
Hyvinvointitalous-ajattelu ja 
ehkäisevä toiminta 22.4.2021



Mitä on hyvinvointitalous?

• Hyvinvointitalouden tavoitteena on luoda mahdollisuuksia 
hyvinvoinnin ja talouskasvun lisäämiseen samanaikaisesti. 

• BKT:n kasvu ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan kasvun on oltava 
• Taloudellisesti kestävää
• Sosiaalisesti kestävää ja eriarvoisuutta vähentävää
• Ekologisesti kestävää

• Eli, vahvistetaan myös tulevaisuudessa talouden kasvun 
edellytyksiä. 

• Hyvinvoinnin lisääntyessä talous kasvaa ja julkisen talouden pitkän 
aikavälin kestävyys paranee. 

• Hyvinvointi päämääränä ohjaa taloudellisen vaurastumisen ja 
vakauden kasvua ja päinvastoin – taloudellinen kasvu ja talouden 
vakauden tavoite mahdollistavat hyvinvoinnin kasvattamisen. 



Miksi hyvinvointitalous?
• Taloudellinen kasvu ei tuota hyvinvoinnin kasvua kaikille tasaisesti

→ Laajat taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset vaikutukset
→ Mm. tulo- ja varallisuuserot kasvavat → yhteiskunnallinen levottomuus kasvaa

• Megatrendit vaativat reagointia:
→ Työn ja työelämän laajat muutokset, ikärakenteen muutos, ympäristön muutos,       

globalisaatio ja digitalisaatio + covid-19
→ Turvattomuus ja epävarmuus lisääntyvät
→ Muutokset ongelmien laajuudessa ja vakavuudessa sekä ihmisten     

arvopohjassa
• BKT:n kasvu ei ratkaise nykyisiä ongelmia 
• Maailman muuttuminen vaatii uudenlaista ajattelua 

→ Päätökset tulee tehdä sillä perusteella, mikä niiden hyvinvointivaikutus on. 
Vastataan ydinkysymykseen: millaista talouden kasvua haluamme?



Hyvinvointitaloustyö etenee kansainvälisesti 

• EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa
suuntaviivoissa useita yhtymäpintoja hyvinvointitalous -lähestymistavan kanssa:
Economy That Works for People, Green Deal and Just Transition

• OECD:n Hyvinvointitalouden WISE –keskus on perustettu. OECD on ollut tärkeä
kumppani teemassa ja on tuottanut raportin mm. Suomen EU-PJ-kautta varten.

• WHO:n post-Covid-19- suosituksia varten perustetussa Montin komissiossa
Suomen edustajana presidentti Tarja Halonen. Yhteistyötä on tiivistetty WHO
EURO:n kanssa.

• Hyvinvointitalous on mukana Suomen puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden
ministerineuvostossa 2021

• YK:n komiteoissa edistetään hyvinvointitalousajattelua
• Hyvinvointitalous-viitekehystä/ohjausmallia edistetään Wellbeing Economy 

Governments –verkostossa (WEGo), johon Suomi on liittynyt jäseneksi. WEGo
jäseniä ovat Uusi-Seelanti, Skotlanti, Wales, Islanti ja Suomi. Kanada 
neuvottelee liittymisestä



OECD Wellbeing
Framework 

• OECD:n malli on usean 
WEGo-maan 
viitekehyksen pohjalla tai 
yhteistyötä on tehty tiiviisti 
OECD:n kanssa

• 11 hyvinvoinnin nykytilaan 
vaikuttavaa tekijää, joita 
tarkastellaan yksilön, 
kotitalouksien ja yhteisön 
tasolla.

• 4 tulevaisuuden 
hyvinvointia rakentavaa 
tekijää

https://www.oecd.org/sdd/OECD-Better-Life-Initiative.pdf


Hyvinvointitalouteen linkittyviä toimia Suomessa

• Hallituksen kestävyystiekartta vuoteen 2030
• Agenda 2030 / Kestävän kehityksen toimikunta
• Julkisen hallinnon strategia
• Vaikuttavuusinvestointi
• Maakunnissa olemassa olevat mallit ml. Pohjois-Pohjanmaan malli
• VN-TEAS 2020: sosiaaliturvajärjestelmien seurantamekanismit 

hyvinvointitalouden näkökulmasta
• Lukuisat valtioneuvoston ja eri ministeriöiden hankkeet esimerkiksi 

työllisyystoimet, oppivelvollisuuden pidentäminen
• Jne. 





Hyvinvointitalouden tietopohjan rakentaminen

• Tarvitaan BKT:tä täydentäviä mittareita sekä mittareita, jotka kuvaavat 
hyvinvointia ja kestävää kehitystä ja jotka soveltuvat Suomen oloihin.

• Mukaan sekä subjektiivisia (kokemusperäisiä) että objektiivisia mittareita.

1. tuottavat faktaa hyvinvoinnista → tietoon perustuvia päätöksiä → hyvinvoinnin 
lisääntyminen

2. auttavat päätösten priorisoinnissa → suurimpien vaikuttavuuksien etsintä → tehokas 
resurssien käyttö

Huomioitava lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikajänne.
3. mahdollistavat päätösten vaikutusten arvioinnin → jatkossa parempia ja vaikuttavampia 

päätöksiä
4. lisäävät eri sektoreiden välistä yhteistyötä → tehokas päätöksenteon koneisto → 

vaikuttavuus 
5. luovat yhteisen tietopohjan → yhteinen ymmärrys hyvinvoinnin tilasta ja tavoitteista
6. vaikutusten ennakkoarviointi olisi yksi keino vähentää eriarvoisuutta



KIITOS
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