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PÄÄKIRJOITUS 04
Vakaassa veneessä 
eivät cocktail-
lasitkaan läiky
Makrotaloustiede on askeltanut pit-

kän matkan eteenpäin vuosikym-

menien aikana. Välillä on kompas-

tuttu. Näin kävi 1970-luvulla, kun 

monissa kansantalouksissa tapahtui 

jotain, minkä ei pitänyt olla mahdol-

lista – inflaatio kiihtyi ja työttömyys 

kohosi. Stagflaatio siis iski. Silloisten 

makrotaloustieteen välineiden avul-

la asiaa oli vaikea ymmärtää. Vaikeaa 

olisi myös tarjota luotettavia toimen-

pidesuosituksia talouspäättäjille.

Hegeliläisittäin kuvattuna key-

nesiläisyyden teesi sai 1970-luvun 

lopulla vakavaksi haastajakseen mo-

netaristien ja rationaalisten odotus-

ten koulukuntien antiteesin. Seurasi 

rankka tieteellinen debatti. Sitä käy-

tiin taloustieteen ns. top-lehdissä.

Tuloksena oli synteesi, joka kul-

kee nimellä uuskeynesiläisyys. Sen 

mukaan pitkällä aikavälillä talous 

kasvaa teknologisen kehityksen ja 

tarjonnan varassa, mutta kysyn-

nän heilahtelut aiheuttavat lyhyen 

aikavälin suhdannevaihteluja. Las-

kusuhdanteessa monet menettä-

vät työnsä. Alettiin myös ymmärtää 

paremmin politiikkatoimien heik-

kouksia ja mahdollisuuksia. Seurasi 

ns. Great Moderation, suurenmoisen 

vakauden aika. Esimerkiksi Yhdys-

valloissa suhdannevaihtelu vaimeni 

merkittävästi vuosiksi 1985–2007.

On tutkimusnäyttöä, että vakaa 

suhdannekehitys edistää myös pitkän 

aikavälin talouskasvua. Talouskasvun 

keskeiseksi tekijäksi tunnistettiin yri-

tysten innovaatiot. Nyt tiedetään, että 

innovointi sisältää (epä)onnistumisia 

ja tulevaisuuteen tähyilyjä. Talouden 

vakaus edistää innovointia, mutta 

toisaalta innovointi aiheuttaa epäva-

kautta, ns. luovaa tuhoa.

Vakaudelle on siis kysyntää sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä, niin 

Kuva: M
aarit Kytöharju

Teksti
MIKA MALIRANTA
Johtaja
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innovoivissa yrityksissä kuin arjessa 

kamppailevissa kotitalouksissa. Kuka 

tai mikä voisi tätä tarjota?

Valtiovalta voi tehdä osansa suh-

danteiden tasaamisessa. Keskuspan-

kin vastuulla on inflaation hallinta. 

Palkka- ja työllisyyskehityksen va-

kaudesta merkittävä vastuu puoles-

taan kuuluu työntekijä- ja työnan-

tajajärjestöille. Tälle työnjako-opille 

on sekä teoreettisia että empiirisiä 

perusteita. Ennakoitavuus on kaikilla 

näistä kaikki kaikessa, sillä odotukset 

vaikuttavat jo nyt – ne alkavat siis 

luoda tulevaisuutta välittömästi.

Epävakautta aiheuttavan kieltei-

sen odotusspiraalin riski on Suomes-

sa nyt ilmeinen: Jo pelkkä odotus tu-

levasta inflaatiosta lisää palkansaajille 

painetta vaatia korkeampia nimellis-

korotuksia ja työnantajille valmiutta 

suostua niihin. Tämä osaltaan kiih-

dyttää kotitalouksien ostovoimaa 

nakertavaa inflaatiota. Kotitaloudet 

voivat reagoida tähän vähentämällä 

kulutuskysyntäänsä. Kysyntänäky-

mien heikkous puolestaan tutkitusti 

vähentää yritysten innovointihaluk-

kuutta. Tämä kaikki heikentää myös 

yritysten omistajien voittoja niin ly-

hyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Kun vene vielä keikkuu koro-

napandemian jäljiltä ja Putin puh-

kuu uusia myrskyaaltoja talouteen, 

tarvitsisimme vakauttavia toimia 

kipeämmin kuin tavallisesti. Epä-

vakautta aiheuttavat kielteiset odo-

tusspiraalit pitäisi saada poikki niin 

pian kuin mahdollista. Lyhyellä ai-

kavälillä palkansaajilla on suuri tarve 

ja monilla yrityksillä mahdollisuuk-

sia huomattavasti tavallista tuntu-

vampiin sopimuskorotuksiin. Tässä 

tilanteessa tuntuvat sopimuskoro-

tukset vakauttaisivat palkansaajien 

ostovoiman kehitystä.

Samalla tarvittaisiin kuitenkin 

uskottava silta seuraaville vuosille. 

Maailmaan, jossa inflaatio on jälleen 

hallinnassa ja maltillisemmatkin so-

pimuskorotukset turvaavat taas os-

tovoimaa. Hyvin koordinoidut tai 

peräti keskitetyt sopimukset saattai-

sivat tarjota sitä työmarkkinarauhaa 

ja vakautta, jota yritykset tarvitsevat 

pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Tämä helpottaisi pitämään työ-

markkinamme edes lähellä nykyistä 

historiallisen hyvää tilannetta: meillä 

tehdään palkkatyötä enemmän kuin 

vuosikymmeniin ja työntekijät liik-

kuvat vilkkaasti työpaikkojen välil-

lä. Talouden vakaus ja sen tuottama 

myönteinen työmarkkinadynamiik-

ka parantaisivat edellytyksiä pitkän 

aikavälin talouskasvulle ja hyvin-

vointivaltion taloudellisten perustei-

den hoitamiselle.
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Koonnut 
SUSANNA BELL
Kuvat
NETTA PASURI
MILAN MARKOVIC,ISTOCK

Suru-uutisia

Kirjoita meille!

Lehden Debatti-palsta kaipaa lukijoitten 

kirjoituksia. Debattia ei ole ilman lukijakir-

jeitä. Herättikö jokin lehden artikkeli ajatuk-

sia? Tai mikään? Kirjoita mielipiteesi omalla 

nimelläsi, ja voimme julkaista kirjoitukse-

si. Lähetä julkaistavaksi tarkoitettu viestisi 

osoitteeseen

debatti@labore.fi 

Kiitos!

06

VATT:in tutkimusprofessori  Tuomas 
 Pekkarinen menehtyi tiistaina 
29.11.2022 äkilliseen sairauskoh-
taukseen. Hän oli erittäin arvostet-
tu taloustieteilijä, joka teki paljon 
tutkimuksellista yhteistyötä muun 
muassa useiden Laboren tutkijoiden 
kanssa. Labore ottaa osaa perheen 
suruun.

TALOUS & YHTEISKUNTA LÖYTYY MYÖS TWITTERISTÄ TUNNUKSELLA @TYLEHTI
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Talous & Yhteiskunta -lehti kiittää kaikkia avustajiaan ja 
toivottaa lukijoilleen oikein hyvää uutta vuotta!
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08HAASTATTELU

Kuluttajan täytyy yhä 
perätä oikeuksiaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja, kuluttaja-asiamies 
Katri Väänänen toivoisi kieltojen ja hyvitysten käsittelyä 

samassa prosessissa. 

Suomella ei ole yhtään edustajaa Euroo-
pan parlamentin sisämarkkina- ja kulut-
tajansuojavaliokunnassa. Haittaako se?

Totta kai olisi parempi, että meillä olisi 

edustaja. Suomessa kuluttajien roolin mer-

kitys markkinoilla ei aina nouse riittävästi 

esiin vaan uskotaan kilpailun riittävän. Jä-

senyys valiokunnassa vahvistaisi myös tie-

donkulkua kumpaankin suuntaan.

C2C-kaupankäynti lisääntyy digitalisoi-
tumisen myötä. Laahaako lainsäädäntö 
jäljessä?

Kuluttajansuojalainsäädännön keskei-

nen kulmakivi on suojata kuluttajaa heikom-

pana osapuolena kuluttajan ja yrityksen väli-

sessä sopimussuhteessa. Alustatalous kasvaa 

edelleen voimakkaasti ja parhaillaan täytän-

töönpantavana oleva EU:n digipalvelusää-

dös (DSA) tuo entistä yksityiskohtaisempaa 

sääntelyä, jonka tarkoitus on muun muassa 

kitkeä harhaanjohtavaa markkinointia kuten 

pimeitä käytäntöjä (dark patterns) ja suojella 

alaikäisiä. Kestävän kulutuksen myötä myös 

kuluttajien välinen vertaiskauppa ja kuluttajalähtöiset in-

novaatiot kasvavat, mikä on positiivinen asia. Tärkeää olisi 

varmistaa, ettei kuluttajien väliseenkään kaupankäyntiin 

muodostu kohtuuttomia käytäntöjä. Alustan ylläpitäjällä 

on keskeinen rooli pelisääntöjen luomisessa ja sen var-

mistamisessa, että kuluttajat kokevat kaupankäynnin tois-

tensa kanssa turvalliseksi. Huijausten aktiivinen torjumi-

nen on yksi keskeinen asia. Riitatilanteissa sovitteluavun 

saaminen edistää myös luottamusta.

Mikä on suurin jäljellä oleva haaste kuluttajansuojassa?
Kuluttajille pitäisi turvata oikeus hyvityksiin tilanteis-

sa, joissa kuluttajansuojarikkomukset aiheuttavat mene-

tyksiä. Vaikka markkinaoikeus pitäisi yrityksen toimintaa 

lainvastaisena ja kieltäisi harhaanjohtavan markkinoin-

nin tai kohtuuttomien sopimusehtojen käyttämisen, tämä 

ei vaikuta mitenkään kuluttajien sopimussuhteisiin, ellei 

yritys vapaaehtoisesti toimi. Sopimusta ei pureta eikä ku-

luttaja saa hinnanalennusta tai muuta kompensaatiota, el-

lei hän itse aktiivisesti vie asiaa kuluttajariitalautakuntaan 

tai kuluttaja-asiamies nosta ryhmäkannetta. Asiaa olisi 

ollut mahdollista korjata edustajakannedirektiivin täytän-

töönpanon yhteydessä niin, että kielto ja massaluonteiset 

hyvitysasiat voitaisiin käsitellä samassa prosessissa.

Teksti
SUSANNA BELL
Kuva
LAURA VESA
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Teksti
JENNI PÄÄKKÖNEN
JUSSI HUOPANIEMI
JUKKA HYTÖNEN

KUVIO 1. 3 KK EURIBOR 2020–2022

Valtiovarainministeriön kansantalousosas-

to ennustaa kolmen kuukauden euriborin 

sekä Suomen valtion 10-vuotisen lainan 

korkoja. Ennustejakso ulottuu lyhyen aika-

välin ennustejakson lisäksi keskipitkälle ai-

kavälille. Esimerkiksi syksyllä 2022 korkoja 

ennustettiin jaksolle 2022–2026.

Viime vuosina korkomarkkinoilla ke-

hitys on ollut sangen tasaista muutosten 

ollessa hyvin vähäisiä. Erikoisuutena mai-

nittakoon negatiiviset nimelliskorot. VM 

ennusti kuitenkin jo tuolloin johdonmu-

kaisesti korkojen kääntyvän nousuun jos-

sain vaiheessa ennustejaksoa. Tuo käänne 

tapahtuikin sitten vuonna 2022, ks. kuviot. 

Kuvioissa 1 ja 2 punainen pystyviiva kuvaa 

kesän 2022 ennustelukujen kiinnityspäivää, 

ruskea vastaavasti syksyn kiinnityspäivää. 

Erityisesti kuviosta 2 näkyy, miten korkou-

ran kiinnittämisen ajankohta osuu ikävällä 

tavalla käännepisteeseen.

Kuluvana vuonna korkojen ennusta-

minen onkin ollut huomattavasti haasta-

vampaa kuin viime vuosina. Taustalla on 

inflaation kiihtyminen, minkä taustalla on 

ollut pahimman korona-ajan jälkeen pur-

kautunut patoutunut kulutustarve, logis-

tiikkaongelmat maailmankaupassa sekä 

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama ener-

gian hinnan nousu. Korkouran jyrkkyys on 

ollut vaikeasti ennustettavissa, ja ennustekierrokselta toi-

selle on jouduttu jyrkentämään ennusteuria.

Korkoennusteella on oleellinen merkitys julkisyhtei-

söjen korkomenoennusteelle. Korkoennusteella on myös 

vaikutusta joihinkin julkisyhteisöjen tuloihin. Esimerkiksi 

työeläkelaitosten omaisuustulojen ja korkotulojen lähde-

veron arviot riippuvat vahvasti oletetusta korkourasta.

Valtion budjettitalouden korkomenoennusteen laskee 

Valtiokonttori korkoennusteiden ja budjetin arvioidun net-

Korkojen 
ennustamisen 
sietämätön vaikeus

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2.1.2020 2.7.2020 2.1.2021 2.7.2021 2.1.2022 2.7.2022
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toluotonannon perusteella. Kansantalous-

osasto hyödyntää Valtiokonttorin laskelmaa 

myös kansantalouden tilinpidon mukaisten 

korkomenojen ennusteiden laadinnassa.

REVISIOT OVAT OLLEET ISOJA

Korkojen nopea kasvu on merkinnyt myös 

korkomenojen nopeaa kasvua ennusteis-

sa. Korkoennusteen muutoksen vaikutusta 

omaisuusmenojen ennusteeseen voi hel-

posti havainnoida vertaamalla talviennus-

teen 2021 ennustetta uusimpaan, tämän 

vuoden syksyn ennusteeseen. Julkisyhtei-

söjen korkomenot vuonna 2023 ovat syksyn 

ennusteessa 1,1 miljardia euroa suuremmat 

ja vuoden 2026 lopussa jo 2,6 miljardia euroa 

suuremmat kuin vajaata vuotta aiemmin. 

Revisiot ovat suuria ja vuoden 2023 revisio 

vastaa esimerkiksi ajoneuvoveron kertymä-

arviota ja vuoden 2026 korkomenojen kas-

vu vastaa valtion rahoitusta yliopistojen toi-

mintaan ja opintorahaan ensi vuonna.

Kuluvan vuoden aikana on opittu, että 

rahalla on taas (positiivinen) hinta ja tuo 

hinta on noussut nopeasti. Velkaantumi-

sella on väliä, sillä korkomenot joudutaan 

kattamaan joko lisävelalla tai tulojen ja me-

nojen sopeutuksella. Miljardin euron yllä-

tys missä tahansa menoerässä on mittava 

ja tuskin edes on mahdollinen muissa kuin 

korkomenoissa. Koska arvioimme tulevaa 

vuotta, emme tarkalleen vielä tiedä, mihin 

korkomeno lopulta asettuu. Se voi olla arvi-

otamme suurempi tai pienempikin. Jääm-

me siis vielä odottamaan lopputulosta.

JENNI PÄÄKKÖNEN
JUSSI HUOPANIEMI

JUKKA HYTÖNEN

Jenni Pääkkönen on finanssineuvos, Jussi Huopaniemi 
neuvotteleva virkamies ja Jukka Hytönen erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriön kansantalousosastolla.

KUVIO 2. SUOMEN 10-VUOTISEN VALTIONLAINAN 
KORKO 2020–2022
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KUVIO 3. OMAISUUSMENOT (S13 D4K) 2011–2026
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13KANSITeksti
SUSANNA BELL

Lapsi myy lapsille
Somen ”influenssereissa” on myös paljon alaikäisiä. 

Moni heistä mainostaa yritysten tuotteita muille 
lapsille. Tällainen vaikuttajamarkkinointi on todettu 
erityisen tehokkaaksi. Usein kaupallisen yhteistyön 

takapiruina ovat vaikuttajalasten vanhemmat.



KANSI

14 15

EU-maissa keskeisenä huomioon kohteena 

on ollut suojata lapsuutta. Lasten yksityi-

syyttä suojataan, samoin varmistetaan, että 

lapsi välttyy näkemästä sopimattomia si-

sältöjä, ja ettei lasten kognitiivisten taitojen 

kehittymättömyyttä käytetä hyväksi.

Lasten suojelun nimissä myös mainon-

taa rajoitetaan. Vaikka markkinointia on 

joka puolella ympärillämme, yhteinen halu 

on kuitenkin asettaa tietyt rajat lapsiin vai-

kuttamiselle.
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Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajapolitiikasta vas-

taava kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen näkee ny-

kyisten toimien jättävän katvealueita.

– Näkökulma lasten suojaamisesta aikuisten toteuttamalta markki-
noinnilta ei ota huomioon muuttuvaa maailmaa, jossa lapset itse tuot-
tavat sisältöjä ja jakavat niitä samanikäisille. Kun lapsi vetoaa lapseen, 
viesti vaikuttaa vastaanottajaan aivan eri lailla kuin aikuisen suusta.

Osa jaetuista sisällöistä on kaupallista yhteistyötä ja 

myynninedistämistarkoituksessa toteutettua. Suositut 
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reina. Someyrittäjyydessä on kyse hieman 

enemmästä kuin siitä, että lapsi pikkura-

hasta kävelyttäisi naapurintädin koiraa.

On naiivia kuvitella, että sosiaalisen me-

dian sisällöt leviäisivät vain niille asetettu-

jen ikärajojen mukaan. Lapsi brändin tun-

nettuuden edistäjänä vaikuttaa tehokkaasti 

siihen saman ikäisistä koostuvaan fanikun-

taan, joka samaistuu sympaattiseen sisäl-

löntuottajaan.

Tämä havaittiin kokeessa, jossa 

9–11-vuotiaat katsoivat tekaistuja vaikut-

tajien Instagram-profiileja. Aineistossa oli 

kuvattuna sekä terveellisiä että ravintoar-

voltaan huonompia välipaloja. Jälkeenpäin 

havaittiin, että lapset, joiden näkemissä ai-

neistoissa oli epäterveellisiä välipaloja, lisä-

sivät näiden kulutusta selvästi.

LAPSI EI OLE MEDIALUKUTAITOINEN

Vaikka lapset ovat monien mielestä digi-

natiiveja, ei kaupallisen sisällön tunnista-

minen ole kuitenkaan vaivatonta eikä eri-

tyisesti sen oivaltaminen, että tavoitteena 

on markkinoida tiettyä brändiä tai tuotetta 

ja lisätä sen kulutusta. Siksi merkintä kau-

pallisesta yhteistyöstä ei välttämättä avau-

du lapselle. Mediakasvatus on tässäkin 

suhteessa tärkeää. Lasten ja vanhempien 

keskusteluja sosiaalisen median sisältöjen 

eroista tarvitaan.

Ranskassa katsottiin asiaa myös lap-

sivaikuttajan näkökulmasta. Työlainsää-

dännön suojelu ulotettiin ahkeriin lapsiin, 

jotka ansaitsivat paljon rahaa managereina 

toimiville vanhemmilleen. Laissa turvataan 

lasten oikeudet omiin ansioihinsa ja sään-

nellään kaupalliseen yhteistyöhön käytettä-

vää aikaa – perinteistä lasten suojelua työ-

elämässä.

Peltonen painottaa, että periaatteena 

markkinoinnin digitalisoitumisessa on, 

etteivät pelisäännöt vaihtele sen mukaan, 

onko ympäristö perinteinen fyysinen tai 

digitaalinen. Kuluttaja-asiamies ja Mainon-

nan eettinen neuvosto ovat johdonmu-

kaisesti ottaneet huomioon mainonnan ja 

lapsitoimijat saavat lisää erilaisia yhteistyötarjouksia ja 

näin harrastuksesta tulee vähitellen taloudellisesti kan-

nattavaa toimintaa. Nuoria ja lapsiakin on ollut tapana 

kehua toimeliaisuudesta ja yrittämisestä.

VANHEMMAT MANAGEREINA

Lasten yrittäjyyttä yleensä kannustetaan – lapsi ansait-

see tekemällä itseään kiinnostavia asioita. Toisaalta on 

muistettava, että lapsi itse ei tee sopimuksia yritysten 

ja brändien kanssa vaan vanhemmat toimivat manage-
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kinointia vaikuttaa olennaisesti alaikäisen kehitystaso 

ja ikä. Havaitessaan mainontaa aikuiset kykenevät teke-

mään tietoisen ratkaisun siitä, tutustuvatko mainoksiin 

vai eivät. Mainonnan tunnistamiseen heikommin pys-

tyvä lapsi ei kykene tekemään samanlaista valintaa, eikä 

näin ollen myöskään kykene tietoisesti päättämään, jou-

tuuko kaupallisen vaikutuksen piiriin vai ei.

Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää 

perheen hankinnoista ilman, että markkinoinnissa ve-

dotaan suoraan lapseen ja yritetään saada lapsi vaikutta-

maan vanhempiensa päätöksiin.

