä niiden 
tueksi (European Commission 2013b). 
Liitteenä on komission suositus ”Inves-
toidaan lapsiin - murretaan huono-osai-
suuden kierre” (2013/112/EU), yleishyö-
dyllisiä sosiaalipalveluja koskeva raportti 
sekä kuusi erillistä valmisteluasiakirjaa 
(mm. asunnottomuuden torjumisesta ja 
terveyteen tehtävistä investoinneista). 
Sosiaalisia investointeja koskevan pake-
tin keskeiset toiminta-alueet komissio 
määrittelee näin:

 – Varmistetaan, että sosiaalisen suo-
jelun järjestelmillä vastataan ihmis-
ten tarpeisiin kriisitilanteissa koko 
elämän ajan. On tehostettava toimia, 
jotta pienennetään hyvinvointiyh-
teiskunnan murenemisen riskiä ja 
vältetään suuremmat sosiaalimenot 
tulevaisuudessa.

 – Yksinkertaistetaan sosiaalipolitiik-
kaa ja kohdennetaan sitä paremmin. 

 – Päivitetään aktiivisen osallisuuden 
strategioita. 

Komissio kehottaa jäsenvaltioita aset-
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SOSIAALIPOLITIIKKAAN SUUNNATUT VARAT HALUTAAN KÄYTTÄÄ 
TEHOKKAAMMIN JA VAIKUTTAVAMMIN.

tamaan sosiaaliset investoinnit etusijalle 
ja nykyaikaistamaan hyvinvointiyhteis-
kuntiaan. Tämä tarkoittaa sosiaalipo-
litiikkaan suunnattujen varojen tehok-
kaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä. 
Osana investointipaketin toimeenpanoa 
komissio on aloittanut työskentelyn ns. 
viitebudjettien kehittämiseksi; valmista 
pitäisi tulla keväällä 2015. Viitebudjettien 
avulla on tarkoitus auttaa jäsenmaita te-
hostamaan vähimmäisturvajärjestelmi-
ään. 

RAHASTOISTA TUKEA HYVINVOINTI-
EROJEN KAVENTAMISEEN
Unionin sosiaalipolitiikan alueen toimin-
tavälineistöön lukeutuu myös alueiden 
välisten kehityserojen kaventamiseen 
suunnattu koheesiopolitiikka rahastoi-
neen. Euroopan rakenne- ja investoin-
ti-rahastoista tuetaan Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, ja niistä myönnetään 
apua EU:n maakohtaisissa suosituksis-
sa esitettyjen uudistusten toteuttami-
seen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
kautta tuetaan työllisyyttä ja osaamista 
edistäviä hankkeita jäsenmaissa. Uudella 
ohjelmakaudella 20 prosenttia sosiaali-
rahaston varoista varataan köyhyyden 
ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen tor-
jumiseen. 

Merkittäviä apukanavia ovat myös 
EU:n uusi ohjelma työllisyyttä ja sosiaa-
lisia innovaatioita varten (Employment 
and Innovation eli EaSI), Euroopan glo-
balisaatiorahasto ja vähävaraisimmille 
suunnattu eurooppalaisen avun rahasto. 
Kaiken kaikkiaan EU-rahoitusta halutaan 
entistä enemmän ohjata rankkoja talous-
uudistuksia läpikäyvissä maissa ilmene-
vän sosiaalisen ahdingon lieventämiseen.

Erillisestä vähävaraisimmille suun-
natusta eurooppalaisen avun rahastosta 
tuetaan jäsenvaltioiden ohjelmia, joissa 
jaetaan ihmisille elintarvikkeita ja tava-
ra-apua. Jäsenvaltioiden osuus kansallis-
ten ohjelmien kustannuksista on 15 pro-
senttia. Aiempi vuonna 1987 käynnistetty 

EU:n ohjelma elintarvikkeiden jakami-
seksi rahoitettiin Euroopan maatalou-
den tukirahastosta. Pohjoismaista tätä 
elintarvikeapua otti vastaan ainoastaan 
Suomi. Uudessa ohjelmassa jäsenvaltiot 
hakevat rahoitusta kaikkiaan 3,8 miljar-
din euron rahastosta vuosina 2014-2020 
täytäntöön pantaville toimenpideohjel-
mille, joiden myötä jaetaan ruokaa, vaat-
teita ja muuta tavara-apua (kuten kenkiä, 
saippuaa ja shampoota) köyhille, asun-
nottomille sekä vähävaraisille lapsille. 
Konkreettisesta avun jakamisesta voivat 
vastata kansalaisjärjestöt, joiden on ai-
neellisen avun lisäksi tarjottava vähäva-
raisille myös toimintaa, jonka tavoitteena 
on heidän sopeutumisensa yhteiskuntaan 
(Euroopan komission lehdistötie-
dote 24.10.2012).

”EU-rahoitusta halutaan 
entistä enemmän ohjata 

rankkoja talousuudistuksia 
läpikäyvissä maissa ilmenevän 

sosiaalisen ahdingon 
lieventämiseen.”

