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Monet päivittäiset uu-
tiset kertovat luot-
tamuksen kriisistä 
– puhutaanpa sitten 
kuluttajien luotta-

muksesta talouteen tai luottamuksesta 
puolueisiin tai hallitukseen. On myös 
esitetty, että tuntemattomien ihmisten 
toisiinsa kohdistama luottamus rapautuu 
ja tällä on vaikutusta koko yhteiskunnan 
toimintakykyyn (Putnam 2000). 

Luottamuksesta puhuminen tuntuu 
silti ehkä hivenen abstraktilta. Luotta-
mus ei vielä sellaisenaan käy esimerkik-
si ruisleivästä tai kansantalouden kas-
vuprosentista. On kuitenkin perusteltua 
todeta, että kysymys on oikeastaan koko 
yhteiskunnan mahdollistavasta sideai-
neesta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun 
olemme kiinnostuneita niin sanotusta 
yleistyneestä luottamuksesta, jolla tar-

koitetaan yksilön osoittamaa luottamus-
ta tuntemattomia kansalaisia kohtaan. 
Yleistynyt luottamus (engl. generalized 
trust) poikkeaa luonteeltaan luottamuk-
sesta tuttuihin perheenjäseniin tai muu-
hun lähipiiriin, mutta ehkä juuri siksi sen 
voidaan ajatella olevan yksi tärkeimmistä 
luottamuksen muodoista koko yhteis-
kunnan kannalta. 

Yleistynyt luottamus kohdistuu 
tuntemattomia kansalaisia 

kohtaan.

Yleistynyt luottamus voidaan laajemmin 
ymmärtää luottamukseksi siihen, että 
tuntemattomatkaan kansalaiset eivät 
tarkoituksella tai tietoisesti halua va-
hingoittaa meitä (Delhey ja Newton 

2005). Yleistynyt luottamus on sikäli 
tärkeä sosiaalinen resurssi yhteiskun-
nassamme, että sen on osoitettu olevan 
yhteydessä muun muassa taloudelliseen 
toimeliaisuuteen (Knack ja Keefer 
1997), psyykkiseen hyvinvointiin, alhai-
seen korruptioon ja demokratian toimi-
vuuteen (Inglehart 1999; Putnam 
2000; 2002; Rothstein ja Uslaner 
2005). 

Yleistyneen luottamuksen voidaan 
ajatella – osana niin sanottua sosiaalis-
ta pääomaa – olevan eräänlainen voite-
luaine, jonka myötä energiaa vapautuu 
muiden monitoroinnin sijaan moniin 
tähdellisimpiin asioihin. Esimerkiksi 
Reader’s Digest -lehti ( joka tunnetaan 
Suomessa nimellä Valitut Palat) on suo-
rittanut vuosien varrella testejä, joissa 
omistajan yhteystietoja sisältäviä lom-
pakkoja pudotettiin kaupunkeihin eri 

HYVINVOINTIVALTION 
instituutiot ja yleistynyt luottamus

Yleistyneellä luottamuksella tarkoitetaan luottamusta tuntemattomiin kanssaihmisiin. Sen on 
osoitettu olevan yhteydessä moniin yhteiskunnallisesti tavoiteltaviin asioihin, kuten hyvinvointiin 

ja taloudelliseen kasvuun. Pohjoismaista universaalia hyvinvointipolitiikkaa on pidetty 
yhtenä keskeisenä tekijänä selitettäessä maiden välisiä eroja yleistyneessä luottamuksessa. 

Hyvinvointivaltion instituutioiden yhteys yleistyneeseen luottamukseen näyttäisi liittyvän erityisesti 
oikeudenmukaisuuden tuntemuksiin, joita instituutiot kansalaisissa herättävät.
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ANTTI KOUVO näkee pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot kansalaisten välisen 
luottamuksen kasautumisalueina.
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”YLEISTYNYT LUOTTAMUS KUKOISTAA POHJOISMAISSA.”

maissa. Lompakot palautuvat omista-
jilleen useimmin Pohjoismaissa, melko 
usein esimerkiksi Isossa-Britanniassa, 
Yhdysvalloissa ja Ranskassa mutta har-
vemmin Italiassa ja entisen Itä-Saksan 
alueella. Yhdysvaltalainen taloustietei-
lijä Stephen Knack (2001) havaitsi, 
että lompakkojen palautusprosentilla on 
verrattain voimakas positiivinen yhteys 
kansalaisten raportoimaan yleistynee-
seen luottamukseen. Yhteys lompakko-
jen palautumisen ja luottamuksen välillä 
ei kadonnut vaikka monet muut keskeiset 
luottamukseen vaikuttavat tekijät vakioi-
tiin analyyseissa.