Vanhemman kasvatusoikeutta rikotaan, jos mainok-

sessa pääsanomana on tuotteen sijaan voimakkaasti lap-

sen tunteisiin vetoava peli, sarjakuvahahmo, kylkiäislelu 

tai kilpailu.

EU-direktiivi sopimattomista kaupallisista menette-

lyistä kieltää myös esimerkiksi sen, että mainoksiin sisäl-

lytetään lapsiin kohdistuva suora kehotus ostaa tai suos-

tutella heidän vanhempiaan tai muita aikuisia ostamaan 

mainostettuja tuotteita lapsille.

Audiovisuaalisia palveluja koskevassa direktiivis-

sä taas todetaan, että ei saa suoraan kehottaa alaikäisiä 

ostamaan tai vuokraamaan tuotetta tai palvelua käyt-

tämällä hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai hyvä-

kaupallisen vaikuttamisen tunnistettavuu-

den myös sosiaalisessa mediassa.

– Keskustelua on syytä käydä myös alaikäisten 
harjoittaman kaupallisen yhteistyön vaikutuksista 
vaikuttajan omaan arkeen.

KKV:N LINJAUS JA EU:N KANTA

Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjasi 2019, että 

myös somen vaikuttajamarkkinoinnissa on 

merkittävä selvästi, jos kyseessä on kaupal-

linen yhteistyö. Vaikuttajamarkkinointia te-

kevien yritysten on yhteistyötahoja, mark-

kinointitapaa ja markkinoitavaa tuotetta 

valitessaan huomioitava myös vaikuttajan 

kohdeyleisön ikä.

Erityistä huomiota vaikuttajan ohjeista-

miseen pitää kiinnittää silloin, jos vaikutta-

jamarkkinointi tavoittaa yleisesti alaikäiset 

ja sen sisältö kiinnostaa heitä.

Lapsilla ei ole samanlaista kykyä ym-

märtää mainonnan tarkoitusta kuin aikui-

sella. Alaikäisen kykyyn ymmärtää mark-

16

70 prosenttia teineistä 
samaistuu enemmän tubettajiin 

kuin julkkiksiin.
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uskoisuuttaan, rohkaista suoraan heitä 

suostuttelemaan vanhempiaan tai muita 

henkilöitä ostamaan mainostettuja tava-

roita tai palveluja.

TÄHDET VÄISTYVÄT TUBETTAJIEN TIELTÄ

Internet ja sosiaalinen media ovat saaneet 

aikaan sen, että mainonnassakaan ei enää 

ole portinvartijoita. Ennen vaikuttajamark-

kinointia harkitsevan yrityksen oli pakko 

palkata poptähti, urheilijakuuluisuus, suo-

sikkinäyttelijä tai muu julkkis. Nykyään so-

messa on vaikuttajia kuin tähtiä taivaalla.

Markkinointi- ja viestintätoimisto Melt-

waterin julkaisemien tietojen mukaan mai-

nostajien huomio on siirtymässä julkkik-

sista nano-, mikro- ja makrovaikuttajiin 

kohdennetumpaan ja toivottavasti autent-

tisempaan viestintään. Johan 70 prosenttia 

teini-ikäisistä YouTube-tilaajista sanoo, että 

he samaistuvat enemmän YouTuben sisäl-

löntuottajiin kuin julkkiksiin. Jopa 60 pro-

senttia kuluttajista sanoo, että he ovat osta-

neet tuotteen sen jälkeen, kun ovat etsineet 

sitä verkosta. Ero on huomattava verrattuna 

siihen vaivaiseen 3 prosenttiin, joka luottaa 

julkisuuden henkilön mainokseen.

Vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, 

että ihmiset uskovat parhaiten ystäviensä ja 

omaistensa suosituksia siitä, mikä tuote on 

hyvä ja mitä kannattaa ostaa. Somen lapsi-

vaikuttaja voi tuntua lapsiyleisölleen yhtä 

läheiseltä kuin oikea ystävä.

Influencer Marketing Hubin vuonna 

2022 tekemän tutkimuksen mukaan perä-

ti 90 prosenttia markkinoijista uskoo, että 

vaikuttajamarkkinointi on tehokasta. 72 

VAIKUTTAJA PÄÄTTÄÄ,
MITÄ LAPSESI SYÖ

Liverpoolin yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2019 

verrattiin, kuinka paljon innokkaammin lapset söi-

vät epäterveellistä ruokaa, kun sitä suositteli mene-

vän oloinen, suosittu somevaikuttaja.

Kaikkiaan 176 9–11-vuotiasta lasta saivat nähtä-

väkseen kahden suositun tubettajan (YouTube-vi-

deobloggaajan) tutkimusta varten laadittuja feik-

ki-Instagram-tilejä. Yhteensä 58 lasta sai nähdäkseen 

IG-tilejä, joissa vaikuttajat suosittelivat epäterveellisiä 

välipaloja, 59 lasta seurasi terveellisiä välipaloja pro-

moavia IG-tilejä, ja 59 lasta tilejä, joissa esiteltiin jo-

tain muuta kuin syötävää.

Sen jälkeen laskettiin, miten syödyn ruoan mää-

rä ja laatu muuttuivat, kun lasten annettiin syödä va-

paavalintaisia välipaloja. Epäterveellisten välipalojen 

esittelyä seuranneet lapset söivät enemmän (448,3 ki-

lokaloria) ja määrästä suurempi osa oli epäterveellistä 

(388,8 kilokaloria) kuin lapsilla, joille mainostettiin jo-

tain muuta kuin syötävää. Nämä söivät 357,1 kiloka-

lorin verran, josta epäterveellistä oli 292,2 kilokalorin 

verran.

Lapset, joille heidän idolinsa mainostivat terveel-

lisiä välipaloja, eivät valitettavasti valinneet yhtään 

enempää terveellisiä välipaloja kuin kontrolliryhmä-

kään eli lapset, joille mainostettiin jotain muuta kuin 

syötävää. Myös välipalojen kokonaisenergiamäärä 

noudatteli kontrolliryhmän valintoja.

Tutkimuksen surullinen johtopäätös oli, että kark-

kitehtaitten kannattaa kyllä tehdä kaupallista yhteis-

työtä somevaikuttajien kanssa, mutta yhteiskunnan 

ei hyödytä yrittää käyttää samoja aseita hyvän asian 

puolesta eli terveempien ruokailutottumusten edistä-

miseen.

Todistetuksi tuli myös, että somevaikuttajilla on 

mitattavissa olevaa, konkreettista vaikutusvaltaa las-

ten kulutuspäätöksiin. Vaikuttajamarkkinoinnin voi-

ma ja joskus myös uhka on todellista.

A.E. Coates, C. A. Hardman, J. C. G Halford, P. Chris-

tiansen ja E. J. Boyland: Social Media Influencer Mar-

keting and Children’s Food Intake: A Randomized 

Trial (Pediatrics, huhtikuu 2019)

Mikrovaikuttajien 
markkinaosuus oli

91 prosenttia.
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prosenttia markkinoijista on samaa mieltä 

siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin avulla 

saadaan laadukkaampia asiakkaita. On siis 

odotettavissa, että yritysten kiinnostus vai-

kuttajamarkkinointiin ei ainakaan laske.

Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaa-

misessa on tapahtunut suuri muutos. Ny-

kyään näyttökertoja ei pidetä niin tärkeä-

nä mittarina kuin sitoutumista, joka johtaa 

varmemmin seuraajiin, klikkauksiin, verk-

koliikenteeseen ja – myyntiin. Vähemmän, 

mutta sitoutuneempia silmäpareja. Nano-, 

mikro- ja makrovaikuttajilla on tyypillisesti 

vahva suhde yleisöönsä.

Mikrovaikuttajien markkinaosuus oli 91 

prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2020 se 

oli jo 89 prosenttia. 90 prosenttia markki-

noijista ilmoittaa olevansa kiinnostuneim-

pia työskentelemään mikrovaikuttajien 

kanssa.

MISSÄ MYYDÄÄN?

Influencer Marketing Hubin mukaan 67 

prosenttia brändeistä käyttää Instagramia 

vaikuttajamarkkinointiin. SocialPubli puo-

lestaan kertoo, että 96 prosenttia markki-

noijista pitää Instagramia ensisijaisena ver-

kostona vaikuttajille.

Meltwaterin mukaan Twitter on havain-

nut, että vaikuttajien twiitit lisäsivät ostoai-

keita 5,2 prosenttia enemmän kuin brändi-

en tai yritysten twiitit.

TikTokin suosio kasvoi markkinoiji-

en keskuudessa ilmiömäiset 325 prosent-

tia vuosina 2020–2021. Markkinoijista 45 

prosenttia ilmoitti käyttävänsä TikTokia jo 

silloin vaikuttajamarkkinointiin. TikTokin 

sitoutumisasteet kasvavat tasaisesti, ja ylit-

tivät Instagramin ja YouTuben vuonna 2021 

erityisesti mikrovaikuttajien osalta peräti 

17,96 prosentilla.

Sosiaalisen median suosituimmat alus-

tat pyrkivät itse voimakkaasti kannusta-

maan sisällöntuottajia luomaan sisältöä 

alustoilleen. Nämä kannustimet tulevat 

suurelta osin rahastojen ja sertifikaattien 

muodossa:

RANSKA SÄÄNTELEE
LAPSIVAIKUTTAJATYÖTÄ

Paitsi että lapsia tulee varjella vaikuttajamarkkinoin-

nilta, myös somessa esiintyviä lapsivaikuttajia tulee 

suojella. Vuoden 2021 huhtikuusta Ranskan lain mu-

kaan alaikäisiin somevaikuttajiin ovat päteneet samat 

säännöt kuin lapsinäyttelijöihin, lapsimalleihin ja 

mainoksissa esiintyviin lapsiin. Lakia sovelletaan niin 

YouTubessa, TikTokissa, Instagramissa kuin muilla-

kin somealustoilla esiintyvään materiaaliin.

Nyt vanhempien täytyy pyytää viranomaisilta 

lupa ennen kuin heidän lapsensa voi ryhtyä työsuh-

teenomaiseen sometyöhön. Tietyn rajan ylittyessä 

mitä tulee videoitten pituuteen ja niillä ansaittuihin 

tuloihin, vanhempien täytyy tehdä ilmoitus viran-

omaisille. Osana prosessia vanhemmille annetaan 

tietoa heidän lapsensa oikeuksista ja heidän lapsensa 

internetiin julkaisun mahdollisista seurauksista.

Uusi lainsäädäntö täyttää tietyn tyhjiön, koska 

lapsivaikuttajat olivat työlainsäädännön ulkopuolel-

la, ja helposti vanhempiensa vaikutusvallan ja talou-

dellisen hyväksikäytön kohteena. Säädökset koskevat 

paitsi sellaisia helposti työksi määriteltäviä tilanteita, 

joissa videotuottaja ohjaa alaikäistä, myös tapauksia, 

joissa lapsi itse tuottaa materiaalia someen. Aiemmin 

nämä eivät olleet mahtuneet työsuhteenomaisen ti-

lanteen käsitteen sisään. Nyt mukaan otetaan myös 

sellaiset lapset, jotka eivät ole työsuhteessa, mutta 

omistavat huomattavan osan ajastaan videoitten te-

kemiseen ja ansaitsevat siitä huomionarvoisia sum-

mia rahaa.

Mikä kenties kaikkein tärkeintä, lapsivaikuttajien 

työllään ansaitsemia rahoja suojellaan. Osa tuloista 

maksetaan vanhemmille, mutta loput eräänlaiselle 

säästötilille, josta lapset voivat nostaa rahaa saavut-

taessaan täysi-ikäisyyden. Lapsilla on myös oikeus 

tulla intenetin unohtamiksi. Somealustojen on pois-

tettava materiaali lapsen pyynnöstä, puolsivat hänen 

vanhempansa pyyntöä tai ei.

Loi 19 octobre 2020 travail enfants youtubeurs in-

fluenceurs sur internet | vie-publique.fr
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5. YouTube on lisännyt luomistyökalui-

hinsa uuden Media Kit -ominaisuuden, 

jonka avulla sisällöntuottajien on helpom-

pi esitellä yleisö- ja sitoutumismittareitaan 

sekä demografisia tietojaan mahdollisille 

brändikumppaneille.

1919

1. TikTok on perustanut 1 miljardin dollarin Creator 

Fund -rahaston, jonka tarkoituksena on kasvattaa vai-

kuttajayhteisöä.

2. Pinterest on esitellyt Creator Code -rahaston, jonka 

tarkoituksena on nostaa aliedustettuja sisällöntuottaja-

yhteisöjä esiin.

3. Meta-yhtiö Oculus ilmoitti vuonna 2021 perustavan-

sa VR Creator -rahaston, jonka tarkoituksena on laajen-

taa virtuaalitodellisuusominaisuuksia.

4. Snapchat loi sertifiointiohjelman auttaakseen mai-

nostajia menestymään alustallaan.
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Yksityiset kulutusmenot olivat Suo-

messa vuonna 2021 lähes 130 miljar-

dia euroa. Se on melkoinen summa 

rahaa, ja kattaa varsin suuren osan 

kaikesta taloudellisesta toiminnasta 

koko maassa. Siksi kuluttajapolitiik-

ka on valtavan tärkeää: Kuluttajien 

aseman turvaaminen on aivan kes-

keistä koko talouden toiminnalle ja 

kulutuskäyttäytymisen ohjaaminen 

valtava vipu muutoksessa kohti kes-

tävää taloutta.

Tärkein keino kuluttajien edun 

puolustamiseen on toimivan kilpai-

lun turvaaminen. Kuluttajan valta 

perustuu lopulta valinnan mahdol-

lisuuteen, ja kilpaillut markkinat ta-

kaavat valinnanvaran.

Toimivat markkinat ja reilu kil-

pailu uhkaavat kuitenkin näivettyä, 

jollei niiden toteutumista valvota 

ja varmisteta. Käytännössä tämä 

edellyttää varsin kokonaisvaltaista 

politiikkaa sääntelyn vaikutusten 

seuraamisesta yrityskauppojen val-

vontaan ja tarvittaessa rajoittami-

seen. Suomessa toimivan kilpailun 

varmistaminen edellyttää erityistä 

valppautta. Väestöltään pienenä ja 

kieleltään erikoisena maana on ris-

kinä jäädä eristäytyneeksi markki-

naksi. Vaikka tämä voi lyhyellä ai-

kajänteellä olla jonkun tai joidenkin 

suomalaisten yritysten etu, se on 

pois suomalaisen kuluttajan taskus-

ta – ja pidemmän päälle nakertaa 

kyllä yritystenkin ja koko talouden 

kansainvälistä kilpailukykyä.

Toinen Suomessa korostuva riski 

liittyy siihen, että pitkien etäisyyk-

sien harvaan asutussa maassa pai-

kallisesti tuotettujen ja kulutettujen 

palveluiden markkinat jäävät hel-

posti pieniksi ja kilpailu vähäiseksi. 

Kilpailun näkökulmasta kansain-

välistyminen ja kaupungistuminen 

ovat siis suotuisaa kehitystä. Moni-

mutkaisia ilmiöitä ja rakenteellisia 

muutoksia ei toki tietenkään kanna-

ta tarkastella yksin kilpailupolitiikan 

linssien läpi.

Kansainvälistyminen tuo luon-

nollisesti myös haasteensa erityi-

sesti riittävän kuluttajansuojan var-

mistamiseen, joka sekin on tärkeä 

osa reilun kilpailun edistämistä. 

Huijaamalla, vastuun välttelyllä tai 

vaarallisilla tuotteilla ei saisi saada 

kilpailuetua.

Talouden ja yhteiskunnan di-

gitalisaatio ja verkottuminen ovat 

puolestaan tuoneet mukanaan uu-

sia haasteita kilpailun turvaamiseen 

ja kuluttajan edun puolustamiseen. 

Digitaalisessa alustataloudessa muo-

dostuu herkästi niin sanottu voit taja-

vie-kaiken-dynamiikka. Johta vak si 

muodostuvan palvelun ver  kostohyödyt 

ovat niin suuret, että todellinen kil-

pailu näivettyy. Esimerkiksi Face-

bookin suosio ei perustu sen erin-

omaiseen käytettävyyteen, vaan 

Kilpailun 
turvaaminen 
suojaa 
kuluttajaakin
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siihen, että sillä on niin paljon käyt-

täjiä. Suoraan kilpailevan palvelun 

on vaikea saavuttaa kriittistä massaa.

Sosiaalisen median alustoihin 

liittyvä haaste on myös perinteisen 

palveluntarjoaja-kuluttaja-raken-

teen muuttuminen. Näillä alustoilla 

rahalla maksava asiakas ei ole kulut-

taja vaan mainostaja tai muu datan 

hyödyntäjä – kuluttaja maksaa pal-

velusta datallaan. Tällaisessa asetel-

massa kuluttajansuojan määrittely 

ja siten valvonta muuttuu vaikeam-

maksi, eikä informaation valtava 

epäsymmetria palveluntarjoajan ja 

käyttäjän välillä auta asiaa. Ideaaliti-

lanteessa kuluttajilla olisi langat kä-

sissään ja kuluttaja voisi kilpailuttaa 

palveluntarjoajia omalla datallaan. 

Aito oikeus omaan dataan olisikin 

tärkeä periaate digitalisoituvan maa-

ilman kuluttajansuojassa ja kilpailun 

turvaamisessa.

Teknologiajättien kokoluokka edel-

lyttää käytännössä ylikansallista 

sääntely- ja valvontavoimaa. Siksi 

Euroopan unioni on aivan keskei-

nen suomalaisenkin kuluttajan etu-

jen puolustaja, ja sellaisena Suomen 

kannattaa sitä vahvistaa.

Reilua kilpailua ja kuluttajan ase-

maa on perusteltua vahvistaa myös 

informaation saatavuutta säätele-

mällä. Vaikka suuri osa tästä tapah-

tuu markkinoilla vapaaehtoisesti 

erilaisten sertifikaattien muodossa, 

tarvitaan selkänojaksi velvoittavaa 

lainsäädäntöä. Erityisesti kuluttaji-

en kasvava halu vauhdittaa kestävää 

siirtymää luo painetta kitkeä viher-

pesuyritykset pois ja antaa kulutta-

jille aidosti valtaa vaikuttaa valin-

noillaan. Yksittäisen kuluttajan on 

kaupan hyllyllä omin päin käytän-

nössä mahdoton arvioida kilpaile-

vien tuotteiden elinkaaripäästöjä tai 

monimuotoisuusvaikutuksia. Siksi 

tarve näiden asioiden mittarointiin 

ja yhdenmukaiseen, ymmärrettä-

vään ja selkeään raportointiin koros-

tuu. Samalla on selvää, ettei ilmas-

tonmuutosta tai luontokatoa ratkota 

kuluttajien vapaaehtoisin valinnoin, 

vaikka niistä apua voikin olla.

Kuluttajapolitiikan on siis tär-

keää elää ajassa ja mukana maail-

man muutoksessa. Oli kyse sitten 

tuotteista tai palveluista, fyysisistä tai 

virtuaalisista hyödykkeistä, ovat ku-

luttajan puolustaminen ja reilun kil-

pailun turvaaminen lainsäädännön 

keskeisiä tehtäviä jatkossakin. Niissä 

onnistuminen edellyttää toimia sekä 

kansallisella että Euroopan unionin 

tasolla sekä valppautta sääntelyn jat-

kuvaan arviointiin ja kehittämiseen 

talouden, teknologian ja liiketoimin-

tamallien muuttuessa.

Atte Harjanne on kansanedustaja, diplomi
insinööri ja kauppatieteiden väitöskirjatut
kija Aaltoyliopistosta.

Digitaalisessa 
alustataloudessa voittaja 

helposti vie kaiken.
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Vaikka yrittäjyyttä ei ole koskaan tutkittu yhtä 

paljon kuin nyt, ei tutkimuskentällä ole yksi-

mielisyyttä yrittäjyyden perusmääritelmäs-

tä1. Sen sijaan on sopeuduttu erimielisyyteen 

yhteisen tutkimusobjektin luonteesta2. 

Asioiden perusolemuksen tutkimusta 

kutsutaan ontologiaksi, toiselta nimeltään 

metafysiikaksi. Yhdysvaltalaisen metafyysi-

kon Graham Harmanin mukaan ontologia, 

siis asioiden itsensä tutkimus, on unohtunut 

nykyteoreetikoilta, jotka keskittyvät enem-

män asioiden koostumuksiin tai ulkoisiin 

vaikutuksiin.3

Ainakin yrittäjyyden tutkimuksen suh-

teen Harman on oikeassa – ontologiaan oma-

na tutkimusalueenaan on kiinnitetty hyvin 

vähän huomiota4. Kesäkuussa 2022 Aalto-yli-

opiston kauppakorkeakoululla tarkistetussa väitöskirjassa-

ni kehittelen ontologista otetta yrittäjyyden tutkimukseen. 

