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Ministeri taiteilee tavoitteiden 
ja tilanteiden ristiaallokossa

Hyvinvoinnin  
sata vuotta

Hetemäki & Sillanaukee: 

TYÖLLISYYSASTEEN 
NOSTAMINEN 
tärkein yhteinen tavoite

Antti Koivula, TTL: 

TYÖELÄMÄN MURROS  
koskee kaikkia suomalaisia

TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ 

 – Nyt!



Sosiaali- ja terveysministeriö täyttää sata vuotta 
8.11.2017.  Historiamme on hiukan pidempi kuin it-
senäisen Suomen.

Olemme kulkeneet mukana ihmisten arjessa suu-
riruhtinaskunnasta hyvinvointiyhteiskuntaan. Sosiaa-
li- ja terveyspolitiikan painotukset ovat vaihdelleet 
sadan vuoden aikana, mutta työmme ydin on kui-
tenkin pysynyt samana. Se on Suomi, joka tukee hy-
vinvointia, toimintakykyä ja terveyttä, lisää osallisuut-
ta ja antaa tarvittavan turvan sekä palvelut. Olemme 
nostaneet sosiaalisen kestävyyden rinnalle myös 
kestävän talouden ja hyvinvointia tukevat ratkaisut 
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Vaikka kuulemmekin juhlavuonna historian siipien 
havinaa, katseemme on vahvasti nykyhetkessä ja tu-
levassa.  Työelämän suuret muutokset, tiedon merki-
tyksen kasvu, uudet sähköiset palvelut, teknologian 
nopea kehittyminen, muuttoliike ja monet muut 
muutoksen tuulet haastavat meidät miettimään yh-
teiskunnan, yhteisöjen ja yksilön rooleja uusista nä-
kökulmista. 

STM haluaa rakentaa eheää yhteiskuntaa työn 
muuttuessa ja tukea ihmisten toimintakykyä. Samal-
la haluamme osallistua edelläkävijänä talouden kas-
vuun ja uudistumiseen. Olemme osaava kumppani, 
joka löytää kestäviä, luovia ja uusia tulevaisuuden 
ratkaisuja, hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön kansal-
lisesti ja kansainvälisesti ja ennakoi ratkaisujen vaiku-
tuksia.

Sosiaali- ja terveyssektorilla on erinomaiset mah-
dollisuudet omia palvelujamme, hoitoa ja hoivaa 
kehittäessämme toimia jopa viennin moottorina, 
investointien houkuttelijana ja uusien työmahdolli-
suuksien tarjoajana. Muun muassa terveysteknologia 
ja genomitiedon hyödyntäminen luovat aivan uusia 
mahdollisuuksia. Voimme halutessanne olla näissä 
maailman kärkeä, sillä meillä on vahvaa osaamista 
ja hyvä tietopohja, edistyksellistä lainsäädäntöä ja 
toimivat yhteistyöverkostot. Meillä on paljon annet-
tavaa kansainvälisessä yhteistyössä myös ihmisten 
toimintakyvyn tukemisessa työelämän uudistuessa.

Tavoitteenamme on sellainen tulevaisuus, jossa ih-
misellä itsellään on aktiivinen rooli niin omassa yhtei-
sössään kuin koko yhteiskunnassa ja jossa jokainen 
voi luottaa saavansa tukea, turvaa ja palveluja silloin, 
kun niitä tarvitsee.

Kun sekä työ että rakenteet, toiminta ja toimin-
taympäristö muuttuvat, haaste ei ole aivan pieni. 
Tunnistamme vastuumme, ja uskon vahvasti, että 
pystymme yhteistyökumppaneidemme kanssa vas-
taamaan tuohon haasteeseen. 

Tulevaisuus on täällä – Nyt!

Pääkirjoitus / Ledare / Editorial

Päivi Sillanaukee
kansliapäällikkö / kanslichef / Permanent Secretary

Framtiden är här – Nu!

Social- och hälsovårdsministeriet fyller hundra år den 
8 november 2017.  Vår historia är något längre än det 
självständiga Finlands.

Vi har funnits vid människornas sida i deras vardag 
från storfurstendöme till välfärdssamhälle. Tyngd-
punkterna inom social- och hälsopolitiken har va-
rierat under hundra års tid men kärnan i vårt arbete 
har dock förblivit densamma. Kärnan är Finland som 
stöder välfärd, funktionsförmåga och hälsa, ökar del-
aktigheten och ger det skydd och de tjänster som 
behövs. Vi har vid sidan av social hållbarhet även lyft 
fram hållbar ekonomi och lösningar som stöder väl-
färd i beslutsfattande som gäller miljön.

Även om vi under jubileumsåret hör slaget av 
historiens vingar har vi våra blickar intensivt riktade 
mot nuet och framtiden.  De stora förändringarna 
i arbetslivet, informationens ökade betydelse, nya 
elektroniska tjänster, den snabba utvecklingen inom 
teknik, migration och många andra förändringens 
vindar utmanar oss att fundera över samhällets, sam-
fundens och individens roller ur nya synvinklar.

SHM vill bygga ett enhetligt samhälle när arbe-
tet förändras och stödja människornas funktions-
förmåga. Samtidigt vill vi som föregångare delta i 
den ekonomiska tillväxten och reformerna. Vi är en 
kunnig partner som hittar hållbara, kreativa och nya 
framtidslösningar, söker aktivt samarbete nationellt 
och internationellt och förutspår konsekvenser av 
lösningarna.

Social- och hälsovårdssektorn har när vi utvecklar 
våra egna tjänster, vård och omsorg utmärkta möj-
ligheter att utgöra en motor för exporten, locka till 
sig investeringar och erbjuda arbetsmöjligheter. 
Bland annat hälsoteknologi och utnyttjandet av ge-
nominformation skapar helt nya möjligheter. Vi kan 
om vi så vill vara ledande i världen inom dessa om-
råden, eftersom vi har starkt kunnande och ett bra 
informationsunderlag, progressiv lagstiftning och 
fungerande samarbetsnätverk. Vi har mycket att ge 
i det internationella samarbetet också när det gäller 
stödjandet av människornas funktionsförmåga när 
arbetslivet förändras.

Vårt mål är en framtid där människan själv har en 
aktiv roll inom såväl sitt samfund som hela samhället 
och där var och en kan förlita sig på att få stöd, trygg-
het och tjänster när man behöver dem.

När både arbetet och strukturerna, verksamheten 
och verksamhetsmiljön förändras är inte utmaning-
en alldeles liten. Vi erkänner vårt ansvar, och jag tror 
starkt på att vi tillsammans med våra samarbetspart-
ner kan svara mot den där utmaningen. 

The Ministry of Social Affairs and Health celebrates its 
100th anniversary on 8 November 2017.  Our history is 
slightly longer than that of the independent Finland.

We have been part of people's lives from the times of 
the Grand Duchy of Finland to the Finnish welfare society. 
While the emphases of social and health policy have vari-
ed within the hundred-year period, the core of our work 
has remained unchanged. It is Finland that supports well-
being, functional capacity and health, increases inclusion 
and provides the necessary security and services. Along 
with social sustainability, we have also given prominence 
to sustainable economy and solution supporting well- 
being in decision-making concerning the environment. 

As much as the centenary makes us recall our history, 
our gaze is firmly fixed on the present and the future.  Ma-
jor changes in the working life, increase in the significance 
of information, new electronic services, rapid develop-
ment of technology, migration and many other winds of 
change challenge us to reflect on the roles of society, com-
munities and individuals from new perspectives. 

The Ministry of Social Affairs and Health wishes to be in-
volved in building a harmonious society as work changes 
and to support people's functional capacity. We also wish 
to participate as a pioneer in economic growth and re-
newal at the same time. We are a competent partner that 
explores sustainable, creative and new future solutions, 
seeks active cooperation at the national and international 
level, and predicts the impacts of solutions.

As we develop our services, treatment and care, we at 
the healthcare and social welfare sector have excellent 
opportunities to even serve as a driver for export, attrac-
tor of investments and provider of new work opportuni-
ties. For instance, health technology and the utilisation of 
genome data generate brand new opportunities. Should 
we wish, we can lead these fields globally thanks to our 
strong competence and good knowledge basis, progres-
sive legislation and well-functioning cooperation net-
works. We continue to have a lot to offer in international 
cooperation also in supporting people's functional capa- 
city as the working life is undergoing changes.

Our aim is a future where individuals have an active 
role in both their own communities as well as in the en-
tire society and where everyone can trust that they will 
be provided with support, safety and services whenever 
necessary.

This is not an insignificant challenge in a situation 
where both work as well as structures, activities and the 
operating environment are changing. We recognise our 
responsibility and I strongly believe that we together 
with our partners will be able to rise up to this challenge. 
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Ministerin työ on taiteilua  
tavoitteiden ja tilanteiden  
ristiaallokossa
Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä-
kenttä on laaja. STM:ssä on perinteisesti 
toiminut kaksi ministeriä. Tällä hallitus-
kaudella ministerit ovat myös vaihtuneet 
kauden aikana. Sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila (Sininen tulevaisuus) 
sekä perhe- ja peruspalveluministerit 
Juha Rehula (keskusta) ja Annika Saarikko 
(keskusta) kertovat, miten ministerin 
tehtävissä asioita hoidetaan: keskustel-
len, sovitusta kiinni pitäen ja vastuun 
kantaen.

_______________________________

MUUTOS JA STRATEGIA
Työelämässä on käynnissä suuri murros, 
joka heijastuu valtion rooliin ja tehtäviin. 
Se vaikuttaa sekä talous- että sosiaalipo-
litiikkaan ja niiden yhteispeliin. Muutos ja 
strategia -kokonaisuudessa pureudutaan 
muutoksen osa-alueisiin. 

Talous- ja sosiaalipolitiikka  
tukevat toisiaan:  Työllisyys- 
asteen nostaminen tärkein  
yhteinen tavoite
Yhteiskunnan vakaus on ollut suomalai-
sen hyvinvointipolitiikan suurin saavutus 
sotavuosien jälkeen. Valtiovarainminis-
teriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ja 
sosiaali- ja terveysministeriön kansliapääl-
likkö Päivi Sillanaukee korostavat talous- ja 
sosiaalipolitiikan yhteensovittamisen 
tärkeyttä. Tärkein tavoite on pitää ihmiset 
töissä ja työkykyisinä.

_______________________________

Työelämän murros  
koskee kaikkia
Millaista työtä teemme tulevaisuudessa? 
Voiko robotti olla esimies? Pitäisikö töissä 
kokeilla enemmän? Työterveyslaitoksen 
pääjohtaja Antti Koivula uskoo, että Suomi 
voi selvitä työelämän murroksesta voitta-
jana avarakatseisella asenteella. 

Tulevaisuuden sosiaaliturva  
vastaa työn murrokseen
Työn murros kyseenalaistaa perinteisen 
työn ja toimeentulon yhteyden. STM:n 
vakuutusosaston päällikkö, ylijohtaja Outi 
Antila pohtii, miten sosiaaliturva järjeste-
tään työn sirpaloituessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
uudistettu strategia
Suomalainen työ ja sen myötä hyvin-
voinnin perusta ovat murroksessa. STM 
haluaa rakentaa eheää yhteiskuntaa, 
jossa hyvinvointi on kestävällä pohjalla. 
Tavoitteena on osallisuutta ja osallistu-
mista tukeva Suomi, jossa hyvinvoinnin 
rahoitus on kunnossa, turvallisuus taattu 
ja STM:n rooli joustavana uudistajana 
toteutunut.

Valtio muuttuu palvelualustaksi
Suomessa valtion ja kuntien rooli hyvin-
vointiyhteiskunnan takaajana muuttuu. 
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti näkee 
tulevaisuuden valtion palvelualustana, 
jonka avulla julkiset, yksityiset ja kol-
mannen sektorin toimijat voivat tarjota 
palveluitaan yhdenvertaisesti.

_______________________________

Sisällys
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Sata vuotta kahdeksan  
tunnin työpäiviä

1940-luku: sosiaaliset  
innovaatiot, suuret ikäluokat

Terveyskeskukset nousivat 
Suomeen vauhdilla – samalla 
lääkäreiden määrä kasvoi

1990-luvun lama jätti arven  
suomalaiseen yhteiskuntaan
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HYVINVOINNIN 100 VUOTTA

Hyvinvointia on rakennettu Suomessa hartiavoimin viimeisen sadan 
vuoden aikana. Monen historiallisen uudistuksen vaikutukset ulottu-
vat nykypäivään asti. 

15

TURVALLISUUS
Yli maanrajojen leviävät tartuntataudit  
ja muut –  tahattomasti tai tahallisesti 
syntyneet  –  terveysriskit ovat uhka, 
jonka torjuminen on noussut kansain- 
välisen yhteistyön kärkiasiaksi. Suomi  
on johtanut maailmanlaajuista varautu-
mista näihin uhkiin.

Suomi kärkimaa terveys- 
turvan puolustajana
Terveysuhat eivät tunne valtioiden tai 
hallinnonalojen rajoja. Maa- ja metsä- 
talousministeriön kansliapäällikkö Jaana 
Husu-Kallion mukaan toimiva viranomais- 
yhteistyö on Suomen erityisvahvuus 
uhkien torjunnassa.

_______________________________

IHMISEN ASIALLA
Ihmisen asialla kertoo suomalaisten tarinoita hyvinvoinnista, terveydestä,  
turvallisuudesta, tasa-arvosta ja etuuksista.  

Nuorten raittius  
yhä yleisempää
Nuorten elintavat ovat kehittyneet 
hyvään suuntaan. Salibandya pelaavat 
Elli Kylmäluoma ja Julia Kaan pitävät 
päihteettömyyttä ja terveellistä ravintoa 
itsestään selvänä, mutta myös osana 
tavoitteellista harjoittelua.

Yeesi – nuorten oma  
mielenterveysseura
Kaikki voivat tehdä työtä hyvän mielen-
terveyden puolesta. Myös nuoret ovat 
ottaneet asian omakseen.

Mikolanniemet jakavat  
vanhemmuuden
Perhevapaita käyttävät edelleen pää-
asiassa naiset. Niina ja Tuomo Mikolan-
niemi hoitavat kuitenkin lapset yhdessä 
ja jakavat perhevapaat tasan.

Eläkeläisen ei tarvitse jäädä 
yksin: ”Ikäihmisille järjestetään 
erittäin paljon ohjelmaa”
Aktiivinen elämäntapa jatkuu eläkkeellä. 
Lappeenrantalainen Leena Markkanen 
laulaa, sienestää ja marjastaa. Lisäksi hän 
käy luku- ja kirjoituspiireissä sekä osallis-
tuu seurakunnan toimintaan. 