Kuviosta 1 voimme nähdä, että yleisty-
nyt luottamus kukoistaa Pohjoismaissa, 
kun taas monissa muissa maissa koke-
mus muiden kansalaisten luotettavuu-
desta saattaa olla radikaalisti erilainen. 
Lisäksi myös luottamus erilaisia julkisia 
instituutioita kohtaan on Pohjoismaissa 
verrattain korkealla.

Koska kyseessä on tärkeä sekä talo-
udellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti 
merkittävä ilmiö, sosiaalitieteilijät ovat 
olleet viime vuosikymmeninä erittäin 
kiinnostuneita siitä, kuinka yleistynyt-
tä luottamusta voisi lisätä. Sen lähteitä 
on yritetty etsiä monesta suunnasta (ks. 
esim. Nannestadt 2008), mutta selvää 
yksimielisyyttä asiasta ei ole. Erityisesti 
kysymys siitä, miksi yleistynyt luotta-
mus kukoistaa joissakin yhteiskunnis-
sa ja toisissa taas ei, on edelleen osittain 
auki. 

MIKSI LUOTTAMUS VAIHTELEE MAIDEN 
VÄLILLÄ?
Yleistyneen luottamuksen vaihtelusta eri 
yksilöiden välillä on olemassa verrattain 
paljon tutkimustietoa. Ensinnäkin yleis-
tynyttä luottamusta määrittelevät monet 
sosioekonomiset tekijät, ja se näyttäisi 
jakautuvan suhteellisen epätasaisesti 
kansalaisten välille. Tutkimuksissa on 

usein havaittu, että esimerkiksi korkeas-
ti koulutetut ja paremmassa taloudelli-
sessa asemassa olevat luottavat muita 
enemmän tuntemattomiin kansalaisiin 
(Brehm ja Rahn 1997; Freitag 2003; 
Kouvo 2014). Luottamuksen kasaantu-
mista parempiosaisille voidaan verrata 
Matteus-efektinä tunnettuun ajatukseen 
resurssien jakautumisesta: ”Jokaiselle, 
jolla on, annetaan, ja hän on saava yltä-
kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois 
sekin mitä hänellä on” (Raamatussa Matt. 
25:29; Freitag 2003). 

Toisaalta luottamuksen juuria on löy-
detty esimerkiksi yksilön tai pienyhtei-
sön, kuten perheen ja muiden lähiver-
kostojen, moraalista (Fukuyama 1995; 
Uslaner 2002). Lisäksi erilaisten yksit-
täisten tekijöiden, kuten yksilön tervey-
dentilan, onnellisuuden ja jopa vähäisen 
televisionkatselun on ehdotettu olevan 
yhteydessä muihin kansalaisiin kohdis-
tuvaan yleistyneeseen luottamukseen 
(Inglehart 1999; Putnam 2000). 

Huomionarvoista on kuitenkin se, 
et tä väestöryhmien väliset erot luotta-
muksen tasoissa ovat eri maissa hyvin 
samansuuntaisia (van Oorschot ja 
Finsveen 2009), joskin monet luotta-
musta ennustavat tekijät näyttäisivät saa-
van eri maissa hieman erilaisen painoar-
von (Delhey ja Newton 2005; Kou vo 
2014). Tästä huolimatta − kuten kuvi os-
ta 1 voimme ha vaita – jopa eurooppalais-
ten maiden välinen vaihtelu yleistyneessä 
luottamuksessa on verrattain suurta. 

Kumpi on tärkeämpi 
luottamukselle, kansalais-

yhteiskunta vai julkiset 
instituutiot?

Yleistyneen luottamuksen vaihteluun 
eri maissa on haettu vastauksia useista 
teoreettisista lähtökohdista. Hieman 
karkeistaen voimme puhua kahdesta 
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YLEISTYNYT LUOTTAMUS

LUOTTAMUS: PARLAMENTTI + PUOLUEET
LUOTTAMUS: POLIISI + OIKEUSLAITOS

Lähde: European Social Survey 2012.

Kuvio 1. Yleistynyt luottamus ja luottamus julkisiin instituutioihin Euroopassa vuonna 2012 
(keskiarvot maittain, asteikko 0–10). 
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POHJOISMAINEN UNIVERSAALI HYVINVOINTIPOLITIIKKA ON YHTEYDESSÄ 
KORKEAAN YLEISTYNEESEEN LUOTTAMUKSEEN.

näkyvimmästä tutkimuslinjasta. Osa tut-
kijoista korostaa kansalaisyhteiskunnan 
roolia yleistyneen luottamuksen synnyn 
taustalla (Putnam 2000), kun taas toiset 
painottavat yhteiskunnan julkisten ins-
tituutioiden merkitystä (Rothstein ja 
Uslaner 2005; Kumlin ja Rothstein 
2005). 

Kansalaisyhteiskunnan ja ruohonjuu-
ritason verkostojen roolia painottavan 
suuntauksen mukaan kansalaiset, jot-
ka viettävät aikaansa yhdistyksissä tai 
muissa sosiaalisissa verkostoissa, oppi-
vat muita helpommin luottamaan paitsi 
täysin tuntemattomiin ihmisiin myös 
yhteiskunnallisiin instituutioihin. Julkis-
ten instituutioiden merkitystä korostava 
tutkimussuuntaus kiinnittää huomiota 
erityisesti instituutioiden reiluuteen ja 
oikeudenmukaisuutteen. Ihmiset pys-
tyvät luottamaan toisiinsa silloin kun 
esimerkiksi poliittiset ja lainsäädännöl-
liset instituutiot pystyvät luomaan tähän 
tarvittavan toimintaympäristön. 

Näkemys julkisten instituutioiden, 
kuten poliisin, oikeuslaitoksen ja po-
liittisen järjestelmän merkityksestä on 
saanut viime aikoina jonkin verran em-
piiristä tukea. Tästä huolimatta tiedäm-
me yllättävän vähän mitään yleispätevää 
niistä mekanismeista, joiden välityksellä 
instituutiot voisivat tuottaa yleistynyttä 
luottamusta.

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA, JULKISET 
INSTITUUTIOT JA YLEISTYNYT 
LUOTTAMUS 
Tutkimuksien mukaan (Rothstein ja 
Uslaner 2005; Freitag ja Bühlmann 
2009; Kouvo 2014; ks. myös kuvio 1) 
luottamus näyttäisi kukoistavan maissa, 
joissa kansalaiset kokevat julkiset insti-
tuutiot oikeudenmukaisina ja reiluina. 
Vireä ja avoin kansalaisyhteiskunta taas 
näyttäisi viimeaikaisten tutkimusten mu-
kaan kytkeytyvän yleistyneeseen luotta-
mukseen pikemminkin luottamuksen 
tuotoksena (Sonderskov 2011). 

Julkisten instituutioiden roolia yleis-
tyneen luottamuksen kannalta on lähes-
tytty empiirisesti tarkastelemalla muun 
muassa instituutioihin kohdistettua luot-
tamista sekä kontakteja niiden kanssa. 
Pohjoismaiden sijoittumista kärkipai-
koille luottamusta koskevissa maaver-
tailuissa on perusteltu sillä, että maissa 
harjoitettu hyvinvointipolitiikka lujittaa 
tehokkaasti kansalaisten käsityksiä insti-
tuutioiden oikeudenmukaisuudesta. 

