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Uusvanha yhteisöllinen sopimus?

Tiina Huvio ja Markus Sovala

Minouche Shafik,
What We Owe Each Other: A New Social Contract.
Vintage (Penguin Random House) 2022, 233 sivua.

Minouche Shafik on LSE:n johtaja ja työsken-
nellyt huippupaikoilla molemmin puolin At-
lanttia. Tutkinnot hänellä on University of Mas-
sachusetts-Amherstista, LSE:stä ja Oxfordista. 
Uraan mahtuu akateemisten tehtävien ohella 
Maailmanpankin varapresidenttiys, varapääjoh-
tajuus IMF:ssä, Englannin keskuspankin vara-
pääjohtajuus ja valtiosihteerin asema Ison-Bri-
tannian kehitysministeriössä sekä nippu paina-
van sarjan luottamustoimia myös yritysmaail-
massa. Hänet on aateloitu ja hän istuu Yhdisty-
neen kuningaskunnan ylähuoneessa, ymmär-
tääksemme silti olematta minkään poliittisen 
puolueen jäsen. Kaiken kaikkiaan hengästyttä-
vä ura Egyptistä lapsena Yhdysvaltoihin muut-
taneelle.

Kirjan kantava ajatus on selittää ja perustel-
la, miksi yhteiskuntia kannattaa ajatella sopi-
muksina tai sitoumuksina keskinäiseen vaih-
toon ja yhteistyöhön. Kirjoittaja uskoo ja perus-
teleekin uskottavasti, että voimakkaan yhteisöl-
lisyyden perustalle rakentuva taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys on tukevampaa ja hyväksyt-

tävämpää. Modernisti hän huomioi, että keski-
näisen luottamuksen kannalta relevantti kenttä 
voi olla lähisuku, erilaiset yhdistykset, naapu-
rusto tai kansallisvaltio. Laajin mahdollinen pii-
ri on maailma, ja siinä välissä on EU:n tapaisia 
ylikansallisia rakenteita ja samaistumiskohteita.

Shafik keskustelee moraalikoodeista ja 
muista yhteisöllisen ”liiman” käsitteistä, mutta 
lopulta hän näyttää ajattelevan maailman koos-
tuvan viime kädessä (kansallis)valtioista ja nii-
den sisäisen koheesion asteista yhteiskunnallis-
ta kehitystä selittävinä tekijöinä. Ajatus koko 
maailmasta yhteisönä jää kirjassa heitoksi ja eh-
kä sen niin kuuluu ollakin – olemmehan yhä ko-
vin kaukana globaalista yhteisöllisyydestä räjäh-
dysmäisesti lisääntyneestä sähköisestä viestin-
nästä huolimatta.

Paronitar Shafikin keskeisin oppi lienee, et-
tä ne maat, joissa keskinäinen solidaarisuus ja 
siihen liittyvät hyvinvointirakenteet ovat vah-
vempia, pärjäävät paremmin kuin perhe- tai 
klaanikeskeiset, usein muutenkin perinteiset 
yhteiskunnat. Pitkä ura kansainvälisissä tehtä-
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vissä ehkä selittää tätä oppia, ovathan tällaiset 
maiden väliset vertailut kansainvälisten järjestö-
jen peruskauraa. 

Suuri osa kirjaa käsittelee erilaisia hyvin-
vointipolitiikan muotoja alkaen lapsuuden ja 
vanhuuden turvaamisesta, koulutuksesta ja ter-
veyspalveluista. Shafik käy läpi laajan määrän 
vertailevaa aineistoa, joka selittää, miten onnis-
tumiset eri politiikka-alueilla tukevat mahdolli-
suuksien tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöl-
lisyys puolestaan vahvistaa hyvinvointia sekä tu-
kee taloudellista ja sosiaalista kehitystä – eli täs-
tä syntyy myönteinen kehä. Toisaalta palvelut ja 
tulonsiirrot mahdollistava finanssipolitiikka 
vaatii luottamusta instituutioihin ja jossain mää-
rin myös valmiutta tulonsiirtoihin. Uhkina hy-
vinvointi-luottamus-hyvinvointi -mallin kestä-
vyydelle esitetään kansainvälisen kaupan vääris-
tymät ja teknologian aiheuttamat muutokset eri 
väestöryhmien suhteellisessa asemassa. Tämä-
kin ajattelu on kansainvälisten järjestöjen perus-
viisautta.

Shafik liittää itsensä aiempien LSE-vaikutta-
jen Beveridgen, Attleen ja Atkinsonin kaareen, 
tehden kuitenkin ymmärrettävästi eroa Haye-
kiin, tätä kun ei varsinaisesti tunneta hyvinvoin-
tivaltion esi-isänä. Poliittisesti Shafikin voi luo-
kitella sosialidemokraatiksi, ainakin jos käyte-
tään termin kansainvälistä määrittelyä. Pohjois-
maisella poliittisella kartalla tämän tyyppinen 
ajattelu kuitenkin yhdistää puolueita molemmin 
puolin vasemmisto-oikeisto-jakolinjaa. Shafikin 
kuvailema yhteiskuntasopimus kuulostaa pal-
jonkin kansankodin määrittelyltä.