Omista hölmöilystä  
oppineena nuorisotyöhön
Syrjäytymisvaarassa ollut Jouni Pajumäki 
löysi elämäänsä uuden suunnan kun-
touttavan työtoiminnan avulla. Entinen 
ongelmanuori haluaa nyt auttaa muita 
vaikeuksissa olevia nuoria.

Juhlavuoden avustusohjelmilla 
tuetaan yhdenvertaisuutta
STM:n Suomi 100 -avustukset kohden-
netaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 
hankkeisiin.

TEL
TEL
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Sosiaali- ja terveysministeriössä on perinteisesti 
toiminut kaksi ministeriä eri puolueista. Jokainen 
henkilö tuo tehtävään oman tyylinsä ja värinsä.

TEKSTI Irma Heiskanen-Haarala KUVA  Pekka Kiirala

Ministerin työ on taiteilua 
tavoitteiden ja 

tilanteiden ristiaallokossa 
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Kuvateksti Comnient molupti occusdant eiunt lam, iduciam excepres as dolendae 
veliqua speria simagnitem

Uusi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saa-
rikko näkee paljon symboliikkaa ja arvolatausta 
siinä, että ministerin tittelissä on sana ‘perhe’.

”Lapsi- ja perhepalvelut ovat kärkihanke 
hallituksen hyvinvointipolitiikassa.”

Peruspalveluministerinä tehtävien kirjo 
vaihtelee maatalouden lomituksesta lasten-
suojeluun, kuntoutuksen kokonaisuudistuk-
sesta ympäristöterveydenhuoltoon. Saarikolle 
eriarvoisuuden torjunta on tärkein tavoite.

Hän haluaa myös edistää suomalaisen ter-
veysteknologian jalostamista vientituotteiksi:

”Sosiaali- ja terveysministeriö on perintei-
sesti saanut jakaa kakkua, kun muut leipovat 
sitä. Nyt terveysalan kasvustrategia tähtää sii-
hen, että Suomeen investoidaan ja me myym-
me osaamistamme.”

Syksyllä 34 vuotta täyttävä Saarikko on fi-
losofian maisteri mediatutkimuksen alalta. 
Hänen kolmihenkisellä perheellään on koti 
Turussa ja Helsingissä.

Saarikko on ollut kuusi vuotta eduskunnan 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Hän 
on toiminut neljän keskustalaisen ministerin 
avustajana.

”Jokainen puolue tuo päätöksentekoon 
oman päävärinsä. Ministeri kuuntelee omaa 
puoluettaan, hallituskumppaneita, virkamie-
hiä, valiokuntaa ja etujärjestöjä. Etujärjestöjen 
ei pidä antaa hämätä: joka huutaa lujimmin, ei 

Pirkko Mattila
Kannattaa aina 
keskustella asioita auki

Juha Rehula 
Kun jotain on sovittu,  
mennään siihen suuntaan

Pirkko Mattila tuli elokuussa 2016 Hanna Män-
tylän seuraajaksi sosiaali- ja terveysministeri-
nä. Vajaan vuoden hän edusti Perussuomalai-
sia ja sen jälkeen Sininen tulevaisuus -ryhmää. 

Toisen kauden kansanedustajalle minis-
terin työn sitovuus ja vastuullisuus ei tullut 
yllätyksenä. Yksinäisyys huipulla sen sijaan 
yllätti, vaikka tukena on oma eduskuntaryh-
mä, ministerikollegat, avustajat ja kokeneet 
virkamiehet.

Hallituksen päätökset sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalalla koskettavat kan-
salaisten hyvinvointia ja terveyttä, hyvin 
henkilökohtaisia asioita. Mattilalle kipeimpiä 
ovat olleet julkisen talouden tasapainotta- 
miseksi tehdyt säästöpäätökset, esimerkik-
si lääkekorvausten leikkaukset, joiden takia 
moni tyypin 2 diabetesta sairastava ei voi 
käyttää parasta mahdollista lääkitystä. 

”Tarvitsemme vahvan julkisen talouden, 
ja talous on nyt lähtenyt elpymään”, Mattila 
painottaa.

Perheitten hyvinvointi, koulutus ja työ ovat 
hänen mielestään tärkeitä terveyden edistäjiä. 
Vahva työllisyyspohja tarvitaan myös työelä-
kejärjestelmän pystyssä pitämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän 
haaste on, että ihmiset saavat ajoissa hoitoa. 

”Ennaltaehkäisevistä palveluista, kuten 

Tärkein tavoite tai  
saavutus ministerinä?
MATTILA: Osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen  
hallintouudistuksen ja maakuntauudistuksen eteenpäin 
vientiin.

REHULA: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon  
muutoksen ja maakuntauudistuksen edistäminen.

SAARIKKO: Eriarvoisuuden torjuminen.

Miten Suomen hyvinvointi  
taataan sadaksi seuraavaksi 
vuodeksi?
MATTILA: Pitkäjänteisellä työllä, joka lähtee  
perheitten hyvinvoinnista. 

REHULA: Pidetään kiinni universaalista,  
asumisperusteisesta sosiaaliturvasta.

SAARIKKO: Säilyttämällä idea hyvinvointi- 
yhteiskunnasta ja uudistamalla sitä rohkeasti.

Ministerin päivät on nakutettu täyteen ko-
kouksia, tapaamisia ja tilaisuuksia. 

Juha Rehulalle työn sitovuus oli tuttua vuo-
den mittaisesta sosiaali- ja terveysministerin 
pestistä 2010–2011. Kaksi vuotta Juha Sipilän 
hallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä 
vain vahvisti tunnetta, ettei ajankäyttö ole 
omassa hallinnassa:    

”Joka kerta, kun ryhdyin itse säätämään ai-
katauluja, pieleen meni!”

Ministeri tarvitsee puskurit – avustajat ja 
sihteerit.

Oman staabin lisäksi Rehulalla oli ministeri-
nä tiiviit yhteydet kunta- ja uudistusministeri 
Anu Vehviläiseen ja kansanedustaja Annika 
Saarikkoon, josta tuli Rehulan seuraaja 10. 
heinäkuuta. Keskeinen virkamies oli sote-uu-
distuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuo-
mas Pöysti.

Rehula painottaa, että kukaan ei tee mitään 
yksin:

”Sote on minun kohtaloni. En ole pitkään 
aikaan puhunut sote-uudistuksesta, vaan 
sote-muutoksesta. Parasta on nähdä, miten 
maakunnissa muutosta valmistellaan.”

Politiikassa moni asia on Rehulan mukaan 
puhtaasti puheen ja luottamuksen varassa. 
On paljon asioita, joihin ei pysty vaikutta-
maan. Arpakin on ratkaissut polun suuntaa 
uran aikana.

Annika Saarikko 
Päättäjä ei voi  
väistää vastuutaan

välttämättä ole oikeassa”, Saarikko sanoo.
Hän kaipaa päätösten tueksi luotettavia vai-

kuttavuusarviointeja ja painottaa samalla, että 
päättäjä ei voi väistää vastuutaan.

”Minun tehtäväni ministerinä on päättää, 
mihin päätökseni nojaan. Päätös on minun, ei 
lobbarin vastuulla.”

Saarikko kertoo olevansa perusluonteel-
taan kärsimätön. Hän on opetellut pysymään 
rauhallisena, katsomaan kauemmas ja etsi-
mään ratkaisua ristiriitaisiinkin kysymyksiin. 
Hän haluaa olla johdonmukainen, kuuntele-
va, avoin, innostava ja joustava johtaja.

”Sosiaali- ja terveysministeriö on kahden mi-
nisterin johtama talo. On tärkeää tehdä hyvää 
yhteistyötä, viedä asioita samaan suuntaan.”

Saarikko on varautunut siihen, että mi-
nisterin tehtävä on hyvin kuormittava, ja on 
melkoinen haaste jakaa vuorokauden tunnit 
perheen, työn ja unen kesken.

Saarikon mielestä sekä sukupuolella että 
iällä on politiikassa merkitystä. Silti hän haluaa 
olla ministeri eikä ‘naisministeri’.

”Nainen ei tarvitse etumatkaa, vaan lähdön 
samalta viivalta.”

Nuorella poliitikolla on helposti uskotta-
vuusongelma. Etua on siitä, että nuoret aikui-
set elävät luontevasti EU-todellisuudessa ja 
sosiaalisen median käyttö on itsestään selvä 
osa työtä, ei rasittava lisätehtävä. •

54-vuotiaalle Rehulalle Keskusta on ollut 
itsestään selvä puoluevalinta. 

”Pikku poikana keräilin tulitikkuaskin kansia, 
Coca Cola -pullon korkkeja, jääkiekkokortteja, 
postimerkkejä ja – vaalimainoksia.”

Sosionomin tutkinnon suorittanut Rehula 
on lähtöisin vaatimattomista oloista ja ku-
vaa, että arjen palaute ministerin työstä tulee 
huoltoasemalla ja kaupan kassajonossa.

Rehula haluaa, että Suomen sosiaalipolitii-
kassa pidetään kiinni universaalista mallista: 
sairaalaan pääsee ilman, että portsari kysyy 
ovella, onko vakuutus kunnossa.

Jos hallitus olisi jalkapallojoukkue, Rehula 
näkisi itsensä keskipuolustajana.

”Ministerillä ei varsinaisesti ole pomoa, 
mutta kuitenkin on: pääministeri.” 

Rehula suhtautuu pragmaattisesti asioihin. 
Kun on jotain sovittu, mennään siihen suun-
taan.

”Yritän ennakoida, pohdin vaihtoehtoja ja 
haen kompromisseja. Jossain vaiheessa lope-
tan murehtimisen ja märehtimisen. Esimerkik-
si alkoholilaista minulla oli selkeät mielipiteet, 
mutta varmistin, että hallituksen esitys pysty-
tään antamaan.”

Rehulalla on koti ja perhe Hollolassa. Sai-
maan saaressa on kesäpaikka, jonne voi ve-
täytyä korituoliin ja antaa ’oman kovalevyn’ 
rauhassa raksuttaa. •

Suomen uniikista neuvolajärjestelmästä, 
kannattaa pitää kiinni.”

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintouu-
distukseen liittyvien lakien esittely kuuluu 
perhe- ja peruspalveluministerille. Yhteistyö 
ministerien kesken on ollut Mattilan mukaan 
mutkatonta. 

Mattila kuvaa itseään rauhalliseksi neuvot-
telijaksi, joka haluaa harkita asioita ja perehtyä 
niihin. Hän luottaa muihin ja siihen, että vai-
keatkin asiat ovat ratkaistavissa:

”Kannattaa aina keskustella asioita auki.”
Mattila on 53-vuotias sairaanhoidon opet-

taja Muhokselta. Hän on suorittanut hoitoalan 
tutkintojen lisäksi filosofian maisterin tutkin-
non pääaineenaan kulttuurimaantiede.

Tasa-arvoisessa Suomessa ei Mattilan mie-
lestä ole merkitystä sillä, hoitaako ministerin 
tehtävää nainen vai mies. Ikä sen sijaan vai-
kuttaa niin, että eri sukupolville eri asiat ovat 
pinnalla, ja eri-ikäisillä on erilaisia taitoja.

”Omien lasteni ikäpolvi käyttää digitaalisia 
härpäkkeitä luontevasti. Minun ikäisilläni ja mi-
nua vanhemmilla taas on enemmän kokemus-
ta. Kuka olisi parempi hoitajan tai opettajan 
sijainen kuin eläkkeelle jäänyt ammattilainen?”

Mattila rentoutuu kotonaan savusaunassa 
ja yrittää ehtiä iltarasteille niin, ettei askel pai-
na liikaa Jukolan viestissä. •
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Suomi kohtaa Euroopassa ensimmäisten jou-
kossa ikärakenteen murroksen, jossa yhä pie-
nempi osa väestöstä elättää yhä suurempaa 
joukkoa. Tähän saakka suomalainen yhteis-
kunta on pystynyt takaamaan hyvinvoinnin 
kaikille vauvoista vanhuksiin, mutta taloudelli-
nen ja sosiaalinen kestävyys joutuvat koetuk-
selle, kun työikäisten määrä laskee suhteessa 
eläkeläisiin. 

Esimerkiksi yli 85-vuotiaiden määrä yli 
kaksinkertaistuu ja heitä arvioidaan ole-
van vuonna 2040 jo 360 000. Tällä hetkellä  
65 vuotta täyttäneitä on yli 1,1 miljoonaa eli 
noin viidennes suomalaisista.

”Onneksi ikääntyvä väestö on terveempää 
kuin aiemmin. Se hillitsee osaltaan sosiaali- ja 
terveysmenojen kasvua, mutta ei ratkaise tu-
levaisuuteen liittyviä uhkakuvia, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen 
kestävyyteen”, sosiaali- ja terveysministeriön 
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sanoo.

Sosiaalimenojen kasvu on viime vuosikym-
menet ollut jyrkkää. Suomi käyttää sosiaali-
palveluihin ja terveydenhuoltoon vuositasolla 
noin 70 miljardia euroa, mikä vastaa kolmas-
osaa suhteessa kansantalouden kokonais-
tuotantoon. Luku on Euroopan korkeimpia. 
Vuoteen 1980 verrattuna kustannukset ovat 
kaksinkertaistuneet.

Työllisyysasteen nostaminen vähentää jul-
kisia menoja ja lisää verotuloja, joten se on pa-
rasta lääkettä talouden tasapainottamiseen. 
Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysas-
teesta on karkaamassa, vaikka talous on tänä 
vuonna näyttänyt elpymisen merkkejä. 

Robotit ja automatiikka sekä pätkätyöt 
aiheuttavat omat paineensa hyvinvointira-
kenteiden ylläpidolle. Sosiaaliturvarahastot ja 
maailmalta saatu halpa lainaraha ovat ylläpi-
täneet vakautta, mutta järjestelmän rakentei-
ta on pakko muuttaa, kun väestö ikääntyy ja 
toimintaympäristö muuttuu.

”Meidän on pakko löytää keinot jatkuvaan 
osaamisen parantamiseen ja korkeampaan 
työllisyysasteeseen. Suomi elää avoimessa 
kilpailutaloudessa muun maailman kanssa. 
Tulevat eläkkeet ja palvelut pystytään rahoit-
tamaan vain, jos työ ja osaaminen tehdään 
kannattaviksi”, valtiovarainministeriön valtio-
sihteeri Martti Hetemäki korostaa.

Suomi ei selviä ilman
sote-uudistusta
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden 
uudistaminen tähtää julkisen talouden tehok-
kuuden parantamiseen. Ilman sitä nykyisiä 
hyvinvointipalveluja ei tulevaisuudessa pys-

tyttäisi rahoittamaan. Muutos herättää myös 
pelkoja ja vastustusta.