Tätä etsintää kutsun ”metayrittäjyydeksi.” Metayrittäjyys 

koostuu kahdesta osa-alueesta, joita käsittelen alla.

MITÄ ON YRITTÄJYYS?

Otsake on mitä ilmeisin ontologinen kysymys yrittäjyy-

delle. Mitä siis olet, yrittäjyys, joka meitä jostain syystä niin 

kovin kiinnostat?

Yrittäjyys – englanniksi entrepreneurship – ilmaantui 

ranskalaiseen kielenkäyttöön keskiajalla, tarkoittaen ih-

mistä joka ”saa asioita aikaan.”5 1700-luvun fysiokraattista 

taloustiedettä kehittänyt Richard Cantillon teorisoi yrittä-

jyyttä hyödykkeiden ostamisena ilman tietoa niitten jäl-

leenmyyntiarvosta.6 Yrittäjyys assosioitiin vahvasti talou-

dellisen riskin kantamiseen.

Yrittäjyys on pinnalla. Yrittäjyydestä kirjoitetaan, yrittäjyyteen koulute-
taan, yrittäjyyttä toivotaan, yrittäjyyteen sijoitetaan. Mutta mistä tässä 
kaikessa oikeastaan on kyse? Mitä yrittäjyyttä ajatellessa ajatellaan?

Yrittäjyyden 
ontologia

Teksti
LAURI LAINE
Tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
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Nykyaikaisen yrittäjyysteorian kanta-

isänä pidetään usein Joseph Schumpete-

ria. Schumpeterin mukaan yrittäjyys on se 

yhteiskunnan mekanismi, josta luova tuho 

kumpuaa.7 Kapitalismi on yrittäjyydelle ta-

lout ta kasvattavan maineensa velkaa.

Nykytutkimuksessa yrittäjyydellä useim-

miten tarkoitetaankin jonkinlaista schum-

peterilaisen innovatiivisen yrittäjyyden 

sovellutusta jollekin yhteiskunnalliselle 

erityisosa-alueelle. Näitä ovat perinteisen 

markkinavetoisen yrittäjyyden lisäksi esi-

merkiksi institutionaalinen yrittäjyys, kes-

tävä yrittäjyys ja sosiaalinen yrittäjyys. Yrit-

täjyys on schumpeterilaisessa katsannossa 

lukuisten toiminta-alueidensa sisältä kum-

puavaa mullistusvoimaa.

Toinen teoreettinen kehityskulku on ol-

lut teoria yrittäjyydestä uusien liiketoiminta-

mahdollisuuksien havaitsemisena ja niihin 

reagoimisena.8 Tällöin yrittäjyyden vastuulla 

on markkinoilla olevien epätäydellisyyksien 

korjaaminen.

Ontologisesti tarkasteltuna kumpikaan 

näistä määritelmistä ei kerro mitä yrittäjyys 

on, vain sen mitä se tekee. Harman kutsuu 

tällaista ajattelua nimellä ”overmining”, joka 

tarkoittaa asioiden redusointia niiden ulkoi-

siin vaikutuksiin.9 

Redusointi onnistuu myös toiseen 

suuntaan, nimittäin asioiden samaistami-

seen niiden sisältämiin aineksiin. Tällaista 

ajattelua Harman kutsuu nimellä ”undermi-

ning,” ja sitä voi havaita erityisesti organi-

saatioteoriasta ammentavassa yrittäjyyden 

tutkimuksessa, jossa yrittäjyys nähdään 

prosessina, joka koostuu tietyistä toiminnallisista vai-

heista alun ja lopun välissä.10 

Uudet yritykset ovat kuitenkin aina jotain muuta kuin 

osiensa summa. Tätä ilmiötä kutsutaan englanniksi ni-

mellä ”emergence”, ja redusoimalla yrittäjyys sen ”raken-

nuspalikoihin” unohdetaan, että uusi yritys on (ainakin 

määritelmällisesti, jos ei aina tosiasiallisesti) ainutlaatui-

nen organisaatio, jolla on ainakin jonkinlainen kyky mää-

ritellä itsensä ja samalla vastustaa ja valikoida sen itsensä 

ulkopuolelta tulevia vaikutteita.

Yrittäjyyden ontologisella tutkimuksella olisikin ehkä 

eniten annettavaa juuri organisaatioteorialle, jonka pa-

rissa tutkitaan uusia yrityksiä.11 Tehtävä on vaikea, sillä 

vaikka yrityskentän uudistumiskyvyn yhteiskunnallinen 

LAURI LAINE
Lauri Laine on Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulun 
tutkijatohtori.

Kuva: Lauri Laine

Kapitalismi on 
yrittäjyydelle 

taloutta kasvattavan 
maineensa velkaa.

Yrittäjyyden vastuulla 
on markkinoilla olevien 

epätäydellisyyksien 
korjaaminen.
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merkitys on lähes selviö12, niin teoreettiset työkalut to-

della uusien ja ainutlaatuisten yrityksien tunnistamiseen 

puuttuvat. 

YRITTÄJÄMÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ

Miksi uusien yrityksien tutkimus on sitten niin vaikeaa? 

Yrittäjyyden tutkimus on pitkälti perustunut muiden tut-

kimusalojen (erityisesti taloustieteet, sosiologia, psykolo-

gia) metodeihin ja taustaoletuksiin. Yrittäjyyden tutkimus 

ei ole ollut kovinkaan yrittäjämäistä.13 Toinen metayrit-

täjyyden osa-alue onkin yrittäjyyteen liitettyjen ominai-

suuksien – esimerkiksi luovan tuhon, riskinoton ja uusien 

yhdistelmien – soveltaminen yrittäjyyteen itseensä. 

Väitöskirjani johdannossa olen argumentoinut, että 

ontologinen tutkimus (siis metafysiikka) avaa uusia väyliä 

kohti yrittäjämäisempää käsitystä yrittäjyydestä. Ontolo-

giselle tutkimukselle olennaista on piilevien rakenteiden 

ja periaatteiden syväluotaaminen, teorian filosofisten 

pohjamutien tonkiminen, tuntemattoman kohtaaminen, 

uusien kysymysten kysyminen, outouden hyväksyminen. 

Rajojen koettelu yhdistää metafysiikkaa ja yrittäjyyttä.

Viitteet

1 McMullen, Ingram & Adams (2020)
2 Gartner (2001)
3 Harman (2018)
4 Hjorth (2014)
5 Hoselitz (1960)
6 Landström (1999)
7 Schumpeter (1942)
8 Shane & Venkataraman (2000)
9 Harman (2018)
10 Hjorth, Holt & Steyaert (2007)
11 Gartner (2001)
12 esim. Bell (2022) tässä julkaisussa
13 Rehn ym., (2013)
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Teksti
JAANA KURJENOJA
Pääekonomisti
Kaupan Liitto

Vastuullisuuteen ja kuluttamiseen liittyvät 

asenteet muuttuvat yleensä hitaasti. Viime 

aikojen suuret mullistukset kuten pandemia, 

Brexit, Venäjän hyökkäyssota ja kiihtyvä in-

flaatio voivat kuitenkin nopeuttaa muutos-

ta, ja siksi yrityksille on tärkeää ymmärtää 

kuluttajien asenteiden kehitystä.1 Erityisen 

mielenkiintoista on seurata niin sanottuja 

digiostamisen edelläkävijöitä2 eli asiakkaita, 

jotka ostavat paljon digitaalisesti ja ovat eri-

tyisen kiinnostuneita verkko-ostamisen uu-

sista kehityskuluista.

Edelläkävijöiden määrä kasvoi pande-

mian aikana, ja heidän vaikutuksensa mark-

kinoihin on voimistunut. He ovat keskimää-

räistä nuorempia, alle 35-vuotiaita, joten 

heidän asennemuutoksillaan voi olla pitkä-

kestoisia vaikutuksia kaupan ja palveluiden 

markkinoihin. Tyypillisesti edelläkävijät ovat 

olleet keskimääräistä hintavetoisempia ja monissa vas-

tuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä muita välinpitämät-

tömämpiä, mutta tämä näyttäisi olevan nyt muuttumassa.

Kestävien ja kierrätettävien tuotteiden ostaminen on 

kaiken ikäisten suomalaisten mielestä tärkein vastuullis-

ta kuluttajaa määrittelevä ominaisuus. Noin 70 prosenttia 

suomalaisista on omien sanojensa mukaan myös valmis 

maksamaan korkeampaa hintaa kestävistä tuotteista, esi-

merkiksi huonekaluista tai elektroniikasta, eikä osuus ole 

Niin sanotut digiostamisen edelläkävijät tulevat muuttamaan ostami-
sen ja kuluttamisen tapoja ja koko kaupan markkinaa. Siksi yrityksissä 
on ymmärrettävä heidän asenteitaan, ja valmistauduttava vastaamaan 
niiden realisoitumiseen käytännön toiminnassa. Yksittäisille yrityksille 
kyse voi olla kilpailuedusta.

Vastuullisuusasenteet 
digikaupassa

Kestävien tuotteiden 
ostaminen määrittelee 
vastuullista kuluttajaa.
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juurikaan muuttunut pandemiaa edeltävästä 

ajasta. Digiostamisen edelläkävijöillä mak-

suhalukkuus kestävyydestä on pandemian 

aikana kuitenkin kasvanut jo muun väestön 

tasolle, ja maksuhaluttomien osuus on ku-

tistunut alle kymmenesosaan.

PIKAMUOTIKIN KUKOISTAA

Samalla kun kestäviä ja kierrätettäviä tuot-

teita arvostetaan, pika- ja halpamuodin 

markkinat kukoistavat. Viime vuonna muun 

muassa halpamuotia myyvien ja välittävien 

markkinapaikkojen (Meesho.com, SHEIN.

com, Shopee.com) mobiilisovellusten glo-

baalit latausmäärät ylittivät jo vanhojen jät-

tiläisten Amazonin, AliExpressin ja Wishin 

latausmäärät. Suomessa SHEIN nousi jo toi-

seksi ladatuimmaksi muodin mobiilisovel-

lukseksi Zalandon jälkeen.3

Pika- ja halpamuodin suosiosta huoli-

matta kestävyyden arvostus näkyy suoma-

laisten vaateostosten valintakriteereiden 

kansainvälisessä vertailussa, missä vaattei-

den ja materiaalien kestävyys on suomalai-

sille selvästi tärkeämpää kuin saksalaisille, 

briteille tai ruotsalaisille. Runsaat puolet 

suomalaisista on myös valmiita maksamaan 

kalliimpaa hintaa vaatteiden kestävyydes-

tä – digiostamisen edelläkävijöistä hieman 

harvempi. Osuus on selvästi pienempi kuin 

maksuvalmius kestävistä tuotteista yleises-

ti, ja heijastaa sekä kuluttajien polarisaatiota 

että halpamuodin markkinoiden suuruutta.

Kestävien uusien tuotteiden ostami-

nen ja halu maksaa niistä luovat edellytyk-

siä second hand -markkinoille, joiden kehittyminen on 

viimeisen viiden vuoden aikana ollut nopeaa niin Suo-

messa kuin kansainvälisestikin. Aikaisemmin kaupan 

yritykset pitivät second hand -markkinoita usein uhkana 

omalle liiketoiminnalleen, mutta nyt niistä on lähdetty 

hakemaan uusia mahdollisuuksia.

Perinteisten antikvariaattien, kirpputorien ja vertais-

kauppa-alustojen kuten Tori.fi:n ja Huuto.net:n rinnalle 

on syntynyt Finlandia Kirjojen, Swappien, Reloven, Za-

daan, Rekin ja Emmyn kaltaisia ketjuja, verkkokauppoja 

ja markkinapaikkoja, joista osa pyrkii myös vahvasti kan-

sainvälistymään. Samalla suomalaiset kuluttajat käyttävät 

esimerkiksi norjalaisen Tisen tai itävaltalaisen Shpockin 

kaltaisia alustoja kansainväliseen kaupankäyntiin käyte-

tyillä tavaroilla.

Käytettyjen tavaroiden ostaminen on Suomessa ylei-

sempää kuin esimerkiksi Saksassa, Britanniassa tai Ruot-

sissa, ja second hand -ostaminen on yleistynyt meillä 

parin viime vuoden aikana edelleen. Kaikista suomalai-

sista aikuisista lähes neljäsosa kertoo ostavansa usein 

käytettyjä tuotteita second hand -kaupoista, kirpputo-

reilta tai verkon markkinapaikoilta ja Facebook-ryhmistä, 

kun 44 prosenttia tekee näin vain harvoin, jos ollenkaan. 

Digiostamisen edelläkävijöistä käytettyjä tuotteita ostaa 

usein jopa 38 prosenttia ja kolmasosa vain harvoin. Sa-

malla edelläkävijät toivovat muita useammin käytettyjen 

tuotteiden valikoimaa uusien rinnalle, ja tähän toivee-

JAANA KURJENOJA
Jaana Kurjenoja työskentelee Kaupan 
liiton pääekonomistina. Hän väitteli Hel-
singin yliopiston kansaintaloustieteen 
laitokselta 1999 palkkateorioista. Ennen 
Kaupan liittoa Kurjenoja on työskennellyt 
Helsingin yliopistossa, Palkansaajien 
Tutkimuslaitoksessa ja Veronmaksajain 
Keskusliitossa.

Kuva: Anna Dammert

Kestävät tuotteet 
ovat second hand 

-markkinoiden 
edellytys.
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KUVIO 3. HALU MAKSAA YLIMÄÄRÄISTÄ EETTISISTÄ JA
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seen kaupat ovat alkaneet vastata: muun 

muassa Marimekko Pre-loved, Partioaitta 

2ndHAND, Verkkokauppa.comin käytetty 

elektroniikka tai Varustelekan käytetyt kier-

totuotteet. Edelläkävijät luovat second hand 

-markkinoiden toimintaedellytyksiä.

ASENNE – TOIMINTA – MAKSUHALU

Kuluttajakyselyjä usein kritisoidaan – ja 

aivan aiheesta – siitä, etteivät kuluttajien 

vastaukset aina kerro totuutta heidän toi-

minnastaan: alkoholikyselyissä vähätellään 

alkoholin kulutusta, elintapakyselyissä lii-

oitellaan liikkumistottumuksia ja vastuulli-

suuskyselyissä kaunistellaan omaa vastuul-

lisuutta. Kuluttajat voivat kuitenkin kertoa 

varsin rehellisesti, ettei oma toiminta aina 

vastaa asenteita ja aikomuksia. Mielenkiin-

toista ei aina olekaan selvittää aikomusten 

ja todellisen toiminnan eroja, vaan pohtia, 

mistä erot johtuvat ja mitä ne mahdollisesti 

merkitsevät yrityksille tai muille toimijoille.

Kuluttajilla ja varsinkin digiostamisen edelläkävijöil-

lä on selvä halu ostaa eettisesti tuotettuja ja ympäris-

töystävällisiä tuotteita ja saada lisätietoa tukemaan näi-

tä valintoja. Samalla he arvioivat, että oma ostaminen ei 

vastaa halua tehdä eettisiä valintoja. Erityisen suuri ero 

asenteen ja itse toiminnan välillä, eli eettisten tuottei-

den ostamisen, on edelläkävijöillä. Heistä 54 prosenttia 

haluaa tehdä eettisiä valintoja ja saada lisätietoa niiden 

tueksi, mutta vain 33 prosenttia ilmoittaa vastaavia tuot-

teita myös ostavansa. Osuus ei ole kasvanut pandemiaa 

edeltävästä ajasta, mutta eettisten tuotteiden ostamisen 

kannalta täysin välinpitämättömien osuus on kutistunut 

merkittävästi.

VAIKEA LÖYTÄÄ?

Maksuhalu eettisistä ja ympäristöystävällisistä tuotteista 

on kasvanut selvästi pandemiaa edeltävään aikaan verrat-

tuna, ja digiostamisen edelläkävijöillä - perinteisesti hyvin 

hintavetoisilla kuluttajilla - maksuhalu on jo keskimää-

räistä suurempaa. Maksuhalu eettisistä tuotteista näyttäisi 

olevan jopa hieman yleisempää kuin niiden varsinainen 

ostaminen. Miksi?
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Yksi syy voi olla, että eettisten tuotteiden 

tunnistaminen ja löytäminen on kuluttajil-

le vaikeaa. Kaikissa verkkokaupoissa ei ole 

toimivia tuotehakuja vastuullisuusominai-

suuksien mukaan, eikä fyysisissä myymä-

löissä ole aina saatavilla tietoa tehtaiden 

auditoinneista, tuotteiden valmistusmene-

telmistä, hiilijalanjäljestä ja niin edelleen. 

Tämä on iso haaste varsinkin pienehkön 

erikoiskaupan taklattavaksi.

Viitteet
1 Kuluttajien vastuullisuusasenteiden muutosta on seurattu 

kolmen kuluttajakyselyn avulla tammikuussa 2020, 
syyskuussa 2020 ja toukokuussa 2022. Ks. tarkemmin 
Kurjenoja (2020 ja 2022b).

2 Kuluttaja-aineiston taustaluokat on kuvattu Kurjenojan 
(2022b) esityksessä.

3 Kurjenoja (2022a), Statista (2022a ja 2022b).
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Euroopan unioni on poliittisessa ja talou-

dellisessa mielessä alisuoriutuja samalla, 

kun Euroopan rahaliitto elää jatkuvasti seu-

raavan eurokriisin uhkan alaisena. Talous-

teorian tunnistamien lainalaisuuksien tun-

temus olisi voinut auttaa, kun järjestelmiä 

luotiin. Näistä tarkastelen Robert Mundellin 

teoriaa optimaalisesta valuutta-alueesta, 

Mancur Olsonin teoriaa kollektiiveista sekä 

Alberto Alesinan ja Enrico Spolaoren teo-

riaa federaatioista.

Euroopan unionia perustettaessa 

Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992 

luotiin sopijamaiden välille valtioliitto, 

eräänlainen löyhä liittovaltio. Hyöty-kus-

tannusnäkökulmasta EU on nähtävä menes-

tyksekkäänä yhteismarkkina-alueena. Sen 

talousvaikutukset ovat olleet myönteiset ja 

talousteorian mukaiset.1

Poliittisesti EU on kuitenkin sisäisesti hajanainen ja 

jäsenvaltioiden intressit törmäävät usein päätöksenteos-

sa. Tämä näkyy nykyisellään etenkin energiapolitiikas-

sa. Iso-Britannian ero Euroopan unionista on järisyttävä 

signaali siitä, että unionin rakentajat ovat jossain epäon-

nistuneet. Se on signaali siitä, että unioni on rakentunut 

poliittiselle arkkitehtuurille, jonka peruskivessä on tunnis-

tamattomia heikkouksia. Euroopan unionin poliittista ja 

taloudellista päätöksentekoa ovat leimanneet kansallisten 

intressien ja kollektiivin väliset ristiriidat.

Oma lukunsa on Euroopan rahaliitto (EMU). Yhteinen 

raha, euro, otettiin käyttöön ensin tili- ja sopimusvaluut-

tana ja sittemmin käteisrahana. Rahaliiton alkutaival oli 

näyttänyt juhlan aiheelta, kunnes markkinavoimat ilmoit-

tivat, että Kreikan talous on kuilun partaalla. Kreikan val-

tionlainojen korko lähenteli 30 prosentin tasoa vuonna 

2012. Euron kriisi oli todellinen, ja ilmeni Saksan ja Rans-

kan pankkeja koskeneena pankkikriisinä. Kreikka pelas-

tettiin yhteisvastuullisesti ja sen myötä myös saksalaiset ja 

Taloustieteen avulla 
parempi EU
Euroopan unionissa ja rahaliitossa on rakenteellisia vir-
heitä. Olisiko ne voitu välttää, jos päättäjät tuntisivat 
talousteoriaa paremmin?
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ranskalaiset pankit. Oikeudenmukaisempaa 

olisi ollut, että nuo maat olisivat itse vastan-

neet kriisipankeistaan omien veronmaksa-

jiensa rahoittamina.

EKP pääjohtaja Mario Draghi joutui vuon-

na 2012 lausumaan EKP:n tekevän kaikken-

sa euron pelastamiseksi. Se oli – sillä kertaa 

– riittävää. Koskaan sen jälkeen euroalueen 

rahoitusjärjestelmä ei kuitenkaan ole ollut 

normaali, kun normaalilla tarkoitetaan sitä, 

että valtioiden lainat hinnoitellaan markki-

noilla ja että ne heijastavat kunkin kansanta-

louden poliittista ja taloudellista riskiä.

Mitä taloustiede voi tarjota euron ja EU:n 

arkkitehtuurin ongelmien ymmärtämiseksi? 

