
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt edistämässä 
hyvinvointitaloutta EU-puheenjohtajuuskaudella
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt haluavat, että seuraavat politiikkateemat saavat tulevaisuudessa EU:ssa vahvemman 
aseman:

1. Hyvinvointi kaikissa politiikoissa
2. Yhdenvertaisuus ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen
3. Osallisuus ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset

Suomi toimii vuonna 2019 EU:n ministerineuvoston puheenjohtajana heinäkuun alusta vuoden loppuun. Puheenjohtajan 
tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita sekä edustaa neuvostoa suhteissa muihin 
EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

Sosiaali- ja terveyssektorilla Suomen EU-puheenjohtajuus kauden kärkiteemana on hyvinvointitalous, jonka alle myös 
sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa omat puheenjohtajuuskauden aikaiset tapahtumansa ja aloitteensa. Hyvinvointi-
talous on alun perin järjestölähtöinen termi, mikä antaa suomalaisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille erinomaisen 
mahdollisuuden eurooppa laiseen vaikuttamiseen. 

Mitä on hyvinvointitalous?
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt määrittelevät hyvin vointitalouden yhteiskunnan alueeksi, jossa toiminnan päämäärä on 
ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja  hyvän elämän edellytysten vahvistaminen sekä  turvaaminen. Nämä ovat ensi-
sijaisia tavoitteita, joille alisteisia ovat esimerkiksi talouskasvu, hyvinvointivaltion säilyttäminen tai demokratian laajene-
minen. Sosiaali- ja terveys järjestöjen hyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta on siis keskeinen osa  hyvinvointitaloutta.

Hyvinvointi ymmärretään hyvinvointitaloudessa laaja-alaisesti. Hyvinvointi muodostuu yksilöllisistä voimavaroista sekä
osallisuudesta. Yksilöllisiä voimavaroja ovat esimerkiksi riittävä terveys, voimaannuttavat sosiaaliset suhteet, riittävä 
 toimeentulo, itseluottamus, luottamus yhteisöön jossa elää sekä kriittinen tietoisuus – eli kyky tunnistaa millaisessa
maailmassa eletään ja millaista maailmaa ollaan luomassa. Osallisuudella tarkoitetaan ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa
ja kehittää elinympäristöään sekä yhteisöään sen täysivaltaisena jäsenenä. Hyvinvointitalouden rakentaminen on 
 lopulta edellä mainittujen tekijöiden vahvistamista ja niihin investoimista. Hyvinvointitalouden visio tiivistyy lauseeseen:
”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”.

Hyvinvointitalouden edistäminen EU-puheenjohtajakaudella
Suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tavoitteena on hyvinvointitalouden vahvistaminen koko Euroopassa. 
Tämä edellyttää sitä, että:

1) EU:n laatiessa tulevaisuusstrategiaansa tuleville vuosikymmenille hyvinvointitalouden vision tulee  nousta keskiöön
2) Hyvinvointitaloudellinen strategia ohjaa EU:n tavoitteenasettelua, EU-politiikkaa sekä yleisempiä ja yksityiskohtaisempia 
 aloitteita sekä politiikkaohjelmia
3) EU-politiikkaa uudistetaan 
 a. laajentamalla eurooppalainen ohjausjakso talouspolitiikan ohjauksesta laajemmin yhteiskuntapolitiikan 
  ohjaamiseen (esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikka, koulutuspolitiikka, tasa-arvopolitiikka sekä ympäristö- 
  ja ilmastopolitiikka mukaan)
 b. nostamalla kestävän kehityksen tavoitteet EU-rahastojen ohjauksen keskiöön
 c. tekemällä rohkeampaa lainsäädäntöä esimerkiksi asettamalla sosiaaliturvan vähimmäistasoja 
  ja vahvistamalla syrjinnän vastaista EU-lainsäädäntöä



Finnish social and health sector NGOs promoting 
Wellbeing Economy during Finland’s EU presidency
Finnish social and health sector NGOs see the following policy domains fundamental in building the future of Europe:  

1. Wellbeing in all policies
2. Equality and basic rights
3. Participation in society and dynamic civil society

Finland will hold the six-month rotating presidency of the Council of the European Union starting 1st of July 2019. 
During the presidency Finland will be leading the work on EU legislation and the policy initiatives ensuring the continuity 
of the EU agenda in cooperation with the European Parliament and the European Commission.

Within the field of social affairs and health the main theme of the EU presidency will be Wellbeing Economy (or Economy of 
Wellbeing). For example, the activities and initiatives of the Finnish Ministry of Social Affairs and Health will be gathered under 
this umbrella theme. Originally, the concept of Wellbeing Economy was developed by Finnish social and health sector NGOs 
and therefore, the EU presidency is an excellent opportunity for NGOs to make their wellbeing-generating work visible and to 
influence EU policies. 

What is Wellbeing Economy?
Wellbeing Economy may be perceived both as a vision of the future economic and social model and as a certain, 
already existing sector of our society. When the goal of some societal action is to increase wellbeing and to improve 
the prospects of a good life it takes place in the sphere of Wellbeing Economy. The actions of the NGOs working in 
the field of social affairs and health are central elements and building blocks of Wellbeing Economy.

Wellbeing Economy is based on a broad concept of wellbeing. In Wellbeing Economy, wellbeing is considered to consist of 
individual resources and participation. Individual resources include satisfactory health, sufficient material resources, social 
wellbeing and empowering social relationships, self-confidence, trust in community one lives in and critical consciousness. 
Participation refers to the opportunity of people to participate in the decision-making of one’s own community, and in the 
development of the community, as its full members. Building the Wellbeing Economy ultimately consists of strengthening 
the above factors and investing in them. The vision of a wellbeing economy can be described in one sentence as follows,
”Working together to build a good life for everyone”.

Promoting Wellbeing Economy in the EU
Finnish social and health sector NGOs want to see Wellbeing Economy strengthening all over Europe. To make this to 
happen

1) when the future strategy of the European Union is laid down, the vision of Wellbeing Economy should be at the heart of it
2) the strategy should guide all the actions of the European Union from specific policies and initiatives to more general 
 policy programmes
3) EU’s policies should be reformed as follows: 
 a. European Semester: from economic policy coordination to general policy coordination, i.a. social- and health 
  policy, gender equality policy, education policy and environmental and climate policy should be included in 
  the semester process
 b. EU budget: integrating Sustainable Development Goals (SDGs) to Multiannual Financial Framework (MFF)
 c. EU legislation: more progressive legislation i.a. minimum standards for social security 
  and more comprehensive anti-discrimination legislation