”Nyt pitää nähdä kauemmas kuin yhden 
vaalikauden tai budjettikehyksen päähän.  
Erityisen tärkeää on panostaa pitkän aika- 
välin vaikuttavuuden arviointiin. Esimerkik-
si rokotusohjelmilla on saavutettu valtavia 
yhteiskunnallisia säästöjä. Uskon, että sote- 
uudistuksella pystymme hillitsemään menojen 
kasvua ja samalla säilyttämään laadukkaat hy-
vinvointipalvelut”, kansliapäällikkö Päivi Sillan- 
aukee pohtii.

”Meidän tulee todella katsoa pitkälle tule-
vaisuuteen. Talous- ja sosiaalipolitiikan vaiku-
tuksia ei mitata käytetyn rahan perusteella. 
Raha ei kerro laadusta. Meillä on esimerkiksi 
yksi maailman kalleimmista korkeakoulujär-
jestelmistä, mutta se ei silti ole laadultaan 
kansainvälistä kärkeä”, Martti Hetemäki pohtii.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uu-
distamista voi verrata peruskoulun tuloon tai 
työeläkejärjestelmän syntyyn. Molemmilla oli 
kannattajansa ja vastustajansa. Kukaan ei etu-
käteen pystynyt täysin varmasti sanomaan, mi-
hin uudistukset lopulta johtavat. Isoissa yhteis-
kunnallisissa muutoksissa vaaditaan rohkeutta 
tehdä päätöksiä, mutta pitää olla samalla val-
mius nopeisiin korjausliikkeisiin.

”Muutos on aina mahdollisuus. Emme voi 
jäädä tähän hetkeen ja kuvitella, että väes-
törakenne, digitalisaatio tai ilmastonmuutos 
eivät vaikuttaisi elämäämme. Isoja rakenteel-
lisia muutoksia on tehtävä nopeasti, mutta 
samalla on arvioitava koko ajan niiden pitkän 
aikavälin vaikuttavuutta. Jos näyttää, että ta-
voitteet eivät toteudu, suuntaa on pystyttävä 
vaihtamaan ketterästi”, Sillanaukee painottaa.

Paluu Pekka Kuusen
sosiaalipolitiikkaan
Heti sotien jälkeen sosiaalipolitiikka keskittyi 
sodasta kärsineiden tukemiseen. Sitä seurasi-
vat lapsilisät, kansaneläke, sairausvakuutus- ja 
työeläkejärjestelmä sekä peruskoulu. Teol-
listuminen eteni vielä 1950-luvulla hitaasti, 
kun maalaisliitto Urho Kekkosen johdolla ajoi 
voimakkaasti maaseutuväestön asiaa. Teollis-
tamisessa painopiste aluepolitiikassa ja valtio- 
johtoisten yritysten perustamisessa etenkin 
Pohjois-Suomeen. 

Suomen sosiaalipolitiikan uranuurtaja  
Pekka Kuusi vaati maataloustukien vähentä-
mistä ja teollistamisen vauhdittamista, kos-
ka Suomen ulkomaankauppa ja vienti olivat 
avautumassa länteen. Kuusen mielestä ta-
lous- ja sosiaalipolitiikka piti asettaa yhteen 
uusien vaatimusten mukaisesti, jotta Suomi 

pystyisi kilpailemaan maailmalla ja kansalais-
ten elintaso paranisi.

Kuusen syyskuussa 1961 ilmestynyt teos 
60-luvun sosiaalipolitiikkaa oli aikansa me-
nestysteos ja pohjusti tietä uudenlaiselle yh-
teiskunnalliselle ajattelulle, jossa sosiaalipoli-
tiikka nähtiin merkittävänä kasvua edistävänä 
keinona, kun sitä oli pitkään pidetty pelkkänä 
rasitteena. Kuusi patisti valtiovaltaa, kuluttajia 
ja yrittäjiä kasvuhakuiseen yhteistyöhön. Kuu-
si varoitti myöhemmin, että verovaroilla ei pi-
täisi kustantaa ”ylieläkkeitä, muotisairastelua 
tai muuta vastaavaa”. Työllisyyden lisääminen 
olisi hänen mielestään parasta sosiaaliturvaa. 

Julkisten menojen voimakas kasvu ja 
1990-luvun lama katkaisivat talous- ja sosi-
aalipolitiikan yhteyden. Tilalle tuli kassape-
rusteinen budjettiajattelu, menokuri, joka on 
vaikuttanut näihin päiviin asti. Samaan aikaan 
pohjoismainen hyvinvointimalli on pitänyt 
pintansa yhteiskunnallisen vakauden takaaja-
na, ja sosiaalimenot ovat jatkuvasti kasvaneet. 

Martti Hetemäki myöntää, että talous- ja 
sosiaalipolitiikan yhteys on jälleen vahvistu-
nut, koska yhteiskunta on suurten muutosten 
edessä. Kukaan ei vain pysty sanomaan, mitä 
tulee tapahtumaan.

”Meillä on joissain piireissä vallalla illuusio 
siitä, että tietäisimme, mitä tulevaisuudessa 
oikeasti tapahtuu. Että olisi joku ihanteellinen 
järjestelmä, joka ratkaisisi kaikki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tehokkuusongelmat. Sellaista 
ei ole, mutta muuttamalla rakenteita ja kokei-
lemalla pystymme luomaan nykyistä parem-
pia palveluja”, valtiosihteeri Martti Hetemäki 
kuvaa sote-uudistusta.

”Keskustelussa on ollut liikaa ideologiaa. 
Lähtökohtana on hyvin yksinkertaisesti yh-
denvertaisuus, eli samanlaisten hoitoproses-
sien takaaminen kaikille. Palveluntarjoajat 
pyritään ottamaan mukaan siten, että koko 
järjestelmän potentiaali saadaan käyttöön 
isoista pieniin toimijoihin. Universaalin järjes-
telmän ylläpitäminen ei ole muuten mahdol-
lista”, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kertoo. 

Inhimillisestä pääomasta
pitää huolehtia
Terveyserot ja työkyvyn ylläpitäminen ovat 
sekä talous- että sosiaalipolitiikan yhteisiä 

huolenaiheita. Tutkimusten mukaan korkeasti 
koulutetut ovat terveempiä kuin muut. Vas-
taavasti vähemmän koulutetuilla on terveys- 
ongelmien lisäksi vaara pudota työelämän 
ulkopuolelle.

Hetemäki myöntää, että sivistys lisää ter-
veyttä, ja siihen kannattaa panostaa. Samaan 
hengenvetoon hän muistuttaa, että pelkkä 
koulutuskaan ei enää riitä, kun yritykset et-
sivät hyviä tyyppejä, joita koulutetaan työn 
ohessa. ”Saman alan ja jopa saman ammatti-
nimikkeen välillä voi olla isoja eroja yritysten 
kesken.”

Syrjäytymisen estäminen ja työntekijöiden 
työkunnon ylläpitäminen ovat väestön ikään-
tyessä entistä tärkeämpiä tavoitteita, jotta 
hyvinvointijärjestelmän rahoitus voidaan tur-
vata. Nuoret pitäisi saada nopeasti koulun-
penkiltä töihin ja ikäihmiset pysymään tervei-
nä töissä mahdollisimman pitkään.

”Sosiaaliturvaverkkojen pitää toimia kan-
nustavalla tavalla. Tulonsiirtojen ja työtulon 
yhdistäminen työllistymistä edistävästi on eh-
dottoman tärkeää”, Hetemäki sanoo, mutta ei 
täysin lämpene perustuloajatukselle.

”Tulo ilman työtä ei ole kestävällä pohjalla. 
Järjestelmän pitää kannustaa töihin, vain työl-
lisyys rahoittaa kaiken.”

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee muistut-
taa, että sosiaaliset turvaverkot on luotu alun 
perin auttamaan vaikeiden aikojen yli. ”Perus-
tulo ei voi olla irrallinen järjestelmä, vaan se 
kytkeytyy kokonaisuuteen, joka pitää rahoit-
taa tavalla tai toisella.”

Sillanaukee muistuttaa lopuksi inhimilli-
sen pääoman merkityksestä ja siitä, että työ 
on kaikille parasta sosiaaliturvaa. Siksi työssä 
pitäisi viihtyä ja pysyä toimintakykyisenä. 
Työn laadulla ja johtamisella on automaati-
on ja robotiikan lisääntyessä entistä suurem-
pi merkitys. 

”Globaalissa taloudessa emme voi tehdä 
kotikutoisia ratkaisuja, jotka pahimmassa ta-
pauksessa karkottavat investointeja ja vievät 
työpaikkoja. Laatu ja osaaminen ovat Suomen 
kilpailuvaltteja. Se on nähty esimerkiksi Turun 
telakalla ja Valmetin autotehtaalla. Laatu edel-
lyttää myös hyvää johtamista. Työperäiset 
mielenterveysongelmat johtuvat liian usein 
huonosta johtamisesta. Siihen pitäisi kiinnit-
tää enemmän huomiota.”  •

Talous- ja sosiaalipolitiikka tukevat toisiaan
Työllisyysasteen nostaminen 

tärkein yhteinen tavoite
Yhteiskunnan vakaus on ollut suomalaisen hyvinvointipolitiikan suurin saavutus 

sotavuosien jälkeen. Vakaus on taannut hyvinvoinnin, mutta yhteiskuntarakennetta, 
taloutta ja ympäristöä ravistelevat muutokset lisäävät epävarmuutta. Valtiovarain-

ministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ja sosiaali- ja terveysministeriön 
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee korostavat talous- ja sosiaalipolitiikan yhteen-
sovittamisen tärkeyttä. Keskeisin tavoite on pitää ihmiset töissä ja työkykyisinä.

”Sosiaaliturvaverkkojen pitää toimia kannustavalla  
tavalla. Tulonsiirtojen ja työtulon yhdistäminen  
työllistymistä edistävästi on ehdottoman tärkeää.”

TEKSTI Jouko Marttila   KUVA Pekka Kiirala

6

100  vuottaSTM



Talous- ja sosiaalipolitiikka tukevat toisiaan
Työllisyysasteen nostaminen 

tärkein yhteinen tavoite

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri 
Martti Hetemäki (vas.) ja sosiaali- ja 
terveysministeriön kansliapäällikkö  
Päivi Sillanaukee (oik.)  korostavat  
talous- ja sosiaalipolitiikan 
yhteensovittamisen tärkeyttä.
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”Sirpaleisuudesta eheyteen, sosiaaliturva 
paremmin vastaamaan työn murrosta, kan-

nustinloukut pois”, perustelee STM:n va-
kuutusosaston ylijohtaja Outi Antila 

tarvetta sosiaaliturvan kokonaisuudis-
tukseen.

Työn murros kyseenalaistaa perin-
teisen työn ja toimeentulon yhtey-
den. Osa-aikaisuus ja määräaikaiset 
työsuhteet yleistyvät. Palkkatyön 
ja yrittäjyyden välinen raja kape-
nee. ”Miten muuttuva työ ja työt-

tömyysturva sovitetaan yhteen, kun 
palkkatyö ja itsensä työllistäminen tai 

yrittäjyys lomittuvat”, pohtii Antila yh-
distelmävakuutuksen mahdollisuuksia.
Hallituksen puoliväliriihessä käynnistetty 

”Työelämä on suuressa murroksessa, teknolo-
ginen kehitys ja globalisaation paine tulevat 
pesemään kaikki työprosessit ja ammatit uu-
siksi. Suomen kannalta on olennaista, miten 
tätä muutosta pystytään käyttämään hyväksi 
ja luomaan hyvinvoinnin seuraavaa vaihetta”, 
Antti Koivula sanoo. 

Ei luotsata vaan uudistetaan 

”Kuvittelin aiemmin, että meidän on pystyt-
tävä luotsaamaan hyvinvointivaltio läpi työn 
murroksesta. Suunta voisi muuttua, mutta 
laiva pysyy samana. Mutta meidän onkin uu-
distettava laivaa eli koko hyvinvointivaltiota”, 
Koivula sanoo. 

Työn tekeminen on tulevaisuudessa pirs-
taleisempaa ja monimutkaisempaa; selvät 
pelisäännöt ovat katoamassa. Perinteinen 
työikäisen, kahdeksasta neljään töitä tekevän 
työntekijän malli häviää. Tilalle tulee variaa-
tiota, esimerkiksi osatyökykyisiä, työtä tekeviä 
eläkeläisiä, pätkätyöläisiä ja alustataloudessa 
useita eri töitä tekeviä.

”Alustatalous voi pahimmillaan johtaa sii-
hen, että työnantaja perinteisessä merkityk-
sessä katoaa kokonaan. Työnantaja voi muut-
tua Uberin tai AirBnB:n kaltaiseksi alustaksi, 
jota ylläpidetään jostain muualta. Tai entä jos 
esimiehenä toimii robotti? Silloin meidän työ-
suojelullamme tai työterveydellämme ei ole 
enää vastinparia”, Koivula pohtii.

Työelämän murros 
koskee kaikkia suomalaisia
Millaista työtä teemme tulevaisuudessa? Voisiko robotti olla esimies? 
Pitäisikö töissä kokeilla enemmän? Työterveyslaitoksen pääjohtaja 
Antti Koivula uskoo, että Suomi voi selvitä työelämän murroksesta 
voittajana avarakatseisella asenteella. 

Digikelkasta voi  
helposti pudota

Koivulan mukaan ei rii-
tä, että ihmisille antaa 
viimeisimmät työväli-
neet käyttöön tai laittaa 
heidät kurssille. Pitää an-
taa aikaa leikkiä teknolo-
gialla, jotta voi kokeilemalla 
oppia, mikä on mahdollista. Tätä 
voi sitten soveltaa omassa työssään.

”Jos työelämä vedetään tuottavuus-
kisassa liian tiukoille, juostaan vanhoilla vä-
lineillä niin kovaa kuin pystytään, eikä ole 
aikaa miettiä, millainen uusi tapa toimia voisi 
olla.”

Teknologia myös eriarvoistaa ihmisiä, sillä 
kaikilla ei ole pääsyä uusimpaan teknolo-
giaan. Kehitys voi alkaa jo ensimmäisillä luo-
killa koulussa, kun joiltakin lapsilta puuttuvat 
älypuhelimet. Teknologian kelkasta voi yhtä 
lailla pudota, jos jää työttömäksi.

”Pahinta, mitä voi tapahtua on, että viedään 
nettiyhteys, jos sitä ei ole varaa maksaa. Miten 
paljon työttömiä pitäisi kouluttaa käyttämään 
modernia teknologiaa, ettei kynnys palata työ-
elämään kasva liian korkeaksi”, Koivula kysyy.

Malli, jolla työelämään tultiin kesätöiden 
kautta, ei enää toimi.  Nuorille sopivat työt ovat 
Koivulan mukaan kadonneet työelämästä, työ 
on murroksessa ja yritykset ovat tiukoilla. 