Tämän rahaston taustalla on karu tieto 
siitä, että EU:ssa peräti 50 miljoonaa ih-
mistä kärsii vakavaa aineellista puutetta. 
Euroopassa arvioidaan olevan noin 4,1 
miljoona asunnotonta, ja heidän jou-
kossaan on yhä enemmän lapsiperheitä, 
nuoria ja maahanmuuttajia. Erityisenä 
kohderyhmänä ovat lapset: vuoden 2010 
tietojen mukaan 5,7 miljoonalla lapsella 
ei ollut varaa uusiin vaatteisiin ja 4,7 mil-
joonalla ei ollut kahta oikeankokoista 
kenkäparia. Nämä luvut ovat sittemmin 
vain suurentuneet. 

LOPUKSI
Vaikka Euroopan unioni on poliittisesti 
sitoutunut alentamaan köyhyyttä, ovat 
tulokset jokseenkin lohduttomia. Maa-
liskuussa 2014 julkistetun Eurooppa 
2020 -tilannekatsauksen mukaan köy-

hyydessä ja sosiaalisen syrjäytymisen 
riskissä elävien määrä on lisääntynyt 
vuodesta 2009 vuoteen 2012 kymmenel-
lä miljoonalla henkilöllä nykyiseen noin 
124 miljoonaan. Tavoite lipuu siis yhä 
kauemmaksi (European Commission 
2014). Kaiken kaikkiaan eurooppalaisen 
sosiaalipolitiikan yllä leijuu melkoisesti 
uhkia; suurimpana niistä on sosiaalisen 
jääminen pahasti talouden jalkoihin ja 
sosiaalipolitiikan kutistuminen köyhyys-
politiikaksi. 

Käytännössä taloudellisen ja sosiaali-
sen yhteensovittaminen ei ole lainkaan 
niin ongelmatonta kuin julkilausumissa 
esitetään, vaan pyrkimykset ”erittäin kil-
pailukykyisen sosiaalisen markkinatalo-
usunionin” luomiseksi ovat aiheuttaneet 
yhä enemmän jännitteitä hyvinvointival-
tion ja EU:n välille. Eurooppalainen hy-
vinvointivaltio ja EU sisämarkkinoineen 
ovat mantereemme suuria saavutuksia, 
joita ohjaavat logiikat ovat kuitenkin 
jo lähtökohdiltaan hyvin erilaiset. Kun 
hyvinvointivaltio lähtee kansalaisten 
tarpeiden ja riskien samuudesta, mark-
kinat painottavat kuluttajien erilaisuutta 
ja tarvetta erottua omilla valinnoillaan 
muista. Markkinat ovat rajattomat, mutta 
hyvinvointivaltiot on rakennettu toimi-
maan tietyllä rajatulla alueella, ja ne on 
nimenomaisesti kohdennettu tietylle ra-
jatulle ihmisryhmälle. 

Tämä erilaisten lähtökohtien ongel-
mallisuus on näkynyt mm. sovitettaessa 
yhteen asumisperusteista sosiaaliturvaa 
ja vapaata liikkuvuutta. Sisämarkkina- 
ja kilpailusääntelyn myötä elinkeino- ja 
kilpailupolitiikka ovat tulleet yhä kes-
keisemmäksi osaksi sosiaalipolitiikkaa. 
Kehitys ei ole ongelmatonta, sillä sosiaa-
lipalvelut julkisina palveluina sisältävät 
ajatuksen siitä, että jokaisella ihmisellä 
on niihin yhtäläinen oikeus, kun taas yk-
sityisessä palvelutuotannossa tavoitteet 
ovat erilaiset. Julkisten palvelujen mark-
kinaistaminen on yksi heijastuma siitä, 
miten unioni on käytännössä lähentänyt 
jäsenvaltioiden sosiaalipoliittisia järjes-



 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014 41

telmiä toisiinsa parin viime vuosikym-
menen aikana. 

Todelliseksi - niin Euroopan taloudel-
lisen kuin sosiaalisenkin mallin - koetin-
kiveksi näyttää osoittautuvan nykyinen 
talouskriisi, jonka syventämillä julkisen 
talouden ongelmilla ja tiukentuvalla EU- 
ohjauksella on yhä vankemmat vaikutuk-
sensa jäsenmaiden sosiaalipolitiikkaan. 
Kun pohditaan unionin vaikutuksia jä-
senmaihinsa, on kuitenkin syytä muistut-
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taa, että kyse on aina vuorovaikutteisesta 
toiminnasta: EU on jäsentensä oma luo-
mus, johon niillä kaikilla on mahdolli-
suus vaikuttaa. 

Ongelmallista vain on, ettei EU-sään-
telyä ja -politiikkaa tunneta ja ymmär-
retä tarpeeksi. Eikä tilannetta helpota 
EU:lle ominainen jatkuva muutos ja 
säädösten ja päätösten tulva. Euroopan 

EU:N SISÄMARKKINAT JA HYVINVOINTIVALTIO OVAT JO 
LÄHTÖKOHDILTAAN RISTIRIIDASSA KESKENÄÄN.

unionia ei kuitenkaan tulisi tarkastella 
vain talouden ja oikeuden määrittele-
missä tulkintakehyksissä, vaan aidosti 
erilaisten vaihtoehtojen ja ristiriitojen 
politiikkana. •
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