EURO – YHTEISVASTUUN TRAGEDIA

Acemoglu ja Robinson2 ovat argumentoi-

neet, että ne maat menestyvät, joissa insti-

tuutiot rakennetaan toimiviksi ja kannusteet 

oikeiksi. Euro on Euroopan rahaliiton jäsen-

maiden yhteisvaluutta. Jos verrataan Eu-

roopan unionin jäsenmaiden taloudellista 

suorituskykyä esimerkiksi USA:n talouteen, 

Eurooppa on alisuoriutuja. Yhteismarkki-

na-alue on tuonut taloudellista hyötyä mut-

ta yhteisvaluutta hyvinvointitappioita. Kun 

Yhdysvalloissa työvoiman liikkuvuus luo 

tarvittavan sopeutumismekanismin epä-

symmetristen, vain yhtä toimialaa tai osa-

valtiota koskevien talousshokkien tapauk-

sessa osavaltioiden välille, Euroopassa tämä 

mekanismi on rajoitetumpi. Kun USA:ssa 

kongressin päätöksellä 1840-luvulla evättiin 

ylivelkaantuneiden osavaltioiden ”bailout”, 

yhteisvastuullinen pelastaminen3, euroalueella eli odo-

tus, että kaveria ei jätetä. Euron luojat olivat tietämättään 

luoneet sijoittajille ja eurovaltioiden päättäjille odotukset 

yhteisvastuusta. Tämä kannustin rohkaisi jäsenmaita vel-

kaantumaan ja europankkeja niitä rahoittamaan.

Taloustieteen nobelistia Robert Mundellia on kutsut-

tu euron isäksi. Kiistän tämän tulkinnan. Euron isät olivat 

muualla, Mundell oli korkeintaan isäpuoli, joka tuskin olisi 

halunnut tunnustaa euroa pojakseen.

Mundellin kontribuutiona hänen 1961-artikkelissaan 

oli niin sanotun optimaalisen valuutta-alueen identi-

fiointi omaksi tutkimusalueekseen. Hänen analyysiaan 

voi käyttää sen arvioimiseen, olisiko EU:n tullut jättäytyä 

kansallisten vaihtuvien valuuttojen unioniksi vai toteut-

taa yhteisvaluutta-alue, jolla on yhteinen keskuspankki. 

Mundellin kontribuutiona oli tarkastella epäsymmetristen 

kysyntäshokkien vaikutuksia ja rahapolitiikan mahdolli-

suuksia vakauttaa. Kansallisvaltioiden väliset kiinteät va-

luuttakurssit aikaansaavat sen, että kysynnän siirtyminen 

maasta B maahan A aiheuttaa B:lle työttömyyttä ja A:lle 

inflaatiota. Jos kummallakin on oma keskuspankki, maa A 

kiristää rahapolitiikkaa ja maailmantalous kärsii. Yhteisva-

luutan ja siis yhteisen keskuspankin tapauksessa Mundell 

ennusti työttömyyttä helpottavan rahapolitiikan johtavan 

inflaatioon EMU:n yhteisvaluutta-alueella. Eli ennuste oli, 

Kreikka pelastettiin 
yhteisvastuullisesti ja sen 
myötä myös saksalaiset ja 

ranskalaiset pankit.
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että rahapolitiikalla ei voida sekä ehkäistä työttömyyttä että 

samanaikaisesti välttää inflaatiota yhteisvaluutta-alueella. 

Jos valtiot säilyttävät kansalliset valuuttansa, joustavat 

valuuttakurssit helpottavat kummankin kansantalouden 

sopeutumista Mundellin ajattelussa. Paras ratkaisu sil-

ti olisi kansalliset rajat ylittävillä osa-alueilla sovellettavat 

joustavat valuuttakurssit, ei siis kansallisvaltiopohjaiset. 

Erityisen vahvana hänen analyysistaan jää myös vaikutel-

ma, että työvoiman heikko liikkuvuus aiheuttaa tasapai-

nottomuusongelmia. Mundellin työ tarjoaa teoreettisen 

pohjan sille, miksi nykymaailmassa valuuttakurssit ovat 

joustavia. Joustaviin kursseihin liittyy etuja, joiden merki-

tystä aikanaan ei riittävästi ymmärretty.

Mundell toki pohti sitä, että optimaalinen valuutta-alue 

saattaisi olla silloisen talousyhteisön sijaan sen osa-alue, 

ei siis koko silloinen talousyhteisö. Mundell myös analy-

soi valuutanvaihtokustannusten merkitystä optimaalisen 

valuutta-alueen koolle, mutta nykymaailmassa tämä lie-

nee vähemmän relevanttia, koska maksukortit ovat sen 

ratkaisseet. Pian Fleming ja Mundell4 tuottivat makrota-

loudelliset analyysinsa raha- ja finanssipolitiikan käyttö-

kelpoisuudesta kiinteiden ja joustavien valuuttakurssien 

maailmassa. Niiden odottaisi kiinnostavan taloudellisia 

kommentaattoreita euron arvon vaihdellessa suhteessa 

muihin valuuttoihin.

Mundellin analyysien olisi tullut soittaa europäättäjis-

sä hälytyskelloja. Tätä ei tapahtunut. Sittemmin Mundell 

toki piti hyvänä asiana sitä, että korkoerot valtionlainojen 

välillä katoavat.5 Siinä Mundell erehtyi: hänen analyysis-

taan nimittäin olivat puuttuneet kaikki ne haitalliset kan-

nustinmekanismit, jotka tulisivat johtamaan eurokriisiin.

Euroa perustettaessa talousteoria olisi siis voinut es-

tää väärät päätökset, mutta teoriankaan avulla ei nähty 

kaikkea, eli rahajärjestelmän arkkitehtuuriin sisään ra-

kentuvia vääristäviä kannusteita. Valuuttakurssiriskin 

katoaminen oli korvautunut velkaantumisriskillä. Ilman 
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Mundellin analyysien 
olisi tullut soittaa 

europäättäjissä 
hälytyskelloja.

finanssipoliittista koordinaatiota ja sito-

via rajoitteita rakennettu euro osoittautuisi 

vuosisadan virheeksi.

Kasvu- ja vakaussopimus tulisi osoittau-

tumaan kuolleeksi kirjaimeksi. Sen ensim-

mäisiä rikkojia olivat Saksa ja Ranska. Osana 

Yhdysvalloista käynnistynyttä kansainvä-

listä finanssikriisiä 2007–2009 Euroopan 

rahaliitto ajautui eksistentiaaliseen kriisiin. 

Realisoituneet riskit päätettiin hoitaa yhteis-

vastuullisesti.

VÄÄRÄT KANNUSTEET

Jälkikäteen on nähtävissä, kuinka raken-

teellinen moraalikato syntyi: EMU:n jäsen-

valtiolle ja niiden pankeille oli luotu väärät 

kannusteet.

Kun Kreikalle oli laadittu useita yhteis-

vastuullisia pelastuspaketteja, yhteisvastuun 

periaatetta toteutettiin perussopimuksen 

luovalla tulkinnalla ja uusia instituutioita 

kehittämällä. Osa euron pelastusoperaatioi-

ta oli europankeille vuonna 2012 rakennet-

tu kannustin rahoittaa omia kotivaltioitaan 

EKP:n LTRO-ohjelman kautta. Sen päälle tuli 

vuonna 2015 QE eli määrällinen elvytys. Sen 

puitteissa keskuspankki ostaa valtionlainoja 

niiden jälkimarkkinoilta, vaikka ei ollut tar-

koitus, että Euroopan keskuspankki ryhtyisi 

rahoittamaan eurojäsenmaita. Pelastusvai-

hetta seurannut määrällinen elvytys piti eu-

rojärjestelmän pystyssä.

Valtionlainojen hinnat ja tuottovaati-

mukset vääristyivät. Merkittävin LTRO-ra-

hoitukseen tukeutuja on ollut Italia. Europan-

keista tuli suuria, mutta niiden kannattavuus 

oli heikko, mikä yhä koskee vieläkin etenkin 

Italian ja Saksan pankkeja. Silti OMT-ohjel-

maa, velkakirjojen rajatonta ostomäärää, ei 

tarvinnut toteuttaa. EKP:n laajennettu omai-

suuserien osto-ohjelma käynnistettiin kui-

tenkin keväällä 2015 ja keväällä 2020 uusi 

osto-ohjelma. Vaikka EKP:n rahapoliittisia 

toimia on suitsittu, on sen rooli valtioiden 

velkamarkkinoilla ollut massiivinen. Nykyi-

sellään EKP:n taseessa on euromaiden vel-

kakirjoja liki 5 000 miljardin euron verran. 
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INTRESSIEN RISTIRIITA

Miksi löyhä liittovaltio ei voisi toimia tyydyttävästi? Onko 

olemassa analyyttista vallankäytön teoriaa, joka auttaisi 

ymmärtämään, miksi kansalliset ja kollektiiviset intressit 

voivat joutua keskenään ristiriitaan? Vastaus on myön-

teinen. Sellainen analyysi löytyy Mancur Olsonin tuo-

tannosta. Olson (1932–1998) oli arvostettu amerikkalai-

nen taloustieteilijä. Hän argumentoi, että kollektiivien 

jäsenillä tyypillisesti on rajalliset kannusteet sitoutua 

kollektiivin tavoitteisiin. Kollektiivit, yhteisöt eivät käyt-

täydy optimaalisesti, koska niiden jäsenillä ei ole siihen 

hyöty-kustannusmielessä oikeita kannusteita. Olso-

nin ennuste on näkynyt rakenteellisena moraalikatona 

EU-jäsenmaiden julkisessa velkaantumisessa ja vajaana 

sitoutumisessa kasvu- ja vakaussopimukseen.

Ihmiskunnan varhaishistoriassa pienissä 50–100 

hengen metsästäjä-keräilijäyhteisöissä voitiin toki kon-

sensuksen pohjalta päättää yhteisistä asioista eräänlaisen 

sosiaalisen sopimuksen hengessä. Olson argumentoi, 

että ryhmän koon kasvaessa ja kaupunki- tai kansallis-

valtioiden muodostuessa jäsenten kannustimet kollek-

tiivisten arvojen ja tavoitteiden puolustamiseen heik-

kenivät. Olsonin tulos on universaali ja pätee kaikkiin 

kollektiiveihin, jotka eivät ole pieniä. Olson oli yhdessä 

Richard Zeckhauserin kanssa jo aikaisemmin osoittanut, 

miten tämä kannustinongelma näkyy puolustusliitto 

Naton jäsenmaiden pyrkimyksenä vapaamatkustaa tois-

ten jäsenmaiden luomalla kollektiivisella turvalla. Kollek-

tiivin tasapaino on tehoton Nash-tasapaino eikä täytä 

Pareto-optimaalisuuden kriteeriä.

JULKISHYÖDYKKEET

Julkishyödykkeitä ovat hyödykkeet, joita yhteisö arvostaa, 

mutteivät markkinat välttämättä tuota. Julkishyödykkei-

den tuotanto puolustaa paikkaansa, kun niistä kansalai-

sille koituvien hyötyjen summa ylittää niiden tuottamisen 

kustannuksen. Tämä tunnetaan niin sanottuna Samuel-

son-ehtona amerikkalaisen taloustieteilijän Paul Samuel-

sonin mukaan.

Pienissä yhteisöissä vapaaehtoinen osallistuminen 

julkishyödykkeen tuottamiseen (esimerkiksi yhteisen 

maantien ylläpito) on mahdollista. Silloin kukin jäsen an-

taa oman panoksensa. Jos ryhmä on suurempi, kollektiivi-

hyödykettä ei välttämättä tuoteta, vaikka Samuelson-ehto 

olisi voimassa. Jokaisen toimijan dominoivana strategia-

na on vapaamatkustaa peliteorian kieltä käyttääksemme.

Myös yritysten velkakirjoja on ryhdytty os-

tamaan markkinoilta. Uusin osto-ohjelma 

on TPI, jonka puitteissa EKP voi vapaammin 

ostaa kriisimaiden velkakirjoja.

Osana rahapolitiikkaa keskuspankin 

ohjauskorko oli jouduttu pudottamaan 

nollaan ja yli yön talletuskorko negatiivi-

seksi. Hintana on ollut markkinakurin ka-

toaminen eurojärjestelmästä. Tasapaino 

on kaikilla mittareilla mitattuna epäterve. 

Ilman EKP:n väliintuloa Italia olisi kriisis-

sä ja uusi eurokriisi olisi valmis. Kreikka ja 

Italia eivät kykene maksamaan velkaansa 

talouskasvulla.

On arviotavissa, että eurokriisin jäljil-

tä Suomen vastuut (EVM-, ERVV- ja Kreik-

ka-vastuut) voivat olla jopa 20 miljardin 

euron tuntumassa. Jälkeenpäin on laskettu, 

että esimerkiksi Ruotsi on hyötynyt omasta 

valuutastaan yhden vuoden bruttokansan-

tuotteen verran.6

Nykyisellään EU:n jäsenmaista seitse-

mällä julkisen velan suhde maan bruttokan-

santuotteeseen ylittää 100 prosenttia. Näitä 

ovat Kreikka (193 %), Italia (151 %), Portugali 

(127 %), Espanja (118 %), Ranska (113 %), Bel-

gia (108 %) ja Kypros (104 %). Mainittu 100 

prosentin velkasuhde ei ole teoriasta joh-

dettavissa oleva kriteeri, sillä markkinat rat-

kaisevat, mikä on kullekin maalle hyväksyt-

tävissä oleva velkasuhde. Todettakoon, että 

Yhdysvaltain osavaltioiden velkaisuusaste 

on keskimäärin 16 prosenttia, ja Vermontin 

osavaltiota lukuun ottamatta osavaltioiden 

velkaantumista on rajoitettu ja monia sitoo 

tasapainotetun budjetin vaatimus.

Ruotsi on hyötynyt omasta 
valuutastaan yhden vuoden 

bruttokansantuotteen 
verran.



TALOUS & YHTEISKUNTA 04/2022

36 37

Kollektiivisen yhteistoiminnan epäonnistuminen pe-

rustuu itsekkääseen hyöty-kustannusarvioon. Euroopan 

unioni on toki kyennyt rakentamaan yhteismarkkinat, 

Eurooppa-tason lainsäädäntöä, kilpailuoikeuden, ilmas-

to- ja ympäristöpolitiikkaa ja niin edelleen. Vapaaehtoise-

na yhteisönä EU ei silti tuota kaikkia niitä julkishyödykkei-

tä, joita se voisi tuottaa: yhteinen ulkopolitiikka, yhteinen 

energiapoliittinen infrastruktuuri, nykyistä menestyksek-

käämpi teollisuuspolitiikka, yhteiset nykyistä menestyk-

sellisemmät periaatteet ulkorajavalvonnalle…

VANGIN ONGELMA

Jäsenvaltioiden yhteistyötä ja päätöksentekoa EU:ssa to-

teutetaan EU:n perussopimusten hengessä jäsenvaltioi-

den päättäjien välisillä neuvottelukierroksilla. Neuvotte-

luteorian mukaan ristiriitaisinkin intressein varustetuilla 

kollektiivien jäsenillä voisi olla kannustin löytää ratkai-

su, sosiaalinen sopimus, joka maksimoisi hyvinvoinnin. 

Tämä tunnetaan Coasen teoreemana.

Olson argumentoi, että sosiaalinen sopimus Coasen 

teoreeman hengessä voi toteutua vain pienyhteisöissä, 

ei suurissa. Yksityiset jäsenvaltiot perustavat toimensa 

omaan hyöty-kustannusarvioonsa. Silloin vapaamat-

kustajuus ja omien intressien pohjalta toimiminen on 

dominoiva strategia. Syntyy yhteiskuntatieteilijöiden 

tunnistama ”vangin ongelma”: yhteistyö olisi Pareto-te-

hokkaampaa, mutta siihen sitoutumisen kannusteet 

puuttuvat.

Mainittu ongelma on yhdistettävissä myös niin sanot-

tuun folk-teoreemaan peliteoriassa. Sen kuvaama ”hyvä” 

tasapaino, siis sitoutuminen, edellyttää tehokkaan ran-

gaistusmekanismin olemassaoloa sopimuksesta poikkea-

vien kurittamiseksi. Lisävaikeutena sitoutumisen tuotta-

man taloudellisen ylijäämän jakaminen jäsenten kesken 

ei ole yksikäsitteistä: jakosääntöjä voi olla monia ja kiista 

on valmis. Olen kirjannut nämä matemaattisen peliteori-

an tulokset osoittaakseni, kuinka hyödyllisiä alan teoriat 

ovat reaalimaailman polttavien ongelmien arvioimisessa.

EU:N LAAJENEMINEN

Myös EU:n laajeneminen on ollut osa sitä idealistista pro-

sessia, joka Euroopan päättäjillä on ollut mielessään. Eri 

kehitystasolla olevien maiden hyväksyminen unionin 

jäseniksi on herättänyt epäilyjä. Tähänkin kysymykseen 

taloustieteellä on tarjolla välineistö. Sen ovat tuottaneet 

edesmennyt Harvardin Alberto Alesina ja Tufts-yliopiston 

Enrico Spolaore niin sanotun Hotellingin 

mallin muodossa.

Alesinan ja Spolaoren kirja The Size of 

Nations on julkaistu jo vuonna 2003 ja se 

osoittaa, mitkä asiat kannattaa tehdä yhdes-

sä. Ne ovat ylikansallisia julkishyödykkeitä. 

Julkishyödykkeillä tuotantokustannus hen-

keä kohden on sitä pienempi, mitä useampi 

osallistuu niiden tuottamiseen. Ensimmäise-

nä esimerkkinä olisi mainittava kansallinen 

ja sisäinen turvallisuus. Koska Länsi-Euroo-

pan turvallisuus kuitenkin ehdittiin rakentaa 

Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton va-

raan, EU:lla oli mahdollista keskittyä muihin 

julkishyödykkeisiin. Yhteisiin poliisivoimiin 

ei sen sijaan voida ajatella mentävän.

Alesina-Spolaoren analyysi kuitenkin 

osoittaa myös yhteistyön rajat: liian suurek-

si yhteisöä ei tule rakentaa. Niinpä unionin 

toimintoihin ei kannata liittää valtioita, jot-

ka poikkeavat kulttuuriltaan, historialtaan, 

kehitystasoltaan tai muista sellaisista syystä 

liikaa toisistaan. Jäsenkandidaattien prefe-

renssien erilaisuus ja heterogeenisyys aset-

tavat rajat taloudelliselle yhteisölle. Näin uni-

onin optimaalinen koko määräytyy kahden 

vastakkaisen mekanismin vuorovaikutuk-

sen tuloksena. Mahdollisuus tuottaa julkis-

hyödykkeet kollektiivisesti ja kustannuksia 

säästäen puoltaa laajaa federaatiota. His-

toriallinen ja sosiaalinen heterogeenisuus 

puoltaa suppeampaa federaatiota ihmisten 

arvomaailmojen erojen vuoksi.

Sisämarkkinat edustavat mitä suurim-

massa määrin julkishyödykettä – kaikki sii-

hen osalliset ovat hyötyjiä. Euroopan yh-

teisön olisi periaatteessa ollut mahdollista 

rajoittua vapaakauppa-alueena toimivaksi 

yhteisöksi. Rajoittuminen vapaakauppaan ei 

olisi kuitenkaan tuottanut kaikkia niitä perus-

teltuja julkishyödykkeitä, joita EU voi tuottaa.

EU LIITTOVALTIONA?

Eurooppalaisista arvoista eivät voi päättää 

poliitikot vaan niistä päättävä kansalaiset. 

Euroopan unionista ei puhuta innostuk-

sen hengessä. Se on unohtanut yhden pe-
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rusprinsiipeistään eli subsidiariteettiperi-

aatteen. Alesina–Spolaore teorian mukaan 

federaation tulisi keskittyä ylikansallisten 

julkishyödykkeiden tuottamiseen eli rajoit-

tua tuottamaan vain ne julkishyödykkeet, 

jotka täyttävät Samuelsonin kriteerin. Muut 

päätökset olisi jätettävä osavaltioille. Euroo-

pan unionia perustettaessa jäsenvaltioille 

toki oli aikanaan tarkoitus jättää päätösval-

taa, mutta tästä on etäännytty.

Valtioliiton eli löysän liittovaltion insti-

tuutiot eivät voi toteuttaa sitä päämäärää, 

joka Euroopan unionille on asetettu. EU:n 

ongelmat puoltavat liittovaltioarkkitehtuurin 

tarkastelemista vaihtoehtoisena poliittista-

loudellisena ratkaisuna huolimatta siitä, että 

poliitikot eivät kansallisvaltioissa tästä tee-

masta rohkene avautua.