Tulevaisuuden sosiaaliturva 
vastaa työn murrokseen

TEKSTI  Katariina Ahonen   KUVA Työterveyslaitos

TEKSTI Kirsi Hakala KUVA STM

Työelämän monta muutosta
”Kun puhutaan esimerkiksi koneoppimisesta 
ja tekoälystä, emme tiedä, mihin se tulee työ-
elämää viemään. Nyt pitäisi olla hyvin nöyriä 
sen suhteen, mitä tulevaisuus voi loppujen 
lopuksi olla.”

Suomalainen työelämä on kokenut monta 
muutosta. Murroksissa menestyminen lähtee 
Koivulan mukaan siitä, että maailmaa katso-
taan mahdollisimman avarakatseisesti. Voitta-
jaratkaisu syntyy erilaista osaamista ja kulttuu-
ritaustoja yhdistämällä.

”Toiset uskovat kulta-aikaan, toiset kurjistu-
miseen. Kulta-aikaan siirtyminen vaatii osaamis-
ta ja sitä meillä tässä maassa riittää. On luotta-
musta ja kykyä sopia yhdessä asioista. Olemme 
tehneet sen historiassa ja pystymme siihen 
nytkin. Se on meidän selviytymistarinamme.” •

uudistustyö koordinoidaan Juho Saaren joh-
taman eriarvoisuustyöryhmän kanssa.  Val-
mistelu tuottaa tarvittaessa useita eri malleja 
seuraavia hallitusneuvotteluja varten.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa 
työllisyyttä ja toimeliaisuutta sekä vähentää 
eriarvoisuutta. Valmistelussa otetaan huo-
mioon muun muassa osatyökykyisten  
kärkihankkeen eteneminen ja perustu-
lokokeilun tulokset.  Tarkoitus on myös 
selvittää, millaisia kustannus-, työlli-
syys- ja tulonjakovaikutuksia ja muita 
vaikutuksia on sillä, jos asumisen tu-
keminen irrotetaan toimeentulo-
tuesta ja hoidetaan pelkästään 
asumisen tukien kautta.

Sosiaaliturvan uudistami-

nen on poikkihallinnollinen hanke ja mukana 
valmistelussa ovat valtioneuvoston kanslian 
lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö ja valtiovarainministeriö. •
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Sosiaali- ja  
terveysministeriön 

uudistettu 
strategia

Suomessa valtion ja kuntien rooli hyvinvoin-
tiyhteiskunnan takaajana on perustunut jul-
kisten palveluiden rahoittamiseen ja niiden 
tuottamiseen. Julkinen valta kantaa myös so-
siaalisia riskejä, mikä lisää työnantajien ja työn-
tekijöiden mahdollisuuksia parantaa tuotta-
vuutta ja talouskasvua. Tulevaisuudessa valtio 
kehittyy palvelualustaksi, jonka kautta eri toi-
mijat pystyvät tarjoamaan omia palvelujaan.  

Väestön ikääntyminen ja sisäinen muutto-
liike kasvukeskuksiin muuttaa yhteiskunnan 
rakenteita. Hyvinvointivaltion perusta ei muu-
tu, mutta toiminnan ja rahoituksen muodot 
muuttuvat. Valtio ja tulevaisuudessa mahdol-
lisesti maakunnat kantavat edelleen vastuun 
palveluista ja kansalaisten sosiaalisten riskien 
tasaamisesta. 

Työelämä on murroksessa, digitalisaatio 
sekä luo että hävittää työpaikkoja. Automaa-
tio, robotiikka ja tekoäly tulevat muuttamaan 
elämää tavalla, jota on vaikea täsmällisesti 
ennustaa. Uudet digitaaliset palvelut paran-
tavat tuottavuutta ja asiakaspalvelua, mutta 
mikä niiden vaikutus on kustannuksiin, sitä on 
vaikea ennustaa. Valtion on joka tapauksessa 

Valtio muuttuu palvelualustaksi
pystyttävä vastaamaan siitä, että sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat kaikkien kansalaisten 
saatavilla tasapuolisesti ilman, että eriarvoi-
suus kasvaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä suurimmat 
muutokset liittyvät työelämän murrokseen ja 
siihen, miten kaikki yksilöt saadaan pysymään 
kelkassa ja työuralla mahdollisimman pitkään. 
Jos kovin moni putoaa kyydistä, se heikentää 
samalla julkisten palvelujen rahoituspohjaa. 

Sote-uudistusta johtanut hallintopolitiikan 
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti näkee tule-
vaisuuden valtion palvelualustana, jonka kautta 
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimi-
jat voivat tarjota palveluitaan yhdenvertaisesti. 
Digitalisaatio vauhdittaa muutosta, vaikka kaik-
kia palveluita ei voi tarjota sähköisenä. 

”Tiedon on oltava ajantasaisesti sekä asiak-
kaiden että ammattilaisten saatavilla. Tiedon 
pitää liikkua järjestelmien yli saumattomasti. 
Palvelut täytyy saada helposti tarjolle ja niiden 
pitää olla helppokäyttöisiä, oli kyse sitten ter-
veydestä tai tulonsiirroista.”

Palveluntarjoajat tarvitsevat korkeatasoista 
asiantuntijapalvelua tuekseen. Pöysti ennakoi, 

että perinteinen keskusvirastomalli tekee pa-
luun tavalla tai toisella.

”Hajauttamisessa mentiin ehkä jo liian pit-
källe”, hän arvioi ja lisää samalla, että keskus-
virastosta puhuminen ei tarkoita välttämättä 

TEKSTI Jouko Marttila   
KUVA STM

vanhan sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituk-
sen kaivamista esiin, vaan keskusyksikkö voi 
joissain asioissa olla tietyn alan osaamiskes-
kus, yliopistosairaala tai tutkimuslaitos, joka 
tuottaa keskeisen tiedon. •

MUUTOS JA STRATEGIA

Suomalainen työ ja sen myötä hyvinvoinnin perusta ovat murroksessa. STM haluaa rakentaa 
eheää yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi on kestävällä pohjalla. Tavoitteena on osallisuutta ja osallis-
tumista tukeva Suomi, jossa hyvinvoinnin rahoitus on kunnossa, turvallisuus taattu ja STM:n rooli 
joustavana uudistajana toteutunut. •
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Suomi aktiivinen 
globaalin terveys- 
turvan edistäjä
Sitoutuminen terveysuhkiin varautumiseen 
on vuosien 2014–2015 Ebola-epidemian jäl-
keen vahvistunut. WHO otti käyttöön helmi-
kuussa 2016 evaluointityökalun (Joint Exter-
nal Evaluation, JEE), jonka avulla viranomaiset 
voivat arvioida kansainvälisen terveyssään-
nöstön (International Health Regulations, 
IHR) toimeenpanoa omassa maassaan. 
Kansainvälinen terveyssäännöstö velvoittaa 
YK:n jäsenmaat kehittämään ja ylläpitämään 
kykyä ehkäistä, havaita ja torjua riskejä, jotka 
voivat muodostaa kansainvälisen terveys- 
hätätilanteen.

Vapaaehtoinen ulkoinen maa-arviointi 
koostuu itsearvioinnista ja kansainvälisen poik-
kihallinnollisen tiimin toteuttamasta arviointi-
missiosta. Syyskuuhun 2017 mennessä vapaa-
ehtoinen arviointi oli tehty jo lähes 60 maassa. 
Suomen maa-arviointi toteutettiin maaliskuus-
sa 2017 (www.who.int/ihr/publications/WHO-
WHE-CPI-2017.24-Report/en/).

Suomi on toiminut aktiivisesti maailmanlaa-
juisen terveysturvallisuuden parantamiseksi 
eri foorumeilla, kuten kansainvälisessä ter-
veysturvallisuusohjelmassa (Global Health 
Security Agenda, GHSA), joka keskittyy rajat 
ylittävien bio- ja terveysuhkien torjumiseen. 
Ulkoisten maa-arvioiden työkalu kehitettiin 
Suomen GHSA-puheenjohtajakaudella. Par-
haillaan Suomi johtaa maiden, järjestöjen ja 
kehityspankkien JEE-Allianssia yhdessä Aust-
ralian kanssa. Suomen aloitteesta perustettu 
allianssi tukee WHO:ta ja maita arviointityössä 
ja kestävän terveysturvan edistämisessä.

Terveysturvallisuuden edistäminen vaa-
tii laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä. One 
Health -näkökulma korostaa ihmisten, eläin-

   TURVALLISUUS

Terveysuhkat eivät tunne valtioiden tai hallinnonalojen rajoja. Toimiva 
viranomaisyhteistyö on Suomen erityisvahvuus uhkien torjunnassa. 

"Suomi on ollut käynnistämässä kokonaan uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä, jolla varaudutaan 
terveysuhkiin ja torjutaan niitä maailmanlaajuisesti. Olemme jatkossakin vahvasti mukana kansainvälisessä 
terveysturvallisuuden rakentamisessa. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja hallintoalojen välillä –  myös 
kotimaassa – on välttämätöntä, jotta kaikki tieto on yhteensovitettuna käytössä."
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 

Yli rajojen leviävien tartuntatautien ja muiden 
tahattomasti tai tahallisesti syntyneiden ter-
veysuhkien torjuminen on noussut kansain-
välisen yhteistyön kärkiasiaksi. Avainasemassa 
on valtioiden kyky ehkäistä, havaita ja torjua 
riskejä, jotka voivat muodostaa kansainvälisen 
terveyshätätilanteen.

Keväällä 2017 valmistunut kansainvälinen 
JEE-arvio suitsuttaa suomalaisen järjestelmän 
saumattomasti toimivaa poikkihallinnollisuut-
ta terveysuhkien torjumisessa. ”Kyky pyyteet-
tömään, hallinnonalojen yli tehtävään yhteis-
työhön on uskomattoman suuri voimavara 
yhteisen terveyden ja kokonaisturvallisuuden 
vahvistamisessa”, sanoo maa- ja metsätalous- 
ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. 

”Olemme vuosikymmeniä edellä monia 
muita maita. Kannustan virkamiehiä, tutkijoita 
ja poliitikkoja kertomaan saavutuksistamme 
myös maailmalla. Suomi100-hengessä voim-
me vähän röyhistellä rintaakin”, Husu-Kallio 
toivoo. 

Elintarviketurvallisuudesta huolehtimi-
nen on Husu-Kallion työtä niin omassa 
ruokaministeriössä kuin kansainvälisissä 
tehtävissä. Euroopan elintarviketurvalli-
suusviranomaisen johtokuntaa vetävä Hu-
su-Kallio sanoo, että perustyökalut ovat 
EU-tasolla olemassa. ”Lainsäädäntöä voi 
toki yksinkertaistaa ja uudet riskit tulee 
huomioida. Nyt tärkeintä on huolehtia, että 
sääntöjä noudatetaan.”

Ahneuteen perustuvat ruokaskandaalit 
saavat Husu-Kallion vihaiseksi. ”Inhimillisiä 
erehdyksiä tapahtuu, mutta ruokaketjussa on 
rikollista toimintaa, jonka motiivina on talou-
dellinen voitto. Ruoalla ei pitäisi leikkiä.”

Kansainvälisessä keskustelussa ruoan mää-
rän lisäksi puhutaan nykyisin vahvemmin myös 
ruoan laadusta. Antibiootteja ei tulisi käyttää 
kasvun vauhdittamiseen, mutta ei myöskään 
korvaamaan huonoa hygieniaa. Ihmisten hyvä 
käsihygienia tai maatilojen tuotantohygienias-
ta huolehtiminen ovat yksinkertaisia, mutta te-
hokkaita tapoja ennaltaehkäistä terveysriskejä. 
”Tiede on tuonut paljon mikrobiologiaan, mut-
ta perusasioiden pitää olla kuitenkin kunnossa”, 
Husu-Kallio muistuttaa. •

TEKSTI  Kirsi Hakala   
KUVA Satu Salo-Jouppi

Maa- ja metsätalousministeriön  
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Suomi kärkimaa terveysturvan puolustajana

Suomen terveysturvallisuutta arvioinut kansainvälinen arviointiryhmä ja kansallisen maa-arvion 
valmisteluryhmän jäseniä Säätytalossa. Ala- ja keskirivit: Maria Axelsson, Aura Timen, Carmen Varela 
Santos,  Anders Tegnell, Tanja Schmidt, Anni Virolainen-Julkunen, Angela Wirtz, Nirmal Kandel, Simo 
Nikkari, Henk Jan Ormel, Jukka Lähesmaa Takana: Agnes Molnar, Taneli Puumalainen, Sebastian Hielm, 
Larry Kerr, Ran Adelstein, Jouni Pousi

Kuvateksti näille kuville?

TEKSTI  Kirsi Hakala  KUVAT STM

Kansainvälisen terveysturvallisuusohjelman 
(GHSA) kokous Genevessä. Outi Kuivasniemi 
STM (oik.), Päivi Sillanaukee STM, Laura 
Holgate National Security Council, 
Tom Frieden CDC, Jimmy Kolker USA:n 
terveysministeirö HHS, Tom Kenyon CDC

ten ja ympäristön kytkeytymistä toisiinsa.  Ter-
veysturvallisuuden kehittämisessä on kuiten-
kin tärkeää ottaa huomioon myös esimerkiksi 
bioturvallisuuden, puolustuksen, liikenteen ja 
logistiikan, sekä kaupan ja matkailun sektorit.  

Suomessa työtä on tehty sosiaali- ja terveys-
ministeriön, puolustusministeriön, ulkoasiain-
ministeriön, maa- ja metsätalousministeriön 
sekä sisäministeriön ja niiden hallinnonalojen 
laitosten kesken. STM koordinoi työtä. •
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Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt sel-
västi, ja yhä harvempi juo itsensä humalaan. 
Myös nuorten tupakkakokeilut ja päivittäi-
nen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 
2000-luvulla. Nuuskan ja sähkötupakan käyttö 
on kuitenkin lisääntynyt. Nuorten elintapojen 
muutoksissa on myös muita huolia: ylipai-
noisten ja vähän liikkuvien määrä on korkea. 
Lukiolaisten elintavat ovat terveellisemmät 
ammattiin opiskeleviin verrattuna.

Oululaisen Rankat Ankat -salibandyseuran 
pelaajat Elli Kylmäluoma ja Julia Kaan pitä-
vät päihteettömyyttä itsestään selvänä – ja 
tavoitteellisen harjoittelun kannalta myös 
välttämättömänä. Lukion syksyllä aloittaneet 
tytöt eivät pelaa vain oman ikäluokkansa 
joukkueessa, vaan tähtäimessä ovat nuorten 
maajoukkuetehtävät ja naisten liiga.

