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Lyhenteet 

 

NordMod2030 Vuonna 2014 julkaistu SAMAKin Fafolta tilaama 

tutkimushanke ja sen loppuraportti pohjoismaisen mallin 

lähitulevaisuudesta (vuoteen 2030) 

Sørmarka-julistus SAMAKin NordMod2030-raportin pohjalta vuonna 2014 

antama poliittinen julistus 

SAMAK  Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja  

  ammattiyhdistysliikkeen puheenjohtajien työläiskongressi 

Fafo  Oslolainen yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittynyt 

  tutkimussäätiö 

SAP  Sveriges socialdemokratiska arbetarpartiet eli Ruotsin 

  sosialidemokraattinen työväenpuolue  

SDP  Suomen sosialidemokraattinen puolue 

DNA  Det norske Arbeiderparti eli Norjan työväenpuolue  

  (nyk. Arbeiderpartiet, AP) 

Selvstendighetspartiet Islannin porvarillinen itsenäisyyspuolue, joka oli maan 

valtapuolue 1900-luvulla 

Sverigedemokraterna Ruotsidemokraatit, oikeistopopulistinen puolue Ruotsissa
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1. Johdanto 

 

Pohjoismaita kuvataan yleisesti hyvinvointivaltioiksi. Joskus puhutaan pohjoismaisista 

tai skandinaavisista hyvinvointivaltioista ja toisinaan sosiaalidemokraattisista 

hyvinvointivaltioista. Mikä on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja pohjoismaisen 

sosiaalidemokratian yhteys tänä päivänä? Sosiaalidemokraattinen ideologia on ollut 

arvostelun kohteena ainakin 1980-luvulta lähtien, jolloin Pohjolan hyvinvointivaltiot 

kokivat ensimmäisiä kriisejään toisen maailmansodan jälkeisen yhtämittaisen 

talouskasvun yhtäkkiä takkuillessa ja maailmantalouden mullistuessa. Tämän on nähty 

olleen yhtäältä muun muassa kansainvälisen öljykriisin ja toisaalta Iso-Britannian 

pääministeri Margaret Thatcherin ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reaganin uuden 

uusliberalistisen talouspolitiikan seurausta.  

2020-luvulle tultaessa käsitys hyvinvointivaltiosta ja sen luonteesta on erityisesti 

kansainvälisessä vertailussa muuttunut suuresti sitten 1980-luvun. Pohjoismaissa 

hyvinvointivaltiokehitys on monesti yhdistetty Ruotsin sosialidemokraattisen 

työväenpuolueen (SAP) valtakaudelle 1936–1976. Useimmiten juuri Ruotsi on myös 

kansainvälisessä vertailussa toiminut pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallimaana. 

Myös Tanskassa ja Norjassa maiden sosialidemokraattiset puolueet olivat ajamassa 

hyvinvointivaltiouudistuksia pitkälti Ruotsin tapaan. Suomessa puolestaan 1900-luvun 

jälkipuoliskon merkittävin puolue oli kiistatta Maalaisliitto (nyk. Suomen Keskusta), 

eikä SDP:llä ollut missään vaiheessa 1900-lukua Skandinavian maiden tilannetta 

vastaavaa enemmistövaltaa. Suomessa 1900-luvun hyvinvointivaltiouudistukset 

kuitenkin säädettiin hyvin pitkälti Skandinavian maiden lainsäädäntöä vastaavasti, 

mistä syystä Suomea voi pitää pohjoismaisena hyvinvointivaltiona Skandinavian 

maiden rinnalla. 

Edellä mainituista syistä sosiaalidemokraattisesta hyvinvointivaltiosta puhuminen on 

ainakin Suomen kohdalla ongelmallista. Myöskään Skandinavian maaksi Suomea ei 

luonnollisesti voi kutsua. Islannin tilanne on niin ikään saman kaltainen kuin Suomen: 

Islanti ei ole osa Skandinaviaa, sosiaalidemokraattisella puolueella ei missään 

vaiheessa ollut ylivoimaista asemaa Ruotsin tapaan, mutta kuitenkin 

hyvinvointivaltiopolitiikka seurasi pitkälti Skandinavian maiden esimerkkiä. Tästä 
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syystä on oikeutettua ja korrektia puhua nykyään nimenomaan pohjoismaisesta 

hyvinvointivaltiomallista.  

Skandinavian sosiaalidemokraattiset puolueet ja maiden ammattijärjestöjen edustajat 

ovat tehneet aktiivista yhteistyötä ainakin 1800-luvun lopulta alkaen.  Skandinavian 

työläiset järjestäytyivät tiettävästi ensi kerran vuonna 1886 Göteborgissa.1 Tästä 

kokouksesta SAMAK eli Pohjoismaiden sosiaalidemokraatit katsovat yhteistyönsä 

alkaneen.2 Kuitenkin varsinainen SAMAKin perustamiskokous pidettiin lokakuussa 

1913 Göteborgissa. SAMAK muodostui alusta alkaen jäsenmaidensa sekä 

sosiaalidemokraattisten puolueiden että ammattijärjestöjen edustajista. Toiminta 

vaikeutui 1920-luvulla, kun Norjan sosiaalidemokraatit eli Norjan työväenpuolue 

(DNA) liittyi kommunistiseen internationaaliin toisin kuin Ruotsin ja Tanskan 

sisarpuolueet. Toiminta laajeni vuonna 1931, kun SAMAKin toimintaan otettiin 

mukaan myös Islannin ja Suomen sosiaalidemokraattiset puolueet ja 

ammattijärjestöjen edustajat.3 Toiminta kehittyi jatkuvasti toiseen maailmansotaan asti, 

mutta vasta sotien jälkeen se sai vakaan ja merkittävän Pohjoismaiden laajuisen 

merkityksensä.   

SAMAKin yhteistyö säännöllistyi toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla ja 

kokouksissa alettiin järjestelmällisesti suunnitella yhteiskuntien kehitystä nimenomaan 

keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Tämä ilmeni esimerkiksi säännöllisten 

julkilausumien ja poliittisten ohjelmien muodossa. Muutaman vuoden välein pidetyt 

kokoukset ja niiden yhteydessä julkistetut asiakirjat yhtenäistivät Pohjoismaiden 

sosialidemokraattisten puolueiden ja ammattijärjestöjen toimintaa ja siten osaltaan 

edesauttoivat eri maiden hyvinvointivaltiopolitiikkojen samansuuntaista kehitystä. 4 

SAMAK julkaisi vuoden 2014 marraskuussa kongressinsa yhteydessä viimeisimmän 

poliittisen julistuksensa, eräänlaisen tulevaisuusohjelman, Sørmarka-julistuksen. 

Julistuksessa Pohjoismaiden sosiaalidemokraattinen liike hahmottelee muun muassa 

poliittista toimintaansa, asemaansa poliittisessa kentässä sekä pohjoismaiseen 

 
1 Kettunen, Pauli (toim.). Lokalt och internationellt: dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och 

arbetarkulturen. Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland, Tampere 2002, s. 129–130.  
2 http://samak.info/om-samak/historie/  
3 Kettunen (toim.) 2002, s.136. 
4 Urban Lundbergin artikkeli ”A Leap In The Dark” teoksessa Christiansen, Niels Finn; Petersen, Klaus; 

Edling, Nils; Haave, Per (toim.). The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Museum 

Tusculanum Press, Kööpenhamina 2006, s. 269–297. 

http://samak.info/om-samak/historie/
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hyvinvointivaltiomalliin kohdistuvia uhkakuvia ja vastauksia niihin. Julistus pohjautuu 

NordMod2030-tutkimuskokonaisuuden loppuraporttiin Den nordiske modellen mot 

2030. Et nytt kapitel?, jossa pohjoismaiset tutkijat ja asiantuntijat käsittelevät ja 

analysoivat sekä pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin että sosiaalidemokraattiseen 

liikkeeseen kohdistuvia uusia realiteetteja ja uhkakuvia vuoteen 2030 mennessä. 

NordMod2030-loppuraportti5 on SAMAKin itsensä tilaama ja rahoittama ja sen 

esipuheen alussa todetaan, että raportin tavoitteena on ollut, että analyysit toimisivat 

toimeksiantajien strategisen ja poliittisen kehitystyön lähtökohtina.6 Loppuraportti on 

laadittu tutkimushankkeen 14 osaraportin perusteella.  

Tavoitteenani on tällä tutkimuksella etsiä vastauksia kahteen keskeiseen 

sosiaalidemokraattien pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia koskevaan kysymykseen. 

Ensinnäkin mitkä 2020-luvun uhkakuvat ja vastaukset niihin määrittelevät 

hyvinvointivaltiopolitiikkaa työväenliikkeen näkökulmasta? Ja toiseksi mikä on 

työväenliikkeen asema pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolustajana 2020-luvulla? 

Tarkastelen yhtäältä Fafon julkaisemaa NordMod2030-loppuraporttia, joka edustaa 

tutkijoiden mahdollisimman objektiivista näkemystä sosiaalidemokraattien ja 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin tilanteesta. Lisäksi tutkin Sørmarka-julistusta, 

joka kertoo yhtäältä sosiaalidemokraattien itsensä näkemyksen 2020-luvun uhkista ja 

mahdollisuuksista ja toisaalta heidän poliittiset suunnitelmansa ja keinonsa 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kehittämiseksi. On huomattava, että molemmat 

asiakirjat käyttävät Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisista puolueista ja 

ammattiyhdistysliikkeistä yhteisnimitystä työväenliike, jota tässä tutkielmassakin 

käytän milloin puhe ei ole erikseen joko puolueista tai ammattiyhdistysliikkeestä.  

NordMod2030-loppuraportti on 188 sivun mittainen ja se on julkaistu norjaksi. 34-

sivuinen Sørmarka-julistus on puolestaan julkaistu norjan, ruotsin ja tanskan lisäksi 

myös suomeksi ja englanniksi. Käytän tämän tutkielman laatimiseen julistuksen 

suomenkielistä versiota. Asiakirjat ovat saatavilla internetissä SAMAKin kotisivuilla 

osoitteessa http://samak.info. NordMod2030-loppuraportti toimii tarkastelun 

pääasiallisena kohteena ja tutkimuksen rakenne pohjautuu siihen. 

Sosiaalidemokraattien omia johtopäätöksiä tutkittaessa Sørmarka-julistus tukee 

 
5 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? Käytän asiakirjasta jatkossa termiä 

”NordMod2030-loppuraportti”.  
6 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 5.                                                         
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analyysia. Lähtökohtana SAMAKin osallisuus yhtäältä NordMod2030-loppuraportin 

tilaajana ja toisaalta Sørmarka-julistuksen laatijana on pohjoismaista 

hyvinvointivaltiomallia koskevan tutkimuksen kannalta erittäin hedelmällinen, sillä 

SAMAKin toiminnan keskeisenä tarkoituksena on pohjoismaisen mallin aktiivinen 

kehittäminen.7 

Tarkoituksenani on siten kyseisten asiakirjojen pohjalta tehdä ideologia-analyysi 

Pohjoismaiden sosiaalidemokraattien hyvinvointivaltiopolitiikasta. Ideologia saa näin 

ollen kaksi ulottuvuutta: tutkijoiden esittämän ja sosiaalidemokraattien itsensä 

julistaman. Metodina ideologia-analyysia on erityisesti Ruotsissa suosittu ja 

perinteinen poliittisten liikkeiden tutkimuksen väline, jolla sosiaalidemokratiaa on 

tutkinut esimerkiksi Herbert Tingsten ja Fredrika Lagergren. Siinä missä Tingsten teki 

ideologia-analyysinsa analysoimalla sosiaalidemokraattista liikettä 

kokonaisuudessaan, Lagergren tarkasteli kahta yksittäistä poliitikkoa. Ideologia-

analyysissani tarkastelen yhtäältä sisällöllisesti ja funktionaalisesti sana- ja 

aihevalintoja asiakirjoissa ja toisaalta erityisesti Sørmarka-julistuksen kohdalla 

ideologiakriittisesti julistuksen sisältöä ja viestiä verrattuna laajassa 

tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn käsitykseen pohjoismaisesta 

hyvinvointivaltiomallista. 8 

Tutkimukseni rakenne on seuraava. Pääluvuissa 2, 3 ja 4 analysoin NordMod2030-

loppuraporttia kokonaisuudessaan käyttäen samalla hyödykseni tutkimuskirjallisuutta. 

Toisessa luvussa käsittelen loppuraportin ensimmäistä osaa eli pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin historiallista taustaa ja sen peruspilareita, kolmannessa luvussa 

tarkastelen loppuraportin toista osaa eli hyvinvointivaltiomallin vuosien 1990–2014 

kehitystä ja neljännessä luvussa raportin viimeistä osaa eli hyvinvointivaltiomallin 

tulevaisuuden näkymiä 2020-luvulla. Viidennessä pääluvussa koostan johtopäätökseni.   

 

  

 
7 Christiansen, Niels Finn; Petersen, Klaus; Edling, Nils; Haave, Per (toim.) 2006, s. 272. 
8 Metodini pohjautuu lukuun Idé- och ideologianalys teoksessa Bergström, Göran; Boréus, Kristina 

(toim.). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 

Studentlitteratur, Ruotsi 2005, s. 149–179.  
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2. NordMod2030-loppuraportti, osa I: Pohjoismaisen mallin 

historiallinen tausta ja sen peruspilarit  

 

NordMod2030-loppuraportin ensimmäisessä varsinaisessa todetaan pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin historiallinen lähtökohta. Pohjoismaiden hyvinvointivaltiomalleja 

yhdistävät perinteisesti samat arvot, instituutiot ja toimijat sekä niiden yhteiskunnalliset 

saavutukset, kuten hyvinvoinnin kasvu, korkea työllisyys ja tasa-arvon korkea taso. Mallit 

alkoivat kehittyä 1900-luvun alussa teollistumisen, työväenjärjestöjen kasvun ja 

kansakuntien rakentamispolitiikan yhteen sulautuessa. Tätä yhteiskunnan eri 

toimijatahojen yhteistyötä raportti kutsuu ”konfliktikumppanuudeksi”, joka loi pohjan 

kunkin maan hyvinvointivaltiokehitykselle. 9 

Raportti esittää siten pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin pohjan syntyneen vallinneiden 

olosuhteiden seurauksena – kuin itsestään. Tämä tarkoittaa, että tutkimuskirjallisuudessa 

laajasti hyväksyttynä pidetty käsitys sosiaalidemokraattisten puolueiden määräävästä, 

hegemonisesta vaikutuksesta hyvinvointivaltion luomisessa sivuutetaan heti alkuunsa.  

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin eli pohjoismaisen mallin (den nordiske modellen) 

rakenne muodostuu raportin mukaan kolmesta peruspilarista, jotka ovat talouden ohjaus, 

julkinen hyvinvointi10 ja organisoidut työmarkkinat. Tähän pilarirakenteeseen on syytä 

tutustua tarkemmin, sillä sekä NordMod2030-loppuraportti että Sørmarka-julistus 

rakentuvat kyseisen teorian varaan. Mallin alaotsikoksi on valittu ”kansainvälisestä 

kaupasta riippuvaiset pienet taloudet”.11 Määritelmä on ytimekkyydessään ja lähes 

aistittavissa olevassa pohjoismaisessa melankolisuudessaan hyvinkin osuva.  

Taloudellisen ohjauksen tunnuspiirteiksi mainitaan aktiivinen, suhdanteita tasoittamaan 

pyrkivä talouspolitiikka, kansainvälinen vapaakauppa sekä koordinoitu palkkakehitys, 

jotka luovat perustan talouskasvulle, täystyöllisyydelle ja tuloerojen tasoittumiselle. 

Julkinen hyvinvointi pyrkii osaltaan mahdollistamaan työvoiman korkean 

osallistumisasteen sekä myös sen liikkuvuuden ja lisäksi verovaroin rahoitetuilla terveys- 

ja hyvinvointipalveluilla ja ilmaisella koulutuksella mahdollistetaan tasa-arvoisemmat 

 
9 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 17–18.                                                        
10 Julkisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvinvointivaltion tarjoamia palveluja.  
11 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 18.                                                        
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mahdollisuudet terveyteen, työntekoon ja koko ihmisen elinkaareen. Organisoitujen 

työmarkkinoiden tunnuspiirteitä ovat työehtosopimusten ja palkkaneuvottelujen 

ohjaaminen lainsäädäntö- ja sopimusteitse, palkkakehityksen yleinen koordinointi, 

vientiyritysten keskeinen rooli, työmarkkinaosapuolten yhteistyö tuottavuuden 

takaamiseksi sekä aktiivinen työmarkkinapolitiikka. Kolmikentän kaikkiin osa-alueisiin 

vaikuttavat yhtäältä markkinavoimat ja toisaalta niihin pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan 

puolueet, työmarkkinaosapuolet ja muut vastaavat yhteiskunnalliset, institutionaaliset 

toimijat. 12 

Pohjoismainen malli rakentuu siten näiden kolmen mainitun pilarin varaan. 

Huomionarvoista on, että oikeastaan jokainen pilareista rakentuu työmarkkinoiden, niiden 

toiminnan ja itse työvoiman eli ihmisten varaan. Teorian mukaan hyvinvointivaltion 

verorahoitteiset palvelutkin on luotu ennen kaikkea kansallinen työllisyystavoite edellä. 

Sørmarka-julistuksessa nähdään pilarien mahdollistavan pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin toiminnan itsenäisesti toimivana osana muuten hallitsemattomasti 

toimivassa kansainvälisessä kapitalistisessa taloudessa.13 Tämän voi ymmärtää esimerkiksi 

niin, että työmarkkinoita säätelemällä ohjataan kansallista taloutta suojassa kapitalismin 

laeilta.  

Tämä kolmen pilarin malli – perinteinen pohjoismainen malli – on lähtökohtana myös 

pohjoismaiden sosiaalidemokraattien itsetutkiskelulle. Juuri tästä itsetutkiskelusta sekä 

raportissa että julistuksessa on loppujen lopuksi kyse. Pohjoismaisia tai ”skandinaavisia” 

hyvinvointivaltioita koskeva yhteiskuntatieteellinen tutkimus lähtee kuitenkin yllättävän 

usein eri lähtökohdasta kuin NordMod2030-loppuraportti: monesti lähtöpisteeksi nimittäin 

otetaan työväenliikkeen järjestäytyminen, nimenomaan sosiaalidemokraattisten 

puolueiden muodostuminen ja lopulta niiden valtaannousu. Pohjoismaisesta mallista 

käytetäänkin lähes yhtä usein suoraa nimitystä ”sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio”. 

Tämä on kieltämättä historiallisesti taaksepäin katsottuna perusteltua 2000-luvun 

tirkistysaukosta tarkasteltuna, mutta se on juuri samasta syystä samalla sekä anakronistinen 

että teleologinen tulkinta ja yleistys. Kolmipilariperustan saatua muotonsa on raportin 

mukaan sosiaalidemokraattisten puolueiden nousu valtaan mahdollinen, mikä myös 

toteutuukin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa eli Skandinaviassa. Tässä kohdin raportissa 

 
12 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 19.                                                        
13 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 14. 
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välittömästi kuitenkin huomautetaan alaviitteessä, että Suomessa 1900-luvun valtapuolue 

oli Maalaisliitto/Keskustapuolue ja Islannissa porvarillinen Itsenäisyyspuolue, 

Selvstendighetspartiet.14 Lyhyesti kiteytettynä juuri näihin asioihin tiivistyy pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion ja sosiaalidemokraattien välinen, selkeän epäselvä ideologinen jännite 

ja ristiriitaisuus.  

Koska tutkielman tarkoituksena on ideologia-analyysin muodossa luoda kuva sekä 

pohjoismaiden sosiaalidemokraateista (työväenliikkeestä) per se että osana politiikan 

ideologista kenttää, on tarkastelu tehtävä NordMod2030-loppuraportin osoittamassa 

tärkeysjärjestyksessä. Täten kaikki saa alkunsa työmarkkinoista ja täystyöllisyyden 

tavoitteesta. Vaikka tarkastelun kannalta olennainen, yhteiskuntien tosiasiallinen ja 

systeeminen muotoutuminen tapahtui ennen sosiaalidemokraattisten puolueiden 

valtaannousua, on huomionarvoista, että keskeistä oli alun alkaen täystyöllisyyden tavoite. 

Tiedetäänhän, että jo 1700- ja 1800-luvun klassinen taloustiede havaitsi, että kapitalismi 

edellyttää työttömyyttä eikä täystyöllisyys ole kapitalistisessa taloudessa koskaan 

mahdollista. Itse asiassa myös Karl Marx päätyi samaan johtopäätökseen 

”työvoimareservin” välttämättömyydestä.15 

Kuitenkin juuri 1930-luvulla kehittynyt keynesiläinen täystyöllisyyden tavoite on hyvin 

keskeinen sekä NordMod2030-loppuraportille että Pohjoismaiden sosiaalidemokraattien 

1900-luvun politiikalle. Voisi jopa sanoa, että juuri unelma täystyöllisyyden tavoitteesta 

yhdistää pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin sosiaalidemokraattiseen politiikkaan ja 

sitä kautta pohjoismaiden sosiaalidemokraattien 1900-luvun ideologiaan 

kokonaisuudessaan. Sørmarka-julistuksessa mennään jopa niin pitkälle, että 

täystyöllisyyden varmistaminen esitetään SAMAKin tärkeimpänä tehtävä, mitä ilman 

asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa.16 Saman dialektiikan toisen puolen 

muodostaa sosialistinen perinne, joka vallankumouksellisessa – myös demokraattisessa eli 

sosiaalidemokraattisessa – muodossaan tekee teoriassa täystyöllisyyden toteutumisen 

mahdolliseksi eli tavoiteltavaksi.  

