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Esipuhe
Suomen itsenäisyyden rahasto (Sitra) käynnisti vuosina
2002–2003 projektin ”Sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnan uudistumiskyky ja taloudellinen menestys: kohti
oppivaa yhteiskuntaa” (YUK). Sen tarkoituksena oli kiinnittää huomio tekijöihin, jotka tavalla tai toisella olivat
yhteydessä siihen, että Suomi toipui 1990-luvun taitteen
lamasta yllättävänkin nopeasti. Ainoiksi suuriksi ongelmiksi jäivät korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys ja
suhteellisen suuri pitkäaikaistyöttömyyden osuus. Aiheesta on tosin kirjoitettu ja kiistelty paljon, mutta päähuomio
on ollut taloudellisten tekijöiden erittelyssä. YUK-projektin
tarkoitus oli kiinnittää huomio ei-taloudellisiin tekijöihin,
joita oli selvitelty muita vähemmän.
Projektin rajaus oli perusteltu ja monessa mielessä
kiinnostava. Yhdeltä osin se oli kuitenkin epäonnistunut.
Kokonaan huomiotta jätettiin kotitaloustyö ja kotitalouksien kulutus, vaikka Suomen taloudellinen kasvu on ollut
juuri niistä riippuvainen laman jälkeisinä vuosina ja on
pitkälti vieläkin. Tästä puutteesta huolimatta projekti oli
varsin kattava alkaen julkisuuden muutoksesta ja päätyen suomalaisen koulujärjestelmän toimivuuteen. Projektin
jokaisesta osasesta on muodostunut oma, kohtalaisen itsenäinen kokonaisuus. Professori Risto Heiskalan ja Sitran
palveluksessa olevan tohtori Timo Hämäläisen on määrä
koostaa niistää kansainvälinen kirja. Projektin eri osasista
on niin ikään tarkoitus koostaa artikkelikokoelma, joka on
tarkoitus julkistaa vuoden 2005 alussa.
Omalle kontolleni on langennut YUK-projektin kokonaisuudessa käsitellä kansalaisyhteiskuntaa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Koska Sitralla ei ollut panostaa taloudellisesti uusien aineistojen keruuseen, olen projektin
muiden tekijöiden tavoin joutunut turvautumaan jo olemassa olevaan tietoon. Sikäli kuin itselläni on ollut aihetta koskevia tiedostoja, olen tehnyt uusia tietokoneajoja
oman osuuteni tarpeisiin.

En olisi kuitenkaan selvinnyt työstäni ilman niitä hedelmällisiä kokouksia, joita työryhmällä oli Sitran suojissa. Yhtä merkittävänä apuna olen pitänyt kesäseminaaria,
jossa mm. W. Richard Scott kommentoi meidän kaikkien
papereita. Näitäkin tärkeämpänä pidän professori Martti
Siisiäiseltä saamiani tietoja yhdistyslaitoksesta ja lehtori
Esa Konttisen tuoretta tekstiä ympäristöliikkeen viimeisistä suuntauksista.
Kuten muutkin YUK-projektin osiot myös omani on itsenäinen kokonaisuus. Kun aloin kirjoittaa sitä, silmämääränä oli tehdä laajennettu artikkeli. Innostuin kuitenkin aiheesta sen verran, että siitä paisui pienen kirjan mittainen
työ. Se on luonteeltaan olemassa olevia tiedon sirpaleita
syntetisoiva esitys. Monet työn teemat ovat edelleenkin
ajankohtaisia. 
Toivon, että työstäni on iloa ja hyötyä lukijoille.
Kaj Ilmonen
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