Liikunnalliset lukiolaiset ovat harrastaneet 
eri urheilulajeja. Elli päätyi salibandyn pariin 

jo seitsemän vuotta sitten. ”Menin katsomaan 
poikien treenejä kaverin kanssa ja innostuin”, 
hän kertoo. Kaverin harrastus jäi yhteen ker-
taan, mutta Ellin arki-illat täyttyvät nykyään 
treeneistä ja viikonloput kisoista. Urheilulukio-
laisen arkiaamutkin alkavat harjoittelulla. B-tyt-
töjen joukkueen kapteenina pitkään toiminut 
Elli on pelannut myös poikajoukkueissa.

Julia aloitti salibandyn vasta kolme ja puoli 
vuotta sitten, mutta on noussut nopeasti luot-
topelaajaksi. Vauhdikas kehittyminen motivoi, 
mutta tärkeitä ovat myös harrastuksen myö-
tä tulleet kaverit ”pelimatkojen myötä myös 
etelästä”. Sählyä Julia pitää helppona lajina 
kaikille, sillä harrastustasolla ei tarvita erikoisia 
taitoja tai kalliita välineitä. ”Sählyyn on helppo 
mennä mukaan. Jokainen osaa pelata. Riittää, 
kun tykkää juosta”, arvioi Julia.

Terveellinen ja riittävä ravinto tukee harjoit-
telua. Vinkkejä ruokavalioon tuleekin myös 

Nuorten elintavoista
Nuorten terveystapatutkimus 2015, 
Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden 
käyttö 1977–2015, Sosiaali- ja terveysminis-
teriön raportteja ja muistioita 2015:28
Kouluterveyskysely 2017 (thl.fi)

TEKSTI  Kirsi Hakala   KUVA Jaani Föhr

valmennuksen yhteydessä. ”Peruskotiruokaa, 
ei pizzaa”, kumpikin kertoo.

Nikotiinituotteista tupakka on Oulun seu-
dulla enemmän tyttöjen juttu, kun taas pojat 
käyttävät enemmän nuuskaa. Alkoholin käyt-
töön saattaa liittyä rehvastelua, mutta raittiille 
nuorille ei päihteettömyydestä kuittailla. ”Lii-
kutaan eri porukoissa.”

Palloilulajeissa nuuskan käyttö herättää 
keskustelua. Myös salibandyliitolla on ehdo-
ton nollatoleranssi joukkueiden tapahtumissa 
nuuskaan ja muihin päihteisiin. Ellin ja Julian 
mukaan Oulun salibandypiireissä nuuska ei 
juuri nouse esille. ”Ei se kuulu tavoitteelliseen 
harjoitteluun edes poikien joukossa.”

Kansainvälisen salibandyliiton pääsihteeri 
ja lajin valmentajana toiminut John Lilje-
lund kertoo, että monin paikoin Suomessa 
nuuska on ongelma lajin parissa. Nuuska le-
visi jääkiekosta salibandyyn. ”Hallit näyttivät 
aiemmin hirveiltä. Nykyinen käytäntö kahden 
minuutin jäähystä nuuskasta on vähentänyt 
käyttöä.”

John näkee eroja salibandyharrastajien 
elintavoissa tyttöjen ja poikien välillä. Yksi syy 
on, että vaikka tyttöharrastajien määrä ja taso 
ovat nousseet nopeasti, niin valtaosa harras-
tajista on kuitenkin poikia. ”Tyttö- ja naispe-
laajat ovat kunnollisia ja tunnollisia. Sen sijaan 
monelle pojalle urheilu toimii pelastajana.” •

TEKSTI  Mia Mäkipää

Nuorten 
raittius 
yhä yleisempää

Yeesi  
– nuorten oma 
mielenterveysseura

Yeesi on vuonna 2011 perustettu nuorten 
oma, valtakunnallinen mielenterveysseura. 
Yeesi syntyi, kun sen perustajat huomasivat, 
ettei Suomen mielenterveysseuroissa ol-
lut nuorille suunnattua omaa toimintaa tai 
yhteisöä. Yeesin on nuorten mielenterveys-
seura, joka pyrkii nostamaan nuoret oman 
elämänsä toimijoiksi ja yhteisö, jossa nuoret 
voivat tukea sekä omaa että toistensa mie-
lenterveyttä vapaaehtoistoiminnan ja ver-
taistoiminnan avulla.

”Me voimme kaikki tehdä töitä edistääk-
semme ja ylläpitääksemme hyvää mielen-
terveyttä”, huomauttaa Heikki Luoto, Yee-
sin toiminnanjohtaja.

Yeesin vapaaehtoisina toimii ihmisiä eri-
laisilla mielenterveystaustoilla sekä ihmisiä, 
jotka muuten haluavat olla mukana edis-
tämässä nuorten mielenterveyttä. Yeesin 
vapaaehtoistoiminta on monenkirjavaa, ja 
kukin osallistuu omien voimavarojensa mu-
kaan. Tehtävät vaihtelevat blogikirjoituksista 
pidempiaikaisiin projekteihin ja kouluvie-
railuihin. Luodon mukaan erityisen tärkeitä 
ovat mahdollisuudet päästä puhumaan 
kouluissa ja virastoissa mielenterveysasiois-
ta nimenomaan nuorten omalla äänellä.

”Nuorten täytyy päästä oman elämänsä 
ja mielenterveytensä aktiivisiksi puolesta-
puhujiksi ja edistäjiksi”, Luoto toteaa. •

Elli (vas.) Juliasta: ”Taitava, pallo- 
varma puolustaja.” Julia (oik.) Ellistä:  
”Monipuolinen, sekä pelinrakentaja  
että maalintekijä.”

Nuorten elintavat ovat kehittyneet hyvään suuntaan.  
Salibandya pelaavat Elli Kylmäluoma ja Julia Kaan 
pitävät päihteettömyyttä ja terveellistä ravintoa itsestään 
selvänä, mutta myös osana tavoitteellista harjoittelua.

• Raittiiden alaikäisten nuorten määrä on lisään-
tynyt 2000-luvun alusta, mutta 18 vuotta täyt-
täneiden säännöllinen alkoholinkulutus kasvaa. 
Miesten humalahakuinen juominen lisääntyy 
tutkimusten mukaan 25-vuotiaaksi asti. Kaikkein 
suurimpia alkoholin maksimimääriä raportoivat 
20–29-vuotiaat aikuiset nuoret.

• Nuorten tupakanpoltto on vähentynyt: vuonna 
2015 yhdeksäsluokkalaisista pojista noin 12 pro-
senttia ja tytöistä noin kymmenen prosenttia tu-
pakoi päivittäin.

• Nuorten nuuskan käyttö ja kannabiskokeilut ovat 
kasvaneet. Vuonna 2016 13,5 prosenttia suomalai-
sista nuorista aikuisista (18–35-vuotiaat) oli käyttä-
nyt kannabista. Myös nuorten asenteet kannabis-
ta kohtaan ovat lieventyneet.

• Suomi on kärkimaita nuorten aikuisten amfetamii-
nin käytössä.

• Jopa viidesosa nuorista kärsii mielenterveydenhäi-
riöistä, ja päihteiden käyttö lisää niitä. Huumeiden 
käyttöön yhteydessä olevien mielenterveyden häiri-
öiden määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi.

Päihteiden käyttö lisää nuorten 
mielenterveysongelmia
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Mikolanniemet  
jakavat vanhemmuuden

Niina ja Tuomo ovat vähän päälle kolme-
kymppinen pariskunta Helsingin Jätkäsaa-
resta. Heillä on kolme lasta. Esikoinen täyttää 
kohta neljä, ja puolivuotiaat kaksoset jokelte-
levat lattialla.

Jo ennen lasten hankkimista pariskunnalle 
oli itsestään selvää, että kumpikin olisi vuo-
rollaan lasten kanssa kotona. ”Oltiin puhuttu 
keskenämme, että olen sen vuoden verran 
kotona”, Niina kertoo, ”ja Tuomo on sen pe-
rään vajaan vuoden”. Tuomo oli myös lasten 
syntyessä kaksi kuukautta kotona. Parivuotias 
voisi sitten mennä päivähoitoon. 

Tuomo on LähiTapiolalla myyntihommissa. 

Työnantajan ja työkavereiden puolelta pitkiin 
vapaisiin on suhtauduttu kannustavasti. 

”Pidän vanhempainvapaata vahvasti oikeu-
tenani. Samalla olen halunnut antaa työnan-
tajalle mahdollisuuden varautua pitkiin va-
paisiini ja kertonut suunnitelmistani vapaiden 
suhteen jopa vuoden etukäteen.” 

Pitkiin vapaisiin valmistauduttiin talous-
suunnittelulla. Säästöjäkin oli. Kun ensimmäi-
nen lapsi ilmoitti tulostaan, Tuomo muutti 
aktiivisesti työelämäkuvioitaan ajamalla yri-
tyksensä alas. LähiTapiolalle yrityksen kautta 
tehty työ muuttui työsuhteeksi, mikä sopi pa-
remmin lapsiperheen tilanteeseen. 

TEKSTI Jukka Relander  KUVA Pekka Kiirala

STM on käynnistänyt Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lan kunniaksi kolme uutta 
avustusohjelmaa, joiden ta-
voitteena on eriarvoisuuden 
vähentäminen ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien tukeminen. Suomi 100 
-avustukset kohdennetaan sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen hankkeisiin.

Kaikille eväät elämään -avustusoh-
jelmalla tuetaan lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vä- 
hennetään eriarvoisuutta ja torjutaan ylisu-
kupolvisen syrjäytymisen uhkaa. Ohjelman 
kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa 
tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät 
perheet. Ohjelmaan valituissa hankkeissa 
puututaan esimerkiksi kaltoinkohteluun ja 
turvattomuuteen sekä tuetaan perheitä, 
joissa toinen vanhemmista sairastaa pitkä-
aikaista sairautta.

Toimintakyky kuntoon -avustusohjel-
man kohderyhminä ovat työikäiset suoma-
laiset, joiden toimintakyky on heikentynyt 
tai vaarassa heikentyä. Tavoitteena on muun 
muassa lisätä arjen liikuntaa ja tukea elinta-
pojen muuttamista terveellisemmiksi.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa 
-avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen  
roolia ja toimijaverkostojen muodostumis-
ta sote- ja maakuntauudistuksessa sekä 
maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistyön tukena.  Järjestöillä 
on erityisen tärkeä tehtävä toimivien palve-
lupolkujen muodostamisessa, kokemustie-
don keräämisessä sekä asukasosallisuuden 
edistämisessä. Lisäksi tuetaan kansalaisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja 
toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

Avustusohjelmat rahoitetaan ennen 
rahapeliyhteisöjen yhdistämistä muodos-
tuneista jakamatta jääneistä pelituotoista. 
STM kohdentaa avustusohjelmiin yhteen-
sä noin 40 miljoonaa vuosina 2017–2020. 
Ensimmäisenä vuonna sosiaali- ja terveys-
ministeriö jakoi yhteensä 5,1 miljoonaa 
euroa 70 järjestön hankkeisiin Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
 ehdotuksen pohjalta. •

Juhlavuoden  
avustusohjelmilla  
tuetaan yhden- 
vertaisuutta

Pohjoismaisen vertailun mukaan suomalaiset 
isät käyttävät vanhempainvapaita hyvin vähän. 
Mikolanniemille oli alusta asti selvää, että 
molemmat vanhemmat ovat lasten kanssa 
kotona.
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Tuomo ja Niina eivät ole perineet vanhem-
muuden mallia kotoa, sillä kummankin van-
hemmat ovat eronneet. Valmiin mallin puute 
vapautti luomaan käytännön itse. Asiasta kes-
kusteltiin paljon, jo ennen kuin lapset päätet-
tiin hankkia. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teke-
män pohjoismaisen vertailun mukaan suo-
malaiset isät ovat häntäpäässä vanhempain-
vapaiden käytössä. Mikolanniemet kaipaisivat 
järjestelmään lisää joustoa. Lastaan imettävän 
äidin on luontevaa olla alkuvaihe kotona, 
mutta se syö suuren osan ansiosidonnaisesta 
vanhempainlomasta, jonka vanhemmat voivat 
jakaa. Niinan mukaan auttaisi, jos äiti voisi ottaa 
hoitovapaata jo ennen kuin kaikki ansiosidon-
naiset vanhempainlomat on käytetty. Niin van-
hempainvapaata säästyisi myös isälle. •

Tasa-arvo
on tärkeää 
suomalaisille
Suomessa säädettiin tasa-arvolaki vuonna 
1986. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen ja 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjin- 
nän ja tukee naisten ja miesten välistä tasa- 
arvoa. Katso lisää tasa-arvon kehittymisestä 
Suomessa: 
stm.fi/140-vuotta-tasa-arvotyota
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Omista hölmöilyistä oppineena  
nuorisotyöhön
Porvoolainen Jouni Pajumäki muutti 
16-vuotiaana omilleen, yksinkertaiseen metsä-
mökkiin ilman mukavuuksia.  Mitään erityistä 
syytä kotoa muuttoon ei Jounin mukaan ollut. 
Ehkä se oli halu itsenäistyä ja tarve yksityisyy-
teen, hän miettii nyt, kahdeksan vuoden jäl-
keen. Koulunkäynti kuitenkin kärsi.  Poissaolot 
huitelivat sellaisissa lukemissa, että tarkkailu-
luokan opettaja väläytteli jättävänsä luokalle. 

Lopulta Jouni ei mennyt edes todistusten-
jakoon, koska ehdoton 400 tunnin poissa-
olokatto oli mennyt rikki. Päästötodistuksen 
Jouni kuitenkin sai, ja opettaja oli Jouniin 
tuskaantuneena korottanut numeroita nippa 
nappa riittävälle tasolle.

Terveydenhuollon oppilaitoksen soveltu-
vuuskokeet, joihin Jouni sitten hakeutui, me-
nivät mainiosti, mutta jo muutaman kuukau-
den jälkeen motivaatio lopahti. Samoin kävi 
muidenkin opiskeluyritysten kanssa. ”Jossain 
vaiheessa luovutin, ja päihteiden käyttö tuli 

kuvioihin. Nelisen vuotta tuli hölmöiltyä ja ki-
pattua alkoholia lähes päivittäin.”

Rakastuminen ja muutto Tampereelle tyt-
töystävän perässä merkitsivät elämänmuu-
tosta. ”Halusin normaaliin elämään. Omista 
hölmöilyistä viisastuneena halusin päästä 
auttamaan nuoria, jotka eivät tunnu löytävän 
omaa paikkaansa.”

