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KAJANOJA, JOUKO: HYVINVOINTIVALTIO INVESTOINTINA INHIMILLISEEN JA
SOSIAALISEEN PÄÄOMAAN. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Govern-
ment Institute for Economic Research, 1997. (C, ISSN 0788-5016, No. 144) ISBN 951-561-205-5.

TIIVISTELMÄ: Keskustelualoite pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan hyvinvointivaltio
synnyttää autonomiaa ja vuorovaikutuskykyjä ja samalla se raivaa tietä tietoyhteiskunnalle,
joustavalle verkostotaloudelle ja talouden tehokkuudelle. Lisäksi esitetään, että käsitys hyvinvoin-
nista on muuttunut autonomiaa ja vuorovaikutusta painottavaan suuntaan. Näin syntyy ajatus
hyvästä kehästä. Hyvinvointivaltio, talouden tehokkuus ja hyvinvointi tukevat toisiaan. Nykyinen
hyvinvointivaltio sisältää kehän syntymistä jarruttavia elementtejä. Niinpä pohditaan, miten
hyvinvointivaltiota tulisi rakentaa uudelleen, jotta se loisi mahdollisimman suotuisat edellytykset
hyvälle kehälle.

Keskeisiä käsitteitä ovat inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Aloitteessa tarkastellaan inhimillisen
pääoman käsitteen kehitystä ja sitten laajennetaan tarkastelua inhimillisten voimavarojen toiseen
puoleen eli sosiaaliseen pääomaan. Se on ollut viime aikoina vilkkaan keskustelun kohteena ja
lupaa uusia ulottuvuuksia talouden tehokkuudesta käytävään keskusteluun.

Keskustelualoite on käsitteellisen kehikon rakentamista keskustelun ja tutkimustyön pohjaksi.
VATTissa on jo käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön tilaama tutkimus,  jossa kehikkoa
sovelletaan lasten päivähoitoon eli päivähoitoa tarkastellaan investointina inhimilliseen ja
sosiaaliseen pääomaan.

ASIASANAT: Sosiaalinen pääoma, inhimillinen pääoma, hyvinvointivaltio, tietoyhteiskunta.

KAJANOJA, JOUKO: HYVINVOINTIVALTIO INVESTOINTINA INHIMILLISEEN JA
SOSIAALISEEN PÄÄOMAAN. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Govern-
ment Institute for Economic Research, 1997. (C, ISSN 0788-5016, No. 144) ISBN 951-561-205-5.

ABSTRACT: The main assertion of the study is that the welfare state creates autonomy and
interaction - i.e. the ability to cooperate - and thus it paves the way for the information society, for
post-Fordist flexible network production and for economic efficiency. It is further maintained that
the idea of welfare emphasizes today more autonomy and interaction than it did in the past. All
this suggests the emergence of a virtuous circle: the welfare state, economic efficiency and welfare
support each other. However, the existing welfare state includes elements which counteracts the
emergence of a virtuous circle. Thus the study examines how the welfare state should be restructu-
red to give the best possible preconditions for a virtuous circle.

The basic idea is that the welfare state is an investment in human and social capital. The develop-
ment of the concept 'human capital' is reviewed. Next the study addresses another aspect of
human resources, i.e. 'social capital'. This has been the subject of lively discussion during the past
few years and it promises new dimensions for the debate on economic efficiency.

The aim of the study is to create a conceptual framework for further research. VATT has already
started a study where the conceptual framework is applied so that state supported child care
services are examined as investments in human and social capital. The study is comissioned by the
Ministry of Social Affairs and Health.

KEY WORDS: human capital, social capital, welfare state, information society.
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1    HYVINVOINTIVALTIO JA JOUSTAVA VERKOSTOTALOUS:
   KESKUSTELUA ONGELMAN ASETTELUSTA JA KÄSITTEISTÄ

1.1 Hyvinvointivaltio rakennemuutoksen edistäjänä ja jarruna

Yhteiskunnan rakennemuutos asettaa vaatimuksia hyvinvointivaltiolle. Hyvinvointivaltio on
rakennettava uudelleen. Tämä keskustelualoite esittää lähtökohtia uusien vaatimusten konkreettisel-
le tutkimiselle. Samalla keskustelualoite sisältää ajatusmallin eli käsitteellisen 
kehikon hyvinvointivaltion uudelleenrakentamiseksi.
                                                                 
Käsitettä ’rakennemuutos’ kuvataan usein kehityksenä kohti jälkiteollista yhteiskuntaa ja palvelu-
valtaista elinkeinorakennetta. Käytän tässä keskustelualoitteessa ilmaisua ’muutos kohti tietoyhteis-
kuntaa ja joustavaa verkostotaloutta’. Tarkoitan sillä suunnilleen samaa kuin rakennemuutoksesta
puhuvat. Ilmaisulla haluan korostaa sitä, että joustava verkostotalous ja tietoyhteiskunta ymmärre-
tään rakennemuutoksen strategisiksi elementeiksi.1

Tietoyhteiskunnan ja joustavan verkostotalouden määrittely on kirjallisuudessa vakiintumatonta ja
väljää. Ne kytketään teknologian kehitykseen tiedon tallentamisessa, prosessoinnissa ja välittämi-
sessä. Seurauksena on ollut muutos tuotannon ja koko yhteiskunnan toimintatavassa ja organisaa-
tiossa. Aiempia hierarkkisia ja kompleksisia organisaatioita hajautetaan ja verkostoidaan. Samalla
työtehtävät muuttuvat itsenäisemmiksi ja vaativammiksi. Tuotannon ja kokonaistalouden yksityis-
kohtainen korporatiivinen säätely vähenee. Itseohjautuvuus lisääntyy. Aiemmassa ’fordistisessa’
tuotantotavassa työntekijän itsenäisyys ja vuorovaikutus oli usein haitta. Uudessa tuotantotavassa
itsenäisyys ja vuorovaikutus ovat edellytyksiä. Tarvitaan entistä enemmän sopimuksiin ja luotta-
mukseen perustuvaa yhteistyötä.2

Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan valtiota, joka turvaa kansalaisilleen laajat taloudelliset, sosiaaliset
ja sivistykselliset oikeudet. Käsitteeseen liitetään usein lisäksi (’pelkät’ vähimmäis-) oikeudet
ylittäviä tasa-arvon toteuttamisen ja sosiaalisen segregaation ehkäisemisen pyrkimyksiä. Tilastolli-
sissa vertailuissa hyvinvointivaltio - tarkemmin sanottuna se, missä määrin valtio on hyvinvointival-
tio - määritellään usein julkisten sosiaali-, terveys- ja koulutusmenojen kansantuoteosuutena.
Sellaiseen operationalisointiin liittyy monia ongelmia. Esimerkiksi se  jättää pois monia luontevasti
hyvinvointivaltioon kuuluvia toimenpiteitä kuten minimipalkkasäädökset. Toinen esimerkki
operationalisoinnin ongelmista on laaja työttömyys. Se helposti lisää valtion “hyvinvointivaltiolli-
suutta” kasvattaessaan työttömyyskorvauksia.3

Hyvinvointivaltion synty kytketään teollistumiseen ja hyvinvointivaltion nykyisen muodon katsotaan
määräytyneen paljolti 1940-, 50- ja 60-luvuilla (ks. Hellsten 1993 s. 37-116). Siten se on rakentu-
nut tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta edeltäneen tuotantotavan pohjalle. Väistyvää
tuotantotapaa kuvataan usein fordistiseksi liukuhihnaksi. Sosiaaliturvaa on rakennettu pysyvien
palkkatyösuhteiden varaan. Nyt epätyypilliset työsuhteet ovat muuttumassa tyypillisiksi. Hyvinvoin-
tivaltiota on kyllä sopeutettu uusiin olosuhteisiin, mutta uusien tietoyhteiskuntaa ja joustavaa
verkostotaloutta edistävien ratkaisujen tekeminen laahaa jäljessä. Laahaaminen johtuu siitä, että
tarvittavia ratkaisuja estävät liian monen edut ja tottumukset. Monet nykyisen hyvinvointivaltion
piirteet jarruttavat muutosta kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta.
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 Kuva 1.  Hyvinvointivaltion vaikutus rakennemuutokseen
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Toisaalta nykyinen hyvin-
vointivaltio sisältää piirteitä,
jotka edistävät tietoyhteis-
kunnan ja joustavan
verkostotalouden syntyä.
Tietoyhteiskunta ja joustava
verkostotalous korostavat
autonomian ja vuorovaiku-
tuksen merkitystä.

Autonomialla tarkoitan tässä
yhteydessä sitä, että ihminen
tekee itsenäisiä ratkaisuja.
Hänellä on oltava siihen ai-
neelliset ja henkiset edelly-
tykset. Hänellä on oltava
siihen tahto ja kyky. Au-
tonomia toteuttaa vanhaa haavetta itseään toteuttavasta ihmisestä, joka on vapautunut alistavista
riippuvuuksista.

Vuorovaikutuksella tarkoitan yhteistoimintaa. Yhteistoiminta perustuu lopulta pyrkimykseen
ratkaista yhteiset asiat yhteisymmärryksessä. Yhteisymmärrykseen pyrkiminen asettaa kovia
vaatimuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Jokaisen yhteistoiminnan piiriin kuuluvan on voitava
osallistua esteettä ja jokaisen käsitys on otettava täysivaltaisena käsittelyn kohteeksi. Yhteistoiminta
vaatii jokaisen täysipainoista osallistumista. Yhteistoiminta edellyttää autonomiaa. Autonomia on
vuorovaikutuksellisen osallistumisen edellytys.

Yhä enemmän edellytetään itsenäisyyttä ja kykyä tehdä omaehtoisia ratkaisuja. Yhä enemmän
vaaditaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Hyvinvointivaltio edistää autonomiaa ja vuorovaiku-
tusta turvatessaan jokaiselle kansalaiselle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia sekä
tasatessaan aineellisia ja kulttuurisia luokkaeroja. Sosiaaliturva saattaa sitoa aiempiin rakenteisiin,
mutta se voi myös luoda vapauttavaa turvallisuutta ja samalla pohjaa uusiin henkilökohtaisiin
elämänratkaisuihin.4

Rakennemuutoksen ja hyvinvointivaltion määrittelyn jälkeen voidaan nyt täsmentää keskustelualoit-
teen tarkoitusta. Se etsii vastausta kysymykseen, miten hyvinvointivaltiota tulee muuttaa, jotta se
edistäisi siirtymistä kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta uhraamatta hyvin-
vointivaltion pyrkimystä turvata kaikille kansalaisilleen hyvä elämä. Aloite ei etene vastaukseen
vaan esittää keskusteltavaksi lähtökohdan eli suuntaviivat vastauksen etsimiseksi.

1.2 Hyvinvointivaltio talouden tehokkuuden edistäjänä ja jarruna

Muutoksessa kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta on kyse talouskasvusta eli
talouden tehokkuudesta. Uudet ratkaisut ovat tehokkaampia kuin vanha ’fordistinen’  tuotantotapa.
Talouskasvu vaatii uudenlaista tuotantotapaa ja yhteiskuntaa.5

Hyvinvointivaltiota ei tule kuitenkaan ilman muuta muuttaa tietoyhteiskunnan ja joustavan
verkostotalouden vaatimusten mukaiseksi. Muuttaminen puoltaa paikkaansa vain, jos se edistää
hyvää elämää.
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Kuva 2.  Talouden tehokkuuden asema hyvinvointivaltion pyrkimyksessä
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Tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta perustellaan talouden tehokkuuden ja teknologian
kehittämisen pyrkimyksillä. Hyvinvointivaltiota sen sijaan perustellaan pyrkimyksellä turvata
kaikille kansalaisille hyvä elämä. Ongelmana on näiden pyrkimysten mahdollinen ristiriita. Ongel-
maa hankaloittaa se, että talouden tehokkuus on hyvinvointivaltion ja hyvinvoinnin edellytys. Jos
hyvinvointivaltio heikentää talouden tehokkuutta, heikentää se myös omaa perustaansa. Kun
esimerkiksi sosiaaliturvan lisäys parantaa välittömästi hyvinvointia mutta heikentää talouden
tehokkuutta, on lisäystä harkittaessa otettava huomioon välilliset hyvinvointia heikentävät vaikutuk-
set talouden tehokkuusmenetysten seurauksena.