NordMod2030-loppuraportin aloittava teoria pohjoismaisesta mallista, kolmen 

peruspilarin mallista, huipentuu pikaisesti myös varsinaiseen johtopäätökseen. Vaikka 

 
14 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 20.                                                        
15 Maddison, Angus. Dynamic Forces in Capitalist Development. A Long-Run Comparative View. Oxford 

University Press, Oxford 1991, s. 19. 
16 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 8. 
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jokaisessa maassa valtiolliset ja yhteiskunnalliset poliittiset toimijat ovat rakenteeltaan ja 

muodoltaan erilaisia keskenään, ovat ne kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisia 

talouskriisejä järjestelmällisen institutionaalisesti ennakolta ehkäisevässä, sovittelevassa 

muodossaan. ”Voimakkaiden strategisten toimijoiden” eli työntekijä- ja 

työnantajajärjestöjen, puolueiden ja valtiovallan kollektiivinen yhteistyö ja vastuunkanto 

ovat mallille ominaista ja tekevät siitä poikkeuksellisen muihin hyvinvointivaltiomalleihin 

nähden kansainvälisesti. Mallin poliittinen menestys perustuu siten yhteiskunnallisen 

vallan laajaan jakautumiseen ja sitä kautta tasapainoon. Raportissa huomautetaankin tässä 

kohdin, että sen esittämä malli on näin ollen ristiriidassa Gøsta Esping-Andersenin 

hahmotteleman, kenties kuuluisimman hyvinvointivaltiomalliteorian kanssa, jossa 

länsimaiden hyvinvointivaltiomallit on jaettu Manner-Euroopan konservatiiviseen malliin, 

liberaaliin anglosaksiseen malliin ja Skandinavian sosiaalidemokraattiseen malliin. 

Teorioiden toisistaan poikkeavina perusoletuksina ovat siten yhtäältä sekä asetelmat 

Pohjoismaat–Skandinavia että valtapuolueet (de facto) – sosiaalidemokraattiset puolueet. 

17 

Miksi NordMod2030-loppuraportissa on päädytty kyseisiin valintoihin ja johtopäätöksiin? 

Raportin laatinut tutkimustoimisto Fafo pyrkii raportilla antamaan tehtävänantajalleen eli 

SAMAKille ohjenuoria tulevaisuuden politiikan suunnitteluun, kuten johdannossa totesin. 

Koska SAMAKissa ovat edustettuina jokaisen Pohjoismaan työväenliikkeiden edustajat, 

on raportin lähtökohdaksi laadittu teoria, joka pätee maista jokaiseen. Skandinaavisuus ja 

sosiaalidemokraattisuus eivät siten olisi lähtökohtina olleet päteviä. Työmarkkinoihin ja 

niiden yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen perustuva pilarimalli puolestaan vaikuttaa 

sitovan maiden 1900-luvun kehityskulut toisiinsa ilmeisen aukottomasti ainakin teorian 

tasolla. Mutta mikä tekee juuri työmarkkinoista pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 

tärkeimmän yksittäisen osa-alueen? Vai onko mielenkiinto sittenkin itse asiassa itse 

työväenliikkeessä, jota SAMAK kokee itsetietoisesti edustavansa esimerkiksi kutsumalla 

Oslon lähellä Sørmarkassa marraskuussa 2014 järjestettyä kokoustaan ”pohjoismaiseksi 

työläiskongressiksi”18. 

  

 
17 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 21–23.                                                        
18 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 1. 



12 

 

3. NordMod2030-loppuraportti, osa II: kriisit ja uudistukset 

1990–2014  

3.1 Talouskriisit ja muutokset politiikassa  

NordMod2030-loppuraportin toinen osa käsittelee pohjoismaisen mallin kehitystä 

vuodesta 1990 vuoteen 2014. Tarkastelun keskiössä on mallin muuttuminen tai 

päivittyminen yhtäältä itse Pohjoismaiden kesken ja toisaalta verrattuna keskeisiin 

eurooppalaisiin valtioihin. Raportin mukaan näitä 25 vuotta tarkastelemalla on mahdollista 

havaita samoja taustavoimia, ongelmia ja heikkouksia, joiden voi olettaa leimaavan 

kehitystä myös vuoteen 2030 saakka. Tämä raportin noin satasivuinen toinen osa on 

raportin varsinainen tilasto- ja analyysikokoelma, johon raportin kolmas, yhteen vetävä 

lopetusosa pohjautuu. 

Toisen osan lyhyessä johdantojaksossa ajanjaksoa 1990–2014 kerrotaan kuvanneen muun 

muassa suuret muutokset Pohjoismaiden taloudellisissa asemissa, yhteiskunnallisissa 

rakenteissa ja poliittisessa kentässä. Eurooppa koki ajanjaksolla suurimmat taloudelliset 

kriisinsä sitten 1930-luvun. Positiivisiakin taloudellisia muutoksia ajanjaksoon kuului. 

Raportti luettelee näinä suurina kehityskulkuina Berliinin muurin kaatumisen, Euroopan 

unionin sisämarkkinoiden kehittymisen, rahaliiton luomisen ja Länsi- ja Itä-Euroopan 

lähentymisen. Mielenkiintoista on, että tässä kohtaa raportti ei näe tarpeelliseksi mainita 

Neuvostoliiton hajoamista ja sen seurausten vaikutusta esimerkiksi Suomen ja Ruotsin 

talouksiin. Yhteiskuntien rakenteellisista muutoksista luetellaan väestönkasvu, 

maahanmuuton lisääntyminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Poliittisista 

muutoksista mainitaan 1980-luvun oikeistoaallon vaihtuminen sosiaalidemokraattien 

johtamiin hallituksiin 1990-luvulla. 19 

Sørmarka-julistuksessa puolestaan Pohjoismaiden 1980-luvun muutos nähdään ennen 

kaikkea teollisuusyhteiskunnan muuttumiseksi lopullisesti palveluyhteiskunnaksi.20 

Pohjoismaat teollistuivat nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, mutta erityisesti Suomen 

osalta lopullinen muutos palveluyhteiskunnaksi tapahtui vasta 1980-luvulle tultaessa. 

NordMod2030-loppuraportin mukaan talouden 1980-luvulla alkaneiden liberalisoitumisen 

 
19 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 27–29.                                                        
20 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 4.  
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ja kansainvälistymisen seuraukset näkyivät 1990-luvulla Pohjoismaiden kansallisissa 

talouksissa monilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi muutoksina elinkeino- ja 

työvoimapolitiikassa, väestön kouluttautuneisuudessa, elintapa- ja perhemalleissa, 

kauppojen aukioloajoissa sekä työelämän uudessa joustavuudessa.21 Luetellut muutokset 

kattavat kaikki Pohjoismaat ylimalkaisuudessaan, sillä tarkemman analyysin 

käynnistyessä luettelon jälkeen Pohjoismaiden välillä voi huomata välittömästi suuriakin 

keskinäisiä eroja osa-alueesta toiseen. Kuitenkin jo lyhyestä luettelosta voi havaita, miten 

erilaisia teemoja pohjoismaiseen malliin tulevassa sadan sivun suuranalyysissa 

yhdistetään.  

1990-luvun alku oli Pohjoismaiden kansantalouksien kannalta hyvin hankala. Raportin 

mukaan erityisesti Suomen ja Ruotsin valtionbudjetit jäivät yhtäkkiä pahasti alijäämäisiksi 

ja valtionvelat kohosivat. Tämä johti suuriin muutoksiin muun muassa eri maiden 

eläkejärjestelmissä ja työmarkkinoiden toiminnassa. Tanskassa ja Ruotsissa 

työmarkkinoiden työehtosopimuskoordinointi sai uusia muotoja, kun taas Suomessa, 

Norjassa ja Islannissa kolmikantayhteistyötä vahvistettiin mukautuen uusiin olosuhteisiin. 

Muutokset loivat pohjan 1990-luvun lopun talouskasvulle. Talouskasvuun kansainvälisesti 

vaikutti kiihtyneet globalisaatio ja IT-alan kehitys sekä suurten talouksien, kuten Kiinan 

kasvanut kysyntä. Pohjoismaissa työllisten määrä lisääntyi 900 000 henkilöllä aikavälillä 

1993–2000 ja työttömyysluvut lähes puolittuivat 5,7 prosenttiin. Raportin mukaan juuri 

tämä 1990-luvun täyskäännös taloudellisesta romahduksesta yhteiskuntien suurtenkin 

rakennemuutosten kautta vuosikymmenen lopun suuriin kasvulukuihin erottaa 

lähihistorian näkökulmasta Pohjoismaat merkittävän omalaatuisesti esimerkiksi 2000-

luvun eurooppalaisista kriisimaista. 22 

Edellä mainittu huomioon ottaen vaikuttaa siltä, että juuri Pohjoismaille ominainen kyky 

ratkaista nimenomaan työmarkkinoihin ja työllisyyteen liittyviä ongelmia ”pelasti” 

pohjoismaisen hyvinvointivaltion 1990-luvulla. Kuten määritelmällisestikin on selvää, 

hyvinvointivaltio – erotuksena hyvinvointiyhteiskunnasta – tarkoittaa nimenomaan valtion 

osuuden korostamista hyvinvoinnin luomisessa ja takaamisessa. Esimerkiksi Suomen 

poliittisessa historiassa 1990-luvun jälkipuolisko muistetaan Paavo Lipposen hallitusten 

suurten rakennemuutosten kautena. Tästä Lipponen sai myös kansainvälistä tunnustusta 

 
21 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 30.                                                        
22 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 31–32.                                                        
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uuden ajan sosiaalidemokraattisena uudistusjohtajana. Ruotsissa puolestaan 

eläkejärjestelmä pistettiin täysremonttiin, mikä siirsi eläkevastuita yrityksiltä valtiolle ja 

työntekijöille, mikä puolestaan helpotti työllisyystason nostamisessa. Toisaalta on selvää, 

että 1990-luku oli jokaiselle Pohjoismaalle täysin omalaatuinen vuosikymmen, eikä 

konkreettisen samanlaisia yhteiskunnallisia muutoksia tapahtunut. Pohjoismaita yhdisti 

juuri kyky lähes välittömästi reagoida muutoksiin taloudessa ja yhteiskunnassa sekä ajaa 

läpi välttämättömiksi koetut muutosohjelmat ilman haitallista ja hidastavaa vastarintaa. 

Tämä puolestaan kertoo Pohjoismaille perinteisesti ominaiseksi nähdystä 

konsensuspolitiikasta, mikä voidaan Pohjoismaiden ulkopuolella kokea esimerkiksi 

demokratian heikkoutena todellisen hallitus-oppositio-dialektiikan kiistattomana 

heikkoutena.  

NordMod2030-loppuraportti nostaa Pohjoismaiden toiseksi erikoisuudeksi 1990-luvulla 

sen, että 1980-luvulla alkanut talouksien liberalisointi ei johtanut työmarkkinoiden 

”deregulointiin” eli joustavoittamiseen, kuten Suomessa sanottaisiin. 

Sosiaalidemokraattien noustua valtaan 1990-luvulla pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

perinteisiä ominaisuuksia alasajon sijaan jopa vahvistettiin. Kolmikantayhteistyötä 

kehitettiin, ammattijärjestöt säilyttivät vahvan asemansa ja läpi ajetut poliittiset ohjelmat 

saivat yhteiskunnallisen hyväksynnän. Raportin mukaan esimerkiksi Englannissa ja 

Saksassa työmarkkinoita puolestaan dereguloitiin 1990-luvulla, mikä heikensi suoraan 

maiden asemaa hyvinvointivaltioina. 23 

Vertailu Saksaan ja Englantiin tuo niin ikään esiin myös Pohjoismaiden vaihtoehtoiset 

kehityskulut. Työmarkkinoiden säätelyn vähentäminen sen yhteiskunnallisen kehittämisen 

sijaan on valinta, joka olisi saattanut toteutua Pohjoismaissakin. Tästä Pohjoismaiden 

valinnasta vastuullisiksi nähdään yleensä sosiaalidemokraattinen politiikka tai yksittäiset 

sosiaalidemokraattiset johtajat, mutta kuten raportissakin korostetaan, Pohjoismaiden 

muutoksille oli olennaista nimenomaan työmarkkinaosapuolten keskinäinen 

yhteisymmärrys ja yhteistyö. Työmarkkinoita alas ajamalla ajaa nopeasti alas myös koko 

hyvinvointivaltion, mitä sillä ikinä tarkoitetaankaan. Tästäkin jälleen huomaa, miten 

keskeisissä asemissa työmarkkinat ja työllisyys hyvinvointivaltiolle ovat.  

 
23 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 32.                                                        
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2000-luvun vaihteen jälkeen Pohjoismaat olivat säännöllisesti kansainvälisten ranking-

listojen kärjessä muun muassa talouskasvun, työllisyyden ja elintason mittauksissa. 

Aikavälillä 2000–2008 työllisten yhteenlaskettu määrä Pohjoismaissa lisääntyi 800 000 

hengellä ja työttömyys putosi matalimmillaan 4,9 prosenttiin. Vuonna 2004 voimaan 

astunut uusi EU-lainsäädäntö helpotti erityisesti työntekijöiden maahanmuuttoa Euroopan 

sisällä, mikä osaltaan vaikutti positiivisesti kehitykseen. 24 

Haastavan 1990-luvun jälkeen 2000-luvun alun talouskehitys oli Pohjoismaissa huikeaa, 

mikä Suomessa muistetaan esimerkiksi Nokian kultakautena. Syyskuussa 2008 

Yhdysvalloista alkanut kansainvälinen finanssikriisi ja sitä seurannut eurokriisi kuitenkin 

katkaisivat nousukauden kaikkien Pohjoismaiden osalta. Erityisesti Ruotsi ja Norja 

kuitenkin pääsivät kriisin yli kokematta kovia yhteiskunnallisia kriisejä, jotka tulivat 

esimerkiksi Etelä-Euroopassa tutuiksi, parhaimpana esimerkkinään Kreikka, joka ajautui 

harvinaisen lähelle valtiollista konkurssia. Kirjoitushetkellä tuntuu siltä, että Suomi on 

vasta viimeisen parin vuoden aikana päässyt lopullisesti irti vuonna 2008 alkaneiden 

kriisiaaltojen kokemuksista. Sørmarka-julistuksessa viime vuosikymmenien kehitys 

nähdään niin, että Pohjoismaiden ”kulta-aika” on jatkunut yhtämittaisesti järjestelmällisen 

ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta.25 Ajatus kulta-ajasta voi tuntua oudolta niistä 

tuhansista huono-onnisista, jotka esimerkiksi menettivät yrityksensä ja asuntonsa 1990-

luvun lamassa tai koko omaisuutensa 2000-luvun finanssikriisissä.   

NordMod2030-loppuraportin OECD:n tilastojen perusteella kokoama kaavio 

Pohjoismaiden bruttokansantuotteiden kehityksestä viiden vuoden aikana 2008–2013 

osoittaa selkeästi, miten finanssikriisi ja eurokriisi jakoivat Pohjoismaat voittajiin ja 

häviäjiin. Ajanjaksolla Ruotsin bruttokansantuote kasvoi reilut kuusi prosenttia ja Norjan 

vajaat neljä prosenttia, kun samalla Islannin bruttokansantuote pieneni kahdella prosentilla 

ja Tanskan ja Suomen noin neljällä. Raportin mukaan Ruotsi oli yksi eniten kriisivuonna 

2009 kärsineistä maista, mutta työmarkkinoittensa toimivuuden ansiosta työvoiman määrä 

alkoi pian kriisin jälkeen kasvaa ja käynnisti positiivisen kierteen talouskasvun kanssa. 

Samaan aikaan Suomi joutui uuteen taantumaan vuonna 2012, mikä oli raportin mukaan 

 
24 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 33–34.                                                        
25 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 8.  
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seurausta suurimmaksi osaksi sekä Nokian että kansainvälisten paperiteollisuuden 

markkinoiden romahduksesta. 26 

Toisen maailman sodan jälkeisinä kolmena vuosikymmenenä sosiaalidemokraattisilla 

puolueilla oli ”dominoiva” rooli Ruotsin, Norjan ja Tanskan poliittisessa kentässä. 

NordMod2030-loppuraportin mukaan sosiaalidemokraatit olivat myös Islannissa 

vaikutusvaltaisia ammattijärjestöjensä kautta työehtosopimusten laatimisen ja 

kolmikantayhteistyön välityksellä. Niin ikään Skandinavian maissa 1980-luvulla 

työväenliike sai äänensä kuuluviin ammattijärjestöjensä kautta, vaikka oikeistoaalto ottikin 

poliittisen vallan maiden hallituksissa. 1990-luvun puolivälin tienoilla sosiaalidemokraatit 

olivat hallitusvastuussa kaikissa Pohjoismaissa, mutta tämän jälkeen kävi pian selväksi, 

että sotien jälkeiseen yhden puolueen dominoivan aseman politiikkaan ei ollut enää 

paluuta, mikä näkyi 1990-luvun lopulta alkaen yleisiksi käyneissä laajoissa koalitio- ja 

blokkihallituksissa. 27 

Suomen poliittista tilannetta 1990-luvulla raportti ei tässä kohdin käsittele muuten kuin 

mainitsemalla, että Suomi sai sosiaalidemokraattisen pääministerin vuonna 1995. Onko 

siis niin, että sosiaalidemokraattien kannalta ei välttämättä ole edullista mainita Esko Ahon 

hallituksen ratkaisseen laman aiheuttamia kriisejä jämerällä otteellaan? Joka tapauksessa 

Ahon hallituksen politiikan aiheuttamat reaktiot äänestäjissä saivat heidät äänestämään 

sosiaalidemokraatteja vuonna 1995. Näin tapahtui, vaikka oli tiedossa, että SDP jatkaisi 

Ahon porvarihallituksen linjaa eli työttömiin, lapsiperheisiin ja eläkeläisiin kohdistuvaa 

leikkauspolitiikkaa.28 Ja kuitenkin, eikö Suomessakin työväenliike tullut edustetuksi myös 

ammattijärjestöjensä välityksellä 1990-luvun talouskriisissä? Neuvostoliiton 

hajoamisenkin voi tulkita vaikuttaneen positiivisesti SDP:n poliittisen kannatuksen 

kasvuun, mutta raportissa ei tosiaan käsitellä Neuvostoliiton hajoamista sanallakaan. 

Huomionarvoista niin ikään on, että siinä missä 1990-luvun talouskriisi oli Suomessa 

Neuvostoliiton hajoamisen laukaisema, perustuivat Ruotsissa kriisin vaikeudet maan 

taktisiin poliittisiin harha-askeliin ja kansantalouden rakenteellisiin puutteisiin.29 

 
26 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 35–37.                                                        
27 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 39–40.                                                        
28 Helsing, Alf-Erik. Med djärva tankar. Finlandssvensk socialdemokrati 1974–2014. Finlands Svenska 

Socialdemokrater rf, Helsinki 2017, s. 236. 
29 Scharpf, Fritz W.; Schmidt Vivien A. (toim.). Welfare and Work in the Open Economy. Volume II. 

Diverse Responses to Common Challenges. Oxford University Press, Yhdistynyt kuningaskunta 2000, s. 

455. 
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Raportin mukaan koalitiohallitusten yleistyminen johtui suoraan sosiaalidemokraattisten 

puolueiden kannatuksen laskusta, mikä ei näkynyt myöskään perinteisten porvarillisten 

puolueiden kannatuksen nousussa suoraan. Poliittinen valta hajaantui kaikissa 

Pohjoismaissa entistä tasaisemmin yhä useampien puolueiden kesken, kun 1990-luvulla 

poliittiselle kentälle astuivat ympäristöpolitiikkakeskeiset vihreät puolueet ja 2000-luvulla 

kannatusta alkoivat saada uudet äärioikeistoon asemoituneet puolueet. Työväestön 

yhteiskunnallinen muokkautuminen on raportin mukaan suoraan liitoksissa tähän 

kehitykseen, sillä 1990-luvulta alkaen yhä harvempi on perinteisen työväestön edustaja, 

saati kokee itsensä sellaiseksi. Tämä työväenluokan vähittäinen keskiluokkaistuminen on 

näkynyt poliittisen vallan siirtymisessä sosiaalidemokraattien keskustavasemmistolaisesta 

linjasta poliittisen kentän keskelle niin sanotuille keskustapuolueille tai 

keskustaoikeistolaisille. Sosiaalidemokraattien perinteistä asemaa työväenluokan 

poliittisena äänenkannattajana on raportin mukaan erityisesti heikentänyt niin sanottujen 

oikeistopopulististen puolueiden nousu 2000-luvulla. Tämä johtuu suoraan siitä, että 

perinteisen oikeiston tapaan uusilla oikeistopopulisteilla on tapana kannattaa perinteisiä 

arvoja, kuten isänmaallisuutta ja uskonnollisuutta, ja että tämän lisäksi he ovat 

asemoituneet vahvasti hyvinvointivaltion kannattajiksi, siis perinteiselle 

sosiaalidemokraattien alueelle. 30 

Työväenluokka ja työläiset ovat 2000-luvulla kiistatta luonteeltaan hyvin erilaisia kuin läpi 

1900-luvun, 1800-luvun klassisesta marxilaisesta diskurssista puhumattakaan. Osittain 

juuri tätä vanhakantaista, hyvin hitaasti päivittämään pyrittyä käsitystä paikkaamaan ovat 

nousseet oikeistopopulistiset puolueet, niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin ympäri 

Eurooppaa. Kuitenkin toisin kuin NordMod2030-loppuraportti esittää, väestön 

keskiluokkaistuminen ei suoraan tarkoita sosiaalidemokraattien kannatuksen laskua. 

Tilastojen mukaan esimerkiksi Länsi-Euroopan poliittisessa historiassa 

keskiluokkaistuminen 1960-luvulta 1990-luvulle tarkoitti monissa maissa pikemminkin 

sosiaalidemokraattisten puolueiden suosion nousua keskiluokan keskuudessa, vaikka 

kokonaiskannatus olisikin laskenut.31 Andreas Fagerholmin mukaan 1990-luvun ilmiönä 

 
30 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 41–44.                                                        
31 Moschonas, Gerassimos. In the Name of Social Democracy. The Great Transformation, 1945 to the 

Present. Verso, Lontoo/New York 2002, s. 100–101. 
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oli myös lisääntyneen tutkimuskirjallisuuden negatiivinen vaikutus sosiaalidemokraattien 

kannatukseen kautta linjan.32 

Myös ilmastokysymys on nostanut esiin uusia politiikan muotoja ja vihreiden puolueiden 

kannatus nousee erityisesti Pohjoismaiden suurkaupungeissa. Sørmarka-julistuksessa 

vastaukseksi tälle kehitykselle jopa esitetään, että ilmasto- ja ympäristöhaasteita ei pystytä 

ratkaisemaan ”ilman sosialidemokraattista ja valtakriittistä näkökulmaa”.33  

Sosiaalidemokraatit ammattijärjestöineen järjestävät vappumarssejaan, laulavat 

työväenlaulujaan ja kantavat, kun taas oikeistopopulistit paistavat makkaraa toreilla 

Pohjoismaiden joka kolkassa ja kuuntelevat tavallisen kansan ongelmia. Eliitinvastainen 

diskurssi toimii, kun tavallista kansaa aidosti kuunnellaan ja sen huolia tuodaan 

säännöllisesti ja suoraan esiin kansanedustuslaitosten istunnoissa. Torilla nälkäistä ja 

vihaista kansaa ei kiinnosta valmiiksi laadittu poliittinen ohjelma, vaan makkara, ja se, että 

joku tavallisen ihmisen kaltainen ehdokas kuuntelee häntä hetken.  