Työvoimatoimiston kautta Jouni löysi Sil-
ta-Valmennuksen kuntouttavaan työtoimin-
taan, jossa SoTe-työpajalaiset toimivat muun 
muassa ikäihmisten ja kehitysvammaisten 
asiointiapuna. Kolmen viikon työpajajakson 
jälkeen Jounille tarjoutui kuitenkin mahdol-
lisuus juuri siihen, mitä hän oli tavoitellut: 
päästä tekemään töitä nuorten kanssa. Silta- 
Valmennus haki tsempparia, jonka tehtävänä on 
olla nuorten työpajalaisten tukena ja turvana. 

”Tiedän miltä tuntuu, kun elämä potkii 
päähän. Mutta omiin valintoihin voi myös vai-
kuttaa”, Jouni sanoo. Hän osallistuu myös itse 

työpajojen toimintaan. ”Jos joku näyttää jää-
vän ulkopuolelle, niin yritän saada mukaan, tai 
sitten tehdään jotain kahdestaan. Kuuntelen 
mielelläni, ja omista nuoruuskokemuksista on 
tässä työssä apua.”

Tsempparipestin jälkeen Jouni toivoo pääse-
vänsä oppisopimuksella nuoriso-ohjaajakoulu-
tukseen. Vaihtoehtojakin näyttää olevan tar-
jolla, jos oppisopimus ei toteudu. ”Esimies on 
luvannut, että eivät jätä oman onnensa nojaan.”

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen 
kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö, joka 
tarjoaa palveluja nuorille. Yhdistys koordinoi 
STM:n Suomi100-avustusohjelmaa Toimin-
takyky kuntoon. Jouni Pajumäki on palkattu 
yhdistykseen STEAn Tsempillä Työelämään/
Paikka auki -ohjelman rahoituksella. •

“Halusin päästä auttamaan nuoria,  
jotka eivät tunnu löytävän omaa paikkaansa.”

TEKSTI Kirsi Hakala KUVA Pekka Huttunen

”Itä-Suomessa sanotaan, että en mie mikkää 
vanha oo, mie oon vaa kauva elänt!”, Leena 
Markkanen sanoo. 70-vuotias Markkanen 
on ollut eläkkeellä vuodesta 2010, mutta hän 

Kolmas ikä 
Vanhus-käsitteen sijaan nykyisin on alettu 
puhua kolmannesta iästä, jolla piirretään ai-
empaa myönteisempää vanhuuden kuvaa. 
Kolmannen iän katsotaan alkavan 60-vuotiaa-
na ja se kestää vanhuuteen, jonka katsotaan 
alkavan 85-vuotiaana. On alettu puhua on-
nistuvasta ikääntymisestä. Aktiivisten elämän-
tapojen lisäksi siihen liittyy ajatus, että van-
heneminen on luonnollinen ilmiö. Kolmatta 
ikää elävät ovat kuitenkin yksilöitä: osa haluaa 
osallistua, osa viihtyy yksin ja jotkut perehty-
vät johonkin haaveissa olleeseen taitoon, ku-
ten maalaukseen tai kieltenopiskeluun. •

ei halua käyttää itsestään vanhus-sanaa. Hän 
ei pidä itseään vanhana. ”Kuinka moni muu 
mummo pistää tämmöiset muovikorvakorut!” 
Markkanen sanoo ja naurahtaa.

Markkanen on aina harrastanut paljon. Hän 
laulaa, sienestää ja marjastaa. Hän on kirjoit-
tanut runokirjan. Hän lukee ja nauttii käsitöis-
tä. ”Kun jäin eläkkeelle, liityin heti Tuusulan 

Eläkkeensaajiin”, Markkanen 
sanoo. Kotikaupungissaan 
Lappeenrannassa Markka-
nen käy luku- ja kirjoitus-
piireissä ja on aktiivinen 
seurakunnan toiminnassa. 

”Ystäviin pidän yhteyttä Facebookilla ja Sky-
pellä.”

Kaksi vuotta sitten Markkasen elämä py-
sähtyi, kun hänen miehensä sairastui syö-
pään ja nukkui pois. Markkanen ei kuiten-
kaan jäänyt paikalleen. Hän ahkeroi kesän 
pihahommissa. Syksyn tullessa Markkanen 
ymmärsi, miten seurallinen ihminen hän on 
aina ollut. ”Nykyään puhutaan paljon yksi-
näisyydestä, mutta vanhuksille järjestetään 
erittäin paljon ohjelmaa. Yksinäisyys on hy-
vin pitkälle peiliin katsomisen paikka”, hän 
toteaa.

Markkanen on nykyään uudessa parisuh-
teessa. Hän löysi deittipalvelun avulla Jaa-
kon, joka on kuin sielunkumppani. Markka-
nen tuntee voivansa paremmin kuin pitkään 
aikaan: On ystävä, joka lähettää herttaisia 
viestejä Lappeenrannasta. On 
kerho- ja yhdistystoiminnat, 
jotka pitävät Markkasen kii-
reisenä. Tärkeää on myös 
se, että Markkanen tuntee 
itsensä hyväkuntoiseksi. 
”Elän elämäni parasta ai-
kaa”, hän tiivistää. •

TEKSTI Elina Kirvesniemi  KUVA Pekka Kiirala

Eläkeläisen ei tarvitse jäädä yksin: 

Ikäihmisille järjestetään 
paljon ohjelmaa

Leena Markkanen Tuusulan  
eläkkeensaajien kuoron harjoituksissa.

Jouni Pajumäki pelaamassa mölkkyä 
nuorten työpajalaisten kanssa.

IHMISEN ASIALLA  

“Elän elämäni 
parasta aikaa.”
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Hyvinvoinnin 100 vuotta
Hyvinvointia on rakennettu Suomessa hartiavoimin viimeisen sadan vuoden aikana.  
Monen historiallisen uudistuksen vaikutukset ulottuvat nykypäivään asti. 

Teollistumisen varhaisessa vaiheessa 1800-lu-
vulla työpäivät saattoivat olla jopa 16 tunnin 
mittaisia. Vaatimus työajan lyhentämisestä 
kuului työväenliikkeiden tavoitteisiin alusta 
alkaen. Suomessa tavoite kahdeksan tunnin 
työajasta kirjattiin SDP:n Forssan ohjelmaan 
1903, mutta tarvittiin isompia yhteiskunnal-
lisia mullistuksia ennen kuin tavoite toteutui. 

Venäjällä kahdeksan tunnin työaika alkoi 
yleistyä jo keväällä 1917, maaliskuun vallanku-
mouksen jälkeen. Tämä heijastui välittömästi 
Suomeenkin. 

Julkisen sektorin työntekijät alkoivat vaatia 
itselleen kahdeksantuntisia päiviä huhtikuus-
sa 1917. Helsingin kaupunginvaltuuston kä-
sitellessä ehdotusta eduskunnan puhemies 
Kullervo Manner soitti kaupungintalolle ja 
kertoi, että 4 000 sotilasta oli juuri käynyt esit-

tämässä vaatimuksen lyhennetystä työajasta. 
Valtuusto päätti hyväksyä esityksen. 

Sotilaat olivat liikkeellä tukeakseen saman-
aikaista Metallin lakkoa, joka alkoi 18.4. Me-
talliteollisuuden tärkein asiakas oli tuolloin 
Venäjän armeija, joten sotilaiden asettuminen 
lakkolaisten tueksi tuli yllätyksenä työnantajil-
le. Venäjä oli edelleen sodassa, josta irtautui 
vasta seuraavana syksynä.

Yleinen tunnelma oli niin räjähdysherkkä, 
että työnantajat suostuivat työajan lyhennyk-
seen vielä saman päivän aikana, vaikka am-
mattiliittoa ei vielä oltu virallisesti hyväksytty 
edes keskustelukumppaniksi. Muut teollisuu-
denalat seurasivat perässä samana keväänä. 
Kaikki alat kattava laki kahdeksan tunnin työ-
ajasta säädettiin vain viikko ennen maamme 
itsenäistymistä, marraskuussa 1917.

Sata vuotta kahdeksan  
tunnin työpäiviä

1910-luku 
Kieltolaki lietsoi alkoholin 
salakauppaa
Kesäkuussa 1919 alkanut kieltolaki sai alkoho-
lin salakaupan rehottamaan. Kieltolaki päättyi 
vuoden 1931 kansanäänestyksen tuloksena.  
Eduskunta sääti helmikuussa 1932 uuden vä-
kijuomalain, jossa alkoholijuomien myynnistä 
tehtiin valtion yksinoikeus. 

1910-luku
Lastenkodeissa huolehdittiin  
orpojen lasten hyvinvoinnista
Raivolan lastenkoti aloitti toimintansa loka-
kuussa 1918 Vammelsuun kylässä sotaor-
pojen lastenkotina. Lastenkodin tiloihin pe-
rustettiin 1929 sosiaaliministeriön alainen 
väliaikainen Kannaksen ammattikoulukoti. 
Se oli sisäoppilaitos, jossa annettiin ammat-
tiopetusta maataloudessa, käsiteollisuudessa 
ja kotitaloudessa. 

1930-luku

Kansaneläkelaki  
koski koko kansaa 
Ensimmäinen kansaneläkelaki hyväksyttiin 
1937 ja se tuli voimaan asteittain. Laki enteili 
uutta vaihetta suomalaisessa sosiaalipolitii-
kassa, sillä se oli ensimmäinen koko kansaa 
koskeva laki.  Kaikki 18 vuotta täyttäneet Suo-
messa asuvat työkykyiset henkilöt kuuluivat 
vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen 
piiriin. Kansaneläkejärjestelmä muutti merkit-
tävästi sosiaaliturvan painopistettä, joka oli ai-
kaisemmin ollut vahvasti köyhäinhoitovaltai-
nen. Samalla sosiaaliturvan kattavuus koheni 
huomattavasti. 

Lapsia Raivolan lastenkodin metalliosastolla.

1.

2.

3.

Kuvien lähdetiedot: 1. Helsingin kaupunginmuseo, Ivan Timiriasew 1924, 2. STM:n arkisto, 3. Kansan arkisto 1917, kuvaaja ei tiedossa, 4. Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja ei tiedossa, 5. SA-Kuva, kuvaaja ei tiedossa,  
6. Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja ei tiedossa. Lehtileikkeitä on käytetty seuraavista arkistoista: Kansalliskirjasto, Porvarillisen Työn Arkisto, Päivälehden arkisto, Työväen Arkisto.

Pirtukanistereiden myyntiä Helsingin  
Rautatientorilla kieltolain aikana
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1940-LUKU

SOSIAALISET INNOVAATIOT,  

SUURET IKÄLUOKAT

HISTORIA 

Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä Suomessa 
oli korkea imeväis- ja lapsikuolleisuus. Tilanne 
koheni, kun sosiaaliturva kehittyi. Äitiysavustus 
otettiin käyttöön vuonna 1937, ja kunnallinen 
neuvola tuli lakisääteiseksi 1944. Pohjoismaisen 
mallin mukaan suunniteltu lapsilisä kirjattiin la-
kiin vuonna 1948. Laki äitiysavustuksen ja -pak-
kauksen myöntämisestä kaikille odottaville 
äideille tuli voimaan 1949.

Raskaista sotavuosista huolimatta lapsiper-
heitä koskeva lainsäädäntö eteni harppauk-
sin. Myös penisilliinin yleistyminen, vastasyn-
tyneiden rokotukset sekä kehittynyt hygienia 
laskivat lapsikuolleisuutta. Äitiyspakkaus ja 
neuvoloiden terveysvalistus paransivat äitien 
ja lasten terveyttä. Sotien jälkeen syntyivätkin 
Suomeen vuosisadan suurimmat ikäluokat.

1940-luku oli sosiaalisten innovaatioiden 

kultainen vuosikymmen. Suomalainen äitiys-
pakkaus on maailmanlaajuisesti tunnettu me-
nestystuote, jonka sisältöön vaikuttavat sekä 
yhteiskunnalliset arvot että muotivirtaukset. 
Arvo Ylpön käynnistämän neuvolajärjestel-
män säilyttäminen ennallaan myös tulevassa 
soteuudistuksessa on saanut lähes kansanliik-
keen taakseen, ja neuvolapalvelut tavoittavat 
käytännössä lähes kaikki odottavat äidit.

1950-luku
Sairaalalaitoksen perustaminen  
ja huoltoapulaki paransivat  
ihmisten perusturvaa 

Lapsi valohoidossa sairaalassa.

Sotakorvausten jälkeen 1950-luvulla alkoi hyvinvointivaltion rakentaminen. 
Silloin sai alkunsa sairaalalaitos, ja kansaneläkejärjestelmä muokattiin uudelle 
pohjalle. Myös ihmisten perusturvan tasoa nostettiin. 

Vanhan köyhäinhoitolain tilalle tuli vuonna 1956 huoltoapulaki, joka vel-
voitti kunnat antamaan huoltoapua sitä tarvitseville. Apua pystyi nyt saamaan 
myös kotikunnan ulkopuolella. Huoltoapulaki painotti avohoitoa ja sellaista 
auttamista, joka edisti avustettavien omatoimisuutta. Laitoshuoltoon tuli 
turvautua vain silloin, kun avohuollon toimenpiteet eivät riittäneet. Yksilön 
vastuu oli edelleen huoltotoiminnan perusta ja sosiaalihuollon tuli olla tar-
peenmukaista ja tilapäistä.

1940-luku

Tapaturma- 
vakuutus kaikille 
TYÖTÄTEKEVILLE
Työtapaturmia oli korvattu jo viiden vuosi-
kymmenen ajan. Vasta 1940-luvulla tapatur-
mavakuutuslaki laajeni koskemaan kaikkia 
työtä tekeväisiä. Aiemmin vain ruumiillista 
työtä tehneet olivat saaneet korvauksia. Nyt 
mukaan otettiin myös henkisen työn tekijät. 
Korvaustasojakin nostettiin. Laissa oli muka-
na ensimmäisen kerran myös viitteitä kun-
toutukseen.

4.

5.

6.

Äiti vastaanottamassa äitiyspakkausta 40-luvulla.
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1970-luku 
Kun Marlboro- 
miehet hävisivät  
lehdistä
Sotien jälkeen lähes kaikki miehet polttivat, 
eikä tupakointia erityisemmin säädelty. Sää-
dökset koskivat lähinnä paloturvallisuutta. 
Tilanne oli sama myös muualla maailmassa. 
Myös nuorten tupakointi oli yleisempää kuin 
nykyisin ja 1970-luvulla naisten tupakointi al-
koi yleistyä. 

1970-luvun alussa tupakan terveyshaitois-
ta alettiin puhua, ja vuonna 1976 Suomeen 
säädettiin tupakkalaki. Tullessaan voimaan 
vuonna 1977 se oli kansainvälisesti todella 
edistyksellinen. Se sisälsi muun muassa tu-
pakkatuotteiden mainontakiellon, kiellon 
myydä tupakkatuotteita alaikäisille, savutto-
mat julkiset tilat ja tupakointikiellon julkisessa 
liikenteessä.  