Kansantaloustieteessä on saanut
vahvaa kannatusta ajatus, jonka
mukaan hyvinvointivaltio heiken-
tää talouden tehokkuutta.
Toimeentuloerojen tasaamisen ja
talouden tehokkuuden välillä val-
litsee trade-off. Sosiaaliturva ei
kannusta vaan heikentää yritysha-
luja. “Rahaa rikkailta köyhille on
kannettava vuotavassa ämpäris-
sä” (Okun 1975 s. 91).

Kansantaloustieteestä löytyy
myös vastakkainen käsitys. Valti-
on hyvinvointitoimilla on talou-
den tehokkuutta edistäviä
vaikutuksia. Markkinat eivät toi-
mi täydellisesti. Valtio voi hyvin-
vointivaltiota rakentamalla korjata
markkinoiden epäonnistumisia.
Toimeentuloerojen tasaaminen ja
sosiaalisten ja sivistyksellisten
oikeuksien turvaaminen ehkäisee
syrjäytymistä ja tuo kansakunnan
lahjakkuusreservit käyttöön.
“Vuotava ämpäri onkin talouden
tehokkuutta ja kasvua edistävä
kastelujärjestelmä” (Korpi 1985
s. 100).

1.3 Millaista inhimillistä ja sosiaalista pääomaa tietoyhteiskunta ja joustava verkostotalous
vaativat?

Muutos kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta edellyttävät työntekijältä autonomiaa
ja vuorovaikutusta, jotta tuloksena olisi tavoiteltu talouden tehokkuus. Tietoyhteiskunnan ja
joustavan verkostotalouden toiminta vaatii yhä useammalta yhä enemmän omaehtoisia ratkaisuja.
Toiminta vaatii entistä monipuolisempaa yhteistyötä. Tehtävät muuttuvat aina vaan nopeammin.
Vaaditaan ammatinvaihtoa, autonomiaa, avoimuutta, joustavuutta, oppimista, riskinottoa.
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Työiän saavuttaneisiin nuoriin kohdistunut tutkimus korosti, että nuorten edessä ei enää ole
turvallista perinteiden ohjaamaa työn ja elämän uraa. Elämä on monimutkaistunut, epävakaa ja
sisältää katkoksia. Tarvitaan jatkuvasti muuttuvien olosuhteiden hallintaa eli joustavuutta ja
epävarmuuden sietokykyä. Elämän hallinta edellyttää omien vahvuuksien ja turvaverkkojen
tiedostamista. (Nummenmaa et. al. 1997.)  

Teknologinen kehitys ei ole enää harvojen asiantuntijoiden varassa. Suurten työntekijämassojen
yksinkertaiset toimeenpanotehtävät loppuvat. Nyt yhä useammalta edellytetään laaja-alaista tietoa
ja osaamista eli korkeatasoista inhimillistä pääomaa.

Viime vuosina on alettu keskustella myös inhimillisten voimavarojen toisesta puolesta eli
sosiaalisesta pääomasta. Siinä on kyse sosiaalisesta infrastruktuurista eli yhteiskunnan toimin-
tasäännöistä, kommunikaatioverkostoista, luottamuksesta ja turvallisuudesta, elinvoimaisesta
kulttuurista, sosiaalisesta koheesiosta ja vastaavista yhteisön ominaisuuksista. Keskeisen väitteen
mukaan huomion kiinnittyminen inhimilliseen pääomaan eli yksittäisen työntekijän tietoihin ja
taitoihin ei riitä - vaikka se onkin ollut suuri edistysaskel. Yhteisön ja yhteiskunnan on annettava
hyvät puitteet. Nyt tarvitaan uutta tuotantotapaa suosivaa sosiaalista pääomaa.

Kiinnostus inhimillisiin voimavaroihin eli inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan on saanut
kansantaloustieteessä puhtia uuden endogeenisen kasvuteorian kehityksen myötä.6

Tärkeän näkökulman tuotantotavan muutoksen aiheuttamien vaatimusten arviointiin tarjoaa
työelämän muutoksia koskeva tutkimus. Aihepiirin kirjallisuudessa korostuvat  matala organisaatio,
verkostoituminen, tiimityö, yksiköiden autonomisuus, tutkimusavusteinen kehittämistoiminta,
puhumisen kulttuuri yms. Yhteistä näyttää olevan etääntyminen hierarkkisuudesta eli käskysuhteista
ja autonomia- ja yhteistoimintavaatimusten voimistuminen.7

Hypoteesi yhteistoiminnallisuuden lisääntymisestä ei koske vain työyhteisön sisäisiä suhteita.
Verkostoituminen on työyhteisöjen ja yritysten välisen yhteistyön lisääntymistä. Kyse on tavaroiden
ja palvelusten tuottamisessa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Verkostoituminen ulottuu myös
työelämän ulkopuolelle. Tuottaja ja käyttäjä suunnittelevat yhdessä tuotteen. Teknologian kehitystä
koskevassa tutkimuksessa on vahvistunut käsitys, jonka mukaan innovaatiot ovat tulosta sosiaali-
sesta oppimisprosessista, jossa ovat mukana paitsi yritykset, tutkijat ja tuotteen suunnittelijat myös
viranomaiset, kuluttajat, käyttäjät, paikallisyhteisöt ja kansalaisliikkeet (Miettinen 1994).

Ilmaisu “markkinoistuminen” kuvaa epäilemättä meneillään olevaa kehitystä. Paradoksaalisesti
saattaa kuitenkin olla niin, että samaan aikaan yhteistoiminnallisuus valtaa alaa kilpailulta.

1.4 Tuotantotapa ja hyvä elämä

Filosofisessa hyvinvointikeskustelussa on korostettu kommunikaatiota, dialogia ja elämänmuotoon
osallistumista aiemmin vallinneen itsetoteutus- ja vapautusajattelun lisäksi.  Sosiologit korostavat8

sekä yksilöllistymistä eli sitä, miten yksilöt valitsevat elämänkulkuaan - ’elämä on teos’ - aiemman
perinteestä ohjautumisen sijaan, että uutta yhteisöllisyyttä. Viimeaikaiset selvitykset osoittavat
kansalaisten arvostavan yhä enemmän yksilöllistä itsensä toteuttamista  ja  työn sisältöä välittömien
taloudellisten etujen ohella.9

Muutokset hyvinvointikäsityksissä kytkeytyvät ilmeisestikin tietoyhteiskunnan  ja joustavan
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Kuva 4.  Uusi käsitys hyvästä elämästä perustuu osaltaan uuteen tuotanto-
                tapaan ja ne molemmat yhdessä muuttavat hyvinvointivaltiota
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verkostotalouden syntyyn. ’For-
distinen liukuhihna’ ei vaatinut
työntekijältä eikä yhteiskunnal-
ta niinkään autonomiaa ja vuo-
rovaikutusta. Kumpikin saattoi
jopa haitata työsuoritusta.
Tuotantotapaan liitettiin silloin
sellainen käsitys hyvästä elä-
mästä, joka korosti välittömiä
aineellisia etuja ja välitöntä tur-
vallisuutta. Tuotantotavan
muutos on siis saattanut ohjata
hyvinvointikäsityksen muutosta
kohti vuorovaikutuksen koros-
tamista. Välttämättömyydestä
on tehty hyve. Toisaalta hyvin-
vointikäsitykset ovat saattaneet
ohjata tuotantotavan muutosta. On ehkä tietoisesti etsitty sellaisia ratkaisuja, joissa työn sisältö
rikastuu.

Kyse on hyvinvointikäsityksen laajentumisesta eikä vanhan hyvinvointikäsityksen hylkäämisestä.
Tietoyhteiskunta ja joustava verkostotalous edellyttävät vanhan hyvinvointikäsityksen mukaista
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien korostamista. Ne ovat autonomian ja
samalla vuorovaikutuksen edellytys.

1.5 Uusi hyvä kehä?

Gunnar Myrdal, Jan Tinbergen ja Pekka Kuusi - monen muun ohella - perustelivat hyvinvointivalti-
on rakentamista paitsi sosiaalisella oikeudenmukaisuudella myös taloudellisella kasvulla. Peruste-
lulla oli vahva kytkentä keynesiläisyyteen. Ajatuksena oli, että hyvinvointivaltio liittyy fordistiseen
tuotanto- ja talousmalliin, jossa se osaltaan turvasi kysyntää, työvoiman uusintamista ja yleensäkin
fordistiseen tuotantomalliin sopivaa korporatiivista sääntelymallia.10

Sittemmin hyvinvointivaltio on nähty voittopuolisesti talouskasvua hidastavana.

Keskustelualoitteen perimmäisenä ideana on tutkia mahdollisuutta, että tietoyhteiskunnan ja
joustavan verkostotalouden pohjalle voisi syntyä uusi hyvä kehä, joka yhdistää hyvinvoinnin
ja sen sosiaalisesti oikeudenmukaisen jakauman, talouden tehokkuuden ja hyvinvointivaltion.
Ydinkäsitteitä uuden hyvän kehän rakentumisessa ovat autonomisuus ja kommunikatiivisuus.
Ydinkäsitteitä ovat myös inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Niiden keskeisiä elementtejä joustavan
verkostotalouden oloissa ovat autonomisuus ja kommunikatiivisuus.

Ajatuksena on, että hyvinvointivaltiota tulee rakentaa uudelleen. Nykyinen hyvinvointivaltio on
syntynyt fordistisen tuotantomuodon pohjalta ja kantanee edelleen sille ominaisia tunnuspiirteitä.
Hypoteesina on, että tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta tukeva hyvinvointivaltio
poikkeaa nykyisestä.

Kyse ei ole vain siitä, millainen hyvinvointivaltio tukee joustavaa verkostotaloutta. Kysymys



HYVINVOINTI-
VALTIO

HYVINVOINTI

TALOUDEN
TEHOKKUUS

          ”HYVÄ KEHÄ”

    Kuva 5.   Uusi hyvä kehä?

Pyrkimys turvata
kaikille hyvä elämä
tukee inhimillisen

ja sosiaalisen pääoman
muodostumistaINHIMILLINEN

JA SOSIAALINEN
PÄÄOMA

10

asetetaan myös toisin päin. Millainen hyvinvointivaltio ohjaa tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkos-
totaloutta kohti hyvää elämää?

Miten kehitys kohti tieto-
yhteiskuntaa ja joustavaa
verkostotaloutta vaikuttaa
hyvän elämän ja talouden
tehokkuuden väliseen risti-
riitaan? Optimistinen hypo-
teesi on, että tietoyhteiskun-
ta ja joustava verkostotalous
sekä pyrkimys hyvään elä-
mään korostavat samoja
ominaisuuksia - etenkin kun
hyvä elämä tulkitaan uusien
hyvinvointikäsitysten mukai-
sesti. Siten voimme onnek-
kaasti todeta, että oikealla
tavalla uudelleen rakennettu
hyvinvointivaltio tyydyttää
molempia pyrkimyksiä. Kei-
no eli talouden tehokkuus ei
näin ollen ole (ainakaan pahasti) ristiriidassa päämäärän eli hyvän elämän kanssa. Sen sijaan syntyy
hyvä kehä. Samat hyvinvointivaltion toimenpiteet, jotka edistävät välittömästi hyvää elämää ja sen
sosiaalisesti oikeudenmukaista jakautumista,  edistävät myös talouden tehokkuutta. Toisin sanoen
tietoyhteiskunnan ja joustavan verkostotalouden ehtoihin sopeutettu sosiaaliturva ja muu hyvin-
vointivaltiolliset toimet ovat myös investointeja inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan ja siten
talouden tehokkuuteen.

1.6 Syrjäytyminen, kotitaloudet ja kolmas sektori

Tietoyhteiskunnasta ja joustavasta verkostotaloudesta käytävässä keskustelussa voi erottaa kaksi
suhtautumistapaa. Kärjistäen: toiset piirtävät kiiltokuvaa inhimilliset unelmat täyttävästä luovan
työn ja ennen näkemättömän vuorovaikutuksen tietoyhteiskunnasta ja toiset piirtävät kauhukuvaa
uusoikeistolaisesta markkinaterrorista ja yhteiskunnan jakautumisesta pärjääjiin ja syrjäytyneisiin.
Kumpikin suhtautumistapa esittävät hyviä perusteluja suhtautumisensa tueksi.

Edellisissä luvuissa on painopiste ollut tietoyhteiskunnan ja joustavan verkostotalouden avaamien
mahdollisuuksien tarkastelussa. Nyt uhat tulevat tarkastelun kohteeksi.