NordMod2030-loppuraportti analysoi työväenliikkeen äänten siirtymistä 

sosiaalidemokraateilta oikeistopopulistisille puolueille melko yksityiskohtaisesti. 

Luonteenomaista Pohjoismaisille oikeistopopulistisille puolueille on raportin mukaan 

yhdistelmä hyvinvointivaltiomyönteisyyttä sekä maahanmuutto- ja EU-vastaisuutta. 

Menestys perustuu uuden politiikan neljälle osa-alueelle, joita ovat (tässä järjestyksessä) 

ensiksi maahanmuuttoskeptisyys, toiseksi kansan enemmistön ja ”eliitin” 

vastakkainasettelu, kolmanneksi hyvinvointipalvelujen puolustaminen ja kehittäminen 

kansan enemmistölle myönteiseen suuntaan ja neljänneksi työväenluokan äänten 

haaliminen erityisesti yksityiseltä sektorilta ja alhaisen koulutustason miesäänestäjiltä. 34 

Vaikka nämä niin sanottujen populistien poliittiset teemat kuulostavat 1900-luvun lopun 

konsensusperinnettä vastaan tarkasteltuina hyvinkin rajuilta ja epäilyttäviltä, on hyvä 

muistaa, että hyvin pitkälti samankaltaisilla teemoilla sosiaalidemokraatitkin menestyivät 

sata vuotta sitten 1900-luvun alkupuolella. Pohjoismaiden sosiaalidemokraatteja määritteli 

luonteenomaisesti kansallishenkinen maahanmuuttokriittisyys, joka huipentui muun 

 
32 Fagerholm, Andreas. Socialdemokrati, nyliberalism och grön politik. En komparativ studie av den 

västeuropeiska socialdemokratins ideologiska vägval 1970–1999. Åbo Akademis förlag, Turku 2013, 

s.251. 
33 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 33. 
34 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 45.                                                        
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muassa Ruotsissa valtiolliseen rotubiologiseen ohjelmaan. Rotubiologiasta tuli 1930-

luvulle mennessä suuret mitat saavuttanut tieteen uusi ala, jolla ruotsalaiset yliopistot ja 

tutkijat nousivat pian maailman kärkikastiin. Politiikassa rotubiologiaa tai rotuhygieniaa 

kannustivat julkisesti esimerkiksi sosiaalidemokraattien keulakuvapariskunta Alva ja 

Gunnar Myrdal. 

Kansan enemmistön ja eliitin vastakkainasettelun kärjistyminen tunnetaan 1900-luvun 

alussa parhaiten Suomen esimerkistä, jossa vastakkainasettelu eskaloitui 

sosiaalidemokraattien Helsingistä käynnistämään, mutta lopulta lähes koko maan 

kattaneeseen sisällissotaan punaisten ja valkoisten välillä. Sodassa jälkiselvittelyineen 

kuoli lopulta suurin piirtein yhtä paljon ihmisiä kuin talvisodassa. Sisällissodan lisäksi 

sotaa voi aidosti kutsua ja on kutsuttu luokkasodaksi, sillä vastakkain olivat maan 

työtätekevä ja omistava luokka, ja myös kansalaissodaksi, sillä sota käytiin kaikkialla, 

missä ihmisiä asui eli niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin, mikä veti sotaan mukaan 

puna- ja valkokaarteihin ennestään kuuluneiden miesten lisäksi myös jokaisen tavallisen 

miehen kuin naiset ja lapsetkin. Ruotsissa 1900-luku alkoi niin ikään vastakkainasettelun 

politiikalla, mutta 1930-luvulle mennessä SAP:sta oli tullut aidosti politiikkaa dominoiva 

enemmistöpuolue.  

Siinä missä 1900-luvulla valtioita ja niiden kansalaisilleen tarjoamia palveluita kehitettiin 

ja laajennettiin, on 1980-luvulta alkaen Pohjoismaiden poliitikkojen ongelmana ollut 

näiden palvelujen uusi määrittely ja edelleen kehittäminen, mikä on tarkoittanut 

käytännössä niiden niin sanottua joustavoittamista tai suoranaista leikkaamista, mikä on 

suurimmilta osin johtunut käytännössä palveluiden rahoituspohjan heikentymisestä 

yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Onkin sanottu, että 1900-luvun lopun ja 2000-

luvun alun hyvinvointivaltiopolitiikkaa onkin palveluiden laajentamisen sijaan niiden 

ylläpitäminen eli poliittinen puolustaminen. Tämä on tällä hetkellä erittäin keskeistä 

oikeistopopulististen puolueiden lisäksi myös nimenomaan sosiaalidemokraattisille 

puolueille Pohjoismaissa. Kansainvälisessä vertailussa pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin tarjoamat julkiset palvelut ovat kuitenkin ”äärimmäisen 

kattavia”.35  

 
35 Pierson, Paul (toim.). The New Politics of the Welfare State. Oxford University Press, Cornwall 2001, s. 

440. 
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Oikeistopopulistisia puolueita voi nähdä kuitenkin erottavan juuri neljäs ja viimeinen kohta 

eli äänten haaliminen yksityisellä sektorilla työskenteleviltä työläisiltä ja alhaisen 

koulutustason miehiltä. Sosiaalidemokraattien 1900-luvun alun menestyshän perustui 

pitkälti tähän alhaisen koulutustason ja tulotason väestön äänten saamiseen. Toisaalta 

valtion ja yksityisten firmojen muodostamien sektoreiden välinen suhde oli sata vuotta 

sitten hyvin erilainen, sillä valtiot olivat huomattavasti pienempiä työllistäjiä ja ennen 

kaikkea moninkertainen osuus väestöstä työllisti itsensä omassa talousyksikössään eli ei 

työskennellyt suoraan valtiolle eikä yrityksille. Kuitenkin tämä neljäs kohta kiinnittää 

huomiota sosiaalidemokraattisten puolueiden de facto entistä, so. 1900-lukua, 

elitistisempään asemaan ja politiikkaan, mikä näkyy suoraan niin puolueiden 

johtohahmoissa kuin itse politiikassakin. Tämän voi nähdä liittyvän myös Pohjoismaiden 

yleiseen keskiluokkaistumiseen eli tulotasojen nousuun. Tavalliselle työtä tekevälle 

kansalle uusista oikeistopopulistisista puolueista on tullut entistä varteenotettavampi 

vaihtoehto vaaliuurnilla. 

NordMod2030-loppuraportin mukaan ajanjaksoa 1990–2014 kuvaa politiikan sisällön 

muuttumisen lisäksi myös sen saamien konkreettisten muotojen muuttuminen. Raportti 

luettelee pohjoismaisen politiikan neljä uutta muotoa. Ensinnäkin puolueorganisaatiot 

laajojen kansanjoukkojen jäsenjärjestöinä ovat menettäneet suuresti kannatustaan samalla 

kun ihmiset ovat siirtyneet valtionpolitiikan ulkopuolella oleviin, ”aatteettomiin” 

ammatillisiin järjestöihin. Toiseksi mediakenttä on muuttunut, mikä näkyy muun muassa 

puoluelehtien vaihtumisessa ”skandaalijournalismiin” ja TV-kanavien kilpailuun niin 

katsojaluvuista kuin mainosrahoistakin. Tämä on raportin mukaan johtanut puolueiden 

samankaltaistumiseen, kun pitkän aikavälin suunnitelmat eivät kiinnosta enää niin 

sanottujen one-linereiden ja yksittäisten poliittisten hölmöilyjen uutisointiin. Kolmanneksi 

poliittinen aktiivisuus ja keskustelu ovat saaneet uusia kanavia sosiaalisen median nousun 

myötä. Sosiaalisen median kanavien kautta yhä useampi saattaa ottaa osaa poliittiseen 

keskusteluun, mutta samalla poliittiset linjat hajoavat pienemmiksi palasiksi. Raportin 

mukaan nämä uudet kanavat mahdollistavat poliittisen osallistumisen 

demokratisoitumisen, mutta samalla se johtaa puolueiden vaikutusmahdollisuuksien 

heikentymiseen esimerkiksi agendojen määrittelyn ja läpiviemisen vaikeutumisen 

muodossa. Neljänneksi lobbausfirmojen ja viestintätoimistojen määrä on kasvanut 

Pohjoismaissa, mikä on mahdollistanut näiden firmojen maksukykyisten asiakkaiden 

vaikutusvallan lisääntymisen suhteessa perinteiseen politiikkaan. Näiden neljän osatekijän 
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yhteisvaikutuksen seurauksena poliittinen toiminta on yhä vähemmän perinteisten 

poliittisten puolueiden käsissä. Samaan aikaan ammattijärjestöjen asema on heikentynyt, 

mikä edelleen heikentää työväenliikkeen 1900-luvun vaikutuskanavien merkitystä osana 

politiikkaa. Raportin mukaan tämän kaiken seurauksina on 2000-luvulla nähty 

porvarillisten hallitusten lisääntynyt yhteistyö kaikenlaisten asiantuntijatahojen kanssa, 

hyvinvointipalveluiden yksityistäminen sekä politiikan niin sanottu teknokratisoituminen, 

mikä puolestaan konkretisoituu esimerkiksi lisääntyneenä EU-lainsäädäntönä. 36 

On mielenkiintoista, miten negatiivisesti NordMod2030-loppuraportin kirjoittajat kokevat 

sekä median saamat uudet muodot että asiantuntijafirmojen kasvun. Olisiko kokemus ollut 

positiivinen, jos näistä muutoksista olisivat hyötyneet eniten oikeistopopulististen ja 

porvarillisten puolueiden asemesta sosiaalidemokraattiset puolueet? Toisaalta tällä 

hetkellä Pohjoismaista kolmella on sosiaalidemokraatti pääministerinä. On kuitenkin totta, 

että sosiaalidemokraattiset puolueet kokevat nämä muutokset haasteena, mikä näkyy ja 

kuuluu muun muassa uutena, suuret mittasuhteet saaneena diskurssina niin sanotusta 

totuudenvastaisesta ajasta faktatarkistuksineen ja Trump-meemeineen. Sørmarka-

julistuksessa sen sijaan median murros nähdään myös mahdollisuutena politiikan 

demokratisoitumisen kautta.37 

NordMod2030-loppuraportin mukaan tämä poliittisen kentän muuttuminen on tehnyt 

hallituskoalitioiden muodostamisesta vaikeampaa, ja samalla se on heikentänyt äänestäjien 

uskoa politiikkaan. Maahanmuuttokriittisten ja hyvinvointivaltiomyönteisten 

oikeistopopulististen puolueiden kohonneet kannatusluvut ovat johtaneet suoraan 

sosiaalidemokraattien kannatuksen heikkenemiseen ja lisäksi oikeistopuolueiden 

koalitiohallitusten saamiin uusiin muotoihin. Samaan aikaan taistelu edelleen kasvavasta 

keskiluokkaisesta äänestäjämassasta on johtanut politiikan yleiseen ajautumiseen kohti 

perinteisen poliittisen oikeisto-vasemmisto-akselin keskustaa. Porvarillisten 

oikeistopuolueiden ajautuminen entistä lähemmäs poliittista keskustaa on johtanut raportin 

mukaan siihen, että hyvinvointivaltion peruspilarien lisääntynyt heikentäminen ei enää 

suoraan vaikuta sosiaalidemokraattien kannatukseen. Samalla esimerkiksi keskustelu 

ilmastokysymyksistä on tehnyt arvoista yleismaailmallisempia, mikä on heikentänyt 

puolueille perinteisesti kuuluneiden arvojen merkityksen väljähtymistä. 

 
36 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 46–48.                                                       
37 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 32. 
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Sosiaalidemokraateille tämä tarkoittaa raportin mukaan osallistumista entistä useammin 

poliittiset linjat ylittäviin koalitiohallituksiin. 38 

Koalitiohallitukset ovat olleet Suomessa pääsääntö aina Kekkosen presidenttikauden 

päättymisen jälkeen vuodesta 1982, kun uudet presidentit alkoivat korostaa 

enemmistöhallitusten tärkeyttä osana parlamentarismia. Suomessa yksikään puolue ei 

saavuttanut 1900-luvun jälkipuoliskolla, eikä ole vieläkään saavuttanut dominoivaa 

asemaa samalla tavalla kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattiset puolueet Pohjoismaissa. 

Lisäksi esimerkiksi Ruotsissa on 2010-luvulla totuttu sosiaalidemokraattien johtamiin 

vähemmistöhallituksiin SAP:n puheenjohtaja Stefan Löfvenin toimiessa pääministerinä. 

Nämä vähemmistöhallitukset ovat kaatumatta pysyneet vallassa valtiopäivien sille 

antaman kannatuksen vuoksi. Siinä missä Ruotsissa hallitukset ovat 2000-luvulla olleet 

vuorotellen oikeisto- tai vasemmistohallituksia, ovat Suomessa tulleet hyväksytyiksi 

raportin mainitsemat poliittiset linjat ylittävät yhteistyöhallitukset, mikä muistetaan 

esimerkiksi Paavo Lipposen I hallituksen kokoonpanosta ja 2000-luvulla esimerkiksi 

perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteistoiminnasta samassa hallituksesta. 

Perinteinen vastakkainasettelu elää kuitenkin Pohjoismaissa yhä vahvasti, mikä käy ilmi 

myös Sørmarka-julistuksesta, jossa oikeistopuolueita haukutaan suorin sanoin 

pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kohdistuneista hyökkäyksistä, joita ovat olleet 

esimerkiksi mallin työmarkkina- ja hyvinvointipilarin heikentäminen ja markkinavoimien 

vallan lisääminen.39 Kun Pohjoismaiden poliittista kenttää sen sijaan tarkastellaan 

Pohjoismaiden ulkopuolelta, saattavat oikeiston ja vasemmiston väliset erot näyttää hyvin 

merkittömiltä tai jopa olemattomilta, kuten esimerkiksi Donald Sassoon havainnollistaa 

Norjan 1980-luvun konservatiivihallituksia kommentoidessaan.40 

Onko itsestään selvää, että jokainen puolue yhtäältä haluaa keskiluokan äänet ja toisaalta 

haluaa olla tuhoamatta ilmastoa? Harvenevatko puolueiden poliittisten linjojen erot entistä 

vahvemmin esimerkiksi juuri maahanmuuttopolitiikkaan? Kuitenkin samaan aikaan 

esimerkiksi Suomessa jokainen eduskuntapuolue haluaa pitää rajat tiukasti vartioituina 

suostumatta hyväksymään maahanmuuton pitkällä aikavälillä esimerkiksi talouskasvulle 

ja hyvinvointivaltion rahoittamiselle kiistatta mahdollistamia hyötyjä. Joskus on myös 

 
38 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 48–49.                                                       
39 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 10. 
40 Sassoon, Donald. One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century. 

Fontana Press, Skotlanti 1997, s. 451.  
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esitetty, että erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolelta kaikki puolueet vaikuttavat 

kannattavan enemmän tai vähemmän sosiaalidemokraattisia arvoja. Tämä voi kertoa itse 

asiassa myös sosiaalidemokraattien arvojen muuttumisesta tai niiden laventumisesta. 

Kansainvälisistä sosiaalidemokratian tutkijoista esimerkiksi Gerassimos Moschonas on 

tullut siihen johtopäätökseen, että 2000-luvulla yhä useampi sosiaalidemokraattinen 

puolue on oikeastaan puolue ilman sosiaalidemokratiaa.41  

NordMod2030-loppuraportin mukaan ajanjaksolla 1990–2014 niin Euroopan sisäinen 

poliittinen ympäristö kuin globalisaatiokin muuttivat Pohjoismaiden asemaa maailmassa 

sekä poliittisesti että taloudellisesti. Siinä missä Tanska oli ollut Euroopan yhteisön (EY) 

jäsen jo vuodesta 1972, liittyivät Suomi ja Ruotsi uuteen Euroopan unioniin (EU) vasta 

vuoden 1995 alusta liittymistä kannattaneiden kansanäänestysten seurauksena. Lisäksi 

Suomi on ollut osa niin sanottua euroaluetta sen ensimmäisestä päivästä (1.1.1999) alkaen. 

EU:n jäsenvaltioina Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat täysin integroituneet osaksi EU:n 

politiikkaa ja lainsäädäntöä ja samalla myös Norja ja Islanti ovat Euroopan talousalueeseen 

(ETA) kuuluvina valtioina velvollisia noudattamaan Euroopan sisämarkkinoiden 

periaatteita ja toimimaan niiden mukaisesti. Raportin mukaan 1990-luvulla EU:ssa ehti 

vallita pohjoismainen suuntaus, jossa sosiaalisen kehityksen mallimaiksi otettiin 

Pohjoismaat, mutta EU:n laajenemisesta Itä-Euroopan maihin vuonna 2004 alkaen EU-

politiikkaa ovat hallinneet markkinoiden integroituminen ja sisäisen maahanmuuton 

aiheuttamat uudet haasteet. Samalla kun osa jäsenvaltioista (esimerkiksi mainitut Itä-

Euroopan uudet jäsenvaltiot) haluaa kiihdyttää integroitumiskehitystä, erityisesti Länsi-

Euroopan rikkaat jäsenvaltiot haluavat pitää omien talouksiensa puolia. Tästä on suorana 

seurauksena nähty Yhdistyneen kuningaskunnan Brexit-äänestys (jota 2014 kirjoitetussa 

raportissa vasta spekuloidaan), jonka lopputuloksena valtio päätti hakea eroa EU:sta. 

Viime vuosien keskustelut Euroopan ja Yhdysvaltojen välisestä vapaakauppasopimuksesta 

sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimyksistä ovat esimerkkejä unionin 

kiihtyneestä muutoskehityksestä. Myös Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti (de facto 

sota) sekä Lähi-Itä omine kriiseineen ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan EU-

politiikkaan ja Pohjoismaihin tulevaisuudessakin. Raportin mukaan kansainväliset 

ilmastoneuvottelut ja eurokriisin jälkeisen EU:n uudet realiteetit tekevät pohjoismaisen 

yhteistyön tulevaisuuden vaikeammaksi ja samalla myös ammattijärjestöjen 

 
41 Moschonas, Gerassimos 2002, s. 300–301. 
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kansainvälinen vaikutusvalta kansainvälisissä neuvottelupöydissä on hankalammassa 

asemassa. 42 

Euroopan ja Euroopan unionin poliittinen kehitys sekä jokaisen Pohjoismaan omalaatuinen 

rooli niissä sivuutetaan NordMod2030-loppuraportissa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Mutta kuitenkin: onko mikään vaikuttanut Pohjoismaihin, niiden politiikkaan ja niiden 

keskinäiseen yhteistyöhön niin merkittävästi kuin esimerkiksi juuri EU ja ETA? Eikö 

pohjoismaisen yhteistyön suurin kehityskulku, nimenomaan yhteistyötä hankaloittaneessa 

muodossaan, ole ollut juuri EU:n jokaiseen Pohjoismaahan valaissut uusi kuva itsestään 

osana uutta Euroopan unionia, ei osana pohjoismaista yhteistyötä? Miten Pohjoismaita voi 

edes pitää enää yhtenäisenä alueena, kun yhtäältä Suomessa on valuuttana käytössä euro 

siinä missä muissa maissa on omat kruununsa, ja toisaalta Suomen, Ruotsin ja Tanskan 

kuuluessa EU:hun Norja ja Islanti eivät siihen kuulu, mutta ovat kuitenkin osa mystistä 

Euroopan talousaluetta? Miten näiden viiden valtion talouspoliittiset tavoitteet voisivat 

edes teoriassa olla enää 2020-luvulla yhtenäisiä? Entä mikä Ahvenanmaan, Färsaarten, 

Grönlannin ja muiden vastaavien alueiden asema tulee jatkossa olemaan tässä 

talouspoliittisessa tilkkutäkissä? Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kannalta maiden 

eurooppalaistuminen voi tuoda uusia haasteita myös valtion perinteiselle roolille 

yksilönvapauden takaajana.43  

3.2 Työmarkkinoiden ja työelämän murros 

Tärkeintä pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle on NordMod2030-loppuraportin mukaan 

perinteisesti ollut se, että mahdollisimman moni käy töissä, maksaa veroja ja elättää 

itsensä. Hyvinvointivaltion palveluita kehittämällä on pyritty tähän päämäärään, ja se on 

mahdollistanut myös naisten kasvavan osallistumisen työmarkkinoille. Toisen 

maailmansodan jälkeen Pohjoismaat erotti raportin mukaan muista maista juuri 

korkeatyöllisyysaste myös naisten ja ikääntyneen väestön keskuudessa, mutta positiivinen 

kehitys päättyi 1990-luvun kriiseihin, kun työttömyys kasvoi lopulta lähes 20 prosenttiin 

Suomessa ja Ruotsissa yli 10 prosenttiin, niin että vuonna 1993 Pohjoismaissa oli 

yhteenlaskettuna lähes 1,3 miljoonaa työtöntä. Työllisyysluvut nousivat kaikissa 

 
42 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 50–55.                                                       
43 Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (toim.). The Cultural Construction of Norden. Scandinavian University 

Press, Oslo 1997, s. 283. 
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Pohjoismaissa 2000-luvulla aina vuoden 2008 talouskriisiin asti., mutta Suomessa ja 

Ruotsissa luvut säilyivät kuitenkin vuoden 1990 tason alapuolella. Samaan aikaan 

kuitenkin Islannissa oli koko Euroopan korkein työllisyysaste vuonna 2008. Raportin 

mukaan vuodesta 2008 vuoteen 2013 kestänyt talouskriisi jakoi Pohjoismaat jälleen 

uudestaan keskenään, kun kyseisellä aikavälillä työllisten määrä nousi Ruotsissa ja 

Norjassa, mutta laski Suomessa ja Tanskassa. Erityisesti Norjan kohdalla kehitykseen on 

vaikuttanut suuri työllisten maahanmuutto. Vaikka maahanmuuttajat työllistyvätkin, 

maahanmuuttajanaisilla on vaikeuksia integroitua yhteiskuntaan ja maahanmuuttajapojat 

keskeyttävät koulunsa ja tippuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle raportin mukaan. 44 

On vaivatonta kuvitella, että tulevien vuosikymmenten keskeisiä kiistakapuloita 

Pohjoismaiden politiikassa tulevat olemaan ilmastokysymyksen lisäksi maahanmuuttoon 

ja naisten asemaan tai sukupuoleen liittyvät kysymykset. Toisin kuin maahanmuuton 

kohdalla, naisten asemassa on aina kysymys väestön enemmistöstä, mitä ei ainakaan 

riittävän usein konkreettisena poliittisena argumenttina. Erityisesti työväenliikkeen 

kannalta on huomionarvoista, että Pohjoismaissa naisten aseman kohentaminen tapahtui 

1900-luvulla monesti työväenliikkeen johdolla. Donald Sassoonin mukaan esimerkiksi 

Ruotsissa ja Norjassa sosiaalidemokraatit onnistuivat 1970- ja 1980-luvuilla parantamaan 

naisten palkkakehitystä vaikuttamalla lainsäädäntöön ammattijärjestöjensä välityksellä.45  

Kun maahanmuuton ja naisten aseman kysymykset herättävät erittäin suuria ja keskeisiä 

kysymyksiä sekä hyvinvointivaltiosta että politiikasta yleensä, on itsestään selvää, että 

yksilöiden välisestä tasa-arvosta ollaan yhä 2020-luvulla hyvin kaukana. Rasismi ja 

sukupuoleen perustuva syrjintä on arkipäivää jokaisen Pohjoismaan politiikassa, vaikka 

usein esitetäänkin, että Pohjoismaat ovat sekä rasismin että sukupuolten välisen 

eriarvoisuuden välisen taistelun eturintamassa. Pyrkimys entistä suurempaan tasa-arvoon 

on samalla yksi Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden keskeisimmistä 

yhteisistä arvoista, mikä on viime vuosina näkynyt Suomessa SDP:n ottaessa mallia 

Ruotsista.46 Juhana Vartiainen on edelleen korostanut, että ruotsalaisen 

 
44 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 56–60.                                                       
45 Sassoon 1997, s. 666.  
46 Majander, Mikko. Ruotsin malliin. Pohjoismaat suomalaisessa politiikan argumentaatiossa. 