Lakia on myöhemmin  kiristetty.  Vuonna 
1995 kiellettiin työpaikkatupakointi ja nuus-
kan myynti.  Ostoikärajaa nostettiin 18 vuo-
teen. Vuonna 2007 ravintolatupakointi rajoi-
tettiin erityisiin tupakkahuoneisiin, ja vuoden 
2010 tupakkalain tavoitteena on saada tupa-
kointi loppumaan kokonaan. 

1970-luku

Päivähoito  
vapautti naiset töihin 
kodin ulkopuolelle

1980-luku

VANHUS- JA  
KOTIPALVELU 
helpotti iäkkäiden  
asumista kotona
1980-luvulla yleistyivät palvelutalot, joissa 
ikääntyvät voivat asua itsenäisesti omissa ko-
deissaan, mutta saivat tarpeen mukaan apua 
kotipalvelun hoitajilta. Hoitajat huolehtivat tar-
vittaessa esimerkiksi lääkkeiden antamisesta, 
siivouksesta ja peseytymisestä. Osa asukkaista 
pystyy elämään arkeaan täysin itsenäisesti ja 
toisaalta kotihoidon avulla heikompikuntoiset-
kin voivat asua tuetusti omassa kodissaan.

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa kau-
pungistuminen ja  naisten työssäkäynti yleis-
tyivät. Kuntien, järjestöjen tai kirkkojen järjes-
tämää päivähoitoa oli tarjolla vain harvoille. 
Siksi tuona aikana oli tavallista, että lapset 
viettivät iltapäivällä useita tunteja yksin pihoil-
la avain kaulassaan

Vuonna 1973 voimaan tullut laki lasten päi-
vähoidosta on yksi 1970-luvun tärkeimmistä 
perhepoliittisista muutoksista. Se velvoitti 
kunnat tarjoamaan lapsille päivähoitopaikko-
ja. Uusi laki laajentui koskemaan myös per-
hepäivähoitoa sekä leikki- tai kerhotoimintaa. 
Tavoitteena oli luoda järjestelmä, joka tarjoaa 
perheille lakiin perustuvia, tasaveroisia ja vaih-
toehtoisia hoitomuotoja. 

1970-luku

Terveyskeskukset nousivat 
Suomeen vauhdilla – samalla  
lääkäreiden määrä kasvoi
Uusi kansanterveyslaki muutti vuonna 1972 
kuntien tehtäviä. Kansanterveyslaki toi kun-
nille uusia velvoitteita, joista yksi oli terveys- 
keskusten perustaminen. Lisäksi kuntien piti 
järjestää asukkailleen sairaankuljetus, koulu-
terveydenhoito ja hammashoito.

Suomen terveydenhuoltoa haluttiin muut-
taa niin, että koko maahan saadaan tasapuo-
liset terveyspalvelut ja hyvää neuvontaa. Pe-
rusterveydenhuollon laatua haluttiin myös 
parantaa – kansanterveyslaki olikin suurin 
sodanjälkeinen terveydenhuollon uudistus.

Pääosa Suomen terveyskeskusverkosta 
rakennettiin reilussa kymmenessä vuodes-
sa. Työt aloitettiin ensimmäisenä Itä- ja Poh-
jois-Suomessa, joissa terveyspalvelut olivat 
kaikkein heikoimmalla tasolla. Kuntien ter-

veyslautakunnat valvoivat terveyskeskusten 
rakentamista. He huolehtivat kansanterveys-
lain toteuttamisesta alueellisesti.

Yhden terveyskeskuksen suunniteltiin palve-
levan 10 000 potilasta. Perusterveydenhuollon 
lääkärimäärä kasvoi terveyskeskusten perus-
tamisaikana kovaa vauhtia: neljässä vuodessa 
tuhannesta lääkäristä 2 600 lääkäriin. 1970- ja 
1980-lukujen aikana elintapasairaudet väheni-
vät Suomessa, ja suomalaisten eliniänodote pi-
teni. Myös suomalaisten hampaiden terveys ko-
heni terveyskeskusten hammashuollon ansiosta.

Moni pieni kunta perusti terveyskeskuk-
sensa Kuntaliiton avulla. Vuonna 1976 Suo-
meen oli syntynyt lähes sata terveyskeskusta. 
1980-luvun puolivälissä Suomessa oli jo yli 
200 terveyskeskusta. 

1.

1960-luku

Sairausvakuutuslaista 
turvaa koko väestölle

Helsinkiläiset naiset eduskuntatalon portailla mielenosoituksessa. 
Sairasvakuutuskamppailu.

Suomi sai yleisen sairausvakuutuksen viimei-
senä eurooppalaisena maana vuonna 1963. 
Ennen sairausvakuutuslakia toimeentulotur-
vaa tarjosivat sairaustapauksissa sairausva-
kuutuskassat, mutta niiden piiriin kuului vain 
noin 5 % väestöstä. Muut saattoivat ottaa 
henkilökohtaisen sairasvakuutuksen. 

Käytännössä kansalaiset kuitenkin säästivät 
terveyskuluissa, eivätkä hakeutuneet hoitoon. 
Kun lain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 
1964, sairausvakuutus kattoi koko väestön 
sairauden, raskauden ja synnytyksen varalta 
siten, että korvaus koski sekä hoitokustannuk-
sia että työtulon menetystä.

2.

3.

4.

5.

1. Kansan arkisto 1962, kuvaaja ei tiedossa, 2. Museovirasto Musketti, kuvaaja Pekka Kyytinen, 1973, 3. Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja ei tiedossa, 4. Työväenmuseo Werstas, 5. Museokeskus Vapriikki, Reino Branthin 1972,  
6. Työväen arkisto, kuvaaja Arja Jokiaho, 1993. Lehtileikkeitä on käytetty seuraavista arkistoista: Kansalliskirjasto, Porvarillisen Työn Arkisto, Päivälehden arkisto, Työväen Arkisto.
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1990-luku

Lama jätti arven 
suomalaiseen yhteiskuntaan

1990-luku

EU-jäsenyys toi muutoksia 
toimintatapoihin
1990-lukua hallitsivat talouden lamavuodet 
ja eurooppalainen integraatio. Suomi liittyi 
Euroopan unioniin vuonna 1995, mikä johti 
kansallisten ja EU-tason toimien yhteensovit-
tamiseen. EU koordinoi ja valvoo kansallisia 
toimintapolitiikkoja ja pyrkii mm. tukemaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjun-
taa, työllisyyteen sekä eläkkeisiin liittyviä hyviä 
toimintatapoja. Suomi tekee yhteistyötä EU:n 
kanssa kaikkien Suomessa asuvien hyvinvoin-
nin turvaamiseksi.

1990-luvun lama vaikutti rajusti Suomen talou-
teen ja työllisyyteen. Lamavuosien aikana jopa 
15 prosenttia kaikista 15–64-vuotiaista joutui 
työttömäksi. 1990-luvun ajan työttömyysluvut 
pysyivät yli 12 prosentissa ja joillain teollisuu-
denaloilla jopa kolmasosa kärsi työttömyydes-
tä. Suurtyöttömyyden aikana syrjäytyi satoja 
tuhansia ihmisiä, jotka jäivät laman myötä py-
syvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle. 

Lama kosketti erityisesti nuoria ja heikom-
min koulutettuja. 1990-luvun alussa vain 
peruskoulun suorittaneiden syrjäytyneiden 
15–29-vuotiaiden määrä kasvoi tuhansilla ja 
lähes joka kymmenes suomalainen nuori kat-
sottiin syrjäytyneeksi. Aallonpohja saavutet-

tiin vuonna 1992, jolloin syrjäytyneitä nuoria 
oli lähes 90 000. Tämän jälkeen nuorisosyrjäy-
tyneisyys lähti loivaan laskuun. 

Laman myötä julkisia menoja ja erityisesti 
sosiaaliturvaa jouduttiin karsimaan, mikä sy-
vensi monen ahdinkoa entisestään. Toisaalta 
suomalainen sosiaaliturva toimi laman aika-
na puskurina vielä syvempää syrjäytymistä ja 
kahtiajakoa vastaan, ja lama-ajoista on jäänyt 
monen mieleen sosiaaliturvan arvokas asema 
yhteiskunnassa. Huono-osaisuus jäi kuiten-
kin yhteiskuntaan pysyväksi ilmiöksi. Laman 
aikana ja sen jälkeen sairaanhoitoa ja lasten 
hoivapalveluja alettiin vahvistaa ja päivähoi-
tojärjestelmää laajentaa.

2000-luku

Painopiste ennaltaehkäisyyn  
JA HYVINVOINTIIN 
2000-luvuilla tärkeimmäksi teemaksi nousi 
hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Ihmis-
ten työ- ja toimintakyky halutaan säilyttää 
mahdollisimman pitkään.  Tavoitteena on, että 
kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet terveel-
liseen ja turvalliseen elämään ja että ihmiset 
osaavat ottaa itse enemmän vastuuta hyvin-
voinnistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin näkö-
kulmia haluttiin nostaa myös muihin teemoi-
hin.  Monia ihmisten itsenäiseen pärjäämiseen 
ja hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä tehdään 
myös muualla kuin sosiaali- ja terveyssekto- 
rilla. Yhteistyö korostuu.

2010-luku 

Uudistetaan palveluja 
ja sosiaaliturvaa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen 
on tämän vuosikymmenen suurin hanke. Ta-
voitteena on tarjota palvelut ihmisille tilan-
teen mukaan ja oikeaan aikaan. Kun palvelut 
ja hoitopolut ovat sujuvia, asiakkaat pääsevät 
nopeammin eri sosiaali- ja terveyspalvelujen 
piiriin. Sosiaali- ja terveyspalveluja sovitetaan 
toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa asiakasta 
koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri palvelujen 
välillä. Sairauksien hoidon painotuksesta siirry-
tään sosiaalisten ongelmien ja sairauksien en-
naltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Myös sosiaaliturvaa uudistetaan. Perustur-

van ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus on 
käynnistynyt syksyllä 2017. Tavoitteena on 
nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi jär-
jestelmä, jossa hyödynnetään sähköisiä pal-
veluja. Jo aiemmin ovat käynnistyneet mm.  
perustulokokeilu ja osallistumistuloselvitys 
ja ne nivotaan yhteen kokonaisuudistuksen 
kanssa. Uudistuksen halutaan vastaavan työn 
murrokseen sekä perheiden ja  kotitalouksien 
muuttuviin rakenteisiin. Tavoitteena on nos-
taa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemi-
seen ja yrittäjyyteen sekä torjua ja vähentää 
eriarvoisuutta.
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Ministerns arbete är en balansgång 
i svallet av mål och situationer

Social- och hälsovårdsministeriets uppgifts-
fält är omfattande. SHM har traditionellt haft 
två ministrar. Under denna regeringsperiod 
har ministrarna också bytts. Social- och häl-
sovårdsminister Pirkko Mattila (Blå framtid) 
samt familje- och omsorgsministrarna Juha 
Rehula (Centern) och Annika Saarikko (Cen-
tern) berättar hur man som minister hanterar 
ärenden: genom att diskutera, hålla fast vid 
det som man kommit överens om och bära 
ansvaret för fattade beslut.
_________________________________

FÖRÄNDRING OCH STRATEGI

Det pågår stora förändringar i arbetslivet som 
avspeglar sig på såväl statens roll som dess 
uppgifter. Det påverkar både den ekonomiska 
politiken och socialpolitiken. Inom området 
förändring och strategi går man också in på 
förändringens olika delområden.

Den ekonomiska politiken och so-
cialpolitiken stöder varandra: Det 
viktigaste gemensamma målet är 
att höja sysselsättningsgraden
Ett stabilt samhälle har varit den största presta-
tion som den finländska välfärdspolitiken upp-
nått efter krigsåren. Stabiliteten har garanterat 
välfärd. Finansministeriets statssekreterare 
Martti Hetemäki och social- och hälsovårdsmi-
nisteriets kanslichef Päivi Sillanaukee betonar 
vikten av att samordna den ekonomiska poli-
tiken och socialpolitiken. Det viktigaste målet 
är att människor stannar kvar i arbetet och är 
arbetsföra.

Social- och hälsovårds- 
ministeriets förnyade strategi

Det finländska arbetslivet och därmed grun-
den för välfärden befinner sig i ett brytnings-
skede. SHM vill bygga upp ett enhetligt sam-
hälle där välfärden står på stabil grund. Målet 
är ett Finland som stöder delaktighet och 
deltagande, där finansieringen av välfärden är 
tryggad, säkerheten är garanterad och SHM:s 
roll som en flexibel förnyare är etablerad.

Förändringarna  
i arbetslivet gäller alla

Vad arbetar vi med i framtiden? Kan en robot 
vara chef? Borde man experimentera mer i 
arbetet? Arbetshälsoinstitutets generaldirek-
tör Antti Koivula tror att Finland med en för-
domsfri inställning kan klara sig som vinnare 
genom förändringarna i arbetslivet. 

Staten omvandlas till 
en serviceplattform

Statens och kommunernas roll som en ga-
rant för välfärdssamhället i Finland förändras. 
Understatssekreterare Tuomas Pöysti ser den 
framtida staten som en serviceplattform med 
hjälp av vilken offentliga, privata och tredje 
sektorns aktörer kan erbjuda sina tjänster på 
lika villkor.

Framtidens sociala trygghet 
motsvarar förändringarna 
i arbetslivet  
Förändringarna i arbetslivet gör att samban-
det mellan traditionellt arbete och utkomst 
blir ifrågasatt. SHM:s chef för avdelningen för 
social trygghet och försäkringar, överdirektör 
Outi Antila, begrundar hur den sociala trygg-
heten kommer att ordnas när arbetet blir allt 
mer splittrat.
_________________________________

SÄKERHET

Smittsamma sjukdomar och andra hälsoris-
ker som sprids över landets gränser – vare sig 
de uppstått oavsiktligt eller avsiktligt – utgör 
ett hot vars bekämpning har lyfts fram som 
en prioritetsfråga för det internationella sam-
arbetet. Finland har deltagit i den globala be-
redskapen inför dessa hot.

Finland är världsledande som 
försvarare av hälsosäkerhet

Hälsohot beaktar inte staternas eller förvalt-
ningsområdenas gränser. Enligt jord- och 
skogsbruksministeriets kanslichef Jaana 
Husu-Kallio är Finlands särskilda styrka vid 
bekämpning av hot ett fungerande myndig-
hetssamarbete.

Hundra år med åtta timmars 
arbetsdagar 
En lag om åtta timmars arbetsdag för alla 
branscher stiftades bara en vecka före Fin-
lands självständighet, i november 1917.