Nimenomaan universaalia hyvinvointi-
politiikkaa on pidetty yhtenä keskeisenä 
julkisiin instituutioihin liittyvänä tekijä-
nä, joka selittää osaltaan maiden välistä 
vaihtelua yleistyneen luottamuksen ta-
soissa. (Kumlin ja Rothstein 2005; 
Kouvo 2014.) Ajatus liittyy siihen, että 
tarveharkintaisiin etuuksiin ja palve-
luihin nojaavissa järjestelmissä hakija 
joutuu usein vähättelemään tulojaan tai 
liioittelemaan tarvettaan päästäkseen oi-
keudenmukaiseksi kokemaansa lopputu-
lokseen. Niin ikään hakijalla ei myöskään 
ole syytä olettaa, että muut kansalaiset 
toimisivat mitenkään toisin. Tämä on 
melko ymmärrettävää, sillä kukapa ha-
luaisi olla se ainoa, joka toimii naiivin 
rehellisesti.  Ongelmallista yleistyneen 
luottamuksen kannalta on kuitenkin se, 
että prosessilla saattaa olla vaikutusta 
myös avuntarvitsijan käsityksiin muiden 
luottamuksenarvoisuudesta (Kumlin ja 
Rothstein 2005, 349).

Yleistyneen luottamuksen 
kannalta on yhtä lailla tärkeää 

tavoitella oikeudenmukaisuutta 
verotuksessa kuin palveluissa.

Universaalin hyvinvointipolitiikan on sen 
sijaan katsottu välttävän edellä mainitut 
ongelmat, sillä ilman tarveharkintaa 
myönnettävät universaalit etuudet ja pal-
velut eivät samalla tavalla herätä epäilyk-
siä etuuksien myöntämisen prosesseihin 

liittyvästä (epä-)oikeudenmukaisuudes-
ta, vaan riippumatta palvelun tasosta ne 
synnyttävät tunteen tasavertaisesta koh-
telusta, mikä edelleen vahvistaa tunnetta 
toisten kansalaisten luottamuksenarvoi-
suudesta (Kumlin ja Rothstein 2005, 
349). 

Kysymys saattaa olla myös laajemmista 
kulttuurisista eroista ihmisryhmien välil-
lä, joita erilaiset hyvinvointivaltion ins-
tituutiot voimistavat eri tavoin. Tanska-
lainen yhteiskuntatieteilijä Christian 
Albrekt Larsen (2007; 2013) on selit-
tänyt yleistyneen luottamuksen tasojen 
vaihtelua eri maissa sillä, missä määrin 
kussakin yhteiskunnassa on paikannet-
tavissa kulttuurisesti erottuva alaluokka, 
joka stigmatisoituu vaikkapa keskiluokan 
perspektiivistä vähäisten resurssiensa ja 
tukiriippuvuutensa vuoksi. 

Suomessa toteutetut tutkimukset ovat 
antaneet varovaista tukea näkemyksille 
hyvinvointipalveluinstituutioiden mer-
kityksestä yleistyneelle luottamukselle. 
Hyvinvointipalveluinstituutioiden oi-
keudenmukaisina kokeminen on yhte-
ydessä yleistyneeseen luottamukseen 
myös Suomessa. Toisaalta mikrotasolla 
tarkasteltuna yleistyneen luottamuksen 
ja hyvinvointipalvelujen välinen yhteys 
liittyy myös palveluiden riittävyyteen, 
sillä toimeentulotuen saajien yleistynyt 
luottamus on verrattain korkealla silloin, 
kun palvelun saamiseen ja riittävyyteen 
luotetaan. 

Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään 
kansalaisten ja hyvinvointivaltiollisten 
instituutioiden välisistä kontakteista. 
Maavertailuissa esimerkiksi verotuksen 
oikeudenmukaisena kokeminen näyttäi-
si olevan jopa palvelujen saatavuutta tai 
niihin liittyviä oikeudenmukaisuuden ko-
kemuksia tärkeämpi seikka yleistyneen 
luottamuksen kannalta (Kouvo 2014). 
Hyvinvointivaltion instituutioiden yh-
teys yleistyneeseen luottamukseen näyt-
täisi perustuvan tulonjaon lisäksi pitkälti 
myös vaikeammin lähestyttäviin tunte-