Mitä Minouche Shafik sitten suosittelee, ja 
mitä hän ajaa? Kuten jo totesimme, kirjassa on 
laaja katsaus eri hyvinvointipolitiikan osa-aluei-
ta koskeviin tutkimustuloksiin ja politiikkasuo-
situksiin. Perhetausta ja kontaktit kehitys- ja ke-
hittyviin maihin on opettanut hänet eräänlaisen 

sipulimallin kannattajaksi. Aivan perustavaa 
laatua olevat terveyspalvelut ja koulutus ovat 
mahdollisia järjestää köyhimmissäkin maissa, 
ainakin jos verotus järjestetään oikein. Tulo- ja 
varallisuustason noustessa palveluiden valikoi-
ma voi laajentua, ja tämä mahdollistaa myöntei-
sen kierteen - kunhan asiat järjestään viisaasti, 
tietoon perustuen. Tässä kaikessa hän on yhteis-
kuntainsinööri LSE:n ja kansainvälisten järjes-
töjen parhaimpien perinteiden mukaisesti.

Kirjan viimeisen luvun ”A New Social Cont-
ract” Shafik aloittaa lainaamalla presidentti 
Kennedyn kansallispäivän puhetta vuodelta 
1962, jossa tämä julisti ”declaration of interde-
pendence” -käsitteen. Koronapandemian kautta 
hän päätyy suosittamaan kolmea perusperiaa-
tetta, joiden mukaan kaikilla tulisi olla oikeus 
turvallisuuteen, ja että yhteiskunnan tulee kes-
kittyä investoimaan väestön kykyihin sekä jaka-
maan riskejä. Näiden periaatteiden toteuttami-
seksi hän esittää uudelleen luettelon hyvinvoin-
tipolitiikan keinoista ja tavoitteista, ml. suosit-
taen tulojen (maltillista) uudelleen jakamista ja 
tuottavuuden kasvattamista. Moderniin tapaan 
todetaan myös yksilöiden velvollisuudet. Fi-
nanssipolitiikassa voitaisiin hänen mukaansa 
verotusta (uudelleen) kiristää useimmissa mais-
sa. Varovaisin sanankääntein hän asettuu kan-
nattamaan varallisuuden verottamista. Suomi 
mainitaan tässä yhteydessä esimerkkinä maasta, 
joka on ottanut askeleen toiseen suuntaan.   

Työelämän osalta Shafik suosittaa sipulimal-
lia, jossa valtio takaa tietyt oikeudet ja perustur-
van mm. työpaikan menettämistä vastaan, ja yri-
tys taas rahoittaa mm. aktuaarisesti reilun työt-
tömyysvakuutuksen, mahdollisesti rahoitettuna 
yhdessä työntekijöiden kanssa. Malliin sisältyy 
myös ylempiä, vapaaehtoisia kerroksia. Reiluun 
yhteispeliin yritysten kanssa kuuluu kansainvä-
lisen verokilpailun aukkojen tukkiminen ja si-
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ten monikansallisten yritysten saaminen vero-
tuksen piiriin.

Hieman yllättäen Shafikin mukaan demo-
kratia ei ole sinänsä tehokkaampi tuottamaan 
yhteisöllisiä sopimuksia, mutta jos demokrati-
aan liittyy vaalit, joissa saavutetaan korkea osal-
listumisaste, sekä vapaa media, se näyttää toimi-
van hyvän elämän pohjana. Tässä on varmaan 
kysymys toisaalta kielenkäytöstä, eli kirjoittaja 
koettaa tehdä eroa juridismuodollisen ja todel-
lisen demokratian välillä, ja toisaalta varmaan-
kin tölväisystä hänen entisen asuinmaansa Yh-
dysvaltojen nykymenoa kohtaan.

Epädemokraattisten maiden osalta Shafik 
näkee onnistuneemmiksi ne, joissa on jokin 
päätöksenteon tehokkuuteen painostava taho, 
kuten Kiinan kommunistinen puolue. Kiistä-
mättä Kiinan saavutuksia, täytyy tätä muotoilua 
kuitenkin pitää vähintäänkin erikoisena.

”A New Social Contract”-luvun lopussa on 
keskustelua äänestäjien mielipiteisiin vaikutta-
vista tekijöistä, ja kirjoittaja uskoo, että muilla-

kin asioilla kuin pelkillä taloudellisilla tosi-
seikoilla on tässä merkitystä. Eräänlainen popu-
lismin analyysikin on siten saatu teokseen mu-
kaan. Kirja kuitenkin tyytyy liputtamaan järjen 
äänen puolesta, eikä sinänsä anna neuvoja sii-
hen, miten populististen liikkeiden taakse men-
neet ihmiset saataisiin takaisin sitoutumaan yh-
teiskuntasopimukseen.

Jos kirjat opit sinänsä tuntuvat ainakin poh-
joismaiselle, hyvinvointivaltion eetokseen sitou-
tuneelle lukijalle parhaimmillaan itsestään sel-
vyyksiltä ja paikoin puuduttaviltakin, mahtuu 
kirjaan suuri yllätyskin. Sellaiseksi laskemme 
sen, että kaivattuun uuteen yhteiskuntasopi-
mukseen ei liity juuri mitenkään ilmastonmuu-
tos, lajikato eikä niihin liittyvä huoli raaka-ai-
neiden saatavuudesta eivätkä näiden rinnalla ki-
ristyvät ja pitkän globalisaation jälkeen pola-
risoituvat kansainväliset suhteet. 

Politiikan kielellä voisi varmaan väittää, että 
paronitar Shafik on vaaleapunainen, mutta ei 
selvästikään punavihreä. □ 