Kehitys kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta on kärjistänyt työttömyysongelmaa.
Vanhat ammatit häviävät nopeasti. Epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät. Kaikki eivät pysy mukana.
Niinpä kyse ei ole vain työttömyyden kasvusta vaan pysyvän syrjäytymisen lisääntymisestä.  11

Kansantaloustieteellisissä tarkasteluissa käsitellään paljon työttömyyttä, mutta niissä syvennytään
harvoin pysyvämmän työelämästä syrjäytymisen syiden ja seurausten tarkasteluun. Kuitenkin
yleisesti tunnustetaan työelämästä syrjäytymisen inhimillinen ja taloudellinen merkitys.
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Ilmiön tarkasteleminen inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteiden valossa paljastaa välillisiä
seurauksia. Nousee seuraavia kysymyksiä. Mitä merkitsee menetetty inhimillinen pääoma syrjäyty-
neen työpanoksen ja osaamisen jäädessä käyttämättä? Millaisia menetyksiä tapahtuu sosiaalisessa
pääomassa.? Syntyykö ihmisryhmiä ja asuntoalueita, joissa syrjäytyminen opitaan jo nuorena
tavanomaisena ja hyväksyttävänä elämisen muotona? Millaisia seurausvaikutuksia yhteiskunnan
syvenevällä jakautumisella on yleiseen elämänmuotoon? Tarvitaanko kovenevaa järjestyksen pitoa?
Ovatko kaikki laajenevan työttömyyden ja lisääntyvän syrjäytymisen seurausvaikutukset inhimilli-
seen ja sosiaaliseen pääomaan kielteisiä eli seuraako niistä vain pahoinvointia ja lisäkustannuksia?

Rapauttaako laajeneva työttömyys ja syrjäytyminen hyvinvointivaltion taloudellista perustaa? Onko
yhteiskunnan tarjoamista taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista tingittävä?
Seuraako siitä kärjistyviä ongelmia?

Mitä laajenevasta työttömyydestä ja syrjäytymisestä ja niihin mahdollisesti liittyvästä taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien tinkimisestä seuraa kansantalouden tilinpidon ulkopuolel-
la? Kotitalouksissa tehtävän työn arvo on arvioitu vastaavan noin kolmannesta kansantalouden
tilinpidon mukaisesta kansantuotteesta.  Kolmannessa sektorissa eli vapaaehtoistyönä tehtävän12

työn merkitystä - monenlaista auttamistoimintaa ja hoivatyötä, nuorison urheiluvalmennusta yms. -
korostetaan yhä enemmän.

Kansantalouden tilinpidon ulkopuolella kotitalouksissa ja  kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu
merkittävä osa tavaroiden ja palvelusten tuotannosta. Entä jos syrjäytyminen ei lisää kotitalouksissa
ja kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa vaan syrjäyttää siitäkin eli aiheuttaa kaikinpuolista
toimintakyvyttömyyttä? Koti-
talouksien ja kansalaisyhteis-
kunnan ongelmat saattavat
esimerkiksi hoivatyön ja ih-
missuhteiden epäonnistumi-
sen seurauksena johtaa lisä-
paineeseen julkisten sosiaali-
ja terveysmenojen kasvattami-
seksi. Pahimmillaan seurauk-
sena on lisääntynyt laitostumi-
nen.
                                          
Hyvinvointivaltion tarjoamat
palvelut, koulutus ja sosiaali-
turva  saattavat lievittää työt-
tömyyden ja syrjäytymisen
lamauttavia seurausvaikutuk-
sia. Jos työttömyys ja syrjäy-
tyminen samaan aikaan vievät
taloudellista perustaa hyvin-
vointivaltiolta, kyse ei ole hy-
västä vaan pahasta kehästä. Tosin viime aikainen keskustelu sosiaaliturvan kannustinvaikutuksista
viittaa toiseen suuntaan. Keskustelussa esiintyy vahvasti ajatus, että sosiaaliturva heikentää
motivaatiota työntekoon ja yrittämiseen ja siksi sosiaaliturvan heikennykset saattavat tehostaa
talouden toimintaa.

Voisiko kolmas sektori toimia ratkaisuna työttömyyden ja syrjäytymisen ongelmiin? Palaan asiaan
seuraavassa luvussa.
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Merkittävä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteisiin liittyvä piirre on se, että ne tuovat
luontevasti tarkastelun piiriin kotitaloudet ja kolmannen sektorin ja samalla kysymyksiä, jotka usein
unohdetaan kansantalouden tilinpidon piiriin pitäytyvässä tarkastelussa. Kyse on ilmiöistä, jotka
sisältävät suuren osan tavaroiden ja palvelusten tuotannosta ja tuottavat suuren osan hyvin- ja
pahoinvoinnista.13

Joustavaan verkostotalouteen liittyvissä organisaatio-opeissa korostetaan henkilöstön kaikinpuolista
huomioonottamista. Ihmisten kaikkinainen vuorovaikutus tunteineen pyritään valjastamaan työn
tuottavuuden lisäämiseen. Seuraako siitä ennen näkemätön tehokkuus vai  ennen näkemätön elämän
ahtaminen oravanpyörään niiden osalta, jotka eivät syrjäydy vaan menestyvät? Jussi Vähämäki
kutsuu jälkimmäistä sulkeutumiseksi (Vähämäki 1996). Sulkeutuvatko menestyjä ja syrjäytyjä
entistä etäämmälle toisistaan?

Mitä se tarkoittaa menestyjän näkökulmasta? Seuraako sulkeutumista erilaisuuksien kohtaamatto-
muus? Eriytyvätkö yhteiskuntaryhmät toisistaan keskinäisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle? Onko
seurauksena kunkin ryhmän elämänmenon ja ajattelun jähmettyminen omaan putkeensa? Onko
menestyksen hintana silmien sulkeutuminen näkemästä toisenlaisen elämän mahdollisuuksia ja
samalla oman putken ulkopuolelle ulottuvan innovatiivisuuden menetys ja elämisen latistuminen?

Mitä syrjäytyminen ja sulkeutuminen merkitsevät koko yhteiskunnan näkökulmasta? Aiheutuuko
joustavasta verkostotaloudesta niin suuri työn tehokkuuden lisäys, että sen hyvinvointivaikutukset
ovat suurempia kuin lisääntyvän syrjäytymisen aiheuttamat pahoinvointivaikutukset? Valuvatko
tehostumisen tulokset lopulta myös syrjäytyneiden hyväksi niin, että nopea muutos kohti joustavaa
verkostotaloutta on myös syrjäytyneille paras vaihtoehto?

Tutkimustulokset eivät anna tukea ajatukselle, että eriarvo kiihdyttäisi talouden tehokkuutta.
Vertailut antavat paremminkin tukea sille, että tasaisuus on tukenut tuottavuuden kasvua.  Eriarvo14

jakaa eikä yhdistä yhteisöä. Kuitenkin “[e]tujen yhteisyyteen pohjautuvat sosiaaliset järjestelyt ovat
osoittautuneet menestyksellisemmiksi synnyttämään sitoutumista tehokkaaseen ja korkealaatuiseen
tuotantoon kuin ne, jotka pohjautuvat poissulkevasti sopimukselliseen vaihtokauppaan työponnis-
tuksen ja siitä maksettavan korvauksen välillä ja valvontaan, joka on välttämätöntä sopimusehtojen
toimeenpanon voimaansaattamiseksi.” (Pfaller et al. 1991, 9.) Tutkimustulokset eivät kuitenkaan
vakuuttavasti tue ajatusta eli että tasa-arvo kiihdyttäisi talouden tehokkuutta etenkin kun otetaan
huomioon se, että talouden toiminnan reunaehdot ovat joustavan verkostotalouden etenemisen ja
globalisoitumisen myötä muuttuneet nopeasti ja siten esimerkiksi 1980-luvun alkupuolen vertailulu-
kujen käyttö johtopäätösten tekemiseen on kyseenalaista.

Eikö viisainta olisi etsiä vaihtoehtoa, jossa hyödynnetään joustavan verkostotalouden edut, mutta
voitetaan lisääntyvän syrjäytymisen ja sulkeutumisen aiheuttamaa ongelmaa? Ehkä vastaus löytyy
elämänuran ja työn uudelleen määrittämisestä? Ehkä vastaus löytyy kolmannen sektorin ja kansa-
laispalkan suunnalta? Ehkä edellytyksenä on uusi yhteiskuntasopimus, joka sopeuttaa ajatuksen
joustavasta verkostotaloudesta ajatukseen kaikille taattavasta ihmisarvoisesta elämästä ja ajatukseen
perinteisen työelämän ulkopuolella tapahtuvan toiminnan arvosta?  (Ks. seuraava luku ja sen
viimeinen loppuviite.)

1.7 Hyvinvointivaltion uudelleenrakentaminen

Miten vastataan alussa esitettyyn ’perimmäiseen kysymykseen’ eli miten hyvinvointivaltiota pitäisi
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muuttaa, jotta se edistäisi muutosta kohti tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta luopumatta
pyrkimyksestä luoda hyvä elämä jokaiselle kansalaiselle? Yksinkertaistaen: millainen hyvinvointi-
valtio edistää tietoyhteiskuntaa ja joustavaa verkostotaloutta ja samalla ehkäisee ja vähentää
syrjäytymisen ja sulkeutumisen ongelmaa?

Hyvinvointivaltio voi monin tavoin jarruttaa muutosta kohti joustavaa verkostotaloutta. Hyvinvointi-
valtioon liittyy holhoavia piirteitä, jotka ruokkivat joustavan verkostotalouden edellyttämälle
autonomisuudelle vastakkaisia ominaisuuksia. Myös hyvinvointivaltioon liittyvät kannustinloukut
vähentävät oma-aloitteisuutta. Hyvinvointivaltio edistää sellaisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi
ammatin ja asuinpaikan pysyvyyttä, jotka eivät sovellu joustavan verkostotalouden aikaan. Ihmisten
yksilöllinen elämänrakennus ja elämänmuotojen moninaistuminen eivät hevin mahdu valtiollisen
säätelyn puitteisiin. Samanaikaisesti ylikansallinen integraatio vaikeuttaa kansallisesti määräytyvän
hyvinvointivaltion edellytyksiä. Valtio ohenee sekä alaspäin eli monimuotoisen alueellisen ja
pienyhteisötoiminnan suuntaan että ylöspäin eli integroituvan maailman suuntaan.

Toisaalta hyvinvointivaltio voi monin tavoin edistää joustavaa verkostotaloutta. Joustava verkostota-
lous edellyttää kansalaisilta entistä enemmän itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta, kykyä tehdä omaehtoi-
sia ratkaisuja ja kommunikatiivisia kykyjä. Hyvinvointivaltio voi parantaa edellytyksiä takaamalla
korkeatasoiset taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet sekä luomalla yhteisyyttä ja
luottamusta yhteisöön. Hyvinvointivaltio, joka turvaa aineellisen ja sivistyksellisen varallisuuden
riittävän tasaisen jaon sekä edistää työn ja elämän hallintaa, vapauttaa kansalaisiaan aloitteellisuu-
teen sekä uusiin henkilökohtaisiin ratkaisuihin.

Edellä sanottu ei koske vain työelämää vaan myös toimintaa kotitalouksissa ja kolmannessa
sektorissa. Purkaessaan perinteisiä elinikäisiä työsuhteita ja niihin liittyvää sosiaalista turvallisuutta
joustava verkostotalous edellyttää entistä joustavampaa ja toimintakykyisempää kotitaloutta ja
kolmatta sektoria. Hyvinvointivaltio voi sekä haitata että edistää kotitalouksien ja kolmannen
sektorin edellytyksiä vastata uuteen tilanteeseen.

Millaisia hyvinvointivaltion kehittämisen suuntia joustava verkostotalous vaatii, kun edellä esitetty-
jen näkökohtien lisäksi otetaan huomioon ylikansallisen integraation - erityisesti verokilpailun -
aiheuttamat paineet vähentää hyvinvointivaltiomenoja? Olen koonnut luettelon eurooppalaisessa
keskustelussa ja viime vuosina toimeenpannuissa uudistuksissa ilmenneistä yleisistä pyrkimyksistä
ja argumenteista ja konkreettisista muutoksista.15

* Hyvinvointivaltiota kehitetään vaikeuksia kohdanneiden turvaverkosta aktivoivaksi ponnah-
duslaudaksi. Joustava verkostotalous edellyttää yksilöltä valmiutta suuriin muutoksiin koskien
ammattia ja työsuhdetta. Muutosta on edistetty linjauksin, jotka ovat osittain keskenään
ristiriitaisia: toisaalta lisäämällä taloudellista kiihoketta muutoksen toteuttamiseen ja toisaalta
lisäämällä turvallisuutta muutosta toteutettaessa.16

* Sosiaalisia investointeja pyritään suuntaamaan estämään ennalta vaikeuksien syntyminen,
jolloin vaikeuksien aiheuttama avustustarve vähenee. Investoidaan inhimilliseen ja sosiaaliseen
pääomaan.

* Lähdekirjallisuudessa on vakuuttavan tuntuisesti osoitettu, että osaamisen ja koulutuksen
suhteen vallitsee markkinahäiriö. Teknologian nopean kehityksen, työttömyyden ja yleistyvien
epätyypillisten työsuhteiden oloissa markkinat eivät johda riittävään koulutuksen ja osaamisen
hankintaan.17

*  Käsitys oppimisesta ja tiedosta muuttuu ’konstruktiiviseen’ suuntaan. Kyse ei ole tiedosta



14

eikä opettamisesta perinteisessä mielessä vaan oppimisesta elämään, kommunikoimaan,
arvioimaan, jäsentämään ja - parhaimmillaan - oppimisesta oppimaan. Koulutuksen tulokselli-
suutta koskevassa kirjallisuudessa korostuu entistä enemmän koulutuksen synnyttämät sosiaali-
set ja kommunikatiiviset kyvyt.

* Suositaan investointeja esikouluun, peruskoulutukseen ja korkeampaan koulutukseen sekä
elinikäiseen koulutukseen.

* Pohjoismaisten tutkimusten mukaan päiväkodit lisäävät lapsen sosiaalisia ja kommunikatiivi-
sia kykyjä verrattuna kotona hoidettuihin lapsiin, mutta vaikutus häviää kouluvuosien myötä.
Yhdysvaltalainen tutkimus viittasi siihen, että isien kotiin jäänti vuodeksi lapsen synnyttyä lisäsi
lapsen sosiaalisuutta.

* Investointeja ehdotetaan lisättäväksi lasten päivähoidon joustaviin muotoihin lisäämään
vanhempien työhönosallistumis- ja koulutusmahdollisuuksia.

* Monissa maissa on aktivoitu työvoimapolitiikkaa kehittämällä uusia yksilöllisesti sovellettavia
uudelleen työllistämisen ja uudelleen koulutuksen muotoja. Tuetaan itsensä työllistämistä.
Luodaan työmarkkinoille sopeuttavia välittäviä työmarkkinoita ja palkkatukia työmarkkinoille
ensikertaa tuleville. Samoja toimia suunnataan vaikeasti työllistyville marginaaleille. Heille
luodaan myös pysyviä suojatyöpaikkoja.

* Uusien palvelumuotojen - esimerkiksi kotitalouksille tarjottavien - palvelujen kehittämiseksi
esitetään valtion tukimuotoja tai veronalennuksia. Rahoitetaan haavoittuvia ryhmiä koskevia
sosiaalisia kokeiluja heidän paikallisen ympäristönsä piirissä pyrkimyksenä työllistäminen.

* Tuetaan kotitalouksissa ja kolmannessa sektorissa tapahtuvaa toimintaa esimerkiksi vapaaeh-
toista sosiaalityötä ja harrastustoimintaa sekä omaishoitoa tukemalla.18

* Joustavan verkostotalouden kehittymiseen on kytkeytynyt palkkaerojen kasvu. Tuloerojen
lisäämistä on pidetty tarpeellisena talouskasvun nopeuttamiseksi ja työttömyyden alentamiseksi.
Toisaalta on esitetty todistusaineistoa tuloerojen kasvun ja väestön segregoitumisen talouskehi-
tystä heikentävästä vaikutuksesta ja on korostettu etujen yhteisyyden merkitystä tehokkaan ja
korkealaatuisen tuotannon kannalta verrattuna individualistisiin kannustinmotiiveihin. Matala-
palkkaisten työpaikkojen lisäämiseksi on esitetty minimipalkkojen alentamista torjumaan
työttömyyttä. Toisaalla on epäilty minimipalkkojen alentamisen työllisyyttä ja kokonaistaloutta
kohentavaa vaikutusta.

* Verotuksen progressio ja sosiaaliset tulonsiirrot ovat aiheuttaneet työttömyys- ja tuloloukkuja.
Työtä ei kannata vastaanottaa eikä tulonlisäyksestä jää mitään käteen. Loukkujen purkamiseen
ja kansalaisten itsetunnon lisäämiseen on pyritty loiventamalla verotuksen ja tulonsiirtojen
yhteistuloksena syntyviä korkeita marginaaliveroasteita, vähentämällä sosiaalisten tukien
tarveharkintaa ja niihin liittyvää holhousta sekä kehittämällä kansalaistuloa ja/tai kansalaispalk-
kaa.

* Parannetaan osa-aikaisten ja muiden epätyypillisten työsuhteiden -  mukaan lukien itsensä
työllistäneiden yrittäjien -  sosiaaliturvaa ja vähennetään työttömyysturvaan liittyviä työhönosal-
listumisen kynnyksiä.

* Hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa lisätään erilaisia julkisen ja yksityisen toteuttamisen
välimuotoja, kilpailua, kansalaisten valinnanmahdollisuuksia ja palveluseteleitä.
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* Tulonsiirroissa ja palveluissa lisätään työntekijöiden ja työnantajien sekä palvelujen käyttäjien
maksuosuuksia. Sen sijaan vältetään palvelumaksujen tulosidonnaista porrastamista.

* Korostetaan ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kehittämistä yksilökohtaisiin vakuutusmak-
suihin perustuvana aitona vakuutusmuotona. Sen vuoksi esimerkiksi lisätään työttömyysvakuu-
tuksessa ammattialan työttömyyden vaikutusta maksuihin, jolloin työttömyyden kustannukset
tulevat näkyviksi. Sosiaalivakuutuksessa pyritään yhtenäiseen erilaiset elämäntilanteet ja
työelämän katkosten syyt kattavaan vakuutukseen. Suositaan täydentävää yksityistä vakuutta-
mista.

* Pyritään eläkkeelle siirtymisen iän nostamiseen sekä eläkeikää koskevin muodollisin päätöksin
että kehittämällä työelämää, aikuiskoulutusta ja kuntoutusta. Siirrytään kohti järjestelmää, jossa
eläkkeet määräytyvät koko työuran aikaisten palkkojen perusteella.

* Hallinnossa lisätään päätöksentekokompetenssin ja rahoitusvastuun yhtenevyyttä vähentäen
siten erityisesti työllistämiseen liittyvää hallinnollista peliä kustannussiirroilla.

Edellä esitetyn hajanaisen luettelon tarkoituksena on konkretisoida tarkastelua ja osoittaa
millaisia kysymyksiä valtiollisessa päätöksenteossa lopulta kohdataan hyvinvointivaltiota
muokattaessa. Keskustelualoitteen teeman kannalta on tärkeää havaita, miten vahvasti pyrki-
mykset, argumentit ja muutokset kytkeytyvät inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteisiin ja
samalla autonomiaan ja vuorovaikutukseen. Havainto tukee ajatusta, että hyvinvointivaltion
kehittämistä koskevia kysymyksiä kannattaa asettaa kyseisten käsitteiden puitteissa. Ne tuovat
selkeyttä, syvyyttä ja uusia oivalluksia hyvinvointivaltion kehittämiseen.

* * *

Luvun 1 esittelemän käsitteellisen viitekehyksen ydinkysymys on seuraava. Ovatko sosiaalisia
oikeuksia, tasa-arvoa ja yhteisyyttä luovat hyvinvointivaltiolliset toimenpiteet trade-off suhtees-
sa talouden tehokkuuteen eli ovatko ne ristiriitaisia pyrkimyksiä? Vai onko niin, että luodessaan
autonomian ja vuorovaikutuksen edellytyksiä, hyvinvointivaltiolliset toimenpiteet ovat sellaisia
investointeja inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan, että ne tukevat talouden tehokkuutta,
jolloin syntyy hyvä kehä hyvinvointivaltion, talouden tehokkuuden ja hyvinvoinnin välillä?
Jälkimmäistä vaihtoehtoa tukee hyvinvointivaltion uudelleenrakentaminen siten, että se vastaa
tietoyhteiskunnan ja joustavan verkostotalouden ja myös uuden hyvinvointikäsityksen vaatimuk-
sia. Kyse on siis myös yhteiskuntapoliittisesta valinnasta. Ehkä hyvä kehä on luotavissa.
Keskustelualoitteen ideana on tutkia, millaisia näkökohtia löytyy uuden hyvän kehän puolesta
ja millaisia vastaan ja millaisista lähtökohdista hyvinvointivaltiota tulee rakentaa uudelleen,
jotta se loisi mahdollisimman hyvät edellytykset hyvälle kehälle.

1.8 Integraatio ja EMU

Edellä on tarkasteltu tietoyhteiskunnan ja joustavan verkostotalouden vaikutuksia hyvinvointi-
valtioon. Toinen keskeinen hyvinvointivaltion edellytyksiin vaikuttava tekijä on ylikansallinen
integraatio sekä sen ajankohtaisin hanke eli EMU. Tekijät kietoutuvat yhteen. Tietoyhteiskun-
taa ja joustavaa verkostotaloutta ja ylikansallista integraatiota on vaikea edes kuvitella ilman
toisiaan. Toisaalta ylikansallisella integraatiolla on tärkeitä ’itsenäisiä’ vaikutuksia hyvinvointi-
valtioon.
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EMUlla  ei sinänsä ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia kansalliseen hyvinvointivaltiopolitiik-
kaan. Kaikki olennaiset ratkaisut pysyvät kansallisissa käsissä. Mutta osana integroitumista
EMUlla on tuntuvia välillisiä vaikutuksia.

Tutkimuskirjallisuudessa  vallitsee melkoinen yksimielisyys siitä, että EMU ainakin lyhyellä19

aikavälillä vaikuttaa hyvinvointivaltiota supistavaan suuntaan. Se johtuu EMUun sisältyvien
julkisen talouden alijäämäkriteerien ja yleisen integraatiokehityksen aiheuttaman verokilpailun
yhteisvaikutuksesta. Toinen jokseenkin yksimielinen käsitys on, että EMU osaltaan vahvistaa
rahaliittoon kuuluvien maiden samankaltaistumista ja liittovaltiosuuntaista kehitystä EU:ssa.
Kolmanneksi EMU vähentää kansallisia suojautumismahdollisuuksia ja avaa siten edelleen
maiden välistä kilpailua korkeatasoisista työpaikoista.

Keskustelualoitteessa on esitetty ajatus siitä, että hyvinvointivaltio pitäisi nähdä entistä
enemmän investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Se sopii hyvin niihin toimenpi-
teisiin, joilla varaudutaan EMUn mukana tuleviin muutoksiin - ainakin edellä mainitun kolmen
muutoksen osalta. Työvoiman liikkuvuus EU-maiden välillä on osoittautunut vähäiseksi.
Investoinnit inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan voivat siten olla myös kansallista etua
palvelevan infrastruktuurin rakentamista.
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2  INHIMILLISEN PÄÄOMAN KÄSITE

Perinteinen talousteoria ei sinänsä selitä talouden kasvua. Niinpä teoriaa on täydennetty ensin
ajatuksella, että teknologinen kehitys on tekijä, joka sysää talouden kasvuun. Sitten korostettiin
inhimillistä pääomaa. Inhimillisen pääoman kasvu lisää valmiuksia kehittää ja omaksua uutta
teknologiaa. Uusi kasvuteoria sisältää sen, että kasvua selittävät tekijät mallinnetaan sisään
talouden kehitystä kuvaaviin malleihin.  (Becker 1964 s. 1-3; Lucas 1988; Romer 1990; Barro
1992.)

Inhimillinen pääoma eli tieto ja osaaminen poikkeaa muista tuotannontekijöistä siinä, että se
muistuttaa julkishyödykettä. Tiedon rajatuottavuuden ei tarvitse koskaan aleta nollaan ja siten
se voi tuottaa talouskasvua pitkällä aikavälillä, kun kasvumalliin kytketty eksogeeninen
teknologinen innovaatio sai aikaan kasvua vain rajoitetuksi ajaksi.

Empiiriset valtioita vertailevat tutkimukset tarjoavat tukea ajatukselle inhimillisen pääoman
myönteisestä vaikutuksesta talouden kasvuun. Inhimillisen pääoman mittarina on tutkimuksissa
yleisimmin käytetty koulutustasoa. Sitä on mitattu myös esimerkiksi terveydentilaa ja
perustarpeiden tyydyttämistä kuvaavilla odotettavissa olevan eliniän ja imeväiskuolleisuuden
mittareilla. Inhimillisen pääoman korkea taso näyttää tutkimusten mukaan edistävän talouskas-
vua. Tutkimukset viittaavat siihen, että konvergenssihypoteesi (kasvu on nopeampaa vähemmän
kehittyneissä maissa kuin kehittyneimmissä maissa) saa tilastollisesti merkitsevää tukea vain
sillä edellytyksellä, että inhimillisen pääoman taso on vähemmän kehittyneessä maassa korkea
suhteessa talouden kehittyneisyyteen. (Barro 1992; Barro and Lee 1994; Moon and Dixon 1992;
Hansson and Henrekson 1994 s. 32-34, Gemmell 1996.) Usein esitettyinä esimerkkeinä ovat
Etelä-Korea, Taiwan, Singapore ja Hong Kong. Niissä yleisen koulutustason ja perustarpeiden
tyydyttämisen tason korkeus verrattuna muihin saman taloudellisen kehittyneisyystason maihin
on kytkeytynyt poikkeuksellisen nopeaan talouskasvuun. (Esim. Moon and Dixon 1992 s. 194;
Katz 1992 s. 222.)

Inhimillisen pääoman käsite (human capital) muodosti tutkimussuuntauksen 1960-luvun alusta.
Sen lähtökohta oli edellä kuvattu teoria inhimillisestä pääomasta talouskasvun selittäjänä.

Koulukunnan piirissä syntynyttä kirjallisuutta on hallinnut kysymys palkkaeroista koulutuksen
ja iän mukaan. Yksilön ajatellaan investoivan koulutukseen, harjoitteluun, terveyteen ja
vastaaviin inhimillistä pääomaa lisääviin tarkoituksiin. Diskontattuja tulevaisuuden nettohyötyjä
(investointien johdosta kohonneita tuloja) verrataan investointien suoriin ja epäsuoriin kustan-
nuksiin. (Asplund 1991 s. 1-6; Asplund 1993.) Tämän ajatuksen pohjalta on tehty laajasti
empiiristä tutkimusta koulutuksen hyödyllisyydestä. Tutkimus osoittaa koulutuksen hyödyllisyy-
den sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Yksilön kannalta koulutukseen tehdyt uhraukset
näyttävät yleensä tuottavan hyvän tuoton. Myös yhteiskunnan kannalta - tällöin tuloerojen
oletetaan heijastavan työn yhteiskunnallista hyödyllisyyttä - koulutus on tuottoisa investointi.
Koulutuksessa on kuitenkin havaittu selvä tuottojen alenema maan tulotason kohotessa. Myös
korkeampaan koulutukseen suuntautuva yhteiskunnan tuki näyttää alenevaa tuottoa koulutuksen
tason noustessa. (Ks. esim. Psacharopoulos 1994.)20

Alkuperäinen inhimillisen pääoman ajatus puoltaa helposti hyvinvointivaltion purkamista.
Tuloerojen supistaminen tulonsiirroin hyvätuloisilta huonotuloisille tai solidaarisin työmark-
kinaratkaisuin merkitsee yksilölle vähenevää intressiä sijoittaa omaan inhimilliseen pääomaansa.
Seurauksena on inhimilliseen pääomaan kohdistuvien sijoitusten väheneminen ja talouskasvun
heikkeneminen. (Hansson and Henrekson 1994 s. 33-34.)
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Valtio voi kompensoida vaikutusta tukemalla koulutusta. Mutta esimerkiksi yksi koulukunnan
oppi-isistä, T.W. Schultz, arvelee koulutuksen julkisen tuen USA:ssa johtaneen koulutuksellisiin
yli-investointeihin kokonaistalouden näkökulmasta. Julkisen tuen houkuttelemana yksilöt
hankkivat enemmän koulutusta kuin olisi tuottavuuden kannalta järkevää. (Schultz 1963.) 

Yksilöiden ’ylikouluttuminen’ ei tosin välttämättä johdu koulutuksen liiallisesta tuesta. Syynä
voi olla se, että koulutus ei ole vain investointi vaan se saattaa olla myös kulutusta eli koulutusta
pidetään sinänsä arvokkaana eikä vain välineenä tulojen lisäämiseksi. Vaherva ja Juva (1985  s.
39) toteavatkin, miten koulutusinvestointien tuottavuutta tutkittaessa usein unohdetaan koulu-
tuksen merkitys itseisarvona ja kulutuksena. Tällöin investointikustannuksia yliarvioidaan ja
hyötyjä aliarvioidaan.

Valtion koulutustukea arvioitaessa on syytä ottaa huomioon koulutuksen ulkoisvaikutuksista
saatava hyöty. Esimerkki ulkoisvaikutuksesta on yksilön saaman koulutuksen (korvaukseton)
siirtyminen työyhteisön tai muun yhteisön toisten jäsenten hyödyksi heidän saadessaan inhimil-
listä pääomaa ollessaan vuorovaikutuksessa koulutetun yksilön kanssa. (Mincer 1965.)

Viime vuosina laajenevaa huomiota saanut näkökulma korostaa inhimillisen pääoman moniulot-
teisuutta, rakenteellisia kytkentöjä ja ulkoisvaikutuksia (vrt. Valtonen 1993). Lisääntyneen
inhimillisen pääoman nähdään esimerkiksi alentavan syntyvyyttä ja siihen liittyen lisäävän
koulutus- ja muita inhimilliseen pääomaan kohdistuvia investointeja lasta kohti. Tuloksena on
talouskasvua kiihdyttävä vaikutus.

Laajentunut näkökulma ei välttämättä nojaa valtion toimiin. Ajatus voi kulkea seuraavasti.
Inhimillisen pääoman kasvu lisää tuottavuutta ja tuloja. Kun tuottavuuden lisäys lastenhoidossa
on hitaampaa kuin tavaroiden ja inhimillisen pääoman tuotannossa, kasvavat lastenhoidon
suhteelliset aikakustannukset. Niin perhe motivoituu vähentämään syntyvyyttä ja siten lisää-
mään sijoituksia inhimilliseen pääomaan lasta kohti. Syntyy positiivinen kehä inhimilliseen
pääomaan kohdistuvien investointien, väestökasvun vähenemisen ja tuotannon kasvun välillä.
(Becker - Murphy - Tamura 1990, Barro 1992 s. 208.)

Laajaa näkökulmaa inhimilliseen pääomaan on myös käytetty hyvinvointivaltion taloudellisena
argumenttina. Inhimillisen pääoman kehitystä kannattaa tukea. (Gintis and Bowles 1982 s. 341-
342; Romer 1990 s. S99, Social Justice 1994 s. 18 -20.) Keskeisimmän argumentin esitti Myrdal
(1960, part 1) korostamalla, että luokkayhteiskunnassa alaluokan kykyjä jää käyttämättä. Hyvin-
vointiyhteiskunta saa niitä käyttöön purkaessaan luokkajakoa. Myös Tinbergen korosti suunni-
telmallisen hyvinvointipolitiikan merkitystä. Korkea koulutustaso tukee teknisesti edistynyttä
tuotantoa eli inhimillinen pääoma vaikuttaa työvoiman kysyntään ja tuotannon rakenteeseen.
Koulutus vaikuttaa siten välillisesti tulevan yhteiskunnan luokkajakoon ja kykyjen käyttöönot-
toon. (Tinbergen 1975 s. 59-156; Katz 1993 s. 222-223.)

Vähitellen tutkimuksessa on alettu korostaa monia sellaisia inhimillisen pääoman aspekteja,
joita ei perinteisessä koulutukseen ja työkokemukseen keskittyvässä tutkimuksessa ole otettu
huomioon. Käsite on laajentunut sisältämään yksilön hankkimat tiedot ja taidot (osaaminen)
sekä motivaation ja muut yksilön edellytykset osallistua tavaroiden ja palvelusten tuottamiseen.
Inhimillinen pääoma on perusteltua ymmärtää laajana valikoimana erilaisia inhimillisiä ominai-
suuksia eikä vain tietoina. Yksilön tai yhteiskunnan sijoitukset inhimilliseen pääomaan saattavat
koskea koulutusta, terveyttä, työpaikan etsintää, asuinpaikan muuttamista yms. (Ks. esim.
Vaherva ja Juva 1985 s. 36-38).

Mielikuvaa inhimillisen pääoman käsitteellisestä laajuudesta antaa sen pohtiminen, millaisia
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kriteereitä sovelletaan työhönotossa. Millaisia ominaisuuksia on syytä arvostaa, jotta työyhtei-
sö/yritys pääsisi mahdollisimman hyviin tuloksiin. Tärkeitä ominaisuuksia ammatillisen
osaamisen lisäksi ovat luovuus, sosiaaliset taidot yms. Jos tarkastelun näkökulmana ei ole vain
työyhteisö/yritys vaan kokonaistalous, saatetaan yhteiskunnan kannalta hyödyllisen inhimillisen
pääoman kriteereihin lisätä yhteiskunnan ja talouden rakenteisiin kriittisesti suhtautuvan
kansalaisen ominaisuuksia. - Kansantaloustieteellisessä tutkimuksessa inhimillinen pääoma
ymmärretään kuitenkin edelleen useimmiten koulutuksena, johon lisäksi aika usein kytketään
työkokemus.

Kysymys inhimillisestä pääomasta voidaan viedä vielä syvemmälle välillisiin, pitkävaikutteisiin
ja rakenteellisiin kysymyksiin. Jotkut taloustutkijat toteavatkin, että tutkimustyö inhimillisen
pääoman vaikutuksista talouskasvuun on vasta alussa (Barro 1992 s. 213; Katz 1992 s. 217-
218).

Voidaan kysyä, missä määrin ja miten valtion toimet koulutustason korottamiseksi, luok-
kajakojen vähentämiseksi, lasten päivähoidon parantamiseksi yms. vaikuttavat kehittämällä
paitsi kohteena olevaa yksilöä myös koko kulttuuria ja saattavat siten välittömästi ja välillisesti
edistää luovuutta ja motivaatiota eli henkistä ja myös fyysistä työkykyä. (Vrt. esim. SOU 1992
s. 130.) Toisaalta samojen toimenpiteiden voidaan arvella syövän työmoraalia ja synnyttävän
uusavuttomuutta. Korkeat verot saattavat purkaa perinteistä rehellisyyden pääomaa. Avustukset
ja verot saattavat pakottaa yhä laajempaan valvontaan. (Lindbeck 1993 s. 5-6). Sekä talouden
tehokkuutta edistävät että sitä haittaavat vaikutukset saattavat olla kauaskantoisia. Kysymys voi
olla sukupolvista.

Kun inhimillisen pääoman käsittelyssä edetään välillisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin,
tarkastelun kohteeksi tulevat yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi yhteisön ominaisuudet.
Inhimillisen pääoman käsite on kuitenkin perinteisesti rajattu yksilön ominaisuudeksi. Niinpä on
syytä ottaa käyttöön sosiaalisen pääoman käsite.
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3   SOSIAALISEN PÄÄOMAN KÄSITE

1980-luvun lopulla alkoi murros inhimillisen pääoman käsitteellisessä jäsentämisessä. Murrok-
sen ydinoivalluksia on ymmärtää inhimillinen pääoma osana laajempaa käsitteellistä kehikkoa.
Tällöin yleisempi käsite on inhimilliset voimavarat. Se jaetaan kahteen osaan eli inhimilliseen
ja sosiaaliseen pääomaan.

Inhimillisten voimavarojen merkitystä on korostettu vertaamalla sitä fyysiseen pääomaan ja
luonnonvaroihin. Maailman pankissa tehtyjen laskelmien mukaan inhimillisten voimavarojen
osuus kansantulon muodostumisesta on korkean tulotason maissa noin kaksi kolmannesta. Tulos
on residuaali, kun kansantulosta on vähennetty fyysisen pääoman ja luonnonvarojen synnyttä-
män tulovirran osuus. (Serageldin 1996 s. 14-15.)

Inhimillisessä pääomassa näkökulmana ovat yksilön ominaisuudet. Sosiaalisen pääoman käsite
tuo inhimillisen pääoman rinnalle yhteisöllisen näkökulman. Tarkastelun kohteena ovat
toimijoiden väliset suhteet eli yhteisön rakenteet ja normit. Puhutaan yhteiskunnan toimintasään-
nöistä, niitä välittävistä verkostoista ja niihin kohdistuvasta luottamuksesta sekä yhteiskunnan
hyvästä hallinnoinnista, sosiaalisesta koheesiosta ja elinvoimaisesta kulttuurista.

Kyse on pääomasta. Niinpä sosiaalisessa pääomassa - kuten myös inhimillisessä pääomassa - on
näkökulmana talouden tehokkuus ja yhteiskunnalliset tuotot. Viime kädessä haetaan vastausta
kysymykseen, onko sosiaalinen pääoma varteen otettava talouden tehokkuuden selittäjä ja
voidaanko sosiaaliseen pääomaan kohdistuvin toimenpitein vaikuttaa talouden tehokkuuteen.

Sosiaalisen pääoman käsite on uusi. Ilmaisua ’social capital’ on käytetty aiemminkin, mutta nyt
tarkoitetussa mielessä useat kirjoittajat kytkevät käsitteen synnyn James Colemanin artikkeliin
vuodelta 1988 (Katz 1992 s. 221, Fukuyama 1995 s. 10, Portes - Landolt 1996 s. 18, Teachman -
Carver - Paasch 1997 s. 1-3). Coleman tutki koulun keskeyttämistä ja erotteli keskeyttämistä
selittävät perhetaustaan liittyvät tekijät kolmeen komponenttiin: taloudelliseen pääomaan,
inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen pääomaan. Taloudellinen pääoma kuvaa perheen
taloudellisia edellytyksiä kouluttaa lapsiaan. Inhimillinen pääoma kuvaa vanhempien koulutus-
tason vaikutusta. Coleman jakoi sosiaalisen pääoman velvoitteisiin ja odotuksiin, informaa-
tiokanaviin ja sosiaalisiin normeihin. Coleman kuvasi sosiaalista pääomaa sekä perheen
sisäisenä sosiaalisena vuorovaikutuksena että perheen suhteina ympäröivään yhteisöön.
Colemanin empiirisen tutkimuksen mukaan sosiaalinen pääoma (sekä perheen sisäisen
vuorovaikutuksen tiiveys että sen yhteisön kiinteys, johon koti ja koulu kuuluivat) vaikutti -
taloudellisen ja inhimillisen pääoman ohella - merkittävästi koulun keskeyttämiseen. (Coleman
1988.)

Sosiaalisen pääoman käsitettä on käytetty empiirisissä tutkimuksissa, joissa on yleisemminkin
selvitetty asuinalueen  vaikutusta inhimillisen pääoman karttumiseen ja työkykyyn. Vaikutus
ilmeni selvästi, kun esimerkiksi Chicagon vuokraslummien perheet uudelleensijoitettiin
sattumanvaraisesti joko keskustaan tai paremmin toimeentulevien asuttamiin esikaupunkeihin.
Viimeksi mainittujen perheiden työssäkäyvät jäsenet pärjäsivät merkitsevästi paremmin
työelämässä. (Katz 1993 s. 221-222.)

Robert D. Putnam ( 1993) yhdisti sosiaalisen pääoman käsitteen laajempiin yhteiskunnallisiin
yhteyksiin tutkiessaan Italiassa vuonna 1970 toteutettua hallinnon uudistusta. Tutkimuksessa
ilmeni vakuuttavasti, että kansalaisyhteisöllä oli merkittävä vaikutus hallinnon uudistuksen
toteutumiselle ja samalla taloudelliselle kehitykselle Italiassa. Tutkimuksen mukaan kansa-
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laisyhteisön perinteet ja toimintatavat ovat tärkeä selitys siihen, miksi Pohjois-Italia kuuluu nyt
Euroopan kehittyneimpien alueiden joukkoon kun taas Etelä-Italia on pudonnut sen kehitys-
vauhdista.

Francis Fukuyama julkaisi vuonna 1995  laajaa huomiota saaneen kirjan sosiaalisesta pääomasta
(“Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity”). Hän pelkää individualismin
ylikorostuksen uhkaavan amerikkalaista yhteiskuntaa. Myös esimerkiksi Kiinan ja Italian asema
on hänen mukaansa uhattuna kiinteästi perhesiteisiin sidottuina ja sen edellyttämän valtion
vahvan ohjauksen yhteiskuntina. Sen sijaan Japanissa ja Saksassa on Fukuyaman mukaan
sosiaalista pääomaa, joka synnyttää sitoutumista nykyaikaisen tuotannon vaatimiin laajoihin
organisatorisiin rakennelmiin.

Maailmanpankissa on meneillään sosiaalista pääomaa koskeva tutkimustyö (Serageldin 1996).
Se on osa Maailmanpankin kestävää kehitystä koskevaa työtä. Kestävä kehitys jaetaan  kolmeen
osaan eli ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Sosiaalisen pääoman
osalta kehitellään muun muassa yhteiskuntataloudellisten tuottojen arviointikehikkoja. Kehitte-
lyn kohteena on kaksi sosiaalisen pääoman vaikutusten mittaustapaa. Toinen on residuaali, kun
odotettavissa olevasta kansantulosta vähennetään fyysisen pääoman ja luonnonvarojen synnyttä-
män tulovirran lisäksi arvio inhimillisen pääoman synnyttämästä tulovirrasta. Toinen on
vertaileva menettely Putnamin Italia-tutkimuksen tapaan. Menettely edellyttää syvällistä
perehtymistä yhteiskuntahistoriaan vertailtavilla alueilla. Samoin edellytetään sosiaalista
pääomaa mittaavien indikaattoreiden kehitystyötä. Liitteessä esitetään Maailmanpankissa
kehitetty alustava lista sosiaalista pääomaa kuvaavista indikaattoreista. Kustakin listassa
mainitusta indikaattorista on olemassa tilastotietoja.

Mikä on sosiaalisen pääoman merkitys talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta? Joitakin vihjeitä
saa tutkimuksista, joissa on vertailtu esimerkiksi poliittisen vakauden, vapausoikeuksien
toteutumisen, sosiaalisen segregaation yms. vaikutuksia talouskasvuun ja hyvinvointiin.21

Yhteenvetona vertailevista tutkimuksista voi todeta, että niissä on vaikea päästä tilastollisesti
merkitseviin korrelaatio- tai regressiokertoimiin, jos vertailut tehdään huolella käyttäen asian-
mukaisia kontrolloivia muuttujia. Päättely jää heuristiseksi. Näillä varauksilla esimerkiksi
demokraattisuudella, vallitsevalla uskonnolla, poliittisella vakaudella, ihmisoikeuksien toteutu-
misella, sukupuolten tasa-arvolla ja sosiaali- ja terveysmenojen osuudella näyttää olevan
vaikutusta talouden tehokkuuteen ja hyvinvointiin.

Sosiaalisen pääoman käsite on nuoruudestaan huolimatta ehtinyt synnyttää kritiikkiä.

Ensinnäkin voi kysellä käsitteen uutuutta. Sosiaalisen pääoman tapaista ajatusta yhteisön
sosiaalisten normien ja rakenteiden vaikutuksista talouteen ja sen tehokkuuteen ovat esittäneet
kansantaloustieteilijät ja sosiologit alkaen sellaisista nimistä kuin Adam Smith, David Ricardo,
Karl Marx, Emile Durkheim, Thorsten Veblen, Max Weber. Hyvin lähellä sosiaalisen pääoman
käsitettä on esimerkiksi institutionaalisen taloustieteen instituution käsite (ks. North - Thomas
1973). Monet property rights’ia, ulkoisvaikutuksia, spill over’ia yms. koskeneet tarkastelut
kansantaloustieteen valtavirran piirissä ovat lähentyneet sosiaalisen pääoman ajattelutapaa (vrt.
Hausman 1992). Erityisen kiinnostavaa kehittelytyötä sosiaalisen pääoman kannalta on tehty
julkishyödykkeen käsitteen ympärillä (Coleman 1988 s. S116 - S118, Forss 1993 s. 1 - 23).

Sosiaalisesta pääomasta on tullut taikasana, jota “liberaalit ja konservatiivit nyt yhdessä ylistävät
avaimena menestykseen suuressa määrässä kansallisia ongelmia alkaen julkisesta opetuksesta,
ikääntymisestä ja mielenterveydestä päätyen taisteluun suurkaupunkien rikollisuutta vastaan ja
amerikkalaisten pikkukaupunkien elvyttämisen puolesta” (Portes - Landolt 1996 s. 18). Siitä on
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tullut kehäpäättelyä. Myönteinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys selitetään sosiaalisella
pääomalla. Myönteinen kehitys ja sen selitys eivät enää erotu. Luottamus ja sosiaalinen pääoma
kytketään yhteen. Kriitikot nimeävät syyllisiksi käsitteen hämärtämiseen sen tunnetuimmat
kehittäjät eli Colemanin, Putnamin ja Fukuyaman.

Ne, jotka yhdistävät myönteisen kehityksen ja sosiaalisen pääoman, samaistavat sosiaalisen
pääoman yhteisön kiinteyteen. Portes ja Landolt havainnollistavat (1996, s. 18 - 19) tällaisen
ajattelun kyseenalaisuutta toteamalla, että rikollisjoukossa saattaa olla erittäin kiinteästi sitova
sosiaalinen pääoma.

Fukuyama ja monet muut käyttävät sosiaalisen pääoman käsitettä enemmän tai vähemmän
vastakohtana valtion puuttumiselle. Taustalla tuntuu olevan - kuten Portes ja Landolt edellisessä
lainauksessa viittaavat - ajatus, että terve yhteisö ei tarvitse valtion puuttumista ja siten tehtävä-
nä on palauttaa amerikkalaisen pikkukaupungin terve elämänmuoto, vaikkakin toisissa puitteis-
sa. Sen sijaan esimerkiksi Coleman kutsuu tarkastelujensa lopuksi valtiollisia organisaatioita
tuottamaan tarvittavaa sosiaalista pääomaa vahvojen perhe- ja pienyhteisösuhteiden heiketessä
(Coleman 1988 s. S118). Myös Putnam  viittaa valtiollisten toimenpiteiden mahdollisuuksiin
sosiaalisen pääoman edistämisessä (Putnam 1995 s. 76-77). Tärkeänä sosiaalisen pääoman
kysymyksenä voi lisäksi pitää Esping-Andersenin ajatusta - joka on aika lailla vastakkainen
amerikkalaisen pikkukaupunkihengen elvyttämiselle - , että olisi tärkeää ylläpitää niitä hyvin-
vointivaltion tehtäviä, jotka pitävät molemmat vanhemmat työvoimaan kuuluvina. Tuloksena on
monia hyötyjä: vaurautta, kun on kaksi tulonsaajaa, pienempi riskialttius (työttömyys kohtaa
todennäköisesti rajummin yhden kuin kahden tulonsaajan kotitaloutta) ja sen seurauksena
suurempi riskinottoalttius elämänmuutoksille (johon syntyvyystilastojen mukaan - ainakin
Esping-Andersenin tulkinnan mukaan - kuuluu myös suurempi syntyvyys) ja markkinakysyntää
ja työllisyyttä edistävä vaikutus sen seurauksena, että kahden työssäkäyvän aikapulan takia
ostettava palveluita markkinoilta. (Esping-Andersen 1996 ja 1997.)

Kirjallisuustiedostojen hakusanahaun mukaan käsitettä on eniten käytetty kehitysmaihin
kohdentuvassa ns. kehitystutkimuksessa. Mutta sitä on esimerkiksi samaistettu vaikutusvaltaan
vertailtaessa lainkäyttöä ja lakimiesten asemaa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja
latinalaisessa Amerikassa (Dezalay - Garth 1997). Sellainen käyttö on kaukana siitä - sinänsä
epämääräisestä - sisällöstä, joka käsitteelle annetaan Maailmanpankin työssä.

Sosiaalisen pääoman käsitteen johdonmukaisuutta on kyseenalaistettu. Pääoman käsitteeseen
kuuluu karttuminen ja kuluminen. Miten johdonmukaisesti niitä voidaan soveltaa sosiaaliseen
pääomaan? (Serageldin 19996 s. 116.) Tosin samanlainen ongelmallinen tilanne koskee käsitettä
luontopääoma, kuten Reino Hjerppe (1997 s. 28)  huomauttaa. Ongelmia aiheuttaa myös se, että
talouden piirissä pääoman käsite on totuttu ymmärtämään sellaiseksi, että se voidaan kirjata
yrityksen taseeseen. Se edellyttää metodologista individualismia. Pääoman täytyy olla jaettavissa
yrityskohtaisesti kirjattavaksi. Sosiaalinen pääoma on kollektiivinen käsite. Se ei ole jaettavissa.

Sosiaalisen pääoman käsite on vakiintumaton. On ennenaikaista sanoa, tuleeko siitä osa
taloustieteen keskeistä käsitteistöä, joka samalla yhdistää taloustiedettä muihin yhteiskuntatietei-
siin vai jääkö käsite lyhytaikaiseksi muotipyrähdykseksi. On kuitenkin perusteita ennakoida
lisääntyvän kiinnostuksen kohdistuvan taustalla olevaan ajatukseen kytkeä taloudellinen kehitys
sosiaalisiin rakenteisiin ja normeihin. Toinen - vähemmän olennainen - kysymys on, tuleeko
ilmaisu ’sosiaalinen pääoma’ kuulumaan kytkentää kuvaavaan käsitteelliseen kehikkoon vai
tullaanko ilmiö nimeämään toisella tavalla.

Keskeisin perustelu edellä esittämälleni ennakoinnille on meneillään oleva tuotantotavan
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muutos. Monet arvelevat, että tuotantotavassa on nyt tapahtumassa yhtä perustava murros kuin
fordismin ja taylorismin syntyessä ja työvoiman virratessa massamäärin maataloudesta teollisuu-
teen ja sitten palveluihin. Muutokseen liittyi silloin perinpohjainen sosiaalisen rakenteen ja
normiston sekä toimintamuotojen muutos (vrt. Hjerppe 1996 s. 29).

Ajattelutavan mukaan nyt on syntymässä jälkifordistinen, joustavuutta korostava,
prosessiorientoitunut, verkostomainen, tietoyhteiskuntaan nojaava tuotantomuoto (Castells 1989
s. 13 - 16, Castells 1996, Jessop 1992, Niemelä 1996 s. 7-). Muutokseen arvellaan nytkin
kytkeytyvän perinpohjaisen muutoksen sosiaalisissa rakenteissa ja normeissa sekä toimintata-
voissa. Jos näin on, kehityksen ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen edellyttävät
kansantaloustieteen ja talouspolitiikan kytkemistä sosiaalisiin rakenteisiin ja normeihin sekä
toimintatapoihin.

Tähän asti kansantaloustieteen valtavirta on lujasti ankkuroitunut metodologisen individualis-
min näkökulmaan. Kansantaloustieteen valtavirrasta poikkeavat suuntaukset kuten institutionaa-
linen ja sääntelykoulukunta lähtevät taloudellisten lainalaisuuksien ensisijaisuudesta eivätkä pyri
synteesiin taloudellisten ja sosiaalisten (jolla ei tarkoiteta vain sosiologian perinteistä tutki-
musaluetta vaan myös politiikan ja kulttuurin tutkimuksen kohteita) tekijöiden yhteisvaikutuk-
sista (Nieminen 1996, 123). Myös talouspoliittinen retoriikka on karttanut taloudellisen
kehityksen kytkemistä sosiaalisiin rakenteisiin (Heinonen - Mykkänen - Pantzar 1997).
Sosiaalitieteet ovat puolestaan karttaneet astumista taloustieteen alueelle. (Kajanoja 1996 s.
144.) 

Jos edellä esitetyt arviot osoittautuvat oikeutetuiksi, kysymys on siis suuresta muutoksesta.
Sellainen ei voi tapahtua nopeasti eikä vaivatta. Kyse on perusteellisesta ajattelutavan ja
retoriikan muutoksesta politiikassa ja syvällisestä paradigman muutoksesta tieteessä.
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LIITE

SOSIAALISEN PÄÄOMAN INDIKAATTOREITA

Otteita Maailmanpankissa tekeillä olevasta työstä. Tiedot saatu Kirk Hamiltonin (Senior
Environmental Economist, The World Bank) esitelmästä 18.11.1996.

Kirk Hamiltonin mukaan seuraavia indikaattoreita on käytetty empiirisissä tutkimuksissa.
Horisontaalisen assosiaation indikaattoreissa on mikronäkökulma ja niitä on tyypillisesti koottu
maan sisäistä analyysia varten. Muut indikaattorilistat lasketaan kansallisella tasolla ja niitä on
käytetty maita vertailevissa tutkimuksissa.

Horisontaaliset assosiaatiot

- assosiaatioiden/paikallisten instituutioiden määrä ja tyyppi
- jäsenyyden laajuus
- osallistuvan päätöksenteon laajuus
- sukulaisuushomogeenisuuden laajuus assosiaatioiden sisällä
- tulo- ja ammattihomogeenisuuden laajuus assosiaatioiden sisällä
- luottamuksen laajuus asuinyhteisön jäseniin/hallintoon
- luottamuksen laajuus ammattiliittoihin
- käsitys yhteisöorganisaatioiden laajuudesta
- luottamus tukiverkkoihin
- muilta kuin julkiselta vallalta saatujen avustusten (remittances) osuus kotitalouksien tuloista 
- kotitalouden antamien lahjojen ja rahansiirtojen osuus kotitalouksien menoista
- vanhusten riippuvuus kotitalouksista (old-age dependency ratio in households)

Kansalaisyhteiskunta/poliittinen yhteiskunta

- kansalaisvapauksien indeksi (Gastil, Freedom House)
- poliittisen syrjinnän kohteena olevan väestön osuus
- indeksi poliittisen syrjinnän intensiivisyydestä
- indeksi taloudellisen syrjinnän intensiivisyydestä
- separatistisiin liikkeisiin osallistuvan väestön osuus
- Gastil’in indeksi poliittisista oikeuksista
- Freedom Housen indeksi poliittisista vapauksista
- demokraattisuuden (democraticness) indeksi
- korruption indeksi
- hallinnon tehottomuuden indeksi
- demokraattisten instituutioiden vahvuus
- ’inhimillisen vapauden’ mittari
- poliittisen vakauden mittari
- äänestysaktiivisuus
- poliittiset salamurhat
- hallinnon perustuslailliset muutokset
- vallankaappaukset

Sosiaalinen integraatio

- sosiaalisen liikkuvuuden mittari
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- ’sosiaalisten jännitteiden’ vahvuuden mittari
- etnolingvistinen fragmentaatio
- mielenosoitukset (demonstrations) - väkivaltaisuudet/protestit
- lakot
- tappojen suhdeluvut
- itsemurhien suhdeluvut
- muiden rikosten suhdeluvut
- vankeja / 100000 asukasta
- laittomuuksien (illegitimacy) suhdeluvut
- yksinhuoltajakotitalouksien osuus
- avioerojen suhdeluku
- nuorisotyöttömyyden suhdeluku

Laillisuus-/hallintoaspektit

- byrokratian laatu
- oikeusjärjestelmän riippumattomuus
- pakkolunastus-/kansallistamisriskit
- sopimusten hylkääminen hallinnon toimesta (repudiation of contracts by government)
- sopimusten (oikeudellinen/hallinnollinen) voimassapitäminen, sopimusten pätevyys 
- contract-intensive money (currency/M2) (mittaa rahoitusjärjestelmän luettavuutta)
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1.
Kyseessä on prosessi. Joustava verkostotalous on vasta vähitellen syrjäyttämässä vanhaa tuotantota-
paa. Tämän totesivat empiirisesti Landsbury - Kitay (1997 s.  135) tutkiessaan auto- ja terästeolli-
suuden, pankkialan, lentoliikenteen, tietotekniikan alan ja tietoliikenteen yrityksissä tapahtunutta
kehitystä Australiassa.

2.
 Mielikuvamme tietoyhteiskunnasta ja joustavasta verkostotaloudesta syntyvät usein Nokia Oy:n ja
uusien medioiden herättäminä. Tietoyhteiskunta ja joustava verkostotalous ovat kuitenkin koko
työelämää läpäiseviä ilmiöitä. Ominaista muutokselle on numeerisesti standardoitavan työn
väheneminen ja henkilökohtaista palvelua ja läsnäoloa sekä luovaa innovaatiota edellyttävien
tehtävien korostuminen. Nopeimmin kasvavat ammattiryhmät toimivat erilaisilla hoidon ja huollon
aloilla, koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tietoyhteiskunnan ja
joustavan verkostotalouden mukanaan tuomat muutokset eivät koske vain joitakin työelämän osia
vaan läpäisevät toimialat ja ammattiryhmät. Lähes kaikilta työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän
itsenäisiä valintoja, epätyypilliset työsuhteet ja ammatinvaihdokset lisääntyvät, työntekijöiltä
vaaditaan entistä enemmän sosiaalisia kykyjä, riskinottoa ja autonomisuutta. - Tietoyhteiskuntaa ja
joustavaa verkostotaloutta kuvaavan kirjallisuuden perusteoksia ovat Manuel Castellsin kirjat (1989
ja 1996). Paljon viitataan myös esimerkiksi Bob Jessopin ja Christopher Freemanin artikkeleihin
(Jessop 1993; Freeman-Peres 1988). Tärkeitä dokumentteja ovat EU:n komission julkaisut (1994
ja 1996). Jacob Torfing on eritellyt joustavan verkostotalouden ja hyvinvointivaltion yhteyksiä
(Torfing 1996). Suomessa aihepiiristä ovat kirjoittaneet muun muassa Jan Otto Andersson (1994)
ja Ilkka Tuomi (1997).

3.
 Kansantaloustieteellisissä tutkimuksissa hyvinvointivaltion laajuuden mittarina käytetään usein
julkisten kulutusmenojen tai julkisten kokonaismenojen kansantuoteosuutta tai veroastetta. Tällöin
hyvinvointivaltion käsitteeseen luetaan esimerkiksi armeija, poliisi ja elinkeinotuet. Menettely on
kyseenalainen. Hyvin perustein voidaan väittää suurten järjestyksenpidon menojen olevan seurausta
hyvinvointivaltion puutteesta. Toisaalta epäkohtaa lieventää se, että sosiaali-, terveys- ja koulutus-
menot muodostavat valtaosan teollistuneiden maiden julkisista menoista. - Käsittelen toisaalla
tarkemmin hyvinvointivaltion käsitettä ja sen määrittelyn ongelmia (Kajanoja 1996, s. 83 -88, 120 -
122 ja 143 - 144). Viittaan lisäksi erityisesti Katri Hellstenin (1993, 54 - 79) ja Donald J. Moonin
(1988) pohdiskeluihin hyvinvointivaltion käsitteestä.

4.
 Käsittelen toisaalla laajasti vuorovaikutusta ja autonomiaa sekä  niiden keskinäistä yhteyttä ja
edellytyksiä kysymyksiä (Kajanoja 1996). Ajattelun kulmakiviä ovat Jürgen Habermasin kom-
munikatiivisen toiminnan teoria ja siihen kohdistettu kritiikki, USA:ssa yli vuosikymmenen jatkunut
liberalismi-kommunitarismi keskustelu sekä sosiologiset teoriat autonomiasta ja elämänpolitiikasta.
Kansantaloustieteessä aihepiirin käsittelyyn ovat jälkensä jättäneet muun muassa Amartya Sen ja
rawlsilaisen oikeudenmukaisuusteorian kehittelyt sekä myöhemmin tässä julkaisussa käsiteltävät
inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteet.

5.
 Käsitys tuotantotavan ja talouskasvun keskinäisestä vuorovaikutuksesta perustuu ensisijaisesti ns.
sääntelykoulukunnan ajatuksiin ja ns. institutionaaliseen tarkastelutapaan kansantaloustieteessä.
Selkeitä esityksiä ajattelutavasta ovat Bob Jessopin (1993) ja Jan-Otto Anderssonin (1994)
artikkelit.
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6.
 Uuden kasvuteorian suurista nimistä Robert Lucas korostaa individualistisen inhimillisen pääoman
osuutta kun taas Paul Romer painottaa myös kollektiivisen sosiaalisen pääoman merkitystä.

7.
 Monipuolista tietoa ja käsitystä työelämän kehittämisestä kootaan työministeriön kansallisen
työelämän kehittämisohjelman puitteissa (ks. Alasoini et al. 1997). Tietoa kehittämistyön tuloksista
Ruotsissa ovat koonneet Gustavsen et. al. (1995). Kiintoisaa vertailevaa näkemystä sisältyy
Naschholdin tutkimukseen (1995). Alvesson (1996) kehittää teoreettista viitekehystä työelämän
organisaation tarkasteluun. Hammerin (1990), Nonakan (1991) ja Miles-Snow’n (1995) artikkelit
ovat tärkeitä puheenvuoroja.

8.
 Perustan filosofista hyvinvointikeskustelua koskevan väitteeni enimmin Jürgen Habermasin (1981),
Charles Taylorin (1989), Richard Rortyn (1991), Len Doyalin ja Ian Goughin (1991), Michael
Sandelin (1992), Amartya Senin (1992), John Rawlsin (1993), Michael Walzerin (1994), Melissa
Williamsin (1995), Gianni Vattimon (1995) ja Emmanuel Levinasin (1996) käyttämiin puheenvuo-
roihin. Lisäksi tärkeä lähde sekä filosofisen keskustelun että empiirisen hyvinvointitutkimuksen
kannalta on Wider-instituutin toimesta syntynyt teos The Quality of Life (1993). Empiirisen
hyvinvointitutkimuksen ja hyvinvointivaltion perusteluista käydyn keskustelun kannalta ovat
kiintoisia paitsi edellä mainittu Doyal - Goughin teos myös Sten Johanssonin (1979), Olavi Riihisen
(1984) ja Robert Goodinin (1988) pohdinnat sekä elämänhallinnasta käyty keskustelu esimerkiksi
teoksessa Elämän hallintaa etsimässä (1996) ja Sakari Suomisen väitöskirjassa (1993).

9.
 Tärkeitä sosiologisia puheenvuoroja ovat käyttäneet muun muassa Anthony Giddens (1994) ja
Ulrich Beck (1994). Väestön arvostusten muutoksista ks. Tuomo Haaviston artikkeli (1996).

10.
 Erkki Tuomioja esittelee ’hyvän kehän’ ajattelua tämän päivän näkökulmasta Pekka Kuusta
käsittelevässä väitöskirjassaa (1996).

11.
 Jeremy Rifkinin teos parin vuoden takaa maalaa kuvaa perinteisen työn radikaalista vähenemisestä
ja esittää kolmannen sektorin eli voittoa tavoittelemattoman sosiaalitalouden voimistamista (Rifkin
1995). Rifkinin ajatus saa ymmärrettävän sisällön, kun palaan seuraavassa luvussa kolmanteen
sektoriin ja Raija Julkusen esittämiin perusteluihin. Loïc Wacquant (1996) käsittelee artikkelissaan
kiinnostavasti syrjäytymisen ongelmaa. Syrjäytymistä suomalaisena ilmiönä tarkastelevat Asko
Suikkanen, Petri Kauppinen ja Leena Viinamäki (1996).

12.
 Suomen vuoden 1991 tilastotietojen perusteella kotitalouksissa tehtävän työn arvo on noin
kolmannes tilastoidusta kansantuotteesta, kun kotitaloustyöhön käytetty aika arvostetaan kunnallisen
kotiavustajan palkan mukaan ja kun mukaan laskettu kotitaloustyö täyttää ’kolmannen henkilön
kriteerin’ eli ulkopuolinen voisi tehdä sen. (Vihavainen 1995, vrt. myös Taimio 1991, s. 82.)

13.
 Asiaa on lähestytty taloudellisten laskelmien näkökulmasta rakennettaessa Genuine Progress
Indicatoria (GPI eli väärentämätön kehityksen mittari) bruttokansantuotemittarin eli BKT:n
vaihtoehdoksi. Siinä BKT:sta vähennetään esimerkiksi rikollisuuden aiheuttamat kustannukset.
BKT:ssa rikollisuus näkyy kasvuna. Rikottu ikkuna korjataan ja korjauskustannukset lasketaan
kansantuotteeseen. GPI:ssa BKT:hen tehdään paljon muitakin korjauksia. Siihen lisätään arvio
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kotitaloustyön ja kolmannen sektorin kehityksestä sekä vapaa-ajan lisääntymisestä. Siitä vähenne-
tään ympäristön pilaantuminen, vapaa-ajan väheneminen ja monia muita tekijöitä. Tekijät perustele-
vat laskelmaansa sanomalla sen lähestyvän sitä, miten ihmiset kokevat elintason ja hyvinvoinnin
muutokset. GPI-laskelmia on tehty USA:ssa. Niiden mukaan GPI väheni 6,4 prosenttia vuodessa
vuosina 1990 - 1994. Vastaava BKT:n muutos oli 1,1 prosenttia lisäystä. (Cobb et al. 1995.)

14.
 Perustan johtopäätöksen ensi sijassa seuraaviin lähteisiin: Alesina - Rodrik 1994, Atkinson 1995,
Benabou 1995 ja 1996, Bowles - Gintis 1995, Kenworthy 1995, Glyn - Miliband 1994, Persson -
Tabellini 1994, Pfaller - Thernborn 1991.

15.
 Keskeisimmät lähteet luetteloa koottaessa ovat olleet Jacob Torfingin artikkeli (1996), Pekka
Kososen julkaisut (1994 ja 1996), Urposen et al. työryhmän kannanotot (1993), Raija Julkusen
essee (1997), Esping-Andersenin kirjoitukset (1996), Antti Kasvion raportti (1996), Bo Rothsteinin
julkaisut (1994 ja 1996) sekä Samuel Bowlesin ja Herbert Gintisin artikkeli (1995).

16.
 Menetetäänkö nykykehityksen myötä pitkäaikaisiin ja turvallisiin työsuhteisiin liittyvät työn
tuottavuutta ja työn kehittämistä koskevat tärkeät edut? Onko tuloksena välinpitämätön  ja lyhytnä-
köisiä pikaetuja tavoitteleva työvoima? Asia on yksi joustavan verkostotalouden kärjistämistä
ongelmista, joka edellyttää lisää tutkimusta ja pohdintaa. Ratkaisu saattaa sisältää ristiriitaisilta
vaikuttavia linjauksia. Toisaalta edellytetään  epätyypillisiin työsuhteisiin kannustamista ja toisaalta
pyrkimystä lisätä turvallisia pitkäaikaisia työsuhteita tai ainakin pyrkimystä estää niiden perustee-
tonta vähentämistä. Valtion lienee perusteltua tehostaa toimenpiteitä, jotka lisäävät epätyypillisissä
työsuhteissa elävien turvallisuutta ja itsensä kehittämistä samalla kun pidetään huoli siitä, etteivät
valtion tehostetut toimet vie pohjaa muutoksiin kannustavilta taloudellisilta kiihokkeilta. Jorma
Rantanen tekee ongelmasta tiiviin yhteenvedon tuoreessa artikkelissaan (Rantanen 1997 s. 100-102
ja 122-127).

Voidaan hyvin perustein väittää, että joustava verkostotalous lisää hyvinvointivaltion merkitystä
turvallisuuden takaajana. Esimerkiksi Stefan Svallfors tarkastelee modernia hyvinvointivaltiota
elämänkaareen ja työhön liittyvien riskien kautta. Mitä turvallisempi on asema työmarkkinoilla, sitä
vähäisempi on vakuutustarve riskien varalta ja sitä tarpeettomampi on hyvinvointivaltio. (Svallfors
1996.) Siten joustavan verkostotalouden nopeasti muuttuvat ja epätyypilliset työsuhteet turvallisten
ja pitkäaikaisten palkkatyösuhteiden kustannuksella lisäävät hyvinvointivaltion tarvetta. Siirtymä
turvaverkosta ponnahduslaudaksi ei siten välttämättä sisällä ajatusta turvallisuuden vähenevästä
merkityksestä vaan ajatuksena on, että turvallisuuden tarpeen lisääntymiseen vastataan ei vain
turvallisuutta lisäävin vaan myös aktiivisuutta ja autonomisuutta luovin toimenpitein.

17.
 Toisaalta on esitetty, että esimerkiksi Ruotsissa investoinnit inhimilliseen pääomaan antavat aivan
liian huonon tuoton samalla kun Ruotsin aineellisten investointien arvioidaan alittaneen pitkällä
aikavälillä kestävän tason (Kuusi 1997, 9).

18.
 Kolmas sektori on herättänyt voimakasta kiinnostusta. Se liittyy sosiaalisen pääoman käsitteeseen,
jota kuvaan luvussa 3. Asiasta on aivan viime aikoina käynnistynyt paljon tutkimustyötä. Sosiaali-
ja terveysministeriön työryhmä käsitteli asiaa työosuuskuntien näkökulmasta monisteessa “Työtä,
toimintaa turvaa” (1995). Sittemmin käsite kolmas sektori on saanut selvästi laajempia tulkintoja.
Laajasti ymmärretyn kolmannen sektorin edistäminen saattaa olla tärkeä linjakysymys. Esimerkiksi
Raija Julkunen näkee työyhteiskunnan kriisin ratkaisemiseksi kolme optiota. Niistä yksi on paluu
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aiemmin erityisesti Euroopassa tavoitellulle neokeynesiläiselle kohtalaisen hyvän sosiaali- ja
työttömyysturvan turvaavalle täystyöllisyyslinjalle. Toinen muistuttaa USA:n työmarkkina- ja
sosiaaliturvatilannetta, jota leimaavat kasvanut matalapalkkaisten määrä, suppean hyvinvointivaltio
ja alhainen työttömyysprosentti. Kolmannen keskeisiä elementtejä ovat kansalaistulo, työn jakami-
nen ja kolmas sektori. Edellytyksenä on irrottautuminen perinteisistä työyhteiskunnan arvoista ja
työn käsitteen laajentaminen (Julkunen 1997.)

19.
 Integraatiosta ja EMUsta esittämieni arvioiden tueksi viittaan lähinnä seuraaviin julkaisuihin:
Franzmeyer - Lindlar - Trabold 1997,  Hukkinen - Koskela - Virén 1997, Ilmakunnas - Julkunen
1997, Kersbergen - Verbeeck 1995, Kosonen 1994, Pakaslahti 1996, Reinikainen 1990 ja Torfing
1995.

20.
 Ns. filter- eli screeningteoriat suhtautuvat kriittisesti inhimillisen pääoman koulukunnan alkuperäi-
seen ajatukseen. Koulutus ei välttämättä paranna työsuorituksia. Työelämässä vaadittavat taidot voi
oppia monella tavalla. Filter- eli screeningteorian mukaan koulutuksen tärkeä tai tärkein merkitys
työnantajalle onkin säästää työnantajan valintakustannuksia. Silloin koulutuksen ei niinkään ajatella
parantavan työsuorituksia vaan sen ajatellaan olevan osoitus suorituskyvystä. (Spence 1974,
Vaherva ja Juva 1985 s. 60-63, Vuorensyrjä 1996 s. 139 -141.)

21.
 Tällaisia vertailuja on tehty kehitystutkimuksen piirissä, jossa huomion kohteena ovat ensisijaisesti
kehitysmaat. Hyviä yhteenvetoja tämän tutkimusalueen tutkimustuloksista sisältyy YK:n
kehitysohjelman eli UNDP:n vuosittain julkaisemiin inhimillisen kehityksen raportteihin (UNDP
1990 - 1996, ks. erityisesti UNDP 1994, s. 4 - 21). Yhteenvetoja vertailevista tutkimuksista sisältyy
Goughin - Thomasin artikkeliin (1994), jossa painopisteenä ovat yhtä hyvin teollistuneet maat.
Tärkeä lähde on Bruce E. Moonin teos (1991), jota pidetään virstanpylväänä alan tutkimuksessa.
Talouskasvua selittäneistä vertailuista on osoittautunut kiintoisimmaksi Levinen ja Reneltin (1992)
tutkimus. He tutkivat talouskasvua laajan analyysin avulla. Heidän lähtökohtanaan olivat useissa
aiemmissa vertailevissa tutkimuksissa käytetyt aineistot ja päättelyt, joten tutkimusta voidaan pitää
myös aiempien tutkimusten kriittisenä arviointina. He käyttivät selittävinä muuttujina esimerkiksi
poliittista vakautta ja vapausoikeuksien toteutumista.
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