1940-talet: stora sociala innovatio-
ner, stora åldersklasser 
Moderskapsförpackningen och rådgivnings-
byråernas hälsoupplysning fick sin början på 
1940-talet. De förbättrade mammornas och 
barnens hälsa. Efter krigen föddes också de 
största åldersklasserna under seklet.

Hälsovårdscentraler uppfördes i 
rask takt – samtidigt ökade antalet 
läkare 
Folkhälsolagen (1972) förutsatte att kommu-
nerna bygger hälsovårdscentraler. På 1970- 
och 1980-talet minskade livsstilssjukdo-
marna i Finland, och det förväntade antalet 
levnadsår ökade.

Lågkonjunkturen under 1990-talet 
efterlämnade ett ärr i det finländska 
samhället
Lågkonjunkturen under 1990-talet påverkade 
kraftigt Finlands ekonomi och sysselsättning. 
Under lågkonjunkturåren blev hela 15 procent 
av 15–64-åringarna arbetslösa. Fattigdom blev 
ett permanent fenomen i samhället.

NÄRA MÄNNISKAN

Nära människan återger finländarnas berät-
telser om välfärd, hälsa, säkerhet, jämställd-
het och förmåner.  

Nykterhet allt vanligare  
bland unga

Ungas levnadsvanor har utvecklats i positiv 
riktning. Elli Kylmäluoma och Julia Kaan, som 
bägge spelar innebandy, betraktar nykterhet 
och hälsosam mat som en självklarhet, men 
även som en del av målinriktad träning.

Yeesi – en egen förening 
för psykisk hälsa för unga

Alla kan arbeta för en god psykisk hälsa. Även 
unga har engagerat sig i frågan.

Familjen Mikolanniemi 
delar på föräldraskapet

Familjeledighet tas fortfarande huvudsakligen 
ut av mamman. Niina och Tuomo Mikolannie-
mi sköter dock barnen tillsammans och delar 
jämnt på familjeledigheterna.

En pensionär behöver inte bli en-
sam: ”Det ordnas väldigt mycket 
program för äldre människor”

Ett aktivt levnadssätt fortsätter när man är pen-
sionär. Leena Markkanen från Villmanstrand 
sjunger, och plockar svamp och bär. Hon be-
söker dessutom läse- och skrivcirklar och del-
tar i församlingens verksamhet.
 
Från egna dumheter 
till ungdomsarbete

Jouni Pajumäki var nära att bli marginaliserad 
men hittade en ny riktning i livet med hjälp av 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nu vill 
han hjälpa andra unga som har det svårt.

Jämlikhet stöds genom under-
stödsprogram under jubileumsåret

De understöd som beviljas av social- och 
hälsovårdsministeriet under Finlands 100-års-
jubileum riktas till projekt som ordnas av fri-
villigorganisationer inom social- och hälso-
vårdsområdet.

1910-talet Förbudslagen underblåste illegal handel med alkohol 

1920-talet På barnhemmen sörjde man för välbefinnandet  
hos föräldralösa barn

1930-talet Folkpensionslagen började omfatta hela befolkningen   

1940-talet Lagen om olycksfallsförsäkring utvidgades  
till att omfatta alla som arbetade

1950-talet Inrättandet av sjukhusväsendet och lagen om socialhjälp 
förbättrade befolkningens grundläggande sociala trygghet  

1960-talet Sjukförsäkringslagen gav trygghet för hela befolkningen

1970-talet Barndagvården gav kvinnorna möjlighet att  
arbeta utanför hemmet

1980-talet Äldreomsorg och hemtjänst underlättade  
för äldre att bo hemma.

1990-talet EU-medlemskapet förändrade arbetssätten

2000-talet Tyngdpunkten försköts mot förebyggande  
och välbefinnande

2010-talet Social- och hälsovården samt socialskyddet reformeras

100 ÅR AV VÄLFÄRD

Välfärden i Finland har byggts upp genom hårt arbete under de senaste hundra åren. 
Många historiska reformer har effekter ända in i nutiden. 
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   KORT OCH KONCIST

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET FYLLER HUNDRA ÅR 
– Jubileumstidning 8.11.2017

4

15

16

18

100  vuottaSTM



Ministers ride along the ebbs and 
flows of objectives and situations
The field of operations of the Ministry of 
Social Affairs and Health is wide-ranging. Two 
ministers have traditionally worked for the 
Ministry of Social Affairs and Health. There 
have also been changes to the ministers 
during the present government term. Minister 
of Social Affairs and Health Pirkko Mattila 
(Blue Reform) and Ministers of Family Affairs 
and Social Services Juha Rehula (Centre Party) 
and Annika Saarikko (Centre Party) explain 
how the ministers work: by engaging in 
discussions, sticking to agreements and taking 
responsibility.
_________________________________

CHANGE AND STRATEGY

Working life is undergoing a major trans- 
formation which is reflected on both the role 
and the tasks of the state. The change affects 
both economic and social policy as well as the 
way they interact. The section on change and 
strategy explores the different areas of this 
change. 

Mutually supportive economic 
and social policy: Increasing the 
employment rate is the most 
important joint goal
Stability of society has been the greatest 
accomplishment of Finnish welfare policy 
since the war years. Martti Hetemäki, State 
Secretary of the Ministry of Finance and 
Päivi Sillanaukee, Permanent Secretary 
of the Ministry of Social Affairs and 
Health, emphasise the importance of the 
reconciliation of economic and social policy. 
Keeping people employed and maintaining 
their work ability is the most important goal.

The renewed strategy of the 
Ministry of Social Affairs and 
Health

In Finland, work and, as a result, the foundation 
of welfare, are at a turning point. The Ministry of 
Social Affairs and Health wishes to be involved in 
building a harmonious society with a sustainable 
basis for welfare. The objective is a Finland that 
supports inclusion and participation and where 
the funding of welfare is in a good shape, safety 
is ensured and the role of the Ministry of Social 
Affairs and Health as a flexible reform agent has 
been accomplished.

The transformation of the  
working life applies to all 
What kind of work will we be doing in the 
future? Can a robot act as a supervisor? Should 
we experiment more at work? Antti Koivula, 
Director General of the Finnish Institute of 
Occupational Health, believes that an open-
minded attitude will enable Finland to come 
out as the victor of the transformation of the 
working life. 

The state transforms into  
a service platform

In Finland, the role of the state and 
municipalities in safeguarding the welfare 
society will change. Permanent State Under-
Secretary Tuomas Pöysti perceives the state of 
the future as a service platform which enables 
public, private and third-sector operators to 
offer their services on an equal footing.

The social security of the 
future will respond to the 
transformation of work
The transformation of work will question the 
traditional connection between work and 
income. Director-General Outi Antila, the Head 
of the Insurance Department of the Ministry 
of Social Affairs and Health, reflects how social 
security can be arranged as work is becoming 
fragmented.
_________________________________

SAFETY

Combating the threat posed by commun- 
icable diseases spreading across national 
borders as well as other health risks, whether 
unintentionally or intentionally caused, has 
become a key priority in international co- 
operation. Finland has participated in 
worldwide preparedness for these threats.

Finland is a leading country  
in guarding health security

Health threats do not stop at the borders of 
states or administrative branches. According 
to Jaana Husu-Kallio, Permanent Secretary 
at the Ministry of Agriculture and Forestry, 
Finland has special competence in well-
functioning cooperation between the 
authorities.
_________________________________

One hundred years of eight-hour workdays 
The act on eight-hour work days, covering all 
industries, was introduced in November 1917, only a 
week before Finland gained its independence.

1940s: major social 
innovations, baby boomers 
The maternity pack and health education provided 
at maternity clinics were both introduced in the 
1940s. They improved the health of mothers and 
children. Indeed, the post-war era marked the birth 
of the century's largest generations in Finland. 

Health centres were rapidly established 
in Finland, while the number of doctors 
increased

The Primary Health Care Act (1972) required the mu-
nicipalities to construct health centres. During the 
1970s and 1980s, the incidence of lifestyle diseases 
decreased in Finland and the life expectancy increased.

The recession of the 1990s  
left a mark on Finnish society
The recession of the 1990s had drastic effects on the 
economy and employment in Finland. During the years 
of recession, as much as 15 per cent of all 15–64-year-
olds became unemployed. Disadvantagement be-
came a permanent phenomenon in the society.

FOR THE GOOD  
OF THE PEOPLE
This section includes stories by Finnish people 
on wellbeing, health, safety, equality and 
benefits. 

Sobriety among adolescents  
increasingly common

Young people's lifestyles have taken a turn 
for the better. Elli Kylmäluoma and Julia Kaan, 
who both play floorball, not only consider an 
intoxicant-free lifestyle and healthy diet as 
self-evident, but also see them as part of goal-
oriented training.

Yeesi – a mental health  
association for young people

Everyone can do something for good mental 
health. Young people have also adopted the 
issue.

The Mikolanniemis share  
parenthood

Women continue to take most of family leaves. 
However, Niina and Tuomo Mikolanniemi take 
care of their children together and share their 
family leaves evenly.

Pensioners can avoid loneliness: 
“There are lots of activities 
available for older people”

An active lifestyle continues during retirement. 
Leena Markkanen from Lappeenranta spends 
her time singing, and picking mushrooms and 
berries. She is also a member of reading and 
writing clubs and participates in the activities 
of her parish.
 
Becoming a youth worker after 
learning from own mistakes

Jouni Pajumäki, who was once at the risk of 
social exclusion, found a new direction for his 
life through rehabilitative work activities. The 
former problem youth now wishes to help 
other young people who are facing difficulties.

Grant programmes celebrating 
the centenary support equality

The Finland 100 grants of the Ministry of  
Social Affairs and Health are allocated to 
projects of healthcare and social welfare 
organisations.

1910s Prohibition provoked illegal trade of alcohol

1920s Children's homes ensured the wellbeing of orphans

1930s The National Pensions Act to cover the entire population 

1940s The Employment Accident Insurance Act  
was expanded to apply to every person undertaking work

1950s The establishment of the hospital institution and the law on support assis-
tance improved people's basic security 

1960s The Health Insurance Act to provide  
security to the entire population

1970s Day-care gave women freedom  
to work outside the home

1980s Elderly care and home services made  
it easier for older people to continue living at home

1990s Finland's EU membership brought  
changes to operating practices

2000s Focus shifted to prevention and wellbeing

2010s Social and health care services and social security are reformed.

100 YEARS OF WELFARE
Considerable efforts have been made to build welfare in Finland during the last one hundred  
years. The impacts of many historical reforms extend all the way to the present day. 
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100 YEARS OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH  
– Anniversary magazine 8 November 2017
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Itsenäinen  
sosiaalitoimituskunta  
perustetaan sosiaali- 
asioiden esittelyä  
varten.

Vaivaishoito Raittiustyö  
Kurjuuden poistaminen
Työntekijäin suojelu
Mielisairaanhoito

Työtapaturmavakuutus 

Työväensuojeluasetus 

Vaivaishoidosta  
valtion toiminnaksi

Keskusvirastoksi perus- 
tetaan sosiaalihallitus.

Sosiaalitoimituskunta  
muuttuu sosiaaliministeriöksi.

Kahdeksan tunnin työpäivä

Kieltolaki 

Köyhien ja  
työväen asialla

Lastensuojelu Työväenkysymys 
Kunnalliskoti Lääkintöhallitus 
Houruinhoito 

Sosiaalihallinto keskitetään  
sosiaaliministeriöön. 
Kieltolaki kiristyy
Köyhäinhoitolaki
Työsopimuslaki

Liikennevakuutus  
pakolliseksi

Turvaa sosiaalivakuutus- 
järjestelmästä

Kansaneläke Työlaitokset Pula-aika 
Kulkumiehet Sosiaalityö Kerjäläiset

Lastensuojelulaki
Alkoholistilaki
Irtolaislaki

Neuvolat Sotakorvaukset Invaliidihuolto 
Lapsilisä Äitiyspakkaukset
Tuberkuloosilaki Sotainvalidien hoito 
Suuret ikäluokat 

Sota-ajasta  
jälleenrakentamiseen

Hyvinvointivaltion  
rakentaminen alkaa

Kunnallinen sosiaalihuolto
Sairaalalaitos Raittiuskilpakirjoitukset
Kunnanlääkärit Mielisairaslaki 

Työeläkejärjestelmä Hammashuolto 
Sairasvakuutus Laki kunnallisista yleissairaaloista
Sosiaali- & terveydenhuolto Sosiaalihallitus

Hyvinvointivaltio 
vakiintuu

Työterveyshuolto Terveyskeskus 
Kansanterveystyö Lasten päivähoito
Terveyskasvatus 

Kunnallinen sosiaali- ja  
terveydenhuolto vahvistuu

Sosiaalihuoltolaki Palvelut  
Suunnittelu Lasten elatus 
Vanhuspalvelut Kotipalvelut 
Tasa-arvovaltuutettu 
Valtionosuusuudistus 

Kasvun 
vuosikymmen

Taantuma ja 
kansainvälistyminen

Lama Työttömyys 
Varautuminen ikääntymiseen
Syrjäytyminen
Sosiaali- ja terveysalan kehitys
Sosiaaliturvan leikkaukset ja uudistukset

Eläkeuudistus Ennaltaehkäisy
Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Syrjäytyminen Ruokaturvallisuus
Terveyden edistäminen Kansallinen sosiaali-  
ja terveydenhuollon kehittäminen

Muuttuvan  
ikärakenteen aika

Sote-uudistuksen  
vuosikymmen

Säästö- ja leikkaustarpeet
Sote-uudistus Maahanmuutto

Rakennemuutokset
Asiakaslähtöisyys Osallisuus

Kansaneläkejärjestelmän  
uudistus, tasaeläkejärjestelmä
  

Huoltoapulaki 
Työturvallisuuslaki

Ministeriön nimi vaihtuu 
sosiaali- ja terveysministeriöksi. 
Tutkimusosasto perustetaan, 
terveydenhuolto ministeriön  
alaisuuteen.  

Työeläkelait voimaan

Sairasvakuutuslaki 

Kansanterveyslaki:  
terveyskeskusten  
perustaminen alkaa,  
hammashuolto kehittyy

Tupakkalaki

Tasa-arvolakiSosiaalihuoltolaki

Kuntoutuslainsäädäntö:  
kuntoutus monipuolistuu

Kansallisen ja  
EU-tason sosiaali-  
ja terveyspolitiikan  
yhteensovittaminen

Hoitotakuu osaksi  
kansallista terveysohjelmaa

Työeläkejärjestelmän  
uudistamista jatketaan

Työeläkeuudistus voimaan  
asteittain

Sote-palvelujen  
uudistus voimaan
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Sotilasvammalaki
Lapsilisät käyttöön
Tuberkuloosilaki
Työtapaturmavakuutus  
kattamaan kaikki palkansaajat

     
suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa


