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Suomalaista hyvinvointivaltiota on voinut kutsua universaalin sosiaalipolitiikan maaksi esimerkiksi kaikille avoimen ja yhtenäisen koulutuksen,
päivähoitojärjestelmien ja peruseläkkeiden osalta. Sosiaalipolitiikan universalismilla tarkoitetaan yleensä etuutta tai palvelua, johon kaikilla on
yhtäläinen oikeus ja joka rahoitetaan suurimmalti osin verovaroin. Hyviä
ja yhteiskunnassa yleisesti tärkeinä pidettyjä esimerkkejä universalismista
ovat peruskoulu, julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ja lapsilisä. Tällä
hetkellä ansiosidonnainen sosiaaliturva on kuitenkin yhä keskeisemmässä
asemassa ja perusturvan varassa elävät joutuvat yhä useammin turvautumaan tarveharkintaisiin viimesijaisen tuen muotoihin. Kun ajatellaan
tätä kehitystä ja ennen kaikkea poliittisten painotusten muutosta, voidaan ajatella, että universalismi kohtasi kannatuksensa rajat elintason
noustessa ja ansioturvan kehittyessä. Universalismi on leimattu paitsi
kalliiksi, myös ’’samaa kaikille’’ -periaatteensa vuoksi erilaiset tarpeet
laiminlyöväksi. Nykyisen Massatyöttömyyden vallitessa kuilu ansio- ja
perusturvan välillä ylläpitää eriarvoisuutta, jakaa työväenluokkaa ja
näin lamauttaa sen toimintaa.
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Argumentti
Sosiaalipoliittisten etuisuuksien rapautumisesta huolimatta universalismi edusti ja edustaa yhä monille hyväksyttävää ideaa oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Hyvinvointivaltiollisena jakoperiaatteena se ei
ole selvinnyt politiikan arkipäivässä. Paremmin ansaitseva työväestö ja
keskiluokka ovat tahtoneet paremman turvan sekä suuremmat etuudet. He ovat vedonneet ansioidensa turvaamisen välttämättömyyteen.
Miksi universalismista sitten kannattaa enää keskustella? Kannattaako
haikailla sellaisen sosiaalipolitiikan muodon perään, joka on kokenut
ilmiselvän tappion yhteiskunnallisissa kamppailuissa? Ehkä universalismi ei olekaan niin toimiva sosiaalipolitiikan järjestämisen tapa?
Nämä ovat erittäin perusteltuja ja universalismin mielekkyyttä haastavia kysymyksiä, jotka on syytä ottaa vakavasti. Kriittiset kysymykset
huomioon ottaen argumentoin, että universalismia ei ole syytä haudata
vaan se on edelleen ajankohtainen ja tulevaisuudessa mahdollisesti
vielä ajankohtaisempi vaihtoehto sosiaalipolitiikan järjestämisen ja
oikeuttamisen periaatteeksi.
Teoreettisesti ja poliittisesti ajatellen universalismin hienous piilee
sen kyvyssä turvata elämän perusedellytyksiä ja vähentää ihmisten
markkinariippuvuutta. Elämän perusedellytykset voivat tietenkin
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Kun tarkastellaan hyvinvointivaltioiden kehittymistä ja laajenemista, monista elämän perusedellytyksistä
on kuitenkin oltu melko yksimielisiä. Esimerkiksi Suomessa näitä
sosiaalipolitiikan alueita ovat julkinen koulutusjärjestelmä, julkinen
terveydenhuoltojärjestelmä, lapsiperheiden palvelut ja etuudet, eläkkeet ja vanhuspalvelut sekä työttömyysturva. Useilla näistä alueista
universalismi on ollut keskeinen palvelun tai etuuden järjestämisen periaate. Elämän perusedellytyksien turvaamisella tarkoitan kohtuullista
etuuksien ja palveluiden tasoa, joka ei yllä yhtä korkealle kuin jotkut
ansioturvan muodot, mutta riittää useimmille ja takaa toimeentulon
sekä peruspalvelut ilman tarveharkintaa ja vastikkeellisuutta.
