
Sosiaalipolitiikan nousu 

 

Suuri yhteiskunnallinen rakennemuutos 1960-luvulla synnytti tarpeen sen hallintaan 

sosiaalipolitiikan keinoin. Tieteellisenä perustana toimi lähinnä sosiologia, joka kehitti 

teoriaa yhteiskunnallisesta säätelystä. Ilmiö oli kansainvälinen, mutta Suomessa siihen 

liittyi myös pyrkimys kansakunnan eheyttämiseen osana turvallisuuspolitiikkaa. 

Suomessa sosiologian teorian kehittämisessä ja käytäntöön soveltamisessa erityisen 

merkittävä oli Erik Allardtin panos. Hänen kirjansa Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen 

paine ilmestyi vuonna 1964, juuri sopivasti suuren yhteiskunnallisen rakennemuutoksen 

huippuvaiheen alkaessa. Keskeinen teesi oli erilaisuuden salliminen, kun perinteinen 

yhteiskuntapolitiikka oli painottanut yhtenäistämistä. Poliittisesti tähän liittyi kommunistien 

kytkeminen yhteistoimintaan muiden puolueiden kanssa. 

Yhteentörmäys perinteisen, kansan yhtenäistämisen tärkeyttä korostaneen käsityksen 

kanssa tapahtui henkisen maanpuolustuksen alalla, kun nuoret sosiologit, erityisesti Antti 

Eskola, pyrkivät määrittämään modernin isänmaallisuuden pohjaksi erilaisten 

isänmaakäsitysten sallimisen. Vähitellen moniarvoisuus hyväksyttiin myös 

maanpuolustuksen piirissä. 

Perustana sosiaalipolitiikalle pidettiin Pekka Kuusen teosta 60-luvun sosiaalipolitiikka, joka 

ilmestyi vuonna 1961. Siinä hän esitti tulonsiirtoja tehokkaaksi tavaksi vakauttaa 

yhteiskuntaa ja edistää taloudellista kasvua. Ajatuksena oli, että kehittyvä sosiaaliturva ja 

tulonsiirtojen tuottama ostovoiman kasvu antaisivat kuluttajille rohkeutta ja kykyä käyttää 

rahojaan, kun ei tarvinnut huolehtia kokonaan itse eläke- ja vakuutusturvasta. Kuusi lähti 

myös politiikkaan toteuttamaan ajatuksiaan SDP:n riveissä. Hän kuului 1960-luvulla 

puolueen johtaviin ideologeihin. 

Sosiaalipoliittisia lakeja säädettiin eri aloille, jolloin myös sosiaalimenojen BKT-osuus 

kasvoi voimakkaasti. Vuosikymmenen alussa niiden osuus bruttokansantuotteesta oli 8 - 

11 prosenttia, ja vuonna 1971 ylitettiin jo 20 prosentin raja. Suurimmat sosiaalipoliittiset 

menoerät kertyivät eläkkeistä, terveydenhuollosta, sosiaalisista tulonsiirroista ja 

lapsilisistä. 

Sosiaalipoliittisin toimin mahdollistettiin myös tuntuva naisten osuuden kasvattaminen 

kodin ulkopuolisessa palkkatyössä ja siitä seuraava sysäys taloudelliseen kasvuun. 

Suomesta kehittyi 1960-luvun kuluessa pohjoismainen hyvinvointivaltio. 
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