Tankesmedjan Magma, Nordprint 2019, s. 48–49. 
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hyvinvointivaltiomallin parhaiten säilynyt piirre on ollut juuri sen ”itsepäinen pyrkimys 

tasa-arvoon”, jota on ajettu jopa mallin tehokkuuden kustannuksella.47 

Järkevämpää ja toivottavampaa voisi olla puhe tasa-arvon sijaan eriarvoisuudesta, mikä 

kannustaisi tai jopa yllyttäisi pikaisempiin ja suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin niin 

valtion kuin jokaisen yksilönkin tasolla. Tasa-arvosta keskusteleminen on lisäksi hyvin 

riippuvaista käsitteistä, niiden määrittelyistä ja jopa yksittäisistä sanoista. Erityisesti 

Pohjoismaissa keskustelua naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista hidastaa 

puutteellinen sanasto, kun pohjoismaiden kielissä on esimerkiksi vaikeaa tehdä eroa 

biologisen (englanniksi ”sex”) ja sosiaalisen (englanniksi ”gender”) sukupuolen välille.48  

Poliittisten puolueiden vyöryessä kohti poliittista keskustaa puolueiden kannat niin 

maahanmuuttoon kuin sukupuoliseen eriarvoisuuteen samankaltaistuvat. Suomessa 

yksikään puolue tosissaan kannata tällä hetkellä ”rajojen avaamista” tai sukupuolten 

konkreettista yhdenvertaistamista esimerkiksi maanpuolustuspolitiikan tai perhepolitiikan 

alalla.  

NordMod2030-loppuraportti kertoo työmarkkinoiden käyneen läpi merkittäviä 

rakennemuutoksia 1990-luvun alusta alkaen. Vaikka teollisuus on Pohjoismaissa kasvanut, 

on teollisuudenalojen työntekijöiden määrä jatkuvasti laskenut. Samaan aikaan palvelut 

työllistävät yli 80 prosenttia Pohjoismaiden työvoimasta. Myös julkisen sektorin merkitys 

on pienentynyt yksityisen sektorin kasvaessa, kun julkisella sektorilla on yleistynyt 

palveluiden kilpailuttaminen ja niiden ostaminen yksityiseltä sektorilta sen sijaan, että ne 

tuotettaisiin itse. Tämä on johtanut suuriin muutoksiin myös ammattijärjestöjen 

koostumuksessa ja toiminnassa. Työmarkkinat itsessään ovat niin sanotusti 

joustavoittuneet ja segmentoituneet, ja samalla työmarkkinoille on syntynyt uusia trendejä, 

kuten esimerkiksi ulkoistaminen. Globalisaation myötä itse omistajarakenteet ovat 

kansainvälistyneet, mikä on näkynyt raportin mukaan Pohjoismaissa esimerkiksi Nokian 

myymisessä Microsoftille ja Volvon myymisessä kiinalaisille. Palvelusektorilla puolestaan 

suurten alojen keskittyminen isojen omistajien käsiin ja muun muassa aukioloaikojen 

vapauttaminen sääntelystä on hyvinvointivaltion näkökulmasta tarkoittanut lisääntynyttä 

tarvetta joustavoittamiselle, pätkä- ja osa-aikatyölle sekä 24/7-tavoitettavuudelle. Vaikka 

 
47 Glyn, Andrew (toim.). Social Democracy in Neoliberal Times. The Left and Economic Policy since 1980. 

Oxford University Press, Oxford 2003, s. 52. 
48 Pettersson, Henry. Studier i rött. Socialdemokratins idéer. Premiss förlag, Tanska 2005, s. 105–107.  



27 

 

järjestäytymisaste on Pohjoismaissa yhä korkea, on edellä mainittujen muutosten 

seurauksena ammattijärjestöjen hyvin vaikea saada työntekijöiden ääni kuuluviin, kun 

työntekijöiden todellisuus on tällä tavoin pirstaloitunut. 49 

Ammattijärjestöjen tehtävä tulevina vuosina tai vuosikymmeninä ei todella ole helppo. 

Ihmiset eivät enää ole 1900-luvun tapaan samassa vakituisessa työsuhteessa saati 

eläkevirassa koko ikäänsä, vaan töitä tehdään globalisoituneemmassa maailmassa 

vapautuneempien markkinavoimien ehdoilla. Kannattaako ammattijärjestöön enää edes 

liittyä, jos esimerkiksi opiskeluaikoina töitä tekee vain kesäisin ja valmistumisen jälkeisinä 

vuosina työtehtävät ovat vuoden mittaisia pätkähommia? Mitä ammattijärjestöillä on tällä 

vuosisadalla tarjottavana joka puolelle hapuilevalle työntekijämassalle? Miten 

ammattijärjestöt oikeuttavat toimintansa yhtäältä valtiollisen tason politiikassa esimerkiksi 

perinteisessä kolmikantayhteistyössä? Miten esimerkiksi Suomessa ammattijärjestöjen ja 

ammattiyhdistysliikkeen verovapautta voidaan perustella yhä 2020-luvulla? 

Ammattiyhdistysliikkeellä on selvästi ratkaisun hetket käsillä, sillä toisaalta tämä entistä 

hajanaisempi ja monimuotoisempi työntekijäväestö tarvitsee itselleen puolestapuhujia ja 

edustajia kenties enemmän kuin koskaan. Suomen esimerkin perusteella vaarana kuitenkin 

on, että ammattiyhdistysliike nähdään esimerkiksi nimenomaan SDP:n etujärjestönä tai 

sitten elitistisenä herrasmiesten klubina.  

Työelämä on hyvin samankaltaista Pohjoismaissa ja erottuu NordMod2030-loppuraportin 

mukaan selkeästi esimerkiksi muista Euroopan maista työympäristönsä, korkean 

luottamuksensa yhteistyökulttuurinsa ansiosta. Myös työn ja perhe-elämän yhdistäminen 

on helpompaa ja vaivattomampaa kuin muissa Euroopan maissa. Työn intensiteetti 

lisääntyminen ja autonomisen tekemisen väheneminen 2000-luvun Pohjoismaissa on 

saanut toisaalta aikaan sen, että erityisesti naiset ovat alkaneet kärsiä hankaloista 

työskentelyajankohdista ja lisääntyneistä työn aiheuttamista terveysongelmista. Raportin 

mukaan Pohjoismaissa 1900-luvun pääsääntö työmarkkinoilla oli vakituinen työpaikka, 

mutta tämä on muuttunut viime vuosikymmenten kuluessa. Tähänkin seikkaan 

merkittävänä osatekijänä raportti näkee Euroopan unionin laajenemisen itään vuonna 2004, 

minkä seurauksena lisääntynyt EU-sääntely on pakottanut Pohjoismaita muuttamaan 

työmarkkinoidensa rakenteita. Pohjoismaista Suomessa ja Ruotsissa tämä on johtanut 

entistä selvempään jakoon vakituisten ja osa-aikaisten työsuhteiden välillä, kun taas 

 
49 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 60–63.                                                       
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Norjassa ja Tanskassa siirtyminen osa-aikaisesta tai määräaikaisesta työsuhteesta 

vakituiseen työsuhteeseen on selvästi helpompaa. Tämä jakautuminen on tapahtunut 2000-

luvulla siitä huolimatta, että Pohjoismaiden työmarkkinoita on perinteisesti kuvannut 

helppo ja joustava työvoiman siirtyminen työpaikalta tai alalta toiseen. 50 

On kiistatonta, että 2020-luvulla työsuhteet tulevat Pohjoismaissa olemaan yhä useammin 

määräaikaisia tai osa-aikaisia vakituisen sijaan. Pohjoismaiden työmarkkinoilla 

työntekijöitä on myös yhä useammasta eri maasta, kun esimerkiksi Suomessa 

rakennustyömaille tarvitaan kipeästi työntekijöitä esimerkiksi Virosta ja Ruotsissa ja 

Norjassa puolestaan Puolasta ja muista Itä-Euroopan maista. Työmarkkinat ovat olleet 

keskeinen osa hyvinvointivaltiota ja samalla sen uudistuksia. Kuitenkin NordMod2030-

loppuraportti kertoo viime vuosien muutoksista lähes yksinomaan negatiiviseen sävyyn, 

mikä on hämmentävää. Eikö juuri Pohjoismaiden talouksien kasvu edellytä osaavia 

työntekijöitä, ovat he sitten kansalaisuudeltaan suomalaisia, ruotsalaisia, virolaisia tai 

puolalaisia? Ja voitaisiinko esimerkiksi Suomeen palkata suorilta käsin tuhansia virolaisia 

työläisiä vakituiseen työsuhteeseen? Eikö ole luonnollista, että nämä työskentelevät 

keikkahommissa määräaikaisilla työsopimuksilla? Ja ennen kaikkea, eivätkö nämä eri 

kansalaisuuksia edustavat ihmiset ole kuitenkin kaikesta huolimatta EU-kansalaisia, mikä 

tarkoittaa yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia työmarkkinoilla omien kansalaisten 

korostamisen sijaan?  

Kaikki Pohjoismaat ovat usein kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoilla, kun vertaillaan 

parhaita maita naisten kannalta. Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle ominaisia piirteitä 

perhepolitiikan alalla ovat perinteisesti olleet muun muassa aviopuolisoiden keskinäinen 

tasa-arvoisuus, yksinhuoltajien tunnustettu asema sekä avoliittojen ja avioliiton 

ulkopuolella syntyneiden lasten yleinen hyväksyntä.51 Hyvinvointivaltio tarjosi siten hyvät 

edellytykset Pohjoismaiden naisille työelämän ja perheen yhdistämiseen 1900-luvulla. 

Toisaalta, kuten Lars Trägårdh on huomauttanut, hyvinvointivaltion naisille tarjoamat 

perhepoliittiset avustukset ovat samalla johtaneet naisten de facto miehiä suurempaan 

riippuvuuteen valtiosta.52 

 
50 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 63–67.                                                       
51 Kettunen, Pauli; Petersen, Klaus (toim.). Beyond Welfare State Models. Transnational Historical 

Perspectives on Social Policy. Edvard Elgar Publishing Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta 2011, s. 156–161. 
52 Sørensen, Øystein; Stråth, Bo (toim.) 1997, s. 282.  
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Naisen asema on Suomessa työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta yhä hyvin 

haastava. Suomessa 2000-luvulla naiset ovat entistä korkeammin kouluttautuneita, mikä 

puolestaan tarkoittaa sitä, että yhä useampi nainen valmistuu ammattiin vasta 25–30 

vuoden iässä, ja joissain tapauksissa jopa 35-vuotiaana. Valmistumisen jälkeen on pakko 

mennä perheen perustamisen sijaan töihin, jotta ansioluettelo ei ammottaisi tyhjyyttään, 

mutta jos työuraa on aloitellut opiskeluaikoina, viivästyy valmistuminen samanaikaisesti. 

Vuotuisista kesätöistä saaduista tuloista huolimatta esimerkiksi kuuden vuoden 

opiskeluaikana ehtii lisäksi kerryttää itselleen 28 000 euron opintolainan eli velan. 

Kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen hedelmällisyyskin on jo heikentynyt merkittävästi 

ja hedelmällisyyshoidot (ja usein lisäksi myös parisuhdeterapia) maksavat suuria summia, 

mikä ei helpota nykynaisen mielenterveydellistä tilaa. Kaiken lisäksi Antti Rinteen 

keksimistä ”synnytystalkoista” vaikuttaa tulleen perhepolitiikan uusi yleisesti hyväksytty 

paradigma. Kaiken kruunaavat perheväkivaltatilastot, joissa Suomi on vuodesta toiseen 

Euroopan ykkösmaita. Yhtenäisen, 70 ikävuoteen asti kestävän työuran luominen ja sen 

yhdistäminen kestävään avioliittoon ja kahden tai mieluiten kolmen lapsen kasvattamiseen 

on koko elämän mittainen suoritus, joka tulisi muistaa hyvinvointivaltiopolitiikan 

elinkaariajattelussa entistä kirkkaammin.   

NordMod2030-loppuraportti ottaa vielä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun vuoden 2004 

jälkeisen työperäisen maahanmuuton. Pohjoismaiden yhtenäiset työmarkkinat luotiin 

vuonna 1954 ja 1960-luvulla valtavat määrät suomalaisia muuttivat Ruotsiin työn perässä. 

Samalla vuosikymmenellä Ruotsi alkoi vastaanottaa työperäisiä maahanmuuttajia myös 

Välimeren alueen maista. Vapun päivästä 2004 alkaen Pohjoismaihin alkoi muuttaa uutta 

työväestöä Itä-Euroopasta. Finanssikriisiin 2008 mennessä Islannissa oli Pohjoismaista 

suurin ulkomaalaisten työntekijöiden osuus työvoimasta, kun taas pienimmät luvut olivat 

Suomella. Kokonaisuudessaan yli puolet Pohjoismaihin muuttaneista valitsi kohteekseen 

Norjaan, mitä edesauttoi Norjan myönteinen suhtautuminen tähän uuteen työperäiseen 

maahanmuuttajaväestöön. Ajanjaksolla 2004–2014 Pohjoismaihin muutti yhteensä lähes 

400 000 uutta työntekijää ja kokonaisuudessaan töissä oli ollut yli 700 000 työperäistä 

maahanmuuttajaa. Raportin mukaan Norjan ”maahanmuuttobuumi” aiheutti kaiken lisäksi 

korkean kysynnän kasvun, mikä yhdessä hyvin toimivien hyvinvointivaltion palveluiden 

kanssa tekivät Norjan kokemuksesta hyvin onnistuneen. Raportti mainitseekin työperäisen 

maahanmuuton positiivisiksi seurauksiksi työvoiman tehokkaamman hyödyntämisen, 

kustannuspaineiden tasoittamisen, työmarkkinoiden niin sanottujen pullonkaulojen 
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helpottamisen, palvelutarjonnan vahvistamisen ja työnantajien lisääntyneen joustavuuden 

ja ekspansiivisen talouspolitiikan mahdollistamisen. 53 

Norja teki selkeästi hyvin järkevästi onnistuessaan maahanmuuttopolitiikassaan ETA:n 

laajennuttua kattamaan myös Itä-Euroopan. Vuonna 2004 tilanne oli Suomessa hyvin 

erilainen, itse asiassa monella tavalla poikkeuksellinen verrattuna esimerkiksi 1990-luvun 

alkupuoliskoon tai 2008 jälkeisiin vuosiin aina tähän päivään asti. Suomi nautti 2000-luvun 

alussa yhä Nokian johdolla kansainvälisen teknologiateollisuuden ja -markkinoiden 

hedelmistä, talouskasvu kiihtyi ja työttömyys laski. Työperäiselle maahanmuutolle ei ehkä 

siis samalla tavalla ollut tarvetta, mutta olisiko kaikesta huolimatta suurempi 

maahanmuutto voinut olla ennaltaehkäisevä ratkaisu yhtäältä laajemman työvoimareservin 

ja toisaalta kasvaneen kotimaisen kysynnän muodossa finanssikriisin ja sitä seuranneen 

eurokriisin katastrofaalisia taloudellisia vaikutuksia tasoittamaan? Finanssikriisi ja 

eurokriisihän olivat nimenomaan kansainvälisen kaupan kriisejä, johon Pohjoismaat 

ajautuivat juuri vientiriippuvaisten talousrakenteidensa johdosta. Siinä missä Norja panosti 

myös maan sisäisiin investointeihin ja kotimaisen kysynnän kasvuun, Suomi vaikuttaa 

asettaneen kaikki pelimerkkinsä kansainväliselle kaupalle ja viennin kovalle vetovoimalle 

vuosina 2004–2008. Tämä havainto jääköön tulevien pohjoismaisten 

taloushistorioitsijoiden ratkaistavaksi. Sørmarka-julistuksessa kuitenkin työperäinen 

maahanmuutto nähdään suurena uhkana erityisesti pohjoismaisille työehdoille, jotka 

maahanmuuton seurauksena ovat vaarassa heiketä maahanmuuttajien tyypillisen alhaisen 

järjestäytymisasteen vuoksi.54 Sørmarka-julistusta lukiessa on vaikea olla ajattelematta 

julistettujen sosiaalidemokraattisten arvojen ja ihanteiden ja ilmiselvän 

maahanmuuttoskeptisyyden eli orastavan rasismin välistä ristiriitaa.  

Uuden, ulkomaisen maahanmuuttajaväestön rekrytoinnissa on NordMod2030-

loppuraportin mukaan ollut erityistä vähäiset vaatimukset sekä kielitiedosta että itse 

muodollisesta pätevyydestä esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa, maanviljelyksessä 

ja palvelualoilla kuten siivousalalla ja hotelli- ja ravintola-aloilla. Tutkimusten mukaan 

uudet maahanmuuttajatyöntekijät eivät myöskään monesti tiedä heille kuuluvista 

oikeuksista. Uuden työvoimaväestön on koettu heikentäneen kansallisten työntekijöiden 

asemaa aloilla, joille maahanmuuttajaväestöä on palkattu suurissa määrin. Tämä on 

 
53 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 68–69.                                                       
54 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 23. 
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johtanut siihen, että toisilla aloilla pääosa työntekijöistä on maahanmuuttajia, kun taas 

toisaalla suurin osa koostuu maan omista kansalaisista. Työvoiman maahanmuutto ja 

jakautuminen eri aloille on johtanut myös työehtosopimusten ja palkkatasojen erojen 

kasvuun, mikä käy ilmi esimerkiksi tietyillä aloilla lisääntyneistä pätkätöistä ja 

ulkoistamisesta. Tätä kehitystä raportti kutsuu ”multietnisen alaluokan” syntymiseksi, 

uuden alaluokan, joka tekee työnsä täysin erilaisissa olosuhteissa kuin mihin perinteisessä 

pohjoismaisessa työelämäkulttuurissa on totuttu. Raportti viittaa vielä OECD:n tilastoihin, 

joiden mukaan eniten ja vähiten tienaavien välinen kuilu on vuodesta 2000 kasvanut eniten 

juuri Norjassa ja Tanskassa, Suomessa se on kasvanut hieman ja Ruotsissa se on jopa 

kaventunut. Islannissa on ollut Pohjoismaiden suurimmat tuloerot, mutta finanssikriisi 

tasoitti tätä eroa hieman. Raportin mukaan yhteenvetona työmarkkinoiden kehitys 

vuodesta 1990 vuoteen 2014 on johtanut suurempaan työväestöön, matalampaan 

työttömyyteen, parempaan työympäristöön, pienempiin palkkaeroihin ja entistä 

harvempiin työmarkkinoilta tippuneisiin. Kuitenkin kaikkea kehitystä kuvaa se, että 

Pohjoismaat ovat ottaneet harppauksia erisuuntiin ja työmarkkinoina ne ovat erilaistuneet. 

2020-luvun haasteina raportti näkee maahanmuuttajanaisten ja -vanhusten vaikeudet, 

eriarvoistumiskehityksen, työmarkkinoilta syrjäytymisen yhtäältä puutteellisen 

koulutuksen ja toisaalta kannustinloukkujen takia ja viimeisenä naisten ikuisen 

kysymyksen työn ja perheen valitsemisen välillä. 55 

Hyvinvointivaltioiden sisäinen eli yhteiskuntien eriarvoistuminen on ja tulee olemaan 

tosiasiallisesti suurin ja vaikein kysymys 21. vuosisadalla. Kuten raportissakin todetaan, 

tämän eriarvoistumisen keskiössä ovat niin ikään maahanmuuttajat kuin naisetkin eli 

väestön enemmistö. Kehitykseen ei vaikuta vaikuttavan sekään tosiasia, että Pohjoismaissa 

kansanedustuslaitoksissa noin puolet kansanedustajista on naisia ja myös ministerit ovat 

yhä useammin naisia. Toisin kuin muualla maailmassa, myös pääministeriksi voidaan 

Pohjoismaissa valita nainen. Joulukuussa 2019 Suomen pääministeri oli 34-vuotias nainen. 

Naisten pääseminen eduskuntaan tai ministeriksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he 

aktiivisesti tai proaktiivisesti muuttaisivat maataan naisille paremmaksi paikaksi asua. 

Maahanmuuttajat ovat kansanedustuslaitoksissa yhä harvinaisuus, mutta määrä kasvaa 

jatkuvasti. Maahanmuuttajat eivät ole myöskään käynnistäneet omia poliittisia liikkeitään 

tai puolueitaan Pohjoismaissa, mikä kuitenkin olisi loogisin tapa ajaa asioitaan. 

 
55 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 69–73.                                                       
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Kiristyneessä poliittisessa tilanteessa päädytään monesti helpoimpaan ratkaisuun eli 

vanhan tilanteen tunnustamiseen ja ylläpitoon. Kuitenkin Pohjoismaat ovat de jure 

äärimmäisen tasa-arvoisia, kun lait kieltävät niin väestön uuden vähemmistön kuin 

perinteisen enemmistönkin syrjimisen kautta linjan. Yksi tämän vuosisadan ratkaisevista 

yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee Pohjoismaissa olemaan: Miten tasa-arvo voi 

toteutua yhteiskunnassa de facto, jos valtio on sen muodollisesti taannut de jure?  

NordMod2030-loppuraportti tarkastelee yksityiskohtaisemmin työmarkkinoiden vuodesta 

1990 alkaen kokemia konkreettisia muutoksia. Ajanjaksolla 1990–2014 ”pohjoismainen 

työelämämalli” koki perustavanlaatuisia muutoksia siirtymässä kansallisista tai 

pohjoismaisista työmarkkinoista transnationaalisiin eurooppalaisiin työmarkkinoihin, joita 

kuvaavat esimerkiksi työntekijöiden lisääntynyt liikkuvuus ja kilpailu työpaikoista sekä 

kasvaneet erot palkkatasoissa, työehdoissa ja sääntely-ympäristöissä. Näiden lisäksi vielä 

EU-lainsäädännön jatkuvan lisääntymisen myötä pohjoismaisen työelämämallin ulkoiset 

edellytykset ovat ratkaisevasti muuttuneet vuoteen 1990 verrattuna. Työelämämallin 

sisäisistä toiminnan edellytyksistä eniten on heikentynyt itse ammattijärjestöjen asema, 

kun työntekijöiden järjestäytymisasteet ovat olleet tasaisessa laskussa (Islantia lukuun 

ottamatta) huippuvuoden 1995 jälkeen. Raportin mukaan muutokset järjestäytymisasteessa 

peilaavat suoraan niin rakennemuutoksia työelämässä kuin vanhojen järjestäytyneiden 

ikäpolvien korvaantumista nuorten ja nuorten aikuisten heikoilla järjestäytymisasteilla. 

Laskusta huolimatta järjestäytymisaste on Pohjoismaissa yhä huomattavasti korkeammalla 

kuin muissa länsimaissa. Raportti muistuttaa, että ammattiyhdistysliikkeen 

yhteiskunnallinen vaikutusvalta riippuu jäsenmäärien lisäksi myös sen tosiasiallisesta 

asemasta neuvottelusektoreissa, kapasiteetista koordinoida yleistä palkkakehitystä, 

paikallisesta neuvotteluvahvuudesta sekä kyvystä laajaan poliittiseen mobilisointiin. 

Suurimpana uhkana ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallalle raportti mainitsee yksityisen 

sektorin kasvavan vaikutusvallan, mikä suoraan heikentää ammattiyhdistysliikkeen 

asemaa osana valtion talouspolitiikkaa. Tämä kehityskulku on mennyt Pohjoismaiden 

tilannetta pidemmälle Saksassa, jossa ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallan 

heikkenemisestä on seurannut ihmisten tippuminen kokonaan työmarkkinoiden 

ulkopuolelle, kun turvaverkot ovat puuttuneet. Heikoimpia ryhmiä eli todennäköisimpiä 
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putoajia tässä skenaariossa ovat etniset vähemmistöt, työperäiset maahanmuuttajat ja ne, 

joilla on syystä tai toisesta puutteellinen koulutus. 56 

Ammattiyhdistysliikkeen keskeistä asemaa osana perinteistä pohjoismaista 

hyvinvointivaltiomallia voi pitää kiistattomana. Kuten alussa todettiin, pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin peruspilarit mahdollistavat ja saavat aikaan yhteiskunnallisen 

tilan, jossa eri tahot sopivat asioista saman pöydän ääressä konsensushakuisesti ja ennen 

kaikkea yhteiskunnallisia ja valtiollisia kriisejä ennalta ehkäisevästi. Työntekijöiden 

edustajina ammattiyhdistysliike ammattijärjestöineen ottaa osaa keskusteluihin yhdessä 

niin työnantajajärjestöjen kuin valtion virallisten edustustahojen kanssa. Haasteena 

tulevana vuosina tuleekin olemaan jäsenmäärien ylläpitäminen, sillä jäsenmäärien 

romahtaminen heikentää suoraan ammattijärjestöjen poliittisen toiminnan oikeutusta. 

Edustavatko ammattijärjestöt enää ollenkaan työntekijöitä, jos esimerkiksi vain puolet 

työntekijöistä kuuluu niihin? Entä voiko ammattiyhdistysliike uskottavasti puolustaa 

kaikista heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia, kun nämä ovat pudonneet koko 

työelämän ulkopuolelle, mikä on raportin mukaan tapahtunut Saksassa? Ja kuten hieman 

aiemmin kävi ilmi, työperäiset maahanmuuttajat eivät Pohjoismaissa monestikaan ole 

tietoisia oikeuksistaan, mikä osaltaan kertoo ilmiselvästi joko ammattijärjestöjen 

kyvyttömyydestä tai suoranaisesta haluttomuudesta tavoittaa näitä henkilöitä. Myös 

mahdollisesti edessä oleva jäsenmaksujen verovapauksien poisto voi laskea työntekijöiden 

halukkuutta maksaa kalliita vuosimaksuja. 

NordMod2030-loppuraportti jatkaa, että yksi vuoden 2004 jälkeisen Pohjoismaihin 

kohdistuneen työperäisen maahanmuuton aallon merkittävimpiä seurauksia 

ammattiyhdistysliikkeelle on ollut työehtosopimusten kattavuuden heikkeneminen. 

Pohjoismaissa tietyt alat ovat saaneet Itä-Euroopasta uuden, käytännössä rajattoman 

työvoimaresurssin, joka on usein valmis työskentelemään millä ehdoilla hyvänsä. Tästä 

seuraa raportin mukaan uusia huolia myös kolmikantayhteistyön työnantajaosapuolelle, 

sillä työntekijöiden jääminen suurissa määrin työehtosopimusten ulkopuolelle vähentää 

myös koko kolmikantayhteistyön merkitystä, mikä tekee esimerkiksi yleisen palkkatason 

kehityksen valvomisesta entistä vaikeampaa. Suomessa, Islannissa ja Norjassa palkkojen 

käsistä karkaamista on pyritty estämään laatimalla tarkempia ehtoja ehdottomista 

minimipalkoista. Ruotsissa ja Tanskassa suurimman muutoksen taustalla on ollut EU-

 
56 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 69–73.                                                        
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tuomioistuimen kuuluisa Laval-tapaus, joka vahvisti ulkomaisten työntekijöiden asemaa 

työskentelymaassa. Se johti myös paikallisten ammattijärjestöjen uskottavuuden 

heikkenemiseen, kun työperäisten maahanmuuttajien kansainväliset oikeudet menivät EU-

tuomioistuimen mukaan paikallisten työehtosopimusten edelle. Osana Euroopan unionia 

ja Euroopan talousaluetta Pohjoismaat eivät ole kehittäneet hyvinvointimallejaan 

työehtosopimusten osalta samaan suuntaan, vaan päinvastoin jokainen maa on tehnyt omat 

ratkaisunsa esimerkiksi minimipalkkojensa ja työttömyyskassojensa uudistamiseksi. 

Lisäksi EU-tuomioistuimessa on jatkuvasti uusia pohjoismaisia ammattiyhdistysriitoja, 

mikä edelleen lisää EU-skeptisyyttä ammattiyhdistysliikkeen keskuudessa. 57 

Euroopan unionin tärkeimpänä saavutuksena ja tavoitteena on pidetty yhteisiä 

sisämarkkinoita, mikä tarkoittaa niin kansalaisten, tavaroiden, palveluiden kuin 

pääomankin vapaata liikkuvuutta. Hävittyjen oikeudenkäyntien ja kansainvälisten 

työehtosopimusriitojen perusteella vaikuttaa siltä, että ammattijärjestöt eivät ole saaneet 

päivitettyä ja kehitettyä toimintaansa 2000-luvun uusien, kansainvälisten vaatimusten 

tasolle. Sama koskee tietenkin koko kolmikantayhteistyötä niin ikään. Ja edelleen, jos 

kolmikantayhteistyön oikeutus varisee tai jopa romahtaa, ovat koko pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin peruspilarit vaarassa. Tulevien vuosien ja vuosikymmenten suurin 

kysymys kolmikantayhteistyölle tuleekin olemaan sen toiminnan ja toiminnan tulosten 

muotoileminen Euroopan unionin edellyttämälle tasolle sen sijaan, että asiat ratkaistaisiin 

1900-luvun malliin alusta loppuun kansallisesti paikallisten lakien ja säännösten 

mukaisesti. Pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että pohjoismaista 

työelämämallia ei voi kehittää Pohjoismaiden omien keskinäisten sopimusten ehdoilla, 

vaan jokaisen maan on tahollaan luotava sisäisistä olosuhteistaan EU:n vaatimuksia 

noudattava ympäristö. Tämä voi mahdollisesti ja toivottavasti johtaa maiden 

työmarkkinoiden yhtenäistymiseen, kun kaikki pelaisivat samoilla säännöillä. Voisi myös 

kuvitella olevan järkevää, että maat kehittäisivät jatkossa järjestelmiään proaktiivisesti 

yhtenäiseen suuntaan sen sijaan, että lakeja ja työehtosopimuksia muutettaisiin ainoastaan 

reaktiivisesti aina kulloisenkin uuden EU-tuomioistuimen tuomion mukaisesti.  

 
57 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 77–83.                                                        
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3.3 Hyvinvointivaltion uudelleenmäärittely 

NordMod2030-loppuraportin mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on 1980-

luvulta alkaen ollut kasvaneen kritiikin kohteena esimerkiksi ensinnäkin ”vanhusaallon” 

eli palveluiden rahoituspohjan heikkenemisen (väestön ikääntyminen), toiseksi 

sosiaaliturvan ja sen laajuuden oikeutuksen kyseenalaistamisen (esimerkiksi 

kannustinloukut) sekä kolmanneksi palveluiden laadun tasapaksuuden vuoksi 

(individualisoituminen, ihmisten tarpeet ovat erilaistuneet). 1980-luvun 

hyvinvointivaltiokritiikki Pohjoismaissa perustui vaatimuksiin liberalisoimisesta, 

yksityistämisestä ja sääntelyn purkamisesta, mikä nähtiin ratkaisuna vuosikymmenen 

aikana kasvaneisiin budjettivajeisiin ja valtionvelkoihin. Pian 1990-luvun kriisi pakotti 

Pohjoismaat muokkaamaan hyvinvointivaltiomallejaan esimerkiksi eläkejärjestelmien, 

sairausvakuutusten, työttömyystukien ja palveluiden tuottamismallien osalta. Olennaista 

on, että järjestelmän osa-alueita nimenomaan muokattiin tai joustavoitettiin suoran 

alasajon sijaan. Yhteistä kaikille Pohjoismaille on ollut sosiaaliturvan palveluiden 

tärkeyden korostaminen kriiseistä huolimatta, mikä on näkynyt esimerkiksi investointeina 

perhepolitiikan uudistuksiin, koulutukseen ja eri väestöryhmien työllistymisen tukemiseen. 

Työikäisen väestön osallistumista työhön eli työllisyysastetta on pyritty Pohjoismaissa 

nostaa niin kepillä kuin porkkanalla, mikä on tarkoittanut esimerkiksi ensinnäkin 

sosiaaliturvan saamisen ehtojen heikentämistä, toiseksi panostusta koulutukseen ja 

perhepolitiikkaan, kolmanneksi aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja työllistämisohjelmia 

sekä neljänneksi suuria eläkejärjestelmän uudistuksia. Sosiaalisista investoinneista 

tärkeimpänä on Pohjoismaissa pidetty laadukasta peruskoulutusta, joka tarjotaan 

ilmaiseksi jokaiselle. Peruskoulutuksen lisäksi Pohjoismaiden (Suomea lukuun ottamatta) 

lapsista yli 95 prosenttia käy nykyään päiväkodissa, mikä ei ollut itsestään selvää vielä 

vuonna 1990. Eläkejärjestelmien uudistukset ovat puolestaan ajaneet järjestelmät kohti 

entistä maksuperusteisempaa järjestelmää. Suuria verouudistuksia ei Pohjoismaissa ole 

nähty vielä 2000-luvulla. 58 

Tavallisen Pohjoismaan asukkaan mielestä hänen saamansa palvelut ovat varmasti tärkein 

osa hyvinvointivaltiota, oikeastaan sen koko oikeutus. Maksuton peruskoulutus, lämmin 

ruoka jokaisena koulupäivänä, halpa ja laadukas terveydenhuolto, laaja sosiaalitukien 

verkosto eri elämäntilanteisiin esimerkiksi perhetukien ja työttömyystukien muodossa ovat 

 
58 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 84–93.                                                        
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asioita, joita niin mediassa kuin laajassa tutkimuskirjallisuudessakin pidetään 

Pohjoismaiden suurimpana saavutuksena ja onnistumisen merkkinä. Pohjoismaiselle 

hyvinvointivaltiomallille ominaista kansainvälisessä vertailussa on palvelujen laaja 

universaalisuus. Laajaa universalismia on kritisoitu esimerkiksi siitä, että yhtäältä moni 

palveluihin oikeutettu ei käytä niitä, mikä on varojen hukkaa, ja toisaalta palveluiden 

tasapaksuisuus vastaa huonosti ihmisten mahdollisesti erilaisiin tarpeisiin.59 Vaikka nämä 

palvelut ovat saaneet eri muotoja eri Pohjoismaissa, on ne säilytetty jokaisessa maassa 

kriiseistä huolimatta läpi 1990-luvun ja 2000-luvun, ja joitakin näistä palveluista on 

kehitetty edelleen hyvin onnistuneesti, kuten esimerkiksi päiväkotijärjestelmää.  

Pohjoismaat ovat tunnetusti onnistuneet hyvin eri väestöryhmien osallistamisessa 

yhteiskuntaan esimerkiksi aktivointipolitiikallaan työmarkkinoilla.60 Pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin menestykselle on siis perinteisestikin ollut tärkeää, että kaikista 

pidetään huolta. Tämä on tarkoittanut ennen kaikkea sitä, että mahdollisimman moni 

pystyy elättämään itsensä (ja perheensä omalla työllään). Ajatus työnteon tärkeydestä on 

tullut tunnetuksi myös kapitalismin protestanttisena etiikkana eli kristillisenä 

asketismina.61  

Edelleen tiettyjen palveluiden heikentäminen voi saattaa koko hyvinvointivaltion käsitteen 

vesittymään, mistä Suomessa on esimerkkinä korkeakoulujen rahoituksen leikkaamisen 

aloittaminen Juha Sipilän hallituksen johdolla. Yhtäältä opetuksen laadun heikkeneminen 

ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien kasvu ja toisaalta opintotukien pienentäminen ja 

opintolainamäärien kasvattaminen ovat tehneet Suomesta entistä vähemmän 

houkuttelevamman maan korkeakouluopiskelijoille. Ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita 

on rangaistu uusilla lukukausimaksuilla, minkä jälkeen harva valitsee Suomen esimerkiksi 

maksuttoman Ruotsin sijaan. Lisäksi suomalaisille opiskelijoille laskettu vähän yli 

kahdensadan euron kuukausittainen opintotuki ei teoriassa riitä edes syömiseen. 

Opintolainan määrä saattaa samaan aikaan kasvaa yhtä suureksi kuin Yhdysvalloissa 

keskimäärin eli noin 30 000 euroon. On siis ilmeistä, että perinteisistä 

hyvinvointivaltiomallin periaatteista on varsin vaivatonta luopua ja siirtyä kohti anglo-

amerikkalaista mallia. Jokaisella mallilla on voittajansa ja häviäjänsä, mikä kuitenkin 

 
59 Sen, Amartya. The Idea of Justice. Penguin Books, Iso-Britannia 2010, s. 281–289. 
60 Kautto, Mikko; Heikkilä, Matti; Hvinden, Bjørn; Marklund, Staffan; Ploug, Niels (toim.). Nordic Social 

Policy. Changing welfare states. Routledge, Guildford & King’s Lynn 2002, s. 146–147. 
61 Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. George Allen & Unwin Ltd, Surrey 1978, 

s. 178–183. 
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täytyy pitää mielessä. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikista palveluista ja 

instituutioista huolimatta suomalaisen järjestelmän häviäjä on köyhä 

korkeakouluopiskelija, jonka ”minimipalkka” on matalammalla tasolla kuin esimerkiksi 

yhdelläkään työttömällä tai eläkeläisellä. Kaiken lisäksi tämä ”palkka” pitää maksaa 

takaisin opiskeluiden päätyttyä valmistumiseen tai romahtamiseen.  

NordMod2030-loppuraportin mukaan yhteistä Pohjoismaiden hyvinvointivaltiomalleille 

on ollut laaja poliittinen kannatus ja mallin kehittäminen samansuuntaisesti 

hallituskokoonpanoista huolimatta. Esimerkiksi vaativina taloudellisina aikakausina 

sosiaaliturvaa on kavennettu hallituksen poliittisesta rakenteesta riippumatta. Toisaalta 

Pohjoismaille on ollut yhteistä se, että porvarilliset puolueet kannattavat yleisesti 

aktivointipolitiikkaa eli niin sanottujen kannustinloukkujen korvaamista yhä useammin 

kepillä eli suorilla työllistämistoimenpiteillä, mitä sosiaalidemokraattiset puolueet ovat 

vastustaneet lähtökohtaisesti. Kahdenkymmenenviiden vuoden mittaisen ajanjakson 1990–

2014 aikana toteutettujen hyvinvointivaltiopolitiikan uudistusten tuloksina raportti 

luettelee seitsemän pääkohtaa. Ensimmäiseksi mallin perusrakenne on säilynyt kriiseistä 

huolimatta ja joitain osa-alueita on jopa laajennettu. Toiseksi tiettyjen osa-alueita on 

leikattu, kuten työttömyysturvaa, mikä on esimerkiksi Ruotsissa tällä hetkellä OECD:n 

keskitasoa. Kolmanneksi taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut maiden asukkaiden 

kesken. Neljänneksi matalatuloisten ja köyhien osuus väestöstä on lisääntynyt, ja erityisen 

heikkoon asemaan Pohjoismaissa ovat joutuneet tietyt maahanmuuttajaryhmät. 

Viidenneksi hyvinvointivaltio- ja aktivointipolitiikan kattavuutta on laajennettu 

suuremmalle osalle väestölle, kun vielä vuonna 1990 suuri osa sosiaaliturvan palveluista 

oli suunniteltu työttömäksi jääviä varten. Kuudenneksi kaikissa Pohjoismaissa ollaan 

nykyään erityisen huolestuneita kokonaan työelämän ulkopuolelle pudonneista, mihin on 

pyritty vaikuttamaan esimerkiksi perhepolitiikalla. Seitsemänneksi jokaisessa 

Pohjoismaassa hyvinvointivaltiomalli julkisine instituutioineen nauttii tutkimusten 

mukaan laajaa kansansuosiota. Hyvinvointivaltiopolitiikan tulevien vuosien ja 

vuosikymmenten haasteina raportti näkee korkean työllisyysasteen säilyttämisen, 

työllistämispolitiikan onnistumisen, uuden työttömien alaluokan syntymisen 

ennaltaehkäisemisen, väestön kasvavan taloudellisen eriarvoistumisen sekä järjestelmän 

poliittisen kannatuksen saaminen myös uudelta multietniseltä väestönosalta. 62 

 
62 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 93–97.                                                        
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Vaikuttaa siltä, että NordMod2030-loppuraportin laatijoiden mukaan vaa’ankielen 

asemassa pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kohtalon määrittelemisessä ovat 

maahanmuuttajaryhmät, jotka koetaan niin uhkaksi kuin mahdollisuudeksikin. Onko 

mahdollista välttää maahanmuuttajaryhmien keskittyminen tietyille matalapalkkaisille 

aloille, kun näiltä ihmisiltä katsotaan usein puuttuvan sekä tarvittava kielitaito että 

koulutus? Maahanmuuttajille todella löytyy töitä melko vaivattomasti, mutta kohtalona on 

tällä hetkellä Pohjoismaissa todennäköisimmin palvelualat, kuten siivous-, ravintola- ja 

rakennusala, joilla niin palkat kuin työehdot ovat monesti heikolla tasolla. Kun aloittaa 

elämänsä uudessa maassa järjestelmän pohjalta yhteiskunnan köyhimmästä luokasta, 

minkä takia pitäisi olla halukas maksamaan pienestä palkastaan 30 prosenttia veroa?  

Toisaalta Pohjoismaiden näkökulmasta perinteisen hyvinvointivaltiomallin mallin 

säilyttäminen ja erityisesti sen rahoituksen turvaaminen edellyttää sitä, että 

maahanmuuttajat osallistuvat työelämään alasta ja työehdoista riippumatta, sillä näin 

yhtäältä mahdollistetaan maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen ja toisaalta ennalta 

ehkäistään uuden multietnisen, matalapalkkaisen alaluokan syntymistä. Pohjoismaista 

erityisesti Tanskan onnistumista heikoimpien väestöryhmien osallistamisessa 

työmarkkinoille on arvostettu kansainvälisesti.63 Tanskan osalta on lisäksi 

huomionarvoista, että siinä missä Ruotsissa ja Suomessa työmarkkinavaikuttamisella on 

hyvin pitkät perinteet, Tanskassa valtion aktiivinen rooli työmarkkinoilla löysi muotonsa 

vasta 1990-luvulla.64 

Pohjoismaiden omien kansalaisten näkökulmasta puolestaan hyvinvointivaltiomalli 

menettää uskottavuuttaan ja oikeutustaan, jos järjestelmä keskittyy tulevaisuudessa 

ainoastaan tämän uuden vierasperäisen alaluokan leveän elämän rahoittamiseen, oli 

uhkakuva sitten todellinen tai pelottelevien poliittisten puolueiden laatima. Kaikesta 

huolimatta tutkimusten mukaan matalatuloisten ja köyhien osuus myös Pohjoismaiden 

omien kansalaisten keskuudessa on kasvanut. Tulevien vuosien haasteena näyttää siten 

olevan pelkän maahanmuuttokysymyksen ratkaisemisen sijaan pikemminkin itse 

köyhyyden torjuminen.   

 
63 Scharpf, Fritz W.; Schmidt Vivien A. (toim.). Welfare and Work in the Open Economy. Volume I. From 

Vulnerability to Competitiveness. Oxford University Press, Yhdistynyt kuningaskunta 2000, s. 218–222.                                                        
64 Scharpf, Fritz W.; Schmidt Vivien A. (toim.) 2000, 450–452.                                                        
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Pohjoismaiden väestön ikääntymisen myötä julkisen sektorin menojen osuus maiden 

bruttokansantuotteista tulee kasvamaan vuoteen 2030 asti, ennustetaan NordMod2030-

loppuraportissa. Julkisen sektorin menojen kehitykselle on Pohjoismaissa ominaista se, 

että ne ovat sekä demokraattisen ohjauksen että poliittisen kontrollin alaisia. 

Suhtautuminen hyvinvointivaltion tarjoamiin palveluihin on muuttunut merkittävästi 

1980-luvun lopusta alkaen, kun Pohjoismaisissa perinteisiksi koettuja julkisia palveluja, 

klassisina esimerkkeinä posti, voimalaitokset, julkinen liikenne ja telekommunikaatio, on 

alettu yksityistää sekä porvarillisten että sosiaalidemokraattisten hallitusten johdolla. 

Raportti esittää, että viime vuosikymmenten yksityiskehityksen seurauksena 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ytimen muodostavat nykyään kolme osa-aluetta, 

jotka ovat koulutusjärjestelmä, terveydenhoitoala sekä hoiva-ala (”omsorg”). Tästä 

konkreettisen esimerkkinä raportti esittää, että asukkaan kännykättömyys ei ole poliittinen 

ongelma, kun sen sijaan lääketieteellisen hoidon tai koulutuksen puute on 

perustavanlaatuinen poliittinen ongelma. Sitten 1990-luvun hyvinvointivaltiomallin 

uudistuksia ovat leimanneet muun muassa seuraavat piirteet: palveluiden tuottamisen 

siirtyminen yhä enemmän julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille eli etäämmäs 

poliittisesta kontrollista sekä uudet tulosvaatimukset esimerkiksi tulostavoitteiden 

saavuttamisen, taloudellisen palkitsemisen ja kannustinten käytön muodossa. Raportin 

mukaan uudistukset ovat toteutuneet eri maissa käytännössä hallitusten kokoonpanoista 

riippumatta. Tutkimusten mukaan Pohjoismaiden asukkaat ovat kuitenkin yhä hyvin 

tyytyväisiä heille tuotettuihin palveluihin. 65 

On hyvin mielenkiintoista, että NordMod2030-loppuraportti esittelee 

hyvinvointivaltiomallin ”ytimen” vasta raportin sadannella sivulla, eikä silloinkaan 

varsinaisesti perustele tätä muuten kuin muiden palveluiden alasajolla. Pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin ytimen muodostavat siis koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto ja 

hoiva-ala, sillä muut osa-alueet on ajettu alas tai yksityistetty. Näitäkään valintoja ei 

raportissa avata yhtään tarkemmin. Sosiaalidemokraattien itsensä on hyvä muistaa, että 

esimerkiksi Norjan DNA vaati jo vuonna 1989 hyvinvointivaltion palvelujen leikkaamista 

vedoten individualismiin ja hyvinvointivaltion taloudelliseen kantokykyyn.66 

 
65 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 98–104.                                                        
66 Sassoon 1997, s. 736. 
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NordMod2030-loppuraportin kirjoittamisen ja julkaisun jälkeen erityisesti hoiva-ala on 

Pohjoismaissa yksityistynyt kovaa vauhtia, mikä on esimerkiksi Suomessa tullut tutuksi 

julkisessa keskustelussa Esperi Caren ja Attendon toiminnasta, kuten syytöksinä vanhusten 

heitteillejätöstä. Hoiva-alan pitämistä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ydinosa-alueena 

voi toisaalta pitää jokseenkin kyseenalaisena väitteenä. Naisten kristillisen 

hyväntekeväisyystyön historiaa Suomessa ja Skandinavian maissa tutkinut Pirjo Markkola 

on erittäin ansiokkaasti selvittänyt, miten aina 1800-luvun lopusta alkaen vastuun 

yhteiskunnan heikoimmista, kuten kodittomista, perheväkivallan uhreista ja ihmiskaupan 

uhreista, ovat kantaneet lähinnä yksinomaan kristilliset hyväntekeväisyystahot, kuten 

Diakonissalaitos ja Pelastusarmeija.67 Markkolan tekemät huomiot sadan vuoden 

takaisesta maailmasta pitävät paikkansa myös tarkasteltaessa esimerkiksi 2000-luvun 

Suomen tilannetta: valtio kyllä pyrkii maksamaan toimeentulotukea sitä tarvitseville, mutta 

sekä leipäjonot, kodittomien yömajoitus että huumeongelmaisten ja syrjäytyneiden nuorten 

auttaminen ovat yhä lähes täysin hyväntekeväisyystoiminnan varassa. Tämä tosiasioihin 

perustuva huomio on sivuutettu täysin Suomen yhteiskunnallisessa ja poliittisessa 

keskustelussa. 

Koulutuksen osalta esimerkiksi Ruotsissa yksityiskoulujen kirjo on kasvanut suuresti 

2000-luvulla. Peruskoulutus puolestaan tarjotaan Pohjoismaissa jokaiselle asukkaalle, 

mutta näin on asian laita käytännössä jokaisessa sivistyneessä maassa poliittisesta 

tilanteesta tai yhteiskuntajärjestelmästä riippumatta. Toisaalta terveydenhuoltoalakin on 

vuosi vuodelta yksityistynyt, mistä esimerkkeinä Suomessa ovat esimerkiksi Mehiläisen, 

Terveystalon ja Pihlajalinnan yhä kasvavat menestystarinat. Kuitenkin, jos 

hyvinvointivaltiota ajattelee instituutioiden näkökulmasta, on malli todella typistynyt 

koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmiin, kuten raportti esittää. Pohjoismaille ominaista on, 

että esimerkiksi jokainen saa tarvittaessa sairaanhoitoa, mutta tämänkin oikeuden 

rajoittamisesta on kiistellään säännöllisesti, kun kysymyksessä on sairaanhoidon 

tarjoaminen maahanmuuttajille tai niin sanotuille paperittomille maassa oleskelijoille. 

Lisäksi vaikka peruskoulutus tarjotaan jokaiselle asukkaalle eli myös maahanmuuttajille, 

SAMAK näkee uutena ongelmana esimerkiksi tilanteen, jossa maahanmuuttajaoppilaiden 

osuus koulun oppilaista on noussut yli 90 prosenttiin.68 

 
67 Markkola, Pirjo. Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920. Suomalaisen 

kirjallisuuden seura, Tampere 2002.  
68 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 16. 



41 

 

NordMod2030-loppuraportti analysoi seuraavaksi vuoden 1990 jälkeistä palveluiden 

yksityistämiskehitystä eli koulutuksen, terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden 

tuottamisen siirtämistä julkiselta sektorilta markkinaperusteisille tuottajille. Tyypillistä 

Pohjoismaiden kehitykselle on ollut, että julkinen sektori jatkaa palveluiden maksajana, 

mutta niiden tuottaminen ulkoistetaan yksityisille toimijoille. Tämän mallin läpiajamisessa 

Pohjoismaat ovat kuitenkin omaksuneet erilaisia toimintatapoja. Pohjoismaista pisimmälle 

yksityistämisessä on kautta linjan mennyt Ruotsi, kun esimerkiksi samaan aikaan 

Suomessa on pidättäydytty koulujen yksityistämisestä ja Tanskassa palveluntuottajat 

voivat olla myös ei-kaupallisia toimijoita. Suomea ja Ruotsia taas yhdistää vahva pyrkimys 

hoiva-alan markkinaehtoistamiseen, minkä seurauksena vuonna 2014 Ruotsissa jo joka 

viides hoitokodin asukas asuu yksityisessä hoitokodissa. Yksityistämistä ovat 

Pohjoismaissa ajaneet porvarilliset puolueet, kun vasemmistopuolueet ovat yrittäneet 

hidastaa tätä kehitystä. Tämän lisäksi Pohjoismaita yhdistää palveluntuottajien laadun 

arvioiminen uusien kriteerien, kuten kustannustehokkuuden, laadun ja saatavuuden 

valossa. Tyypillistä eri maille on niin ikään palveluiden sekä yhteiskunnallinen että 

maantieteellinen segregoituminen, mikä näkyy esimerkiksi kasvavina eroina suurten 

kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksityistäminen ja markkinaehtoistuminen on herättänyt 

kysymyksiä veronmaksuhalukkuudesta, palvelutuottajien poliittisen valvonnan tarpeesta, 

yksityisten toimijoiden kilpailukulttuurin seurauksista sekä palveluiden tarpeellisuudesta 

tulevaisuudessa. 69 

Viime vuosikymmenten kehityksen seurauksena palvelutarjonnan yksityistämisestä on 

tullut pääsääntö hyvinvointivaltiomallin uudistamiselle. Kun esimerkiksi Ruotsissa on 

kokeiltu kaikkea postin yksityistämisestä yksityiskouluihin, on hyvinvointivaltion 

perinteinen 1900-luvun olemus hyvin kaukana 2020-luvun todellisuudesta. Seuraavana 

loogisena askeleena yksityistämiskehityksessä lienee sairaaloiden ja koulujen kilpailu ja 

yksityistäminen. Suomessa valtionyhtiöiden yksityistäminen käynnistyi toden teolla Paavo 

Lipposen hallitusten kaudella 1995–2003, kun esimerkiksi posti sekä telelaitos 

yhtiöitettiin, moni valtionyhtiö vietiin pörssiin ja lisäksi tehtiin lukuisia yksityistämistä 

edistäviä yhtiöjärjestelyjä.70 

 
69 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 105–108.                                                        
70 Outinen, Sami. Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin. 

Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975–1998. Into Kustannus Oy, Latvia 2015, s. 

308–309.                                              
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Kun sairaalat ja koulut mahdollisesti tulevina vuosina pakotetaan järjestämään 

tarjouskilpailuja, on mahdollista, että hyvinvointivaltio ei enää toimi yhdenkään julkisen 

palvelun tuottajana. On kuitenkin mahdollista, että yksityiset tahot osoittautuvat julkisia 

toimijoita paremmiksi lasten kasvattamisessa ja koulutuksessa tai jopa sairaiden 

parantamisessa. Raportti ei ota huomioon Euroopan unionin asettamia vaatimuksia 

palveluiden ja pääomien vapaalle liikkuvuudelle, minkä seurauksena esimerkiksi 

suomalaisten keskuudessa ovat yleistyneet matkat uusien hampaiden tai rintojen perässä 

Viroon tai Unkariin.  

Määräävässä asemassa yksityistämiskehityksen kiihdyttämisessä tai hidastamisessa 2020-

luvulla on nimenomaan EU, joka voi säädöksillään vaikuttaa sekä maiden sisäiseen että 

kansainväliseen palvelutarjonnan kehittymiseen, sillä EU-oikeus on ensisijaisessa 

asemassa kansalliseen lainsäädäntöön nähden rajat ylittävän talouden näkökulmasta. 

Vastauksena yksityistämiskehitykselle ja mahdolliselle veronmaksuhalukkuuden laskulle 

Sørmarka-julistuksessa esitetään julkisten palveluiden kehittämistä ja verosäännösten 

kehittämistä veronkiertoa ehkäisevään suuntaan.71 Myöskään SAMAK ei tarkastele asiaa 

EU-tasolla, sillä erityisesti verotusuudistukset ovat kansallisen lainsäädännön 

toimenpiteitä, kun esimerkiksi vapaakauppaa ja sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö on 

pitkälti EU:n varassa. Ranskalaisen taloustieteilijä Thomas Pikettyn mukaan Euroopan 

sisäisen yritysten välisen verokilpailun ratkaiseminen on keskeisessä osassa myös koko 

EU:n tulevaisuuden kannalta.72  

Siinä missä Pohjoismaissa oli noin 750 000 maahanmuuttajaa vuonna 1990, on luku yli 

kolme miljoonaa vuonna 2014 NordMod2030-loppuraportin mukaan. Maahanmuuttajia 

eniten on vastaanottanut Ruotsi, kun taas Suomeen heitä on tullut vähiten ja hekin 

naapurimaista eli Virosta ja Venäjältä. Kolmessa muussa Pohjoismaassa maahanmuuttajat 

ovat monesti myös pakolaistaustaisia. Jokainen Pohjoismaa on pyrkinyt maahanmuuttajien 

parhaaseen mahdolliseen kotouttamiseen, mutta toimintatavat ovat saaneet eri muotoja eri 

maissa. Siinä missä Pohjoismaissa maahanmuuttajille pääsääntöisesti valikoidaan asunnot 

kunnallisesti, on Ruotsissa päätetty antaa vastuu asunnon löytämisestä maahanmuuttajille 

itselleen. Pakolliset kotouttamisohjelmat on puolestaan otettu käyttöön Skandinavian 

maissa eli Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, kun Suomessa ja Islannissa tätä vaatimusta tai 

 
71 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 18. 
72 Piketty, Thomas. Pääoma 2000-luvulla. Into Kustannus Oy, Helsinki 2016, s. 514–515.  
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palvelua ei ole. Myös yhteiskunnallinen keskustelu maahanmuutosta on saanut maissa eri 

suuntauksia, kun esimerkiksi Ruotsissa keskitytään väittelemään maahanmuuttajien 

ongelmista ja niiden vaikutuksista ruotsalaisiin ja Tanskassa puolestaan esitetään 

suorempia vaatimuksia maahanmuuttajille ja vaaditaan näiden kantaa itse vastuu omista 

asioistaan. Maahanmuuttajien kotoutumisen kohdalla ongelmia on Pohjoismaissa havaittu 

erityisesti tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien naisten korkeassa työttömyydessä 

sekä maahanmuuttajapoikien putoamisessa koulutuksen ulkopuolelle. Lisäksi 

maahanmuuttajatalouksien tulot jäävät usein kauas keskimääräisistä tulotasoista. Näiden 

yhteiskunnallisten ongelmien toteutuminen ja kärjistyminen voi edelleen johtaa kasvavaan 

maahanmuuttokriittisyyteen muun väestön keskuudessa. Raportin mukaan olennaisen 

tärkeää on maahanmuuttajien saaminen ensinnäkin työelämään ja toisaalta sekä yleisten 

palkkarakenteiden että työehtosopimusten piiriin. Vaarana on, että maahanmuuttajista 

tulee hyvinvointivaltiolle työvoimaresurssin sijaan suuri kuluerä, joka rasittaa 

hyvinvointivaltion taloudellista kantokykyä. 73 

Vaikuttaa siltä, että erityisesti maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta Pohjoismaat ovat 

tehneet hyvinkin erilaisia valintoja. Jokaisessa maassa keskustellaan maahanmuuttajien 

tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta valtiontalouden ja hyvinvointivaltion rahoituksen 

näkökulmasta, vaikka sekä maahanmuuttajien etninen tausta että halukkuus työhön 

vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Mielenkiintoista on Skandinavian maiden 

yhdenmukainen pakollinen kotouttamisohjelma, mihin Suomessa ei ole nähty tarvetta, kun 

maahanmuuttajat ovat olleet 2000-luvulla suurimmaksi osaksi Virosta tai Venäjältä työn 

tai opiskelun perässä maahan muuttaneita työperäisiä maahanmuuttajia. Lisäksi virolaisten 

ja monesti myös venäläisten kielitaito on ollut jo lähtökohtaisesti riittävä Suomen 

työmarkkinoille. On huomioitava, että raportti on kirjoitettu ennen vuoden 2015 

pakolaiskriisiä, minkä seurauksena maahanmuuttopolitiikkaa on kehitetty huomattavasti 

Skandinavian maiden politiikan suuntaan. Pakolaiskriisin seurauksena yhteiskunnallisessa 

keskustelussa on Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa noussut keskiöön teoria siitä, 

miten Lähi-idästä tulleiden pakolaisten kulttuurinen ja uskonnollinen tausta vaikeuttavat 

kotoutumista Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan. Tällä hetkellä 

Pohjoismaissa islamofobia ja muukalaiskriittisyys ovat pääsääntö, mikä esimerkiksi 

Suomen politiikassa on havaittavissa minimaalisiksi pienentyneissä pakolaiskiintiöissä ja 

 
73 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 109–115.                                                        



44 

 

Tanskassa pakolaisia on sosiaalidemokraattisen hallituksen johdolla sulloa omalle saarelle 

täydelliseen eristykseen tanskalaisesta väestöstä.  

NordMod2030-loppuraportin mukaan itse hyvinvointivaltioiden instituutioiden muutosten 

lisäksi myös väestön elintavat ja elinolosuhteet ovat muuttuneet tarkasteltavan 

neljännesvuosisadan ajanjakson aikana. Suurin kehityskulku, joka on vaikuttanut 

Pohjoismaiden asukkaisiin on ehdottomasti tasainen talouskasvu. Pohjoismaiden 

asukkaiden nauttiessa entistä suuremmasta taloudellisesta varallisuudesta on Norja 

karannut varallisuudessa entistä kauemmas muiden Pohjoismaiden tasosta, joka on neljän 

muun maan osalta suunnilleen samaa luokkaa. Taloudellista onnea on mitattu muun 

muassa mahdollisuudella vuosittaisen lomamatkan pitämiseen. Norjalaisilla lomamatkan 

yleisyys on vakiintunut niin korkealle tasolle, että siihen ei juuri vaikuta talouskasvu eikä 

talouskriisit ja yhden brittiläisen onnistuessa lähtemään lomamatkalle samaan kykenee 

viisi norjalaista. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen puolestaan tilanne on suomalaisten 

kohdalla kohentunut hieman ja islantilaisten ja tanskalaisten kohdalla heikentynyt. Samaan 

aikaan tuloerojen kasvu on ollut vauhdikkainta Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, kun 

Norjassa ja Islannissa kehitys on ollut maltillisempaa. Raportin mukaan suurin yksittäinen 

tekijä taloudellisen hyvinvoinnin kasvulle ja tulojen nousulle on Pohjoismaissa ollut 

korkea työllisyysaste. Pääomatulojen kehitys on puolestaan aiheuttanut taloudellisen 

eriarvoisuuden kasvua eri yhteiskuntaluokkien välillä. Uutena taloudellisen hyvinvoinnin 

tason muuttujana on havaittu poikien jäävän ikäisistään tytöistä jälkeen koulutuksen osalta, 

mikä voi tulevina vuosina näkyä miesten taloudellisen aseman heikentymisenä. Raportin 

mukaan luottamus on ollut olennainen osa pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 

positiivista taloudellista kehitystä yksilön kannalta. Luottamus yhtäältä luo perustan 

taloudellisen tilanteen kohentumiselle ja toisaalta edelleen kohentuneena taloudellisena 

varallisuutena lisää ihmisten luottamusta hyvinvointivaltioon. Yhtenä ongelmallisimmista 

kysymyksistä talouskasvun kannalta raportti näkee rikkaiden rikastumisen ja 

progressiivisen verotuksen kehittämisen välisen dialektiikan. 74 

Koko keskustelua hyvinvointivaltiosta, sen luonteesta, sen menneisyydestä, nykyisyydestä 

ja tulevaisuudesta vaivaa se uskomaton ristiriita, että Pohjoismaat ovat nyt 2020-luvun 

kynnyksellä rikkaampia kuin koskaan aikaisemmin, mutta samaan aikaan 

hyvinvointivaltion tarjoamien palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen nähdään 

 
74 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 116–127.                                                        
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välttämättömänä nimenomaan taloudellisiin syihin vedoten. Samaan keskusteluun 

kytkeytyy vaatimukset valtionbudjettien tasapainottamisesta ja velanoton pienentämisestä, 

vaikka Pohjoismaat saisivat tällä hetkellä lainaa nollakorolla. Valtion talouspolitiikan ja 

valtionbudjettien kannalta tarkasteltuna esimerkiksi Suomessa ei ole juurikaan ollut 

käytännön eroa porvarihallitusten ja keskustavasemmistolaisten hallitusten välillä. 

Anthony Giddens on esittänyt, että sosiaalidemokratia on luonteenomaisesti nimenomaan 

keskustavasemmistolaista politiikkaa erotuksena äärivasemmistosta ja oikeistosta.75 

Suomen 2000-luvun hallituksissa Keskustapuolue on tuntunut toimineen talouspolitiikan 

kirstunvartijana, mikä voi osaltaan selittää eri hallitusten yhdenmukaisia linjauksia. 

Toisaalta Sørmarka-julistuksessakin mainitaan vastuullisen talouspolitiikan olevan ”ainut 

tie vakaaseen, kestävään kasvuun ja hyvinvointiin”.76  

Edelleen yksittäisistä poliitikoista tai ministereistä puheenollen moni suomalainen 

varmasti kyseenalaistaisi esimerkiksi Erkki Liikasen tai Jutta Urpilaisen 

vasemmistolaisuuden ainakin talouspoliittisessa mielessä. SDP:lle johtohahmojen 

poliittinen ristiriitaisuus on vaikea ongelma, sillä sosiaalidemokraattisten puolueiden 

kannatus on perinteisesti muita puolueita raskaammin nojannut vahvojen johtajien 

rooliin.77 Vahvan johtajan perinne on varmasti ollut merkittävä syy myös Antti Rinteen 

katastrofaaliseen epäonnistumiseen Suomen pääministerinä vuonna 2019. Hyvin 

epäselvästi puhuvana, haparoiden kävelevänä ja ajoittain jopa kuolemansairaaksi epäiltynä 

Rinne oli todella kaukana vahvasta johtajasta. 

Talouskasvunkin osalta keskeiset päätökset tehdään kuitenkin tällä hetkellä ja 

tulevaisuudessa Euroopan unionissa ja vapaakauppasopimusten neuvottelupöydissä 

Euroopan unionin (tai Euroopan talousalueen) ja esimerkiksi Yhdysvaltain tai Aasian 

välillä. Pohjoismaiden kannalta tuloverotuksen progressiivisuuden nostamisessa tai 

pääomatulojen verotuksen kiristämisessä ei uskoakseni de facto ole kyse arvoista tai 

oikeudenmukaisuudesta, vaan siitä tosiasiasta, että kansallisen verotuksen kiristäminen 

ajaa niin rikkaat kuin pääomatkin Euroopan sisämarkkinoiden sääntöjen vallitessa muihin 

kevyemmän verotuksen maihin. Kansallisen verotuksen korottamisen mahdottomuuden on 

havainnut myös Thomas Piketty, joka on esittänyt toiveen koko Euroopan unionin 

 
75 Giddens, Anthony. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Polity Press, Cornwall, 1998, s. 

44–46.                                                        
76 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 17. 
77 Moschonas 2002, s. 134–139.                                                        
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laajuisen varallisuusveron säätämiseksi. Hänen mukaansa verouudistus on realistisesti 

toteuttamiskelpoinen, mutta sen toimiminen myös käytännössä edellyttäisi suuria 

institutionaalisia uudistuksia unionissa.78  

  

 
78 Piketty 2016, s. 483–486. 
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4. NordMod2030-loppuraportti, osa III: kohti vuotta 2030 

4.1 Hyvinvointivaltiomallia 2020-luvulla kohtaavat haasteet 

NordMod2030-loppuraportin kolmannessa ja viimeisessä osassa käsitellään mallin 2020-

luvulla mahdollisesti kohtaamia haasteita, joiden seurauksena pohjoismainen 

hyvinvointivaltiomalli on niin poliittisten reformien kuin institutionaalisten uudistusten 

edessä. Mallia jyrisyttävät muutosvoimat ovat sekä sisäisiä, kuten väestön ikääntyminen, 

kaupungistuminen, maahanmuuttajamäärien kasvu, työllisyyspolitiikka ja 

eriarvoistuminen että ulkoisia, kuten globalisaatio, uudet taloudelliset kriisit ja 

kansainväliset päästövaatimukset ja ilmastopolitiikka. Siinä missä pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin kehitys tarkoitti 1980-luvun lopulta alkaen mallin muokkaamista 

Pohjoismaiden yleiseen yhteiskunnalliseen muutokseen, on 2000-luvulla tullut tavaksi, 

että Pohjoismaat laativat omia ratkaisujaan kehittäen maitaan saman pohjoismaisen linjan 

sijaan entistä selvemmin omiin suuntiinsa. Raportti ennustaa, että nykyisen 

hyvinvointivaltiomallin voi kokonaisuudessaan kaataa yksinään sosiaaliturvan 

oikeudenmukaisuuden heikkeneminen, ammattiyhdistysliikkeen vallan kuihtuminen tai 

korkealle tasolle pysähtyvä työttömyys. Asia esitetään runollisesti niin, että 2020-luvulla 

pohjoismaiselle hyvinvointivaltiomallille kirjoitetaan joko uusi kappale tai 

vaihtoehtoisesti epilogi. 79 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin lähitulevaisuuden haasteet ovat erittäin vaikeita ja 

monimutkaisia. Maahanmuuttajia, ympäristöä, kansainvälistymistä voi tosiaan pitää 

haasteina, mutta hiukan 2020-lukua pidemmällä aikavälillä ne ovat välttämättömiä 

tosiasioita ja ennen kaikkea hirveän uhkan sijaan huikeita mahdollisuuksia. Kuten koko 

1900-luvun, on erityisesti kansainvälistyminen ja kansainväliseen kauppaan 

osallistuminen elinehto jokaiselle Pohjoismaalle. Tähän maailmanlaajuiseen talouteen 

sitoutuminen ja siinä menestyminen ovat tulevaisuuden talouskasvun ehdoton edellytys. 

Kansainvälinen kaupankäynti tarkoittaa suhdannevaihteluita ja varmasti myös suuria 

taloudellisia kriisejä, mutta ne eivät ole viennin ehdolla toimiville Pohjoismaille riittäviä 

syitä vetäytyä kaupankäynnistä. Sisäisistä ongelmista väestön ikääntyminen ja 

kaupungistuminen ovat niin ikään luonnonvoimanomaisia yksisuuntaisia kehityskulkuja, 

 
79 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 129–133.                                                        
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joista kaupungistumiseen voi käänteisesti vaikuttaa ainoastaan tekemällä 

maaseutuelämästä houkuttelevaa tuleville sukupolville ja väestön ikääntymiseen 

ainoastaan päästämällä maahan lisää maahanmuuttajia, tulevat he sitten työn perässä tai 

eivät. Lisäksi ympäristökriisiin eli ilmastonmuutokseen reagointiin Pohjoismailla on 

selvästi paremmat edellytykset kuin monilla muilla mailla, koska maissa on hyvin paljon 

osaamista jo ennestään tällä alalla ja Pohjoismaat ovat perinteisestikin olleet tunnettuja 

juuri kyvystään uusiin innovaatioihin.  

NordMod2030-loppuraportti jatkaa tulevien vuosien analyysia esittäen, että 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kantokyky edellyttää sekä korkeaa 

työllisyysastetta että tehokkaasti organisoitua työelämää. Samaan aikaan raportti 

ennustaa Pohjoismaiden väestön kasvavan kolmella miljoonalla vuoden 2013 tasosta 

yhteensä 29 miljoonaan ja yli 80-vuotiaiden osuuden lähes tuplaantuvan 2,1 miljoonaan 

vuoteen 2030 mennessä. Mallin kantokykyä uhkaavat heikentää työllisyysasteen laskun 

lisäksi työntekijöiden järjestäytymisasteen aleneminen ja taloudellisen eriarvoistumisen 

lisääntyminen. Työllisyysaste on Pohjoismaissa pudonnut vuoden 1990 korkeasta 78 

prosentin tasosta 73,7 prosenttiin vuonna 2013 ja työntekijöiden järjestäytymisaste on 

samalla aikavälillä pudonnut 420 000 hengellä vuoden 2012 7,3 miljoonaan. 

Taloudellista eriarvoisuutta tarkasteltaessa Pohjoismaiden yhteenlaskettu ginikerroin on 

kasvanut lähes kaksikymmentä prosenttia vuoden 1990 tasosta 0,22 vuoden 2011 

lukemaan 0,26. Raportti ennustaa nykyisen kehityksen jatkuessa ginikertoimen kasvavan 

lukemaan 0,30 vuoteen 2030 mennessä. 80 

Jos NordMod2030-loppuraporttia on uskominen, pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli 

perustuu mallin kolmelle tukipilarille ja sen keskiössä on työmarkkinoiden tehokas 

toiminta, joka perustuu kolmikantayhteistyöhön ja mahdollistaa korkean työllisyysasteen 

ja talouskasvun eli hyvinvoinnin. Järjestäytymisasteen lasku heikentää saman teorian 

mukaan kolmikantayhteistyön yhtä kantaa, mikä jo yksinään voi johtaa koko mallin 

romahtamiseen. Kehitys on kuitenkin 1900-luvulla ollut sitä mitä on ja johtanut mallin 

nykyiseen tilaan, joka on haasteiden leimaama.  

Vaikka pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli kehittyi onnistuneesti 1900-luvulla ja 

selvisi niin 1990-luvun kuin 2000-luvun talouskriiseistä, on seurauksena ollut myös 

 
80 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 134–141.                                                        
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selkeä taloudellisen eriarvoisuuden kasvu. Tämä on tosiasia, jonka NordMod2030-

loppuraportti on esittänyt OECD:n tilastoihin perustuen. Kaiken lisäksi talouskriiseillä on 

usein tapana kolhia eniten yhteiskunnan heikoimpia jäseniä, mistä esimerkkinä toimii 

myös 1990-luvun lama, joka heikensi erityisesti nuorten aikuisten taloudellista asemaa.81 

Kun rikkaat rikastuvat köyhien köyhtyessä tulee hyvinvointivaltiosta uskottavasti 

puhuminen entistä hankalammaksi. Onko Pohjoismailla enää jatkossa asukkaidensa 

silmissä oikeutusta, jos järjestelmä per se pitää huolen, että köyhäksi syntynyt myös 

kuolee köyhänä ja rikkaaseen sukuun syntynyt kuolee entistä suuremman vaurauden 

ympäröimänä? Talouden perinteisiin lainalaisuuksiinhan kuuluu, että jokainen ei voi olla 

rikas, vaan yhden rikkaus edellyttää toisen suhteellista köyhyyttä. Tämän lisäksi 

Sørmarka-julistus muistuttaa, että rikkaiden rikastumisen seurauksena näiden 

taloudellisen vallan muuntuminen poliittiseksi vallaksi.82 Eriarvoistumisskenaario on 

samanaikaisesti sekä tulevaisuuden uhkakuva että nykypäivän tosiasia.  

NordMod2030-loppuraportti muistuttaa, että pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 

kehittäminen ja ”uuden kappaleen kirjoittaminen” tulee perustumaan käytännön 

poliittisiin tavoitteisiin ja poliittisten strategioiden toteuttamiseen, ja kun mallia täten 

halutaan kehittää, on päätettävä mikä malleissa on säilyttämisen arvoista ja mistä on 

luovuttava. Raportin mukaan pohjoismainen malli eroaa kansainvälisesti muista 

hyvinvointivaltiomalleista arvojensa, yhteiskunnallisten tavoitteidensa, instituutioidensa, 

vaikutuselintensä, saavutustensa ja johdonmukaisen sosiaalipolitiikkansa osalta. Mallin 

säilyttäminen edellyttää näiden osa-alueiden uudelleenpriorisointia, minkä on 

perustuttava poliittisille päätöksille. Edellisten vuosikymmenten kansainvälisessä 

kehityksessä Pohjoismaat ovat olleet ”globalisaatiovoittajia” ja maiden välisessä 

kilpailussa pärjääminen edellyttää tulevinakin vuosina raportin mukaan vahvoja 

instituutioita, korkeaa osaamistasoa ja laajaa yhteistyötä uusien yhteiskunnallisten 

ratkaisujen kehittämisessä. Kansainvälisen toimintakentän esimerkiksi globalisaation ja 

Euroopan integraatiokehityksen muodossa mukanaan tuomia haasteita ovat 

Pohjoismaiden vientituotteiden kysynnän epävarma kehitys, ilmastokriisin tuomat uudet 

 
81 Kautto, Mikko; Heikkilä, Matti; Hvinden, Bjørn; Marklund, Staffan; Ploug, Niels (toim.). Nordic Welfare 

States in the European Context. Routledge, Cornwall 2004, s. 40.  
82 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 21. 
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vaatimukset talouksille, kasvavan maahanmuuton mahdollisesti aiheuttama palkkatason 

lasku ja kotouttamispolitiikan epäonnistuminen ja kotitalouksien velanoton kasvu. 83                                  

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kehittäminen onnistuneeseen ja toimivaan 

suuntaan edellyttää menestystä niin Euroopan sisällä kuin laajemminkin globaalisti. 

Kansainvälisen kaupankäynnin ja politiikan osalta Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet 

samalla linjalla, mutta geopolitiikankin perusteella maat ovat päätyneet hyväksymään 

erilaisia taloudellisia realiteetteja, mikä on esimerkiksi Suomen kohdalla tarkoittanut 

muita Pohjoismaita suurempaa kaupankäyntiä Venäjän, ja Tanskan kohdalla Saksan 

kanssa. Myös maiden vientituotteet eroavat toisistaan suuresti, kun Norjan pääasiallinen 

vientituote on öljy ja Suomella sellu ja muut puuteollisuuden tuotteet. Lisäksi esimerkiksi 

Tanskan taloudelle tärkeää on sianlihan vienti. Näitä kolmea esimerkkivientituotetta 

yhdistää se, että ne ovat sekä kansallisten että kansainvälisten ilmasto- ja 

päästötavoitteiden näkökulmasta vuosi vuodelta kyseenalaisempia keinoja rahan 

tekemiseen, sillä öljyn polttaminen saastuttaa ilmaston, puuteollisuus perustuu metsien 

kaatamiseen eli niin sanottujen hiilinielujen hävittämiseen ja lihateollisuus saastuttaa 

liikennettäkin enemmän. Pohjoismaiden on siis mahdollista pysyä globalisaation 

voittajaosapuolena myös jatkossa, mutta se tullee edellyttämään suuria sopeutustoimia 

tulevien vuosikymmenten kasvaviin vaatimuksiin.  

NordMod2030-loppuraportin mukaan nykypäivän keskeisiä, konkreettisia 

yhteiskunnallisia muutoksia ovat muun muassa väestön ikääntyminen, kiihtyvä 

kaupungistuminen, väestön monimuotoistuminen, ilmastonmuutos ja teknologian 

kehitys. Pohjoismaiden yhteiskuntapolitiikkaan nämä voivat tulevina vuosina vaikuttaa 

seuraavien asioiden välityksellä: talousjärjestelmä, työmarkkinat, työelämä- ja 

työehtosopimukset, luokkayhteiskuntaistuminen, suhtautuminen hyvinvointivaltioon, 

julkinen ohjaus, monimuotoisempi väestö, investoinnit osaamiseen, päästötasojen 

laskeminen sekä yhteisten pohjoismaisten strategioiden kehittäminen eurooppalaisessa ja 

globaalissa toimintaympäristössä. Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kannalta tämä 

edellyttää raportin mukaan valtioilta uusia reformiagendoja, mallin kolmen peruspilarin 

vahvistamista ja konkreettisten tulosten saavuttamista. 84 

 
83 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 141–147.                                                        
84 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 147–151.                                                        
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Tulevien vuosien haasteiden ja uudistustarpeiden näkökulmasta keskiössä ja 

vaa’ankieliasemassa on Pohjoismaiden työikäinen väestö. Pitkää haasteiden listaa 

lukiessa huomaa, että kaikessa on loppujen lopuksi kyse taloudesta, ja että talous pyörii 

ainoastaan työntekijöiden voimalla. Tulevien vuosien uudistusten tarkoituksena tulee 

Pohjoismaissa olemaan pääsääntöisesti talouden tehokkaan toiminnan ja työn 

tuottavuuden parantaminen, minkä takia Pohjoismailla ei ole varaa esimerkiksi 

syrjäytyneiden miesten, kotiäitien tai kielitaidottomien ja koulutuksettomien 

maahanmuuttajien osuuden kasvamiseen työikäisestä väestöstä.  

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion instituutioiden näkökulmasta tuleva kehitys voi saada 

eri maissa hyvin erilaisia suuntia, mikä on 2000-luvulla esimerkiksi Ruotsissa ja 

Tanskassa näkynyt erilaisina ratkaisuina esimerkiksi alueellisten palvelujen 

kehittämisessä.85 Niin ikään kansalaisten suhtautuminen hyvinvointivaltion tarjoamiin 

palveluihin voi vaihdella, mistä esimerkkinä toimii ruotsalaisten huomattavasti 

norjalaisia myönteisempi suhtautuminen työttömyystukiin.86 Hyvinvointivaltio voi siten 

vuoteen 2030 mennessä saada paljonkin uusia määritelmiä ja merkityssisältöjä maasta 

riippuen.  

Lisäksi on huomioitava, että jos Pohjoismaista tulee entistä houkuttelevampi alue 

työnteolle tai opiskelulle, erityisesti koulutetut nuoret eli hyvinvointivaltion kehityksen 

kannalta potentiaalisimmat asukkaat muuttavat entistä helpommin ulkomaille. Sama 

vapaan liikkuvuuden periaate koskee ihmisten lisäksi myös palveluita, yrityksiä ja 

pääomia, mikä on Pohjoismaissa viime vuosikymmenten aikana koettu esimerkiksi 

suurten yritysten kiihtyvänä myyntinä uusille aasialaisille omistajille. Pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin selviytymisen kannalta on hyvin ongelmallista, jos jokainen 

yritys vie Pohjoismaissa keräämänsä voitot ulkomaille.  

 

4.2 Työväenliikettä 2020-luvulla kohtaavat haasteet 

NordMod2030-loppuraportin loppuhuipennuksena esitellään kuusi nimenomaan 

työväenliikettä 2020-luvulla kohtaavaa haastetta. Ensinnäkin työväenliikkeen on 

 
85 Kettunen, Pauli; Petersen, Klaus (toim.) 2011, s. 192–195. 
86 Kautto, Mikko; Heikkilä, Matti; Hvinden, Bjørn; Marklund, Staffan; Ploug, Niels (toim.) 2002, s. 249. 
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kyettävä luomaan uutta. Uuden luominen tarkoittaa 2020-luvulla hyvinvoinnin luomista 

uudessa ilmasto- ja talouspoliittisessa toimintaympäristössä uudistuneen 

yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikutustyön kautta. Ympäristötavoitteisiin täytyy löytää 

uusia ratkaisuja, kasvavat eläkepääomat on saatava käyttöön yhteiskunnan kannalta 

entistä tehokkaammin, infrastruktuuria ja suurkaupunkipolitiikkaa on kehitettävä, 

ilmastoystävällisistä valinnoista on tehtävä entistä houkuttelevampia ja julkiset varat on 

kohdistettava ympäristön kannalta parhaimpiin ratkaisuihin. Toiseksi työntekemisestä on 

tehtävä houkuttelevampaa, siihen täytyy osallistaa kaikki väestöryhmät ja samalla taata 

työntekijöiden veronmaksuhalukkuus myös tulevaisuudessa. Korkea työllisyysaste ja 

matala työttömyysaste ovat edellytyksiä hyvinvointivaltion tarjoamien palveluiden 

rahoittamiseksi. Työpaikkoja on luotava lisää ja erityisesti yli 60-vuotiaiden, 

maahanmuuttajaväestön ja osa-aikatyötätekevien naisten osallistumista työelämään tulee 

kohentaa. Lisäksi kouluttautuman väestön ja syrjäytyneiden työllistymismahdollisuuksia 

on parannettava ja työnteosta on yleisellä tasolla tehtävä entistä houkuttelevampaa. 

Kolmantena haasteena on työntekijöiden laskeva järjestäytymisaste, mikä johtaa raportin 

mukaan työehtosopimusjärjestelmän ja kolmikantayhteistyön heikkenemiseen, kasvaviin 

tuloeroihin ja laskevaan tuottavuuteen. Järjestäytymisasteen laskemista on mahdollista 

hidastaa vaikuttamistyöllä itse ammattiyhdistysliikkeessä, kolmikantatasolla ja EU-tason 

vaikuttamisella. 87 

Mainitut haasteet eivät suoranaisesti vaikuta työväenliikkeeseen eli työläisiin per se, vaan 

pikemminkin työväenliikkeen institutionaaliseen rakenteeseen ja yhteiskunnalliseen 

asemaan. Työväenliikkeen johtajien eli ammattiyhdistysliikkeen pomojen ja työläisten 

asiaa ajavien poliittisten puolueiden päättäjien on pyrittävä muokkaamaan sekä 

ammattijärjestöjään että puolueitaan yhtäältä houkuttelevammaksi uudelle työväestölle ja 

toisaalta 2000-luvun digitalisoituneeseen, eurooppalaistuneeseen ja globalisoituneeseen 

poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön sopivaksi. NordMod2030-

loppuraportin toimeksiantajalle eli SAMAKille tämä tarkoittaa toiminnan 

kokonaisvaltaista uudistamista läpi kaikissa Pohjoismaissa. Kun SAMAK jatkossa laatii 

strategiaansa ja poliittisia julistuksiaan työläiskongresseissaan, on ensiarvoisen tärkeää 

toiminnan uskottavuuden ja oikeutuksen kannalta, että ensinnäkin toimintaan saavat ottaa 

osaa uuden työväenliikkeen edustajat ja toisaalta että päätöksissä huomioidaan uuden, 

 
87 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 153–162.                                                        
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muuttuneen toimintaympäristön kulloisetkin lainalaisuudet. Uskottavuus voi kuitenkin 

toteutua de facto ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta ainoastaan järjestäytymisasteen 

korkean tason säilyttämisen ja sosiaalidemokraattisten puolueiden näkökulmasta 

yhteistyökykyisen ja kansainvälisesti suuntautuneen suurpuolueen aseman kautta. Lisäksi 

työväenliikkeelle on keskeisen tärkeää, että töihin eli työväenliikkeen vahvuuteen 

saadaan nostettua myös työmarkkinoilta ulos pudonneita työntekijöitä.  

Kansainvälisen politiikan kysymyksistä työväenliikkeen on myös otettava selvä kanta 

Pohjoismaiden eurooppalaistumiseen, vaikka EU-taso onkin hyvin pienessä roolissa sekä 

NordMod2030-loppuraportissa että Sørmarka-julistuksessa. Ongelmana voi olla 

koordinoidun pohjoismaisen EU-politiikan haastavuus, sillä suhteet EU:hun ovat 

ensisijaisesti maakohtaiset. Pohjoismaista esimerkiksi Tanskassa sosiaalidemokraatit 

ovat nostaneet EU-vaikuttamisen yhdeksi tulevien vuosien kolmesta päätavoitteestaan.88  

NordMod2030-loppuraportin mukaan tulevien vuosien neljäs haaste työväenliikkeelle on 

Pohjoismaiden väestön tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu. Siinä missä rikkaiden 

pääomatulot kasvavat vuosi vuodelta, täytyy raportin mukaan lähivuosina panostaa tasa-

arvoistamispolitiikassa erityisesti maahanmuuttajien työllistämiseen ja tulotason 

nostamiseen sekä perhepolitiikan uudistamiseen esimerkiksi ottamalla tarkemmin 

huomioon niin sanotut sateenkaariperheet. Tasa-arvon luomista voi siis työllistämis- ja 

perhepolitiikan alalla harjoittaa monella eri tavalla, mutta rikkaiden kasvaviin 

pääomatuloihin raportti näkee ainoana ratkaisuna pääomatuloverotuksen kiristämisen. 

Haasteeseen ratkaisuina voivat toimia niin tasa-arvon lisääminen työmarkkinoilla, 

veropolitiikan päivittäminen ja uusien työkalujen kehittäminen sosiaalisen liikkuvuuden 

mahdollistamiseksi. Erityinen haaste tulee olemaan tämän kaiken toteuttaminen ihmisten 

yksityisyyttä ja omia tarpeita kunnioittaen. Viidentenä tulevien vuosien haasteena raportti 

näkee väestön elämänlaadun jatkuvan parantamisen. Väestön elintason kannalta on 

olennaista, että köyhien määrä vähenee, vanhuksista pidetään huolta ja että työtä haluavat 

myös saavat töitä. Työn tulee myös olla houkuttelevaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että elämänlaatu ei saa olla turhan korkealla kannustinloukussa eläville. Talouden 

kasvaessa ja väestön rikastuessa myös hyvinvointivaltion palveluilta vaaditaan enemmän, 

mikä aiheuttaa lisää paineita palveluiden tuottajille. Talouskasvu yhdistettynä 

 
88 Petersen, Jørn Henrik. Pligt og ret – Ret og pligt. Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv. 
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demografiassa tapahtuviin muutoksiin tullee tarkoittamaan uudelleenmäärittelyjä 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin keskeisillä osa-alueilla. Kuudes ja vaikein haaste 

työväenliikkeelle on raportin mukaan työläisten mobilisointi. Skandinavian maissa tämä 

toteutui 1900-luvulla sosiaalidemokraattisten puolueiden dominoivana poliittisena 

asemana sekä Suomessa ja Islannissa puolestaan vaikutusvaltana kolmikantayhteistyössä. 

Viime vuosina Pohjoismaiden sosiaalidemokraattiset puolueet ovat menettäneet 

kannatustaan oikeistopopulistisille puolueille ja tulevina vuosina hyvinvointivaltiomallia 

on uudistettava poliittisten allianssien ja hallituskoalitioiden välityksellä. Puolueiden 

tulee ottaa vahvempi rooli myös suhtautumisessa vihreisiin arvoihin ja EU-politiikkaan. 

Raportin mukaan tuhannen kruunun kysymys on kuinka sosiaalidemokraattiset puolueet 

saavat haalittua ääniä yhtäältä keskiluokan ja maahanmuuttajaväestön edustajilta ja 

toisaalta oikeistopopulististen puolueiden kannattajilta. Vastauksia näihin haasteisiin 

voivat olla esimerkiksi rakenneuudistukset kolmikantayhteistyössä, toimiminen entistä 

laajemmissa koalitiohallituksissa tai poliittisen toiminnan tekeminen entistä helpommin 

lähestyttäväksi ja avoimemmaksi. 89 

Sosiaalidemokraattisten puolueiden näkökulmasta tarkasteltuna 2020-luku tulee kiistatta 

olemaan hyvin hankala, vaikka joulukuussa 2019 viidestä Pohjoismaasta kolmella on 

sosiaalidemokraatti pääministerinä. Vaikka SDP onnistui Suomessa olemaan maan suurin 

puolue yhden päivän ajan kevään 2019 vaaleissa, on vaalien jälkeen Perussuomalaiset 

vakiinnuttanut vahvan aseman Suomen selvästi suosituimpana puolueena. Tanskassa 

sosiaalidemokraatit ja oikeistopopulistit ovat päässeet samalle linjalle 

hallituspolitiikassaan, mutta Ruotsissa puolueblokkien välinen keskinäinen riitaisuus 

yhdistettynä yhteistyökyvyttömyyteen oikeistopopulististen ruotsidemokraattien kanssa 

on johtanut sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfvenin johtamiin perättäisiin 

vähemmistöhallituksiin.  

Vaikka Perussuomalaiset ovat osallistuneet tarvittaessa myös hallitustyöhön Suomessa, 

on puolue tällä hetkellä erityisesti maahanmuutto- ja EU-kriittisyytensä takia pahasti 

riitaantunut muiden suurpuolueiden kanssa, mikä on tehnyt osallistumisen hallituksiin 

mahdottomaksi uuden puheenjohtaja Jussi Halla-Ahon johtaessa puoluetta parin viime 

vuoden ajan. Esimerkiksi Henry Pettersson on korostanut hallituskoalitioiden 

uudelleenhahmotteluista suomalaisena esimerkkinä sosiaalidemokraattien ja 

 
89 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 163–173.                                                        
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kokoomuspuolueen yhteistyötä vuoden 1987 vaalien jälkeen, minkä seurauksena Suomi 

sai ensimmäisen kokoomuslaisen pääministerinsä sitten toisen maailmansodan.90 

Suomen kehitystä tarkasteltaessa on hyvin mahdollista, että työväenliike perinteisessä 

1900-luvun merkityksessään on lopullisesti romahtamaisillaan, jos SDP:n kannatus 

jumittuu esimerkiksi 10–15 prosenttiin, ammattiyhdistysliikkeeltä viedään toiminnan 

verovapaus ja työntekijöiden järjestäytymisaste jatkaa laskuaan.  

Pohjoismaisista tutkijoista Urban Lundbergin ja Klaus Petersenin mukaan 

sosiaalidemokraattien on hyvinvointivaltiomalliaan puolustaakseen myös kyettävä 

vastaamaan oikeistolaisten mallia kohtaan esittämään kritiikkiin. Esimerkiksi 

uusliberalistien vaatimukset ”minimivaltiosta” ja yksilönvapaudesta vaativat uusia 

perusteluja hyvinvointivaltion oikeutukselle.91 Oikeistolaisten uudistusvaatimukset 

kertovat tarinaa yhtäältä sosiaalidemokraattien puolustustaistelusta erityisesti mallin 

laajan universalismin puolesta ja toisaalta oikeistolaisten omista pyrkimyksistä päivittää 

hyvinvointimallia uuteen uusliberalistiseen versioon. Toisaalta kapitalistisen talouden 

kehitys itsessään voi aiheuttaa vaikeita ideologisia rajakiistoja sosiaalidemokraateille. 

Henry Pettersonin mukaan sosiaalidemokratian uudistumista 1990-luvulla määritteli 

suunniteltujen linjamuutosten sijaan pikemminkin muokkautuminen vuosikymmenen 

uusliberalistiseen ilmapiiriin. Pettersonin mukaan sosiaalidemokratian ideologinen raja 

menee uusliberalismissa, eikä uusliberalistisesta utopiasta voi koskaan tulla 

sosiaalidemokraattien utopiaa.92 

Kuten NordMod2030-loppuraportissakin todettiin, kuitenkin erityisesti Suomessa 

sosiaalidemokraatit ovat saaneet ajettu poliittisia tavoitteitaan ammattiyhdistysliikkeen 

välityksellä myös puolueen oppositiokausien aikana. Tästä vaikutustavasta on 

esimerkkinä 1990-luvun laman aikainen työttömyysturvan uudistus, jossa 

vähimmäistavoitteista saatiin pidettyä kiinni vaikuttamalla työmarkkinaratkaisuihin.93  

Mitä taas väestön koulutustason parantamiseen ja sosiaalisen liikkuvuuteen 

panostamiseen tulee, koulutuksen saaminen ei kuitenkaan aina suoraan tarkoita tuloerojen 

kaventumista. Thomas Piketty on 1900-luvusta kasaamiaan laajoja tilastoja analysoiden 

 
90 Pettersson, Henry. Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour. 

Universitetsbiblioteket, Frölunda 2004, s. 172. 
91 Kettunen (toim.) 2002, s. 381.  
92 Pettersson 2005, s. 91–93. 
93 Outinen 2015, s. 245. 
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päätynyt johtopäätökseen, että yhteiskuntahierarkian pysyvyys on jopa voimistunut 

koulutuspolitiikasta huolimatta, vaikka eriarvoistuminen on ollut Pohjoismaissa 

kansainvälisesti tarkasteltuna lievää.94  

Pohjoismaiden sosiaalidemokraatit esittävät Sørmarka-julistuksessaan, että 

pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on loppujen lopuksi sosiaalidemokraattisten 

ihanteiden ja arvojen aikaansaannos, mikä näkyy korkeassa elintasossa, joka ei ole 

kuitenkaan samalla johtanut valtaviin tuloeroihin esimerkiksi Yhdysvaltojen tapaan.95 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin lähitulevaisuus tulee tämän teorian valossa 

olemaan hyvin mielenkiintoinen, jos sosiaalidemokraatit menettävät perinteisen suuren 

kannatuksensa pysyvästi. Toisaalta kuten läpi NordMod2030-loppuraportin tasaisin 

väliajoin muistutetaan, uusia oikeistopopulisteja yhdistää myönteinen suhtautuminen 

hyvinvointivaltioon sekä sen palveluihin ja instituutioihin. Tämän voi nähdä jopa 

jonkintasoisena sosiaalidemokraattien perinteisten ihanteiden ja arvojen omaksumisena.  

Kahden edellisen vuosikymmenen perusteella on selvää, että pohjoismaiden 

sosiaalidemokraattien on siis yhä 2020-luvulla uudistettava toimintaansa ja 

ideologiaansa. Vaikeinta voi tulla olemaan perinteisistä työväenliikkeen arvoista 

luopuminen. Gøsta Esping-Andersen on ennustanut, että pitäytymällä 

työväenluokkapolitiikassa sosiaalidemokraateilla on vain hävittävää, luokkapolitiikka 

ortodoksisessa mielessä tarkoittaa sosialismin lopullista kuoliniskua, ja että 

sosiaalidemokratia voi menestyä vain luokkarajat ylittämällä.96  

NordMod2030-loppuraportin viimeisellä aukeamalla raportin laatijat kokoavat yhteen 

eräänlaisen tuomiolauselman pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin nykytilasta. 

Ensinnäkin tuomion mukaan malli voi hyvin ja se nauttii suurta tukea ympäri 

Pohjoismaita. Raportti kuitenkin muistuttaa, että kuten suuret menestystarinat yleensä, 

sekin voi romahtaa yllättäen. Toiseksi malli on tuottanut hyviä tuloksia, sillä 

Pohjoismaiden väestön elintaso ja elämänlaatu ovat korkeampia kuin koskaan 

aikaisemmin. Samaan aikaan kuitenkin monet ovat pudonneet järjestelmän ulkopuolelle 

ja eriarvoisuus on kasvanut. Kolmanneksi hyvinvointivaltiomallin instituutiot ovat hyvin 

kasassa ja mallin peruspilarit ovat tukevasti pystyssä. Peruspilarit voivat kuitenkin horjua 

 
94 Piketty 2016, s. 439. 
95 SAMAK. Sørmarka-julistus. Rakennamme Pohjolaa, s. 11–12. 
96 Esping-Andersen, Gøsta. Politics Against Markets. The Social Democratic Road to Power. Princeton 

University Press, New Jersey 1988, s. 311. 
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taloudellisen kantokyvyn heikentyessä tai niiden osoittautuessa kyvyttömiksi 

mukautumaan uusiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Neljänneksi raportti korostaa sitä, 

että hyvinvointivaltiomalli pysyy pystyssä ja kaatuu sen oman uusiutumiskykynsä 

mukaisesti. Vaikka malli on pitänyt pintansa hyvin vuoden 1990 jälkeen, on sen 

vastattava lähivuosina sekä kansallisiin että kansainvälisiin muuttuviin vaatimuksiin. 

Viidenneksi ja viimeiseksi raportti toteaa pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 

saavuttaneen ”maallistuneen valtionuskonnon” aseman, kun yhä useampi 

pohjoismaalainen tunnustaa itsensä mallin kannattajaksi. Samalla kuitenkin kamppailu 

mallin sisällöstä ja sen kehittämisestä saa jatkuvasti uusia muotoja. Loppujen lopuksi 

pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on poliittinen konstruktio, joka kaikessa 

abstraktiudessaan kuitenkin edellyttää konkreettista poliittista toimintaa. 97 

Yhteenveto on sekä sosiaalidemokraattien että ammattiyhdistysliikkeen kannalta 

vähintäänkin rohkaiseva. Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli voi NordMod2030-

loppuraportin mukaan hyvin, mutta tulevien vuosien haasteet kiteytyvät poliittisten 

toimijoiden aktiivisten toimien onnistumiseen. Ratkaiseva rooli mallin kohtalosta 

annetaan sosiaalidemokraattisille puolueille ja ammattiyhdistysliikkeelle, jotka tulevat 

joko loistavamaan tai tuhoutumaan hyvinvointivaltiomallinsa mukana.  

 

  

 
97 Fafo. Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapitel? s. 174–175.                                                        
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5. Johtopäätökset  

 

Järjestäytyneen työväenliikkeen asema osana pohjoismaista hyvinvointivaltiota on 

murroksessa 2020-luvulle tultaessa. Pohjoismaissa sosiaalidemokraattisten puolueiden 

kannatus on huteralla pohjalla ja lisäksi ammattiyhdistysliike on menettämässä 

vaikutusvaltaansa yhtäältä kolmikantayhteistyön saadessa uusia muotoja ja toisaalta 

konkreettisena työväestön järjestäytymisasteen laskuna. Perinteinen käsitys 

sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen edustamasta 

työväenliikkeestä on entistä heikommalla pohjalla, kun työväenliikkeen perinteiset 

instituutiot eivät enää välttämättä vastaa yhä kasvavan ja entistä monimuotoisemman 

työikäisen väestön tarpeisiin. Nykytilanteelle on tyypillistä, että sosiaalidemokraattien 

sijaan työläinen voi yhtä hyvin antaa äänensä myös konservatiivisen tai 

oikeistopopulistisen puolueen edustajalle. Samalla työelämän mukautuessa sekä 

kansallisen että kansainvälisten markkinoiden uusiin vaatimuksiin työsuhteet eivät ole 

enää yhtä pitkiä kuin 1900-luvulla. Kun työsuhteet ovat yhä useammin määräaikaisia tai 

osa-aikaisia, näyttäytyy myös ammattijärjestöön sitoutuminen entistä 

epähoukuttelevammalta.  

Tässä tutkielmassa pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia on tarkasteltu Pohjoismaiden 

sosiaalidemokraattien yhteistyöjärjestö SAMAKin jäsenjärjestöjen eli 

sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen kannalta. Tarkastelu on 

hedelmällisesti selkiyttänyt hyvinvointivaltiomallin merkitystä työväenliikkeen 

ideologialle Pohjoismaissa. Sosiaalidemokraattien yhteisen, pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin säilyttämisen ja kehittämisen kannalta seuraavat johtopäätökset 

ovat keskeisiä.  

Ensinnäkin kolmikantayhteistyö on pidettävä voimissaan ja sitä on päivitettävä 2020-

luvun vaatimusten mukaiseksi. Pohjoismaiden 1900-luvun historia on osoittanut, että 

työväen ääni on saatu kuulumaan kolmikantayhteistyön kautta myös silloin, kun 

sosiaalidemokraatit eivät ole olleet hallitusvastuussa tai muuten saaneet tavoitteitaan läpi 

parlamentaarisesti. Sosiaalidemokraattisten puolueiden kannatuksen laskun seurauksena 

tämä on tärkeä huomio myös 2000-luvulla. Kolmikantayhteistyön suurin merkitys 

pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kannalta on aktiivinen vaikuttaminen 
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työmarkkinoihin ja siten koko talouteen. Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli edellyttää 

selviytyäkseen korkeaa työllisyyttä ja koordinoitua työelämää, mihin aktiivinen 

kolmikantayhteistyö on työväenliikkeen konkreettisin ja suorin vaikuttamisen keino. 

Viime vuosien yhteiskunnallisen keskustelun valossa erityisesti ammattiyhdistysliikkeen 

on todennäköisesti tarkistettava institutionaalisia rakenteitaan ja esittämään toimintansa 

oikeutukselle uusia, uskottavia perusteita. Tämä saattaa poliittisesta kritiikistä riippuen 

edellyttää myös sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen siteiden 

merkittävää heikentämistä.  

Toinen ratkaiseva kysymys, johon SAMAKin jäsenjärjestöineen on vastattava, on entistä 

selkeämmän Eurooppa-politiikan valinta. Vaikka pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli 

on syntynyt ja kehittynyt Pohjoismaiden sisällä, asettaa Pohjoismaiden asema osana 

Euroopan unionia ja Euroopan talousaluetta viimesijaiset ja tosiasialliset rajat niin 

valtioiden kuin järjestöjenkin politiikalle. Jos pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia 

halutaan kehittää yhtenäiseen pohjoismaiseen suuntaan, on tämä toiminnan oltava 

yhtenäistä myös suhteessa Eurooppaan. Viime vuosien kehityksen ja NordMod2030-

loppuraportin perusteella on ollut havaittavissa, että Pohjoismaiden 

sosiaalidemokraattisten puolueiden suhtautumista Eurooppaan on määrittänyt yhteistyön 

sijaan yhä useammin jokaisen maan omat poliittiset lähtökohdat. Eurooppa-politiikka on 

kuitenkin ollut perinteisesti huomattavasti muita politiikan osa-alueita enemmän 

kytkeytynyt valtiolliseen ja kansalliseen identiteettiin, siinä missä esimerkiksi 

talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat selvästi yleismaailmallisempia. 

Yhdenmukainen, onnistunut Eurooppa-politiikka on keskeinen edellytys pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin lisäksi myös itse työväenliikkeen järjestöjen tulevalle 

menestykselle.  

Kolmanneksi Pohjoismaisen työväenliikkeen on onnistuttava kääntämään epämääräinen 

suhtautumisensa maahanmuuttajia kohtaan positiivisemmaksi ja aidommaksi. Vaikka 

tällä hetkellä maahanmuuttajat olisivatkin keskittyneet tietyille työmarkkinoiden aloille 

tai palkkatasoille, on pitkällä aikavälillä välttämätöntä mahdollistaa ja turvata 

maahanmuuttajien kotoutuminen Pohjoismaihin. Maahanmuuttajien sitouttaminen osaksi 

työelämää panostuksilla esimerkiksi kotoutusohjelmiin sekä ammattitaidon ja kielitaidon 

kohentamiseen on ensisijaisen tärkeää, kuten sekä NordMod2030-loppuraportissa että 

Sørmarka-julistuksessa tehdään selväksi. Maahanmuuttajat tulee kuitenkin tämän lisäksi 
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ottaa entistä aktiivisemmin mukaan konkreettiseen poliittiseen toimintaan puolueiden ja 

ammattiyhdistysliikkeen sisällä, jotta tämä kasvava väestönosa saa myös oman sanansa 

sanottua yhteiskunnalliseen kehitykseen. Erityisen ongelmallista tutkielmassa 

tarkasteltujen asiakirjojen analyysin perusteella on maahanmuuttajien näkeminen aina 

ensisijaisesti uhkana ja vasta järjestöjen oman politiikan onnistumisen jälkeen 

mahdollisuutena. Määritelmän merkityssisällöstä hieman riippuen suhtautuminen ei ole 

kaukana maahanmuuttokriittisyydestä. 

Neljänneksi työväenliikkeen on pidettävä kiinni pyrkimyksestään tasa-arvon 

edistämiseen kaikilla hyvinvointivaltion osa-alueilla. Pohjoismainen 

hyvinvointivaltiomalli tulee väistämättä kaatumaan, jos eriarvoistumiskehitystä ei 

onnistuta katkaisemaan, sillä järjestelmän koko oikeutus perustuu tasa-arvon utopialle. 

Sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen on onnistuttava 

tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja tasa-arvon edistämiseen mitä tulee erityisesti väestön 

enemmistöön eli naisiin, uuteen multietniseen maahanmuuttajaluokkaan, 

koulutuspolitiikkaan sekä varallisuuden entistä epätasa-arvoisempaan jakautumiseen. 

Tasa-arvo on samalla myös aate, joka on ideologisesti pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin ja sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen tiukin keskinäinen 

side. 

Viidenneksi ja viimeiseksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion on de facto onnistuttava 

rahoittamaan toimintansa myös 2020-luvulla. Nimenomaan pohjoismaiselle 

hyvinvointivaltiolle on historiallisesti ollut ominaista julkisten palvelujen rahoitus 

pääosin verovaroin. Verorahoitteisuudesta luopuminen tarkoittaisi siten 

pohjoismaisuudesta luopumista ja siirtymää kohti yhdysvaltalaista individualistisempaa 

ja vakuutusrahoitteisempaa hyvinvointivaltiomallia. Sosiaalidemokraattisten puolueiden 

on siis tulevalla toiminnallaan kyettävä perustelemaan ja oikeuttamaan 

hyvinvointivaltion korkea veroaste, mikä voi tulevina vuosina tarkoittaa myös 

veronkorotuksia. NordMod2030-loppuraportin mukaan tällä hetkellä pohjoismainen 

hyvinvointivaltio nauttii yhä laajaa suosiota väestön keskuudessa, mikä on näkynyt muuta 

maailmaa korkeampana veronmaksuhalukkuutena. Maailmantalouden saadessa uusia 

muotoja ja erityisesti vapaakauppakehityksen edistyessä Pohjoismaiden voi 2020-luvulla 

olla yhä vaikeampaa perustella korkeita veroja asukkailleen. Lisäksi Pohjoismaat ovat 

lopulta varsin pieniä kansantalouksia, mikä tarkoittaa myös suurta suhdanneherkkyyttä 
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kuin talouden alttiutta yksittäisille suurille menoerille. Suomen kannalta tulevien vuosien 

suuri menoerä tulee olemaan noin kymmenen miljardin euron suuruinen hävittäjäkauppa, 

joka on harvinaisen suuri julkista taloutta rasittava poliittinen päätös.  

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin uudistaminen 2020-luvun vaatimuksia 

vastaavaksi edellyttää täten sosiaalidemokraattiselta työväenliikkeeltä suuria muutoksia. 

Toiminnasta on tultava aktiivisempaa ja suoraviivaisempaa, sillä politiikan tekemisestä 

on tullut entistä nopeampaa kiihtyvässä tahdissa yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. 

Pragmatismi ja konsensuspolitiikka toimivat politiikan ohjenuorina 1900-luvulla 

mainiosti, mutta suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja globalisaatioon 

uskottavien vastausten antaminen edellyttää selkeää kannanottoa. Pohjoismainen 

hyvinvointivaltio voi jatkossakin perustua ainoastaan pohjoismaiselle käsitykselle tasa-

arvosta ja vapaudesta. 
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