Universalismi sisältää vahvoja positiivisia merkitysvivahteita liittyen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon. Tämä on johtanut siihen,
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että hyvin moninaisia sosiaalipolitiikan muotoja kutsutaan mielellään
universaaleiksi, ja hyvin monenlaisesta sosiaalipolitiikasta koostuvia
maakohtaisia järjestelmiä kutsutaan universalistisiksi hyvinvointivaltioiksi.
Mutta universalismiin sisältyy myös rajoitteisia ja kielteisiä mielikuvia. Eilispäivän tasaetuuksien ja vaihtoehdottomien palveluiden
universalismi tuskin tekee paluuta kehittyneissä hyvinvointivaltioissa.
Tämän päivän milloin mitäkin tarkoittava universalismi ei vaikuta
hyödylliseltä hyvinvointivaltioiden tulevaisuutta ajateltaessa. Tässä
kirjoituksessa argumentoin, että universalismista saattaa kuitenkin
löytyä piirteitä, joiden varassa sen analyyttista voimaa ja yhteiskuntapoliittista uskottavuutta tulisi palauttaa. Universalismi voisi yhä toimia
ratkaisuna sosiaaliturvan eriarvoistumisen purkamiseksi.

Onko universalismi mennyttä aikaa?
Toisen maailmansodan jälkeisen Englannin sosiaalipolitiikan kehittymistä pidetään ensimmäisenä universalismin laajamittaisemman
tekeytymisen vaiheena (Anttonen ym. 2012). Esimerkiksi universaali
julkinen terveydenhuoltojärjestelmä pantiin tuolloin alulle. Myös Pohjoismaissa universalismi alkoi vallata alaa sosiaalipolitiikan muotona:
Vähitellen se saavutti siinä määrin sijaa, että Pohjoismaita alettiin
nimittää universalistisiksi hyvinvointivaltioiksi.
Joissakin yhteyksissä universalismin laajentuminen on selitetty
sosiaalidemokratian ansioksi. Toisissa tutkimuksissa se on osoitettu
agraaripuolueiden saavutukseksi. Myös naisliikkeen merkitys universalismin menestykselle on kiistattomasti todennettu. Yhdeksi vaikuttimeksi universalismin leviämiseen on osoitettu oppiminen muiden
maiden järjestelmistä. Yleisemmällä tasolla voidaan ajatella, että sotien
jälkeinen jälleenrakennuskausi ja talouden kasvu loivat hyvän maaperän myös laajamittaisen hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan
kehittymiselle eri puolilla Eurooppaa.
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Menestyksestään huolimatta universalismi ei kuitenkaan koskaan
ole saavuttanut vankkumatonta asemaa. Vaikka Pohjoismaista edelleen
puhutaan universalistisina hyvinvointivaltioina, on universalismi monien etuuksien ja palveluiden järjestämisen muotona ajettu marginaaliin. Näin on käynyt esimerkiksi silloin kun olemassa olevien ja hyvin
institutionalisoitujen etuisuuksien rinnalle on kehitetty kilpailevia
etuisuusjärjestelmiä ansiosidonnainen eläketurva ja työterveyshuolto
nykyisessä laajudessaan.
Historiallisesti katsoen universalismi säilyi elinvoimaisena lopulta
yllättävän pienen ajanjakson, jonka jälkeen se onnistuttiin kiistämään,
häivyttämään ja korvaamaan kilpailevilla muodoilla. Tämä siitä huolimatta, että yhä edelleen monet asiantuntijat pitävät universaalin
sosiaalipolitiikan saavutuksia kiistattomina. Saavutuksia ovat ainakin
köyhyyden dramaattinen vähentyminen, korkea kansanterveys, korkea koulutustaso kaikissa väestönosissa, naisten korkea työllisyysaste
laajojen lapsiperhepalveluiden vuoksi, laaja turva erilaisten sosiaalisten
riskien kuten sairastumisen tai työttömyyden varalta, sekä näiden
seuraksena laajat yksilönvapaudet ja mahdollisuuksien tasa-arvon
kohtuullisen hyvä toteutuminen.
Universalismin rapautumiseen löytyy monia selittäviä tekijöitä.
Paradoksaalisesti sosiaalidemokratiaa ja ammattiyhdistysliikettä on
väitetty myös universalismin kampittajiksi, koska niiden intressi on
ollut ansioturvan kehittäminen. Toisaalta myös universalismin mahdollistanutta talouden kasvua ja elintason nousua pidetään yhtenä
universalismin kohtaamista kriiseistä. Keskiluokan synty ja työväenluokan elintason kohoaminen synnyttivät paineen kehittää paremmin
ansiotasoa vastaavia sosiaaliturvan muotoja (Esping-Andersen 1990)
ja perinteinen, suhteellisen mataliin tasaetuuksiin perustuva universalismi jäi Pohjoismaissa alakynteen. Uusliberalismin nousulla ja sen
kritiikillä hyvinvointivaltion laajuutta kohtaan on ollut oma vaikutuksensa julkisen sektorin rooliin ja näin ollen myös universalismin
supistumiseen markkinaehtoisempien ja yksilön vastuuta korostavien
ratkaisujen tieltä.
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Universalismi sosiaalipolitiikan muotona
Mitä universalismi sitten oikein tarkoittaa sosiaalipolitiikan muotona?
Miten universalismi tulisi määritellä? Näihin kysymyksiin ei vallitse
yhtä ja yksiselitteistä vastausta sosiaalipolitiikan asiantuntijoiden keskuudessa (Stefánsson 2012), universalismin poliittisista käyttöyhteyksistä puhumattakaan. Kärjistäen voi väittää, että sosiaalipolitiikan
universalismi on nykyään ennen kaikkea poliittinen ideaali ja sen
analyyttisen voiman vähäisyydestä aiheutuu ongelmia.
Universalismin määritelmän epäselvyydestä ja moninaisuudesta
huolimatta se on edelleen hyvin paljon käytetty käsite sosiaalipoliittisessa kirjallisuudessa. Universalismista itsestään on tehty paljon tutkimusta, ja sen määritelmää on pyritty ajan saatossa vakiinnuttamaan.
Historiansa aikana siihen on kuitenkin liitetty runsaasti keskenään
ristiriitaisiakin piirteitä, ja yksimielisyyden saavuttaminen vaikuttaa
vaikealta. Useimpia universalismin eri määrityksiä (esim. Therborn
1995) yhdistää kuitenkin periaate yhtäläisestä oikeudesta sosiaalipoliittiseen etuuteen tai palveluun. Yhtäläisen oikeuden rajauksena on
usein vaatimus joko maan kansalaisuudesta tai riittävän pitkäkestoisesta asumisesta kyseisessä maassa. Myös elämäntilanne tai ikä rajaavat
usein yhtäläistä oikeutta, mikä tekee universalismista syyperusteista
sosiaalipolitiikkaa. Universaalit etuudet ja palvelut suojaavat yleensä
vain joiltain hyvin yleisesti koetuilta ja kohdatuilta riskeiltä. Universaalin perustulon idea on tässä suhteessa radikaali poikkeus, koska se
ei kiinnity vahvasti mihinkään tiettyyn yksittäiseen syyhyn.
Toinen universalismiin liitetty piirre koskee etuuksien ja palveluiden rahoitusta. Etuuksien ja palveluiden universalismin ehdoksi
esitetään usein verotuksen kautta tapahtuvaa rahoitusta (Anttonen
2002). Tämä piirre erottaa universalismin vakuutusperusteisesta sosiaalipolitiikasta. Universalismi tulisi tämän piirteen mukaan rahoittaa
ilman korvamerkittyjä maksuja ja etenkin siten, että etuuksien ja
palveluiden käyttäjiltä ei edellytetä osallistumista rahoitukseen.
Kuvattujen kahden piirteen varaan voi muotoilla sosiaalipoliittisen universalismin karkean määritelmän. Sosiaalipolitiikan universa-
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lismi tarkoittaisi näin ollen yleisesti kohdattujen ja koettujen riskien
varalta suojaavia etuuksia ja palveluita, joihin kaikilla on yhtäläinen
oikeus ja jotka rahoitetaan verovaroin.
Tällaista yksinkertaista määritelmää haastavat kuitenkin esimerkiksi kysymys siitä, tuleeko universalismin tarkoittaa samaa kaikille
eli esimerkiksi tasasuuria etuuksia ja täysin samanlaisia palveluita
jokaiselle. Tulisiko universalisminkin piirissä kyetä huomioimaan
ihmisten erilaiset ja eriytyneet tarpeet esimerkiksi palveluiden suhteen? Toinen keskeinen kysymys koskee positiivista diskriminaatiota
eli sitä, tulisiko universalismiin sisällyttää erityiskohtelu. Esimerkiksi
tuloharkinnan avulla voidaan asettaa joillekin suurempia etuuksia ja
pienempiä palveluiden käyttömaksuja. Muun muassa nämä keskustelut
tekevät universalismin määrittelemisestä vaikeampaa, puhumattakaan
väitteistä, joiden mukaan myös ansiosidonnaista sosiaaliturvaa voitaisiin pitää universaalina sosiaalipolitiikkana.
Universalismin keskeisten elementtien määritteleminen on kuitenkin sosiaalipoliittisen tutkimuksen ja yhteiskunnan kannalta keskeistä tässä ajassa ja mahdollisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisuna.
Tässä kirjoituksessa argumentoin universalismin puolesta tässä ajassa ja
mahdollisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisuna. Argumentaatiossani
pitäydyn määritelmässä, jonka mukaan sosiaalipoliittinen universalismi
tarkoittaa etuutta tai palvelua, johon kaikilla on yhtäläinen oikeus,
ja joka rahoitetaan kollektiivisesti verovaroin. Tämä tarkoittaa, että
ansiosidonnainen sosiaaliturva ei sisälly universalismiin. Positiivinen
diskriminaatio ja erilaisten tarpeiden huomioiminen esimerkiksi erilaisin
palvelumuodoin sen sijaan eivät ole ristiriidassa määritelmän kanssa.

Ansiosidonnainen sosiaaliturva universalismin haastajana
Tämän päivän hyvinvointivaltioissa ansiosidonnaiset etuudet lohkaisevat suuren osan sosiaalimenoista. Myös ansiosidonnaisen sosiaaliturvan
oikeudenmukaisuudesta keskustellaan. Esimerkiksi työttömyyskorvauksen ansiosidonnaista osaa rahoittavat kaikki palkansaajat, vaikka
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osa-aikatöitä ja pätkätöitä tekevien on vaikeaa täyttää ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen oikeuttava työssäoloehto.
Eläkejärjestelmässä ja terveydenhuoltojärjestelmässä on siirrytty
enemmän tai vähemmän universalismista pois. Etenkin suomalainen
vanhuuseläkejärjestelmä on jakautunut voimakkaasti kahtia. Sitä on
mahdollista ajatella kolmena erillisjärjestelmänä, joita ovat kansaneläke, työeläke ja yksityinen eläkesäästäminen tai -vakuuttaminen.
Kansaneläkejärjestelmä oli universaali aina vuoteen 1997 saakka,
jolloin se muutettiin eläketulovähenteiseksi suhteessa työeläkkeeseen.
Nykyään työeläke on ensisijainen eläkejärjestelmä, vaikka kaikki
eivät työeläkettä saa. Pelkästään kansaneläkkeen varassa elävät ovat
takuueläkkeestä ja eläkkeensaajan asumistuesta huolimatta heikommassa asemassa. Kansaneläke ja takuueläke rahoitetaan verovaroin.
Työeläkkeen pääasiallisia rahoittajia ovat työntekijät ja työnantajat.
Tämä herättää kysymyksen julkisen sektorin tehtävästä ja universalismista. Kansaneläke näyttäytyy köyhäinhoitona työeläkkeen rinnalla.
Samaa kehityskulkua on nähtävissä terveydenhuollossa. Viime
vuosikymmenten aikana työterveyshuollon merkitys terveydenhuoltojärjestelmän osana on kasvanut. Yhä suurempi osa työikäisestä
väestöstä on sen piirissä ja käyttää näin vähemmän julkisen terveydenhuoltojärjestelmän palveluita. Työnantajat maksavat sairausvakuutusmaksuja, jotka he laskuttavat takaisin hyvityksenä terveydenhuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Työnantajat lisäksi ostavat
terveyspalvelut usein yksityisiltä terveydenhuoltoyrityksiltä eivätkä
kunnallisilta terveyskeskuksilta. Tämä universalismista irtautuminen
terveydenhuollon osalta voidaan ajoittaa 1990-luvulle (Harjula 2015).
Näin on onnistuttu synnyttämään mittavat terveysmarkkinat yksityisten
yritysten hyödyksi. Mikäli yritysten tulisi hankkia työterveyspalvelut
julkiselta sektorilta, olisi sillä epäilemättä positiivisia vaikutuksia julkisen
sektorin terveydenhuollon kehittymiseen samoin kuin sen talouden
hallintaan. Tästä hyötyisivät myös ne, jotka eivät ole työterveyshuollon
piirissä. Puhumattakaan vaihtoehdosta, että työterveyshuolto supistettaisiin sen alkuperäiseen tehtävään eli huolehtimaan rajatummin vain
terveyspalveluista, joilla on selkeä yhteys työkykyyn.
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Jos joskus sosiaalipolitiikan päämääränä oli ihmisten markkinariippuvuuden vähentäminen, niin nyt julkisesti suorastaan tuetaan
markkinoiden levittäytymistä sosiaalipolitiikan ydinalueille. Kyseessä
on perustavanlaatuinen politiikan suunnanmuutos. Paremman turvan
saavuttaminen edellyttää näin ollen kohtuullisen vakaata palkkatyöasemaa. Kehitys ei vastaa sellaista universalismia, jossa järjestelmien piiriin
pääsy olisi oikeus, sillä ansiosidonnaisessa järjestelmässä asema perustuu yksilön henkilökohtaisiin saavutuksiin – omiin ponnistuksiin. Ansiosidonnaisten etuuksien ja palveluiden sekä niiden rinnalla toimivien,
ansioista riippumattomien perusturvajärjestelmien yhdistelmäkään ei
täytä universalismin määritelmää, koska perusturvajärjestelmät ovat
nykyään tasoltaan liian heikkoja suhteessa ansioturvaan.

Universalismin paluu?
Onko julkisen sektorin roolin heikentäminen niin etuuksien rahoituksessa kuin palveluiden tuottamisessakin hyvää sosiaalipolitiikkaa,
jos tavoitteena on elämän perusedellytysten turvaaminen kaikille?
Väitän, että ei ole. Kahtia ansiosidonnaiseen ja perusturvaan jakautuneet sosiaaliturvajärjestelmät ylläpitävät eriarvoisuutta, joka on jo
lähtökohtaisesti olemassa erilaisten työmarkkina-asemien vuoksi. Julkinen kansalaisoikeuksiin kuuluva perusturva uhkaa jäädä kehityksessä
jälkeen ja marginalisoitua. Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet,
että ansiosidonnaisiin järjestelmiin keskittyvät työmarkkinaosapuolet
eivät ole riittävän kiinnostuneita perusturvan kehittämisestä.
Perusturvan heikentäminen on erityisen erikoinen suunta, kun
otetaan huomioon laajemmat yhteiskunnalliset muutokset. Hyvinvointivaltion historian aikana ihmisten kansainvälinen liikkuvuus
on runsaampaa kuin koskaan. Kansainvälisen liikkuvuuden myötä
Suomeenkin tulee entistä enemmän siirtolaisia. Nimenomaan universaali sosiaaliturva palvelisi paremmin liikkuvuuden tarpeita, koska
universaalien etuus- ja palvelujärjestelmien piiriin pääseminen on
helpompaa ja nopeampaa kuin pyrkiminen ansiosidonnaisen turvan
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piiriin. Liikkuvuuden maailmassa asiallisen perusturvan piiriin pääseminen ei voi edellyttää ansiosidonnaisen sosiaaliturvan asettamia
ehtoja. Ei ole yhteiskunnallisesti kestävää ylläpitää jakoa ansiosidonnaisen ja perusturvan välillä ja antaa heikommassa asemassa olevien
joukon kasvaa entisestään.
Tämän lisäksi myös työelämä on jonkinasteisessa murroksessa.
Uudenlaiset sopimusmuodot, kuten nollasopimukset ja freelancerina
tehdyt työt ovat lisääntyneet ja ne sattavat lisääntyä tulevaisuudessa.
Muutos näkyy hitaana kehityksenä etenkin itsensä työllistäjien osuuden kohoamisena. Nykyiset ansiosidonnaiset järjestelmät asettavat
poikkeavissa palkansaaja- ja yrittäjäasemissa olevat kovin eriarvoisiin
asemiin. Lisäksi 1990-luvun laman myötä pitkäaikaistyöttömien
suuri joukko on jäänyt pysyväksi. Nämä ihmiset elävät perusturvan
ja viimesijaisen tuen varassa, vaikka he ennen työttömäksi jäämistään
olisivat tehneet huomattavan pitkän työuran.
Kuvattujen muutosten keskellä elämän perusedellytysten turvaamisen sitominen entistä vahvemmin työmarkkina-asemaan tuntuu järjettömältä ja tähän aikaan sopimattomalta kehityssuunnalta.
Eriarvoisuuden ylläpitämisen lisäksi universalismi rapautuu ja jää
marginaaliin. Yhteiskunnan olosuhteet ja rakenteet olivat toisenlaiset
silloin, kun ansiosidonnaiset järjestelmät pantiin alulle. Ne syntyivät
lähes täystyöllisyyden oloissa ja palvelivat hyvin elintason kohotessa.
Kuitenkin pelkästään jo kansainvälisen liikkuvuuden ja työelämän
muutokset kyseenalaistavat ansiosidonnaisten järjestelmien ensisijaisuuden mielekkyyden.

Johtopäätös
Universalismin paluu voisi olla ratkaisu perusturvan ongelmiin. Se
edellyttäisi huolellista pohdintaa, millaisissa muodoissa universalismia
olisi mielekästä toimeenpanna nykyajassa ja tulevaisuudessa. Pohdinnan myötä myös universalismin analyyttinen voima vahvistuisi ja se
olisi hyödyllisempi käsite niin yhteiskuntapoliittisessa kuin -tieteel-
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lisessäkin keskustelussa. Työelämän muutoksien ja kansainvälisen
liikkuvuuden lisäksi myös luonnonresurssien hupeneminen, talouskasvun rajat ja ilmastonmuutos, asettavat haasteita hyvinvointivaltioille.
Nämä huomioon ottaen olisi hyvä jo etukäteen pohtia sosiaaliturvan järjestämistä niukkuuden olosuhteissa. Gøsta Esping-Andersen
(1990) argumentoi, että työväenluokan elintason kohotessa ja uuden
keskiluokan synnyn myötä ansiosidonnaisen turvan kehittäminen
tasaetuuksien rinnalle oli universalismin pelastus Pohjoismaissa. Nyt
sosiaalipolitiikasta tuntuu universalismi karisseen. Mikä poliittinen
voima pelastaisi universalismin toistamiseen?
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