Liittovaltion luominen kuitenkin edel-

lyttäisi poliittisten instituutioiden ja Eu-

rooppa-laajuisen puoluejärjestelmän ke-

hittämistä kansallisten ja kollektiivisten 

kannusteiden tasapainottamiseksi. Oleellista 

olisi toimivien esikuvien hyödyntäminen 

sekä sellaisen subsidiariteetin toteuttami-

nen, että kollektiivin keskittyminen julkis-

hyödykkeiden tuottamiseen rajaisi sen roo-

lin jäsenvaltioiden hyväksymäksi ja niiden 

subsidiariteettia kunnioittavaksi.

Liittovaltiona EU voisi etsiä esikuvaa 

Sveitsistä ja USA:sta, jotka kumpikin ovat 

liittovaltioita. Nämä periaatteet on ajettu tar-

kasti näiden maiden lainsäädäntöön. Toinen 

on pieni ja toinen suuri maa. Kumpikin ovat 

hyvin toimivia, vaikka USA:ssa jopa vallan-

kumous oli lähellä kaksi vuotta sitten istuvan 

presidentin kieltäytyessä sitoutumaan de-

mokratian keskeiseen ominaisuuteen, vallan 

tilapäisyyteen.

Liittovaltiossa euro olisi hyvä ratkaisu, koska liittovalti-

oon voidaan rakentaa USA:n esikuvan mukaan mekanis-

mit, jotka estävät osavaltioiden ylivelkaantumisen. Koska 

Euroopassa työvoiman vapaa liikkuvuus ei vielä pitkään voi 

toimia samalla tehokkuudella kuin USA:ssa muun muas-

sa kielieroista johtuen, Euroopassa tarvitaan paikallista eli 

finanssipoliittista liikkumavaraa enemmän kuin USA:ssa. 

Siksi Euroopan jäsenmaissa osavaltioilla ei voi olla yhtä tiu-

kat finanssipoliittiset velkaantumisrajat kuin USA:ssa. Mut-

ta sadan prosentin raja on liian korkea.

Oleellista Euroopan tulevaisuudelle on pystyä yhden-

mukaistamaan Saksan ja Ranskan kannusteet keskinäisen 

yhteistyön ja valtiollispoliittisen kytkennän vakauttami-

seksi. Tietenkin on olemassa riski, että Saksan ja Ranskan 

koalitio painottaisi liikaa näiden yhteisiä intressejä muiden 

EU-maiden kustannuksella. Olsonin teoriasta voi päätellä, 

että tämä riski on olemassa. Tämä riskihän jo realisoitui, 

kun eurokriisin yhteydessä Saksan ja Ranskan pankit jou-

duttiin kollektiivisesti pelastamaan. On siksi tärkeätä, että 

liittovaltio estäisi tämän riskin. Siihen on olemassa ratkai-

su: riittävä subsidiariteetti.

Eurooppa-neuvosto oli hyväksynyt sopimuksen Eu-

roopan perustuslaista vuonna 2004. Sopimus kuitenkin 

hylättiin ensin Ranskan ja sitten Alankomaiden kansanää-

nestyksissä vuonna 2005.

Jos EU:sta kehitettäisiin aito liittovaltio, se tarvitsisi liitto-

valtion instituutiot: perustuslaki, perustuslakituomioistuin, 

yleiseurooppalaiset puolueet, yleiseurooppalainen parla-

mentti (on jo olemassa), vaaleilla valittava poliittinen johto, 

oikeuslaitos (osaksi on jo olemassa). Lähtökohtana olisi olta-

va sellainen ihmisoikeuksien julistus, joka ensin USA:ssa ja 

sitten Ranskan vallankumouksen yhteydessä annettiin.

LOPPUPÄÄTELMIÄ

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtamassa intressiblok-

kien uudelleen muotoutumiseen kansainvälisen politii-

kan alueella. Venäjä pyrkii vahvistamaan Kiinan lisäksi 

suhteitaan Aasian ja Afrikan maihin. Ei-demokraattisten 

maiden painoarvo on vahvistunut eikä länsi ole vetovoi-

mainen. Euroopan unionilla voisi olla nykyistä painavam-

pi rooli sekä Euroopan että muun maailman kannalta. Se 

on kuitenkin alisuoriutuja eikä sillä ole sitä painoarvoa, 

jota siltä olisi aihetta odottaa. Pienen maan Suomen etu 

olisi vahva ja yhtenäinen Eurooppa. Eurooppa ei pysty 

vastaamaan näihin odotuksiin.

Euroopan unionin kehittäjät eivät olleet taloustietei-

lijöitä. Heillä ei ole ollut hallussaan sellaisia analyyttisia 

Liittovaltiossa euro 
olisi hyvä ratkaisu
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välineitä, joiden avulla olisi voitu välttää ne 

poliittiset virheet, joihin unionia kehitet-

täessä sorruttiin. Olsonin teorian valossa on 

oleellista nähdä jäsenvaltioiden kansalliset 

kannustimet.

Minkä tahansa kollektiivin poliittises-

sa prosessissa kollektiivin jäsenet katsovat 

asioita omasta ahtaasta hyötynäkökulmas-

taan käsin. Tämä on EU:ssa johtanut kan-

sallisen edun ajamiseen kollektiivien edun 

edelle, mikä Mancur Olsosin teorian valossa 

on ymmärrettävissä.
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1 Oxford Economics, 2019
2 Acemoglu ja Robinson, 2013
3 Sargent, 2012
4 Fleming, 1962 ja Mundell, 1963
5 Mundell, 1973a, 1973b
6 Olsson Björn, 2019
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Teksti
ANJA PELTONEN
Kuluttaja-asiainneuvos
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Keskeinen kuluttajapolitiikan kohde on tar-

ve edistää kuluttajien omia valintoja mark-

kinoilla ja varmistaa, että kuluttaja voi tehdä 

aitoja itsenäisiä päätöksiä.1 Kun kuluttajat 

ovat vapaita valitsemaan itselleen parhaan 

vaihtoehdon läpinäkyvästä tarjonnasta il-

man epäasiallista vaikuttamista, edut koitu-

vat koko taloudelle.

Kuluttajien oman päätösoikeuden edis-

täminen EU-tasolla on merkinnyt sitä, että 

sääntelyllä täsmennetään markkinoiden eri 

osapuolten oikeuksia ja vastuita kuluttajilta 

kerättävien käyttäytymistietojen käytössä, 

kuluttajien manipuloinnin estämisessä, sekä 

lisäksi kuluttajan avuksi kehitetään toimivia 

työkaluja.

Suomea on perinteisesti ajateltu kulut-

tajapolitiikassaan edistyksellisenä. Kun kat-

soo EU:n aikaansaannoksia ja viime vuosina 

siellä selkeästi kuluttajan valtaa painottavaa 

lähestymistapaa, Suomi on useammin pe-

rässäkulkija kuin tienraivaaja. EU:n yhteisen lainsäädän-

nön ohella yksittäisissä EU-maissa ja OECD-maissa kuten 

Britanniassa on kehitetty ja kehitetään uudenlaisia lähes-

tymistapoja kuluttajan aseman parantamiseksi. Harmoni-

soiva kuluttajalainsäädäntö jättää edelleen tilaa kansallisil-

le innovaatioille.

Esimerkiksi Saksassa tuli kesällä 2022 voimaan yritys-

ten uusi velvoite sisällyttää palvelun nettisivuille painike, 

jolla kuluttaja voi useissa tapauksissa irtisanoa jatkuvan 

sopimuksen helposti2. Kehitys on jatkoa sille, että Saksassa 

innovoitiin aikanaan maksullisia mutta harhaanjohtavasti 

ilmaisina markkinoituja tilausansoja varten uusi tilaus-

päätöspainike viestinä ”tämä tilaus on maksullinen”. Tämä 

yksinkertainen kuluttajan tietoisen päätöksen mahdollis-

tava idea omaksuttiin myös EU-tasolle kuluttajaoikeusdi-

rektiivissä.3

Ruotsissa puolestaan on todettu, että luoton tarjoami-

nen nettisivuilla ensimmäisenä ostoksen maksuvaihto-

ehtona vaikuttaa kuluttajien luotonottoon ja lisää harkit-

sematonta luotonottamista. Siksi siellä edellytetään, että 

luottovaihtoehto ei saa olla digitaalisessa ympäristössä 

Todellista päätösvaltaa 
kuluttajalle
Kuluttajan vallankäyttö ei saa jäädä teoreettiseksi mah-
dollisuudeksi. Tämä edellyttää toimenpiteitä, joilla yh-
täältä kielletään kuluttajaan tapahtuva epäasiallinen vai-
kuttaminen, mutta myös lisätään kuluttajan aktiivisuutta 
tukevia työkaluja.
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Anja Peltonen on kuluttaja-asiain-
neuvos Kilpailu- ja kuluttajavirastos-
sa, vastuualueena kuluttajapolitiikka. 

Kuva: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

maksuvaihtoehtojen ykkönen. Ruotsin mal-

lia on nyt myös Suomessa ehdotettu kulutta-

jaluottosäännösten muuttamista koskevassa 

hallituksen esityksessä.4 Kansalliset kehitys-

ideat eivät edelleenkään ole tarpeettomia 

kuluttajapolitiikassa.

Uudet ajatukset ja kuluttajien vallan edis-

täminen perustuvat EU:ssa ja OECD-maissa 

pitkälti tietämykseen kuluttajien käyttäyty-

misestä, ”behavioural insights”. Näkökulma 

nousi finanssikriisin jälkeen OECD:ssa po-

litiikkatoimenpiteisiin, kun perinteinen lä-

hestymistapa ei tuottanut hyviä tuloksia ja 

uudet haasteet esimerkiksi ympäristöasiois-

sa ja eriarvoisuuden kasvussa oli otettava 

huomioon.5  Nykyään OECD:ssä ja EU:ssa 

otetaan vakiintuneesti huomioon käyttäyty-

mistieteiden anti lainsäädännön toimivuu-

den varmistamiseksi; säännökset laaditaan 

realistisesti kuluttajakäyttäytymistietämyk-

seen nojautuen.6 Tekoäly ja digitaalisuus tuo-

vat edelleen uusia mahdollisuuksia helpottaa 

esimerkiksi tietojenantovelvollisuutta.

DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Digitaalisuus ja alustat ovat parantaneet 

kuluttajien valintaoikeuksien toteutumista 

– kuluttajan taloudellisten mahdollisuuk-

sien rajoissa. Euroopan komission kuluttajia 

koskevassa toimintaohjelmassa7 todetaan 

kuitenkin, että vaikka digitaalinen muutos 

tarjoaa kuluttajille enemmän mahdollisuuk-

sia ja laajemmat tavara- sekä palveluvalikoi-

mat, kuluttajien voi toisaalta olla vaikeampaa 

tehdä tietoon perustuvia valintoja ja suojella 

etujaan. Kuluttajien tietojen keruuta sekä käsittelyä voi-

daan käyttää niin, että kuluttajat tekevät etujensa vastaisia 

päätöksiä. Pelkästään sopimusehtojen sisältö koskien ku-

luttajan käyttäytymistietojen käsittelyä on usein vaikeasti 

ymmärrettävissä. Sitran vuoden 2021 kyselytutkimukses-

sa näkyi, kuinka kuluttajien on hankalaa hahmottaa, mitä 

palveluiden käyttöehdoissa itse asiassa lukee.8 Tutkimus-

ten mukaan kuluttajat myös luottavat enemmän palvelui-

hin, joiden ehdot ovat lyhyitä ja selkeitä.9

Yritykset eivät aina ole innostuneita kuluttajakäyttäy-

tymiseen perustuvien tietojen markkinointikäytön rajoit-

tamisesta. Yritykset katsovat palvelevansa kuluttajia hyvin 

keräämällä mahdollisimman paljon tietoja ja käyttämällä 

tätä kuluttajaan käyttäytymistietojen nojalla suunnattuun 

mainontaan.

Toinen puoli asiassa on, että kyse on kuluttajan tie-

doista, joiden käytön pitäisi olla kuluttajan päätösvallassa 

ja jotka voivat olla jopa arkaluonteisia. Tietosuojaan liitty-

vät väärinkäyttötapaukset ja EU:n tietosuojauudistus ovat 

lisänneet kuluttajien tietoisuutta ja varautuneisuutta da-

tan keräämistä kohtaan. Jotta dataa kuluttajista voidaan 

kerätä ja käyttää, kuluttajien on pystyttävä luottamaan 

siihen, että heistä kerättyä dataa ei käytetä väärin, ja että 

heillä on päätösvalta tietojen suhteen. Koska ilman kulut-

tajien luottamusta markkinat eivät toimi parhaalla mah-

dollisella tavalla, on perusteltua, että lainsäätäjä puuttuu 

markkinoiden toimintaan ja karsii epäluottamusta kas-

Saksassa tuli nettisivuille 
painike, jolla kuluttaja 
voi irtisanoa jatkuvan 
sopimuksen helposti.
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vattavat toimintatavat kuluttajan henkilötietojen käytössä. 

Siksi EU:ssa on tietosuoja-asetuksen ohella täydennetty 

kuluttajansuojadirektiivejä sekä valmisteltu digitaalisia 

palveluita ja markkinoita koskevat säädökset .10

SUUNNATTU MAINONTA

Uusissa EU-säännöksissä kuten digitaalisia palveluita ja 

digitaalista markkinaa koskevissa asetuksissa11 on ensin 

päädytty kokonaan kieltämään kohdennettu mainon-

ta verkkoalustoilla silloin, kun se on suunnattu alaikäisil-

le (mainostajan ei kuitenkaan tarvitse aktiivisesti selvittää 

ikää) tai kun kohdentamisessa hyödynnetään erityisiä hen-

kilötietoryhmiä, kuten etnistä alkuperää, poliittisia näke-

myksiä tai seksuaalista suuntautumista. Tietosuoja-asetus 

määrittelee edelleen sen, miten ja mitä kuluttajille kerro-

taan tietojen keräämisestä ja miten kuluttajan on päätettä-

vä, antaako tietojen keräämiseen suostumuksensa vai ei.

Datamarkkina-asetuksessa puhutaan portinvartijoista, 

kun tarkoitetaan määräävässä markkina-asemassa olevia 

alustoja. Kun näiden markkinoita hallitsevien alustojen 

käyttöön ohjautuu tietoja paitsi alustan omasta palvelusta 

lisäksi myös alustalla toimivien yritysten keräämät kulut-

tajatiedot, se on antanut portinvartijoille etulyöntiaseman 

laajan datan haltijana. Siksi EU-tasolla on vahvistettu ku-

luttajien oikeutta päättää näiden sopijakumppanille kerty-

vien tietojen käyttämisestä alustan toiminnassa. Jatkossa 

tarvitaan kuluttajan suostumus, jotta alustaportinvartija 

voi käyttää kuluttajan alustalla toimivalle sopijakumppa-

nille kertyneitä käyttäytymistietoja. Kuluttajien on saatava 

täsmälliset tiedot ymmärtääkseen, milloin ja kenen puo-

lesta mainos esitetään ja miksi mainos on heille suunnat-

tu voidakseen päättää suostumuksestaan. Merkillepan-

tavaa on, että asetuksissa on määritelty tarkkaan, kuinka 

läpinäkyvyyden varmistamiseksi kuluttajille annettavien 

tietojen tulee olla laadittu selkeään ja ymmärrettävään 

muotoon ja ne on esitettävä riittävän näkyvästi. Muodolli-

nen velvoitteiden toteuttaminen ei riitä.

IHMISLÄHTÖINEN DATATALOUS

Toinen keskeinen kysymys kuluttajan päätösvallan edis-

tämisessä on, miten kuluttajat itse voivat hyötyä omista 

tiedoistaan. EU:n datastrategian tavoitteena on, että data 

toimii kaikkien eduksi, antaa mahdollisuuden tietoon pe-

rustuvaan päätöksentekoon ja kuluttajan aidosti omiin 

valintoihin. Se edellyttää, että eurooppalaisia sääntöjä ja 

arvoja, erityisesti henkilötietojen suojaa, kuluttajansuoja-

lainsäädäntöä ja kilpailuoikeutta, noudate-

taan kaikilta osin.12

Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella 

2019 otettiin käyttöön käsite ihmislähtöi-

nen datatalous. Se tarkoittaa yhtäältä sitä, 

että kuluttaja päättää itse omista tiedoistaan 

ja niiden käytöstä sekä toisaalta sitä, että ku-

luttajalla on helppokäyttöisiä välineitä pää-

töksentekoon ja tietojen hyödyntämiseen. 

Kuluttaja valitsee omista tiedoistaan hyö-

tyäkseen, mitä tietoja luovuttaa ja mille ta-

holle selkeän ja läpinäkyvän tiedon pohjalta. 

Edelläkävijänä tässä oli Britanniassa jo 2010 

käynnistetty MiData-hanke, jolla haluttiin li-

sätä kuluttajien valtaa.13

Kuluttajaa itseään ja kulutustottumuksia 

koskeva tieto on dataa, jota kuluttaja voi hyö-

dyntää helpottamaan markkinoiden vaihto-

ehtojen vertailua. Tietosuoja-asetuksen 20 

artikla edellyttää kuluttajan henkilötietojen 

siirrettävyyttä.14 EU:n 2020 datastrategian 

mukaan kuluttajien oikeus valintoihin ei ole 

tällä hetkellä tasapainossa suhteessa yritys-

ten mahdollisuuksiin ohjata kuluttajaa. Stra-

tegiassa myönnetään, että kuluttajille tarkoi-

tetut sovellukset eivät ole kehittyneet samaa 

tahtia kuin yritysten keinot vaikuttavat ku-

luttajien päätöksentekoon.15

DATAN VÄLITTÄJÄT

EU:n dataa koskevan lainsäädäntökokonai-

suuden myötä tilannetta pyritään paranta-

maan kehittämällä uusi toimijaryhmä: datan 

välittäjät. Näiden avulla kuluttaja voi turvata 

oman datansa ja käyttää sitä missä ja miten 

parhaaksi näkee. EU:n datahallintaa kos-

kevassa asetusehdotuksessa säännellään 

datan välittäjien toimintaa yritys-kulutta-

ja-suhteessa ja lisätään luottamusta datan 

yhteiskäyttöön. Säädösehdotuksella pyritään 

varmistamaan datan välittäjien luotettava 

toiminta.16  Kuluttajan ei tarvitsisi jakaa omia 

tietojaan usealle taholle.

Datan jakamispalveluiden tarjoajat eli 

datan välittäjät voivat tarjota palveluja kulut-

tajan ja palvelujen tarjoajan yhdistämisek-

si toisiinsa. Tällöin turvallinen datan jaka-



44 45

TUTKIMUS

minen helpottuu. Kuluttajan mahdollisuus 

käyttää omia kulutus- ja käyttäytymistieto-

jaan tekoälysovelluksiin parantaa kuluttaji-

en mahdollisuuksia hankkia tuotteita, jotka 

sopivat kunkin kuluttajan omiin tarpeisiin, 

kulutusprofiiliin ja käyttäytymispiirteisiin.

Datalainsäädäntökokonaisuuden rin-

nalla valmistellaan tekoälyä ja tuotevastuuta 

koskevia säännöksiä, joissa kuluttajan etu 

otetaan huomioon esimerkiksi kieltämällä 

tekoälyjärjestelmät tai -sovellukset, joilla ma-

nipuloidaan ihmisen käyttäytymistä vapaan 

tahdon vastaisesti.17 Tietosuoja-asetuksen 

velvoitteet asettavat lisäksi reunaehtoja, jot-

ka koskevat esimerkiksi automaattista pää-

töksentekoa ja henkilöiden profilointia.

Kun oman datan käyttöä helpotetaan ja 

tehdään se turvalliseksi, kuluttajilla on pa-

remmat edellytykset vaikuttamiseen ja kulut-

tajavallan käyttöön, mikä edistää kuluttajien 

ja yritysten välistä luottamusta. Tavoitteena 

on, että kuluttaja kykenee käyttämään omaa 

kulutusprofiiliaan löytääkseen itselleen par-

haiten soveltuvan palvelun. Yritykset voivat 

puolestaan tarjota räätälöityä palvelua kulut-

tajan omien tarpeiden mukaan. Keskeistä on 

kuitenkin, että kuluttaja päättää itse tietojen-

sa käyttämisestä ja datan välittäjät toimivat 

prosessissa apuna.

Kuluttaja ei anna aiempaa kulutuskäyt-

täytymisestä kerättyä tietoaan palvelujen 

tarjoajille, vaan tiedot ovat kilpailutettaessa 

luotettavan tahon, datan välittäjän hallus-

sa. Suomessa esimerkiksi sähkön datahu-

bissa sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa 

kolmannen osapuolen toimimaan puoles-

taan, jolloin kuluttajan asiakasprofiili voi olla myyjien 

kilpailuttamisen työkalu.18 Ensi vuonna EU-tasolla lähtee 

käyntiin rahoituspalveluissa ”open banking” -aloitteen 

valmistelu, jonka avulla voidaan edistää rahoituspalve-

luiden kilpailuttamista ja palvelun sopivuutta yksittäisen 

kuluttajan kulutusprofiiliin kuten Britanniassa on jo teh-

ty. Turvatusta ”open banking” -ympäristöstä voi löytyä 

myös ratkaisuja kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen 

nykyistä yksilöllisempään arviointiin.  Britanniassa poh-

ditaan puolestaan seuraavaksi, miten kuluttaja voisi hyö-

dyntää omia tietojaan sähköisen viestinnän palveluissa.19

EU suuntaa laaja-alaisesti toimintaansa kuluttajan 

vallan ja aktiivisuuden lisäämiseen. Se tarkoittaa kulutta-

jan mahdollisuuksia käyttää paitsi omaa dataansa myös 

avointa dataa ja sen helppokäyttöisyyttä. Esimerkiksi 

avointa dataa käyttävät digitaaliset vertailutyökalut, joi-

ta kuluttaja voisi käyttää oman datansa kanssa soveltaen, 

mahdollistaisivat nykyistä helpomman tavan vertailla 

tarjontaa. Eräs tuleva käyttökohde digitaalisille vertai-

lutyökaluille on kestävän kulutuksen edistäminen, joka 

EU:n kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa mainitaan-

kin erikseen.20

Avoin data yrityksen toiminnasta tehdyistä valituk-

sista, niiden tuloksista ja asiakaspalvelun toimivuudesta 

on kuluttajan päätöksenteon kannalta tärkeä osa hinnan 

ohella. Avointa dataa yritysten taloudellisesta tilantees-

ta tarvitaan myös vastapainoksi kuluttajan taloudellista 

asemaa koskeville monenlaisille rekistereille. Oman da-

tan käyttöä, avointa dataa ja datan jakamista edistäen on 

mahdollista parantaa markkinoiden toimivuutta ja antaa 

kuluttajalle aidosti päättäjän rooli, ei kohteen.  Sekä datan 

välittäminen että vertailutyökalujen kehittäminen tarjo-

avat myös uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Toi-

miville riippumattomille vertailutyökaluille on tarvetta.

VÄLTTÄMÄTTÖMYYSPALVELUJEN HINTAVERTAILUTIETO

Erityisen tärkeää kuluttajille on, että välttämättömyyspal-

veluista on saatavilla riippumatonta vertailutietoa. Koska 

välttämättömyyspalveluita ilman ei ole mahdollista toi-

mia, EU-tasolla on päädytty varmistamaan puolueetto-

mien hintavertailutietojen saatavuus tietyissä palveluis-

sa. Tämän on ajateltu osaltaan vauhdittavan kilpailua ja 

estävän sitä, että kuluttajat pysyvät yhden ja saman pal-

veluntuottajan asiakkaana maksaen tästä asiakasuskol-

lisuudestaan korkeampaa hintaa kuin markkinoilta sa-

mana ajankohtana löytyisi. Kuluttajilla on tutkimusten 

mukaan taipumus jäädä saman yrityksen asiakkaaksi, 

Asiakasprofiili 
voi olla myyjien 
kilpailuttamisen 

työkalu.
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mikä on ymmärrettävää varsinkin, jos kilpailuttaminen 

on käytännössä tahmeaa toteuttaa. Britanniassa tehdyn 

selvityksen mukaan uskollinen asiakas maksaa palveluista 

enemmän kuin uusi asiakas, ja ero näkyy esimerkiksi laa-

jakaistapalveluissa, asuntoluotoissa ja mobiililiittymissä.21 

Britannian selvitysten mukaan tämän uskollisuussakon 

hintalappu on melkoisen iso kotitaloudessa22. Maassa on 

tehty laajamittaista työtä tämän ”loyalty penalty” -ilmiön 

karsimiseksi ja esimerkiksi edellytetty laajakaistoissa pal-

veluntuottajien sitoutumista useisiin hintaläpinäkyvyttä 

edistäviin toimiin sopimuksen päättyessä.23

EU-tasolla on avitettu tietyissä välttämättömyyspal-

veluissa tapahtuvaa kilpailua (telepalveluja24, energiaa ja 

maksutiliä25) edellyttämällä, että kuluttajilla on käytössään 

kansallisesti ylläpidettävä riippumaton vertailusivusto. 

Informaation sivustolla pitää olla selkeää, riittävän katta-

vaa ja ajan tasalla. Suomessa vertailutietoa löytyy sivuilta 

http://www.sahkonhinta.fi/ ,  https://eservices.traficom.fi/

monitori/panel ja https://maksutilivertailu.fine.fi/#

Hintavertailusivustojen ylläpitäjät päättävät, otetaanko 

hintavertailusivustolla huomioon kuluttajien käyttäyty-

minen. Vertailusivuston käytön olisi oltava sujuvaa. Sivus-

tojen muotoilut eivät nykyisellään näytä toimivan tarkoi-

tetulla tavalla kuluttajien valintoja helpottamassa – mikäli 

kuluttajat edes ovat tietoisia sivuston olemassaolosta.

Sähkön vertailusivustot ovat käyttäjäystävällisel-

lä lähestymistavallaan poikkeus, koska EU:n energiavi-

ranomainen on ohjeistanut asian.26 Uusi ohje sisältää 

runsaasti kohtia, jotka edistävät riippumattoman hinta-

vertailusivuston käyttämistä ja jotka ottavat huomioon 

kuluttajien todellisen käyttäytymisen. Merkittävä – ja 

yksinkertainen – parannus on direktiivin vaatimus, että 

laskuissa tai muussa informaatiossa kerrottaisiin riippu-

mattomasta sivustosta. Markkinoillahan on sellaisia ver-

tailusivustoja, joita ei voi pitää riippumattomina. EU:n 

energiaviranomaisen tyyppiset linjaukset olisivat tarpeen 

myös sähköisen viestinnän ja perustilin kuluttajainfor-

maatiossa. Miksi maksutili- ja telepalveluvertailusivustot 
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eivät toimi kuluttajalähtöisesti?

Kuluttajien käyttäytymisen kannalta 

keskeinen ehto on aina toimintojen help-

pous. Siksi kuluttajien pitäisi olla mahdol-

lisimman vaivatonta tehdä sopimus, kun 

vertailutiedosta on löytynyt kuluttajalle pa-

ras palvelu.

YHTEISHANKINNAT

Kun on kuluttaja-asiakkaita, jotka eivät ole 

kulutuksen vähäisyytensä vuoksi kiinnos-

tavia asiakkaita, voidaan yhteishankinnoilla 

päästä parempaan tulokseen. Yhteishankin-

ta olisi keino edistää pienituloisten kulutta-

jien hyötymistä kilpailluista markkinoista. 

Tähän liittyen on Britanniassa Behavioural 

Insights Team kehittänyt mielenkiintoisen 

idean.27 Kun kuluttaja on mukana joukkokil-

pailuttamisessa, määräaikaisen sopimuksen 

päättyessä markkinoilta etsitään edullisin 

sopimus ja yksittäiset kuluttajat siirtyvät il-

man omia toimia sen piiriin. Mikäli kulutta-

ja haluaa pysyä aiemman sopijakumppanin 

asiakkaana, yhteishankintasopimuksesta voi 

irtaantua ja jatkaa saman yrityksen kanssa. 

Idea perustuu käyttäytymistieteistä tuttuun 

”opt out” -malliin – ja voisi estää myös haa-

voittuvien kuluttajien hyväksikäytön.

KULUTTAJAN MANIPULOINTI

Kun yleiseen tietämykseen ihmisen käyt-

täytymisestä (neuro- ja käyttäytymistieteet) 

yhdistetään kuluttajakäyttäytymistiedot, on 

tekoälyllä ja algoritmeilla ollut mahdollista 

luoda järjestelmiä, joilla vaikutetaan tehok-

kaasti ostopäätöksiin ja myös ennakoidaan 

kuluttajan toimintaa suuntaamalla tarjouk-

set yksilöidysti. Kuluttajalle esitetään asiat 

tietyssä järjestyksessä, käytetään erilaisia 

visuaalisia elementtejä, päätöspolku ei ole 

läpinäkyvä ja kuluttajan puolesta tehdään 

oletusvalintoja.28

Nämä tuntuvat pieniltä asioilta, mutta 

käytännössä kuluttajan valinnan mahdolli-

suuksia tosiasiallisesti voidaan samalla ka-

ventaa ja ohjata manipuloiden. Kuluttaja toi-

Markkinoilla on 
vertailusivustoja, joita ei 

voi pitää riippumattomina.
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mii toisin kuin olisi ilman manipulointia eikä 

edes hahmota manipulaatiota tapahtuvan.

Siksi EU-tasolla on puututtu horisontaa-

lisesti sellaisten kuluttajia manipuloivien kei-

nojen käyttöön, jotka estävät kuluttajien aitoa 

päätöksentekoa. Kielletyt keinot ovat ikään 

kuin pahoja tuuppauksia (bad nudges), joilla 

kuluttajaa johdatellaan tekemään ostopäätös, 

pysymään asiakkaana tai jopa luopumaan 

lakisääteisistä oikeuksistaan – toimimaan 

toisin kuin olisi ilman manipulointia tehnyt.  

Tämä johdattelu on kiellettyä kaupallisia me-

nettelyjä koskevassa kuluttajansuojan perus-

direktiivissä ja myös digitaalisia palveluita ja 

markkinaa koskevassa asetuksessa.29

EU:n lähestymistapa perustuu yleisen 

käyttäytymistieteellisen tutkimusaineiston 

ohella useisiin sovellettuihin EU:n tutki-

muksiin, joissa on testattu kuluttajien käyt-

täytymistä. Esimerkiksi rahoituspalvelujen 

etämyyntiä koskevassa ehdotuksessa on 

otettu huomioon vuodelta 2019 oleva tutki-

mus kuluttajan toiminnasta rahoituspalve-

lualueella digitaalisessa ympäristössä.30

Muutos lainsäädännön kuluttajakuvas-

sa on merkinnyt, että EU-lainsäädännöllä 

pyritään laaja-alaisesti parantamaan valin-

ta-arkkitehtuuria. Valinta-arkkitehtuuri vai-

kuttaa siihen, millaisia ratkaisuja ja päätöksiä 

kuluttaja tekee. Lainsäädäntö ei enää sisällä 

vain listoja annettavista tiedoista. Merkitystä 

on sillä, miten esitettyinä ja missä vaiheessa 

ennen päätöksentekoa kuluttaja saa tarvitse-

mansa tiedot. Kuluttajaa palvelevassa valin-

ta-arkkitehtuurissa ei käytetä oletusvalintoja, 

informaation ymmärrettävyys ja oikea-ai-

kaisuus on otettu huomioon, päätöksen te-

koa ei hoputeta. Esimerkiksi päätöksenteon 

kiirehtiminen ei ole useinkaan kuluttajan 

edun mukaista. Näin on erityisesti, kun kyse 

on luotosta ja rahapeleistä.31 Niissä ajan ja ti-

lan antaminen kuluttajalle tukee päätöksen-

tekorauhaa.

Toisaalta hidasteitakin voidaan käyttää 

kuluttajien edun vastaisesti. Silloin puhu-

taan ilmiöstä nimeltä ”sludge”.32 ”Sludge” 

on hidaste ja este, joka ei paranna päätök-

senteon laatua vaan ohjaa kuluttajaa toimi-

maan tavalla, joka ei ollut kuluttajan tarkoitus. Silloin kun 

sludge-menettelyjä käytetään digitaalisessa ympäristössä 

verkkorajapinnoilla, puhutaan termistä ”dark patterns”.33 

Digitaalisia palveluja koskevan asetuksen mukaan nämä 

”dark patterns”, pimeät kaavat verkkoalustojen verkkora-

japinnoilla ovat esimerkiksi käytäntöjä, joissa palvelun 

vastaanottajaa pyydetään toistuvasti tekemään valinta, 

vaikka tällainen valinta on jo tehty, joissa palvelun peruu-

tusmenettely tehdään huomattavasti työläämmäksi kuin 

sen tilaaminen tai joissa tiettyjen valintojen tekemisestä 

tehdään vaikeampaa tai enemmän aikaa vievää kuin toi-

sista, jolloin on kohtuuttoman vaikeaa keskeyttää ostot tai 

kirjautua ulos tietyltä verkkoalustalta. Kyse on yksinkertai-

sesti kuluttajien manipuloinnista.34

Muutamaan keskeiseen esteeseen kuluttajan aidon 

päätöksenteon tiellä on puututtu jo aiemmin EU-tasolla.35 

Säännösten mukaan kuluttajalle ei saa esittää oletusva-

lintana valmiiksi rastitettuja lisäpalveluja eikä kuluttajan 

lakimääräisten oikeuksien toteutumista saa hidastaa te-

kemällä reklamaatiopuhelut lisämaksullisiksi. Suomessa 

asiakaspalvelupuhelun hintasäännöksen täytäntöönpano 

ei ole ollut helppoa johtuen teleoperaattoreiden käyttöön 

ottamista järjestelmistä. Asiaa jouduttiin käsittelemään 

Euroopan unionin tuomioistuinta myöten.36

TIETEELLINEN KULUTTAJAKUVA

EU-kehitys kuluttajan valtaistamiseksi on perustunut 

viime vuosikymmenen kuluessa omaksuttuun ihmis-

keskeiseen lähestymistapaan. Aiemmin kuluttajakuvan 

mallina on ollut rationaalinen kuluttaja, joka tutkii huo-

lellisesti tarjontaa, omaksuu tiedot tarkkaan, vertailee ja 

tekee perustellun hankinnan.  Käyttäytymistieteet, ”be-

havioral insights” ovat osoittaneet tämän mallin epärea-

listiseksi. Kuluttaja on rajoitetusti rationaalinen, pyrkii 

parhaaseen päätökseen, mutta samaan aikaan ihmisten 

toiminnan rajoitukset voivat johtaa ei-ihanteelliseen 

päätökseen. Tämä lähtökohta vaikuttaa sekä OECD:n että 

Reklamaatiopuheluita 
ei saa tehdä 

lisämaksullisiksi.
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EU:n toimenpiteiden sisältöön ja toteuttamiseen, kuten 

edellä on kuvattu.

Tietojenkäsittelykykymme ei toimi, kun samaan ai-

kaan pitäisi kiinnittää huomiota useaan eri ominaisuu-

teen; tunteet, muiden ihmisten toiminta ja ihmisten yh-

teiset ajatusvinoumat voivat johtaa harhaan.37 Todellisen 

käyttäytymisen huomioon ottaminen on merkinnyt mel-

koista muutosta EU:n lainsäädännössä. Ei riitä, että kulut-

tajalle annetaan informaatiota, vaan merkitystä on myös 

sillä, miten informaatio annetaan, miten valinta-arkkiteh-

tuuri on laadittu.

Suomessa tämä merkittävä muutos lähestymistavassa 

ei ole juurikaan ollut esillä.  Käyttäytymistieteiden sovel-

taminen ei tietenkään ole ainut tapa toteuttaa vaikuttavia 

lainsäädäntötoimia eikä ole joka paikan ratkaisu. Edelleen 

tarvitaan osassa asioita selkeitä kieltoja ja rajoituksia. Sen 

sijaan ”behavioral insights” -asiantuntemus tukee tavoi-

tetta siitä, millainen on hyvin toimiva kuluttajan päätök-

senteon valinta-arkkitehtuuri, millä tavalla säännösten 

muotoilua ja vaikutuksia voidaan arvioida kuluttajan nä-

kökulmasta. Käyttäytymistiedon soveltamiselle on paikka, 

kun kyse on kuluttajan päätöksenteosta eikä esimerkiksi 

kilpailun puutteesta. Mainittakoon, että kaupallisia me-

nettelyjä koskevan direktiivin sisällöstä annetussa ko-

mission joulukuussa 2021 annetussa ohjeessa (notice) 

todetaan, että kansallisten tuomioistuinten ja hallintovi-

ranomaisten tehtävänä on arvioida kaupallisten menette-

lyjen harhaanjohtava luonne ottaen huomioon käyttäyty-

mistaloutta koskevat viimeisimmät tiedot, joten tyypilliset 

käyttäytymisvinoumat on syytä tuntea.38 Enää ei tarvitse 

perustella erikseen, miten tiedon esitystapa voi harhauttaa 

kuluttajaa, vaan perusasiat kuluttajien yhteisistä käyttäy-

tymismalleista, vinoumista, on tunnettava.

Valtioneuvoston kansliassa on toiminut parin vuoden 

ajan ryhmä, joka on pyrkinyt edistämään käyttäytymis-

tieteiden soveltamista julkisessa hallinnossa.39  Ryhmään 

kuuluu asiantuntijoita eri ministeriöistä (myös KKV:sta 

artikkelin kirjoittaja).  Kuluttaja-asiamies järjesti helmi-

kuussa tälle ryhmälle webinaarin ihmiskes-

keisestä eli käyttäytymistieteet huomioon 

ottavasta lainvalmistelusta.40 On muistetta-

va, että käyttäytymistieteen soveltamisella 

voidaan helpottaa muitakin kuin lainsää-

däntötoimia; esimerkiksi päätöspuumalli on 

onnistunut keino antaa kullekin käyttäjälle 

sovellettua informaatiota.41

 Verrattuna muihin OECD- ja EU-mai-

hin, joissa BI (behavioral insights) on jo va-

kiintunut, olemme edelleen kovin alkuaske-

lissa. Useassa maassa on jo pitkään käytetty 

käyttäytymistieteitä parantamaan yhteis-

kunnallisten päätösten vaikuttavuutta ja hel-

pottamaan yritysten ja kuluttajien toimintaa.  

Digitaalisuus on merkinnyt käyttäytymistie-

teiden merkityksen painoarvon kasvamista, 

kun halutaan varmistaa, että kuluttajat oi-

keasti saavat markkinoilta itselleen parhai-

ten sopivat palvelut ja kykenevät tekemään 

itsenäisiä valintoja. Esimerkiksi Alankomais-

sa, Tanskassa ja Britanniassa ihmislähtöistä 

lähestymistapaa, käyttäytymistieteiden so-

veltamista käytetään keskeisenä keinona pa-

rantaa kuluttajaa asemaa koskevien toimen-

piteiden vaikuttavuutta.42

TEHOKAS SÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Säännösten parempi muotoilu ei yksin rii-

tä. Säännösten noudattaminen on varmis-

tettava tehokkaalla täytäntöönpanolla ku-

ten EU:n selvityksissä ja muutoshankkeessa 

New Deal for Consumers on todettu.43 Siksi 

lainvastaisesta menettelystä aiheutuvia seu-

raamuksia on tiukennettu EU-tasolla.  Val-

vojalla on oltava käytössään sellaiset keinot, 

jotka toimivat riittävänä tehosteena toimia 

lain mukaan. Valvojan toiminta on tehokas-

ta, kun sovelletaan periaatetta rautakoura 

silkkihansikkaassa. Suomessa on EU:n vai-

kutuksesta saatu uudistettua kuluttaja-asia-

miehen valvontakeinoja niin, että nykyään 

käytössä on myös seuraamusmaksu, ja ku-

luttaja-asiamiehen oman kiellon toimivuut-

ta on parannettu. Keinojen heikkous oli pit-

kään tiedossa44, mutta korjaus saatiin aikaan 

vasta EU-lainsäädännön myötävaikutuksel-

Tuomioistuinten on 
syytä tuntea tyypilliset 
käyttäytymisvinoumat.
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la – niin kuin näyttää monesti olevan meillä 

kuluttajalainsäädännössä.

Samaan aikaan EU:ssa on kuitenkin otet-

tu jo uusi askel täytäntöönpanon tehosta-

miseksi.  EU:n arvioinnin mukaan yksi syy 

kuluttajalainsäädännön rikkomiseen on, 

että kuluttajamenetysten hyvittämiseksi ei 

ole riittävän tehokkaita kollektiivisia oikeus-

suojakeinoja. Siksi edustajakannedirektiivin 

mukaan tietyt viranomaiset ja järjestöt voivat 

jatkossa hakea paitsi lainvastaisen toimin-

nan kieltoa myös hyvityksiä massamenetyk-

sissä.45 Hyvitys kuluttaja-asioissa voi kulut-

tajaoikeudellisten säännösten mukaan olla 

esimerkiksi, että kuluttajille palautetaan pe-

rityt maksut, kuluttaja saa hinnanalennusta 

tai korvausta, tai sopimusten voimassaolo 

todetaan päättyneeksi. Hallituksen esitys 

edustajakannedirektiivin täytäntöönpane-

miseksi on eduskunnan käsittelyssä.46

Hallituksen esitys 111/2022 ei kuitenkaan 

anna kuluttajille tosiasiassa juurikaan pa-

rempaa hyvitysmahdollisuutta kuin nykyi-

nen järjestelmä, mikä ei vastaa direktiivin 

tavoitteita.47 HE:n mallin mukaan lainvas-

tainen toiminta voidaan jatkossakin kiel-

tää markkinaoikeudessa nykyiseen tapaan, 

mutta kuluttajille kuuluvat hyvitykset olisi 

käsiteltävä käräjäoikeudessa ryhmäkanteena 

eri prosessissa. Kallista ja epätarkoituksen-

mukaista. Luontevaa olisi, että jos sovinto-

ratkaisua yrityksen kanssa ei synny ja kulut-

taja-asiamies joutuu viemään lainvastaisen 

menettelyn markkinaoikeuden käsiteltäväk-

si, markkinaoikeus voisi samalla ottaa kantaa 

kuluttajille kuuluviin hyvityksiin.48

Hallituksen esityksen malli ei toimikaan 

käytännössä kuluttajien eduksi. Kahden eri 

prosessin järjestelmä vie aikaa eikä edistä 

yritysten vapaaehtoista sitoutumista hyvi-

tyksiin. Kunkin kuluttajan on vielä erikseen 

ilmoittauduttava ryhmäkanteeseen niin 

kutsutun ”opt in” -periaatteen mukaises-

ti. Prosessiekonomisesti valittu malli ei ole 

perusteltu. Esitettyä on perusteltu sillä, että 

sujuvampi ratkaisu merkitsisi muutoksia 

tuomioistuimia koskevaan lainsäädäntöön. 

Säännöksiä joudutaan yleensä muuttamaan 

direktiivejä toimeenpantaessa. Lisäksi markkinaoikeus on 

jo nyt toimivaltainen käsittelemään hyvitysasiaa kiellon 

yhteydessä esimerkiksi silloin, kun elinkeinonharjoittaja 

hakee sitä toiselle elinkeinonharjoittajalle hyvän liiketa-

van vastaisesta menettelystä. Miksi sama malli ei toimisi 

kuluttaja-asioissa?

On huolestuttavaa, jos Suomen kuluttajalainsäädän-

nön ajatellaan olevan valmis ja täydellinen. EU – ja mo-

net yksittäiset maat – ovat edenneet kuluttajapolitiikassa 

ja -oikeudessa määrätietoisesti lähtökohtana kuluttajan-

suojan korkea taso ja kuluttajavallankäytön mahdollista-

minen. Tilaa on keskustelulle ja innovaatioille varsinkin 

haavoittuvien kuluttajan aseman edistämisestä tekoäly-

sovelluksilla ja esimerkiksi sopimusehtojen muotoilussa49 

sekä sähkömarkkinoilla, joissa toimitusvelvollisuuden, 

energiaköyhyyden ja haavoittuvien kuluttajien asemaa 

ja suhdetta toisiinsa ei ole pohdittu50. Toimenpiteiden 

ja soveltuvien keinojen pohdintaan olisi hyvä apuväline 

 OECD:n  kuluttaja-asioiden päätöksentekoa koskeva suo-

situs.51 Se ottaa huomioon näyttöpohjaisuuden, toimen-

piteiden suuntaamisen tehokkuuden ja omalta osaltaan 

vähentää päätöksentekoprosessien vinoumaa. Olisiko 

aika arvioida Suomen toimintamallia ja kuluttajapolitiikan 

uudistamista pitämällä lähtökohtana kuluttajien todellista 

käyttäytymistä, ihmislähtöistä kuluttajapolitiikkaa ja ku-

luttajan valintaoikeuden tukemista?
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Innovaatiot ovat yrityksille tärkeitä kilpai-

luedun lähteitä. Kehittyneissä kansantalouk-

sissa innovaatioita tarvitaan talouskasvun ja 

erityisesti taloutta uudistavan pitkän aika-

välin kasvun aikaansaamiseksi. Suomessa 

talouskasvu voi lähivuosina syntyä lähinnä 

vain tuottavuuden kasvusta. Avainasemassa 

on kokonaistuottavuus (total factor produc-

tivity), jonka kasvun taustalla ovat juuri in-

novaatiot.1

Innovaatioita on hyvin erilaisia. Ne voi-

vat kohdistua niin tuotteisiin, palveluihin, 

prosesseihin, liiketoimintaan, myyntiin ja 

markkinointiin kuin organisaatioon ja johta-

miseen. Innovaatioiden uutuusarvo vaihtelee 

vähäisistä uudistuksista radikaaleihin ja jopa 

vallankumouksellisiin muutoksiin entisissä 

pelisäännöissä ja ansaintalogiikoissa.2

Innovaatioiden moninaisuus ja tästä ai-

heutuva yhteismitattomuus tekevät yritysten 

innovaatiotoiminnan välisen kokonaisvaltai-

sen vertailun vaikeaksi. Useimmin, kuten myös tässä, ver-

tailun kohteena ovat olleet tuote- ja palveluinnovaatiot.

KAKSI PÄÄTAPAA

Tutkimuksessa erotetaan kaksi päätapaa tuottaa innovaa-

tioita. Ensimmäistä voidaan kutsua tieteen ja teknologian 

kehitykseen perustuvaksi tavaksi (STI = science, technol-

ogy, innovation). Tällaisille innovaatioille on tyypillistä, 

että niissä hyödynnetään tieteen ja teknologian viimeai-

kaista kehitystä.

Toinen tapa perustuu tekemällä, käyttämällä ja vuoro-

vaikutuksen myötä tapahtuvaan oppimiseen (DUI = doing, 

using, interacting). Oppiminen perustuu tyypillisesti yri-

tyksen omiin kokemuksiin, asiakkaiden palautteeseen tai 

yhteistyökumppaneilta saatuihin ideoihin.3  Yhteistyöver-

kostot ovat jo määritelmällisesti tärkeitä DUI-tyyppisissä 

innovaatioissa.

Verkostot ovat toisaalta tärkeitä myös STI-tyyppisissä 

innovaatioissa. Monet näistä edellyttävät erilaisen tieteel-

lisen ja teknologisen tiedon yhdistämistä. Yksittäisillä yri-

Innovointi ei edellytä yrityksiltä supervoimia. Digitaalinen kehitty-
neisyys, laaja henkilöstön osallistaminen kehitystyöhön ja moni-
puolinen verkostoituminen edistävät asiaa.

Innovoivan yrityksen 
muotokuva

Teksti
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Tutkimusprofessori
Työterveyslaitos

KIRSIKKA SELANDER
Erikoistutkija
Työterveyslaitos
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tyksillä ei useinkaan ole riittävää erityisosaa-

mista kaikilta tarvittavilta alueilta.4

Käytännössä raja näiden kahden inno-

vaatioiden tuottamisen tavan kesken on 

liukuva. Voi kuitenkin olettaa, että STI-tyyp-

piset innovaatiot vaativat yritykseltä erityi-

sesti vahvaa teknologista osaamista, kun 

taas DUI-tyyppisissä innovaatioissa koros-

tuu koko organisaation vuorovaikutukselli-

suuden merkitys. Yhteistyöverkostojen rooli 

korostuu molemmissa.

KAIKKI MUKAAN!

Olemme tutkimusaineiston aiemmissa 

analyyseissa havainneet, että yritysten it-

searvioitu asema digitalisaation suunnan-

näyttäjänä, laaja henkilöstön osallistaminen 

kehitystyöhön ja monipuolinen verkostoi-

tuminen erottavat erilaisten taustatekijöiden 

vakioinnin jälkeenkin markkinoille uusia 

tuotteita tai palveluja tuottaneet yritykset 

niistä, jotka eivät ole tuottaneet innovaati-

oita lainkaan.5 Syvennämme tässä analyysia 

kahdella tavalla:

1. Tutkimme, missä määrin moni-

puolinen data-analytiikan käyttö, laaja 

henkilöstön osallistaminen ja moni-

puolinen verkostoituminen kasautuvat 

innovaatioita tuottaneissa yrityksissä, 

kun erilaiset taustatekijät vakioidaan.

2. Käytämme digitaalista kehittynei-

syyttä kuvaavana muuttujana itsearvi-

oinnin sijasta data-analytiikan käytön 

monipuolisuutta. Juuri kykyä koota, 

mallintaa ja analysoida erilaista dataa 

kehittämisessä ja päätöksenteossa voi pitää digimur-

roksessa keskeisenä yritysten teknologista kehitty-

neisyyttä erottelevana piirteenä.6

KOLME MITTARIA

Digitaalinen kehittyneisyys: Kysyimme yrityksiltä, käy-

tetäänkö niissä data-analytiikkaa (kyllä/ei). Myönteisesti 

vastanneilta kysyttiin edelleen, käytetäänkö sitä a) tuo-

tannon tai palveluprosessin kehittämiseen, b) asiakastyy-

tyväisyyden lisäämiseen, c) työn sisällön kehittämiseen, 

d) työsuoritusten seurantaan tai e) työhyvinvoinnin tai 

työturvallisuuden parantamiseen (kyllä/ei). Vastauksista 

muodostettiin summamuuttuja, joka sai arvoja nollasta 

viiteen sovellusalueiden määrän mukaisesti.

Reilu puolet (56 prosenttia) yrityksistä ei hyödyntänyt 

data-analytiikkaa lainkaan. Runsas kymmenys (11 pro-

senttia) hyödynsi sitä kaikkiin kysyttyihin tarkoituksiin 

ja joka kolmas (33 prosenttia) tätä kapeammin. Jaoimme 

yritykset data-analytiikkaa monipuolisesti hyödyntäviin 

(kaikki viisi aluetta) ja muihin.

Yhteistyöverkostot: Selvitimme yhteistyöverkostojen mo-

nipuolisuutta kysymällä, ovatko yritykset hyödyntäneet 

(kyllä/ei) kahdeksaa erityyppistä tapaa hankkia asiantun-

temusta toimintansa kehittämiseen viimeisten kahden 

vuoden aikana. Kysymysten kohteina olivat a) toimialan 

Reilu puolet yrityksistä 
ei hyödyntänyt data-

analytiikkaa lainkaan.

KIRSIKKA SELANDER
Kirsikka Selander on erikoistutkija 
Työterveyslaitoksella Hyppäys digiin 
-yksikössä. Hän on väitellyt Jyväskylän 
yliopistossa.

@SelanderKirsik
kirsikka.selander@ttl.fi 
Kuva: TTL 
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Henkilöstön osallistaminen: Sekä yritysten 

keskuudessa että tutkimuksessa on alettu 

kiinnittää viime vuosina enemmän huomio-

ta henkilöstön rooliin innovaatioissa. Tähän 

ovat vaikuttaneet talouden palveluvaltaistu-

minen, koulutustason nousu, yritysten hen-

kilöstörakenteen asiantuntijavaltaistuminen 

ja ylipäätään tietoisuuden lisääntyminen 

DUI-tyyppisen innovaatioiden tuottamisen 

tavan merkityksestä.

Henkilöstön roolia innovaatioissa on 

tarkasteltu sellaisin käsittein kuten ”työn-

tekijälähtöinen” (employee-driven), ”käy-

täntöperustainen” (practice-based) ja ”hen-

kilöstöä osallistava” (high-involvement) 

innovaatiotoiminta.7

Pyysimme vastaajaa arvioimaan, kuinka 

suuri osa henkilöstöstä osallistuu säännölli-

sesti toiminnan kehittämiseen liittyviin ryh-

miin tai tehtäviin. Runsaassa kolmannek-

sessa (35 prosenttia) yrityksiä ei henkilöstön 

katsottu osallistuvan kehittämiseen lainkaan. 

Loput jakautuivat melko tasaisesti niihin, 

joissa osallistujia on alle kolmannes (32 pro-

muut yritykset, b) oman arvo- tai tuotantoketjun muut 

yritykset, c) konsultit, d) yliopistot/korkeakoulut, e) muut 

oppilaitokset, f) viranomaiset, g) työmarkkina- tai yrittäjä-

järjestöt tai h) yritysostot tai rekrytoinnit.

Vastauksista muodostettiin summamuuttuja, joka sai 

arvoja nollasta kahdeksaan. Vajaa kymmenys yrityksistä 

(9 prosenttia) ei ollut hyödyntänyt mitään kysytyistä vaih-

toehdoista. Runsas neljännes (28 prosenttia) oli käyttänyt 

vähintään viittä kysyttyä tapaa ja vajaa kaksi kolmesta (64 

prosenttia) yhdestä neljään kysytyistä tavoista. Nimesim-

me yritykset, jotka olivat käyttäneet vähintään viittä tapaa, 

monipuolisesti verkostoituneiksi ja loput suppeammin 

verkostoituneiksi.

TAULUKKO 1. YRITYSTEN JAKAUTUMINEN DATA-ANALYTIIKAN KÄYTÖN, YHTEISTYÖVERKOSTOJEN 
JA HENKILÖSTÖN OSALLISTAMISEN MUKAAN

N = 1106 Käyttää monipuolisesti
data-analytiikkaa

Ei käytä monipuolisesti
data-analytiikkaa

Monipuolisesti 
verkostoitunut

Suppeammin
verkostoitunut

Monipuolisesti 
verkostoitunut

Suppeammin
verkostoitunut

Osallistaa laajasti
henkilöstöä 5 % 5 % 9 % 15 %

Ei osallista laajasti 
henkilöstöä 5 % 8 % 9 % 45 %

TUOMO ALASOINI
Tuomo Alasoini työskentelee tutki-
musprofessorina Työterveyslaitoksella 
Hyppäys digiin -yksikössä. Hän on val-
tiotieteiden tohtori Helsingin yliopistosta 
(1990) ja tekniikan tohtori Aalto-yliopiston 
Perustieteiden korkeakoulusta (2016).

@tuomoalasoini
tuomo.alasoini@ttl.fi
Kuva: Maarit Kytöharju

On alettu kiinnittää 
huomiota henkilöstön 
rooliin innovaatioissa.
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senttia) ja niihin, joissa vähintään kolmannes 

henkilöstöstä osallistuu (33 prosenttia). Vii-

meksi mainittu ryhmä nimettiin laajasti hen-

kilöstöä osallistaviksi ja loput muihin.

Selvittääksemme, miten edellä lueteltu-

jen tekijöiden kasautuminen on yhteydessä 

yritysten innovaatioaktiivisuuteen, yhdis-

timme kuvatut muuttujat seuraavasti: mo-

nipuolinen data-analytiikan käyttö (kyllä/ei), 

monipuolinen verkostoituminen (kyllä/ei) ja 

laaja henkilöstön osallistaminen (kyllä/ei). 

Näin saatiin 8-luokkainen muuttuja, joka si-

sälsi kaikki mahdolliset kombinaatiot. Kukin 

yritys kuului vain yhteen kategoriaan.

Vajaa puolet (45 prosenttia) yrityksistä ei 

ole vahva millään kolmesta alueesta ja vajaa 

kolmannes (32 prosenttia) vain yhdellä niis-

tä. Vajaalla viidenneksellä (19 prosenttia) on 

kaksi vahvaa aluetta. Vain viisi prosenttia on vahvoja kai-

killa alueilla (taulukko 1).

Yrityksiä, jotka ovat tuottaneet viimeisten kahden 

vuoden aikana markkinoille uuden tuotteen tai palvelun, 

on vajaa neljännes (23 prosenttia). Vain itselle uusia tuot-

teita tai palveluja tuottaneita on jonkin verran enemmän 

(28 %). Loput yrityksistä (49 %) eivät ole tuottaneet tuote- 

tai palveluinnovaatioita (kuvio 1).

Tarkastelemme seuraavaksi, mitkä tekijät erottelevat 

kummankintyyppisiä innovaatioita tuottaneita yrityksiä 

niistä, jotka eivät ole tuottaneet lainkaan tuote- tai palve-

luinnovaatioita (kuvio 2). Tarkastelemme yhteyksiä mul-

tinomiaalisen logistisen regressiomallin avulla, joka mah-

dollistaa useamman kuin kaksiluokkaisen selitettävän 

muuttujan analysoinnin.8

Analysoimme kasauman yhteyttä innovaatioaktii-

visuuteen. Kontrolloimme analyyseissa yrityksen koon, 

toimialan, ulkomaan myynnin osuuden liikevaihdos-
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ta, henkilöstörakenteen asiantuntijavaltaisuuden ja sen, 

kuinka aktiivisesti asiakkaat osallistuvat yrityksen tuot-

teiden ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.9

VAHVUUSTEKIJÖITTEN VAIKUTUKSET

Ensimmäinen päähavainto analyysista on, että yrityksissä, 

joihin kasautuu kaksi tai kolme edellä käsiteltyä vahvuus-

tekijää, on suurempi vedonlyöntisuhde sille, että yritys on 

tuottanut uusia tuotteita tai palveluja. Lisäksi vedonlyön-

tisuhteiden piste-estimaattien perusteella kasautumisen 

yhteys innovaatioaktiivisuuteen voi olla voimakkaampi 

markkinoille uusissa tuotteita tai palveluita tuottaneissa 

yrityksissä (huomaa erilaiset asteikot kuviossa 2). Tilastol-

lisessa mielessä emme kuitenkaan voineet vahvistaa ha-

vaintoa, sillä vedonlyöntisuhteiden luottamusvälit risteä-

vät keskenään.

Toinen päähavainto on, että analyysi antaa pitkälti sa-

mansuuntaisia tuloksia kummankintyyppisten innovaa-

tioiden osalta. Joitain eroja kuitenkin löytyy: Markkinoille 

uusissa tuotteissa tai palveluissa myös monipuolinen da-

ta-analytiikan käyttö yksin on yhteydessä yritysten inno-

vaatioaktiivisuuteen.

Vain yrityksille itselleen uusissa tuot-

teissa tai palveluissa mikään yksittäinen 

vahvuustekijä ei riitä erottelemaan yrityksiä 

innovaatioaktiivisuuden suhteen. Tällaisis-

sa innovaatioissa monipuolisen verkostoi-

tumisen ja laajan henkilöstön osallistami-

sen yhdistelmä sen sijaan tuottaa lähes yhtä 

suuren vedonlyöntisuhteen kuin kaikkien 

kolmen tekijän kasauma toisin kuin markki-

noille uusissa innovaatioissa.

EDELLÄKÄVIJÖITÄ MONELLA ALUEELLA

Innovaatiot kertovat yritysten kyvystä uudis-

tua. Toimintaympäristön muutosten tihenty-

misen voi viime vuosina katsoa korostaneen 

uudistumisen ja innovaatioiden merkitys-

tä yritysten menestystekijänä. Tulostemme 

mukaan kyky tuottaa innovaatioita edel-

lyttää yritykseltä monipuolista osaamista. 

Erottautuakseen muista yrityksen on oltava 

edelläkävijä vähintään kahdella osa-alueella: 

digitaaliteknologinen kehittyneisyys, moni-

48 %

28 %

23 %

On kehittänyt markkinoille
uuden tuotteen/palvelun

Ei ole kehittänyt

INNOVAATIOAKTIIVISUUS

On kehittänyt vain itselleen
uuden tai parannellun
tuotteen/palvelun

Kuvassa on esitetty prosenttiosuus suomalaisista vähintään 10 hengen yrityksistä, jotka a) eivät ole kehittäneet viimeisten kah-
den vuoden aikana tuote- tai palveluinnovaatioita, b) ovat kehittäneet vain itselleen uuden tai parannellun tuotteen/palvelun tai c) 
ovat kehittäneet markkinoille kokonaan uuden tuotteen/palvelun. 

KUVIO 1. YRITYSTEN JAKAUTUMINEN INNOVAATIOAKTIIVISUUDEN MUKAAN
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KUVIO 2A. MARKKINOILLE UUSIA TUOTTEITA TAI PALVELUJA

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: monipuolisesti verkostoitunut

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: osallistaa laajasti henkilöstöä

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: käyttää laajasti data-analytiikkaa

Yritys vahva kahdella osa-alueella: henkilöstön osallistaminen ja verkostoituminen

Yritys vahva kahdella osa-alueella: data-analytiikka ja verkostoituminen

Yritys vahva kahdella osa-alueella: data-analytiikka ja henkilöstön osallistaminen

Yritys vahva kaikilla kolmella osa-alueella

Ref = Yritys ei ole vahva millään osa-alueista

0 10 20
Odds ratio (OR)

5 10 15
Odds ratio (OR)

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: monipuolisesti verkostoitunut

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: osallistaa laajasti henkilöstöä

Yritys vahva yhdellä ulottuvuudella: käyttää laajasti data-analytiikkaa

Yritys vahva kahdella osa-alueella: henkilöstön osallistaminen ja verkostoituminen

Yritys vahva kahdella osa-alueella: data-analytiikka ja verkostoituminen

Yritys vahva kahdella osa-alueella: data-analytiikka ja henkilöstön osallistaminen

Yritys vahva kaikilla kolmella osa-alueella

Ref = Yritys ei ole vahva millään osa-alueista

Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi tekijöistä, jotka erottelevat markkinoille uusia tuotteita ja palveluita (ylempi kuva) 
tai vain yritykselle itselleen uusia tuotteita ja palveluita tuottaneita (alempi kuva) niistä, jotka eivät ole tuottaneet viimeisen 
kahden vuoden aikana tuote- tai palveluinnovaatioita. Yrityksen koko, toimiala, ulkomaan myynnin osuus liikevaihdosta, hen-
kilöstön asiantuntijavaltaisuus ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on vakioitu analyyseissa. Kuvassa on esitetty odds ratio (=vedon-
lyöntisuhde) -kertoimet ja niiden 95 prosentin luottamusvälit. Mikäli muuttujan luottamusväli ei sisällä ykköstä (piirretty kuvaan 
katkoviivalla), eroavat kyseiset yritykset niistä yrityksistä, jotka eivät ole vahvoja millään osa-alueista (referenssiryhmä).

KUVIO 2B. VAIN YRITYKSELLE UUSIA TUOTTEITA TAI PALVELUJA
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TUTKIMUS

MITEN TUTKITTIIN

Tutkimme tekijöitä, jotka ovat olleet 

yhteydessä suomalaisten yritysten ak-

tiivisuuteen tuottaa tuote- ja palveluin-

novaatioita viimeisen kahden vuoden 

aikana. Tarkastelimme erikseen markki-

noille uusia tuotteita tai palveluja tuot-

taneita ja vain yritykselle itselleen uusia 

tuotteita tai palveluja tuottaneita yrityk-

siä, sekä miten kumpikin ryhmä eroaa 

yrityksistä, jotka eivät ole tuottaneet 

tuote- tai palveluinnovaatioita. Aineis-

tona käytimme Marinin hallituksen oh-

jelmaan kuuluvan TYÖ2030-ohjelman 

rahoittamaa MEADOW-työnantajaky-

selyä. Aineisto ei valitettavasti mahdol-

listanut erottelua STI- ja DUI-tyyppisten 

innovaatioiden kesken.

Tilastokeskus toteutti kyselyn ositet-

tuna satunnaisotantana yritys- ja toimi-

paikkarekisteriin kuuluvissa organisaa-

tioissa, jotka työllistävät vähintään 10 

henkeä. Kyselyn teemana olivat laajasti 

erilaiset työtä ja sen johtamista ja orga-

nisointia koskevat käytännöt ja niiden 

viimeaikaiset muutokset. Kysely suun-

nattiin yksityiselle ja julkiselle sektorille, 

mutta tässä käsitellään vain yrityksiä. 

Vastaajat edustavat yritysten omistajia, 

toimitusjohtajia tai muita korkean tason 

johtajia.

Kysely toteutettiin lokakuun 2021 ja 

tammikuun 2022 välillä, ja siihen vasta-

si 1 106:n yrityksen johtaja (vastauspro-

sentti 33). Kadon ja aineiston vinouden 

korjaamiseksi kuvailevissa analyyseis-

sa on käytetty toimialarakenteeseen ja 

kokoon pohjautuvia painokertoimia, 

jolloin tulokset ovat yleistettävissä vä-

hintään 10 hengen yrityksiin. Regres-

sioanalyysissa painoja ei käytetä, sillä 

painojen muodostamisessa käytetyt 

muuttujat ovat mukana mallissa.12
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puoliset yhteistyöverkostot ja laaja henkilöstön osallistami-

nen. Edelläkävijyys vain yhdellä ulottuvuudella ei useim-

miten riitä muista erottautumiseen. Jatkossa kasautumisen 

merkitykseen tulee pureutua suuremmalla aineistolla. Ai-

neiston koon rajoituksista johtuen vedonlyöntisuhteiden 

luottamusvälit jäivät tässä tutkimuksessa leveiksi, eikä pää-

telmiä muuttujien keskinäisestä järjestyksestä voitu tehdä.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että digitaalisen kehit-

tyneisyyden merkitys korostuu muita tekijöitä voimak-

kaammin markkinoille uusissa tuotteissa tai palveluissa. 

Tämä voi kertoa siitä, että näissä on useammin kyse ra-

dikaaleista ja STI-tyyppisistä innovaatioista kuin vain yri-

tykselle itselleen uusissa tuotteissa tai palveluissa. Yrityk-

selle itselle uudet innovaatiot taas saattavat olla edellisiä 

useammin vähittäisiä ja DUI-tyyppisiä. Aineistolla emme 

voi kuitenkaan suoraan todentaa tällaisia yhteyksiä

Emme ota analyysilla myöskään kantaa siihen, kuinka 

yleistettäviä tulokset ovat erityyppisissä organisaatioissa. 

Vuonna 2012 toteutetussa aiemmassa MEADOW-työn-

antajakyselyssä innovatiivisten organisaatioiden erityis-

piirteet painottuivat jonkin verran eri tavoin teollisilla 

yrityksillä, palveluyrityksillä ja julkisyhteisöillä.10 Siten on 

mahdollista, että yksittäisten tekijöiden, kuten digitaali-

sen kehittyneisyyden tai kasautumisen merkitys on eri 

toimialoilla erilainen. Eri piirteiden merkitys voi vaihdella 

myös monen muunkin tekijän kuten yrityksen liiketoi-

mintamallin, markkinoiden dynaamisuuden tai toimialan 

sääntelyn luonteen mukaan.11

Tuloksemme viittaavat joka tapauksessa siihen, että 

innovaatiokilpailussa yrityksiltä edellytetään monipuo-

lista osaamista. Parhaiten siinä näyttäisivät menestyvän 

yritykset, jotka kulkevat digitalisaatiokehityksen eturinta-

massa, verkostoivat monipuolisesti ja osallistavat laajasti 

henkilöstöään.

Viitteet
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Teksti
ANU RAIJAS
Talousosaamisen neuvonantaja
Suomen Pankin rahamuseo

Taloudellisen toimintaympäristön viimeai-

kaiset kehityskulut ovat muuttaneet kulut-

tajien ostamista ja muutakin rahan käyttöä 

kuten maksamista, säästämistä ja sijoitta-

mista. Valittavaksi on ilmaantunut erilaisia 

ostamisen ja rahankäytön tapoja sekä kana-

via, joiden toimintaperiaatteet voivat poike-

ta aiemmin käytössä olevista. Tänä päivänä 

maksaminen on usein kiinteä osa ostopro-

sessia, mikä voi tehdä sen näkymättömäksi. 

Tässä muutoksessa keskeiseksi tulee ku-

luttajien talousosaamisen vahvistaminen. 

Talousosaamiseen kuuluu kolme osa-aluet-

ta: taloudellinen tietämys, toiminta ja niihin 

liittyvät asenteet. Kun taloudellinen toimin-

taympäristö muuttuu, tarvitsevat kuluttajat 

päivitystä näille kaikille osa-alueille. Kulut-

tajilla eri elämänvaiheissa talousosaamisen 

sisältö ja vaatimukset vaihtelevat, eli talous-

osaaminen vaihtelee ajassa ja erilaisten ku-

luttajien kesken.

Meillä Suomessa kansalaisten talousosaamiselle neljä 

keskeistä seikkaa asettavat reunaehtoja. Ensinnäkin kä-

teisen käyttö on meillä monta muuta maata vähäisem-

pää ja maksaminen tapahtuu suurelta osin virtuaalisesti. 

Toiseksi infrastruktuuri on teknologisesti kehittynyttä ja 

ihmiset ovat melko taitavia käyttämään teknisiä laittei-

ta ja palveluja. Kolmanneksi koulutustasomme on varsin 

korkea ja neljänneksi koulutus noudattaa elinikäisen op-

pimisen periaatteita.

Oppilaitosten talousopetus tavoittaa koko ikäluokan. 

Sen lisäksi viranomaiset sekä useat yksityisen ja kolman-

nen sektorin toimijat ovat jo vuosien ajan panostaneet 

kansalaisten talousosaamiseen. Käyn tässä artikkelissa 

läpi viranomaisten, opetuksen, yritysten ja järjestöjen 

roolia kuluttajien talousosaamisen edistämisessä. Tuon 

artikkelissa esille muutamia esimerkkejä siitä, mitä eri 

toimijat ovat tehneet talousosaamisen edistämisen sa-

ralla. Artikkeli pohjautuu keväällä 2020 tehtyyn kar-

toitukseen talousosaamisen edistämisestä Suomessa1. 

Artikkelin aluksi käyn lyhyesti läpi suomalaisten talous-

osaamisen tilaa.

Kuka opastaa 
kuluttajaa?
Muutosten keskellä on tärkeää varmistaa kuluttajien osal-
lisuus rahoitusjärjestelmässä ja digitaalisessa ympäris-
tössä, jotta kuluttajat osaisivat käyttää heille välttämättö-
miä tuotteita ja palveluita.
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TUTKIMUS

ANU RAIJAS
Anu Raijas toimii talousosaamisen 
neuvonantajana Suomen Pankin 
rahamuseossa. Hän väitteli kuluttaja-
ekonomiasta Helsingin yliopistossa 
vuonna 1997.

@araijas

Kuva: Tunnin Kuva

AUKKOJA TALOUSTIETÄMYKSESSÄ

Kuluttajat tarvitsevat osaamista oman talou-

tensa lyhyen ja pitkän aikavälin taloudelli-

sessa päätöksenteossa: arjen rahankäytössä, 

hankinnoissa ja omistamisessa, säästämi-

sessä, sijoittamisessa, luotonotossa sekä 

vakuuttamisessa. Taloutta on hyvä suunni-

tella ja erilaisiin muutostilanteisiin tulee ta-

loudellisesti varautua. Omien taloudellisten 

resurssien ymmärtämisen ja muutosten en-

nakoinnin lisäksi kuluttajien on tärkeää ym-

märtää taloudellista toimintaympäristöä ja 

siinä tapahtuvia muutoksia.

Kuinka hyviä oman taloutensa taitajia 

suomalaiset sitten ovat? Keväällä 2020 teh-

ty kartoitus suomalaisten talousosaamisen 

tilasta uusimpien tutkimusten ja selvitysten 

pohjalta osoitti, että kansainvälisesti tar-

kasteltuna suomalaisten talousosaaminen 

näyttää pääsääntöisesti hyvältä, mikä selit-

tyy osin hyvällä koulutuksella2. Kansainväli-

sissä vertailuissa on tosin myös todettu, että 

suomalaisilla on talousasioissa aukkoja tie-

tämyksessä ja käyttäytymisessä3.

Myös suomalaisnuoret ovat hyviä talous-

osaajia. Suomessa mitattiin ensimmäistä 

kertaa vuonna 2018 osana PISA-tutkimusta 

15-vuotiaiden talousosaamista. Suomalais-

nuoret sijoittuivat 20 OECD-maan joukossa 

yhdessä Kanadan kanssa toiseksi Viron jäl-

keen.4

Myönteinen asenne raha-asioiden hoi-

tamiseen on olennainen elementti talous-

osaamisessa. Suomalaiset selvitykset ovat 

osoittaneet suomalaisten olevan pääsään-

töisesti kiinnostuneita raha-asioista. Kiinnostus tosin 

vaihtelee sukupuolen, koulutuksen ja tulojen suhteen: 

miehet, korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset ovat kaikkein 

kiinnostuneimpia raha-asioista. Rahan käyttöön liittyvä 

suunnittelu on usein lyhytjänteistä, eivätkä suomalaiset 

juurikaan harrasta budjetointia omassa taloudessaan.5

Taloudellinen hyvinvointi toteutuu, jos ihmiset osaa-

vat säästöillään varautua sellaisiin elämässään tapahtuviin 

muutoksiin, jotka vaikuttavat heidän talouteensa. Suoma-

laiset hoitavat tämän kohtuullisen hyvin, sillä he säästävät 

innokkaasti.6

JULKINEN SEKTORI JA TALOUSOPETUS

Suomessa julkinen sektori hallinnoi talousopetusta, mutta 

tekee työtä myös käytännön tasolla. 

Suomen hallitusohjelmassa vuodelta 2019 koros-

tettiin, että kansalaisten talousosaamista tulee kehittää 

kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avun saantia 

on parannettava. Talousopetus eri kouluasteilla nähdään 

tärkeänä toimenpiteenä velkaantumisongelman ennal-

taehkäisyssä.

Suomeen tehtiin Suomen Pankin johdolla vuon-

na 2020 ensimmäinen talousosaamisen strategia7. Oi-
keusministeriö vastaa tämän strategian toteuttamisesta, 

koordinoinnista, seurannasta ja valvonnasta. Käytännös-

sä strategiaa toteuttavat monet eri sektoreiden organi-

Miehet, korkeasti koulutetut 
ja hyvätuloiset ovat kaikkein 

kiinnostuneimpia
raha-asioista.
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saatiot, joilla on toimintaa kansalaisten talousosaamisen 

vahvistamiseksi. Strategian avulla koordinoidaan näiden 

toimijoiden työtä, joka on ollut sirpaleista ja osittain pääl-

lekkäistä. Oikeusministeriön kautta tulee talousosaamisen 

edistämiseen linkitettyä myös muita politiikkalohkoja, ku-

ten esimerkiksi osallisuuden ja kuluttajasuojan toteutta-

minen finanssimarkkinoilla.

Suomen Pankki keskittyy talousosaamisen edistämi-

sessä parantamaan kansalaisten tietämystä rahatalouden 

perusteista, finanssijärjestelmästä ja keskuspankkitoimin-

nasta jakamalla siitä ymmärrettävää ja tutkimukseen pe-

rustuvaa tietoa. Suomen Pankki on perustanut rahamuseon 

yhteyteen talousosaamiskeskuksen, jossa järjestetään mo-

nenlaista talousosaamisen edistämiseen liittyvää toimintaa 

eri kohderyhmille, eniten nuorille. Yksi esimerkki toisen 

asteen opiskelijoille järjestettävästä toiminnasta ovat työ-

pajat, joissa tehdään budjettia opiskelijataloudelle.  Talous-

osaamiskeskus toteuttaa kansallista talousosaamisstrategi-

aa, sillä siellä järjestetään erilaisia tilaisuuksia yhteistyössä 

muiden talousopetusta antavien tahojen kanssa.

Finanssivalvonta haluaa lisätä kuluttajien tietoisuutta 

digitaalisessa ympäristössä toimimisesta ja ymmärrystä 

digitaalisesta finanssitoiminnasta. Nettisivustolla esitel-

lään finanssituotteita, myös digitaalisessa ympäristössä 

tarjottavia.8 Finanssivalvonnalla on kuluttajille neuvonta-

puhelin pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluista. Finans-

sivalvonta ja Suomen Pankki järjestävät säännöllisesti 

yleistajuisia luentoja. Luennot käsittelevät ajankohtaisia 

aiheita rahoitusalalta. Luennoilla halutaan parantaa ku-

luttajien rahoitustuotteiden ja -palveluiden sekä rahoitus-

alan riskien tuntemusta sekä antaa tietoa Finanssivalvon-

nan ja Suomen Pankin toiminnasta. 

LAPSET JA NUORET

Talousosaamisen edistämisessä nuoriin on kohdennettu 

eniten toimintaa. Kouluopetuksen opetussuunnitelmis-

sa on jo pitkään yhtenä keskeisenä tavoit-

teena ollut lasten ja nuorten talousosaami-

sen vahvistaminen. Tätä opetusta on viime 

vuosina jopa lisätty, ja se alkaa jo alakoulun 

neljännellä luokalla.  Koulujen talousope-

tuksen ehdoton etu on tiettyjen ikäryhmien 

hyvä tavoitettavuus. Tämän lisäksi monet 

koulun ulkopuoliset tahot osallistuvat ta-

lousopetukseen ja kouluilla on yhteistyö-

hankkeita heidän kanssaan. Käytännön toi-

mijoiden vahvuutena on tuoda ajantasaista 

tietoa ja käytännön taitoja kouluopetuksen 

yhteyteen. Koulun ulkopuoliset moniam-

matilliset toimijat tukevat opetussuunnitel-

mien toteuttamista ja lisäksi myös täyden-

nyskouluttavat opettajia.

Koulujen talosuopetukseen ovat vii-

me vuosina aktiivisesti osallistuneet pan-

kit, Finanssiala ry, Talous ja nuoret TAT, 

Pörssisäätiö, Perintäritari Oy, Suomen 

Pankki, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

FINE, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Nuor-

ten Akatemia, Lasten ja nuorten säätiö, 

Nuorisoasuntoliitto, Nuori yrittäjyys ry ja 

Marthaförbundet. Opettajille suunnattu-

ja Talous tutuksi -koulutuksia järjestävät 

vuosittain yhteistyössä Finanssiala, His-

torian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 

HYOL, Opetushallitus, Pörssisäätiö, Talous 

ja nuoret TAT sekä Suomen Pankki.

Merkittävä toimija opetussektorilla on 

Talous ja nuoret TAT, joka tekee yhteistyötä 

monien yritysten, yhdistysten, säätiöiden, 

oppilaitosten, kaupunkien ja kuntien kans-

sa erityisesti TAT Yrityskylä -toiminnan 

kautta, jossa on mukana lähes 200 kuntaa 

ja yli sata yhteistyökumppania9. Yrityskylät 

tavoittavat 85 prosenttia Suomen kuudes-

luokkalaisista ja 80 prosenttia yhdeksäs-

luokkalaisista. Yrityskylän lisäksi Talous ja 

nuoret TATilla on runsaasti erilaista toi-

mintaa ja materiaaleja ala- ja yläkouluun 

sekä toiselle asteelle10. Toinen suuri toimija 

opetussektorilla on Nuori Yrittäjyys ry, jolla 

on erilaisia ohjelmia ja oppimateriaaleja eri 

kouluasteille. Ohjelmien yhteistyökumppa-

neina ovat mm. työ- ja elinkeinoministeriö, 

Opetushallitus ja pankkeja.11

Työpajoissa 
tehdään budjettia 

opiskelijataloudelle.
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IKÄIHMISTEN DIGITAIDOT

Finanssisektorilla talousosaamisen edis-

täminen on usein vakiintunutta ja pankit 

rahoittavat sitä itse osana yhteiskuntavas-

tuutoimintaansa. Talousopetus on hyvin 

moninaista ja sitä toteutetaan monikana-

vaisesti: koulutusta, materiaalien tuottamis-

ta, henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta, 

työpajatoimintaa, vierailuja, tilaisuuksien ja 

tapahtumien järjestämistä sekä viestintää eri 

medioissa. Pankeilla on keskeinen rooli neu-

voa ja opastaa erityisesti omia asiakkaitaan, 

koska he ovat helposti tavoitettavissa.

Finanssisektorin toimijoilla on runsaasti 

yhteistyötä muiden sektoreiden toimijoiden 

kanssa talousosaamisen edistämisessä. 

Finanssisektorin on tärkeää varmistaa 

finanssipalveluiden yhdenvertainen saa-

vutettavuus ja kansalaisten yhdenvertainen 

osallisuus. Siksi on tärkeää opastaa digitaa-

lisen toimintaympäristön käytäntöihin ja 

varoittaa mahdollisista riskeistä. Finanssi-

sektori onkin panostanut ikäihmisten ta-

lousosaamisen päivittämiseen. Finanssiala 
ry on yhteistyössä pankkien, vakuutusyhti-

öiden, järjestöjen, viranomaisten ja Helsin-

gin kaupungin kanssa järjestänyt koulutus-

ta ikäihmisten digitaitojen parantamiseksi, 

digitaalisesta maksamisesta sekä huijaus-

ten, petosten ja taloudellisen hyväksikäytön 

ehkäisystä. Ikääntyneitä on opastettu myös 

taloudellisesta varautumisesta. Pankeista 

mm. Nordea ja osuuspankit ovat opetta-

neet senioreille digitaitoja yhteistyössä jär-

jestöjen kanssa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 

neuvoo kuluttajia ja pienyrittäjiä heidän va-

kuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongel-

matilanteissaan sekä ratkaisee niihin liitty-

viä valitusasioita. FINE jakaa nettisivuillaan 

tietoja vakuutuksista, pankkiasioinnista ja 

sijoittamisesta sekä julkaisee näistä oppaita, 

ohjeita ja vertailuja.12 

Pörssisäätiö on kouluttanut vuodesta 

2007 lähtien toisen asteen oppilaita Pörs-

silähettiläiksi. Pörssilähettiläät pitävät yh-

deksäsluokkalaisille oppitunteja järkevästä 

rahankäytöstä ja osakesäästämisestä. Vanhemmat, kor-

keakouluissa opiskelevat Pörssilähettiläät pitävät kor-

keakouluopiskelijoille sijoituskerhoa (Opiskelijoiden 

Pörssikerho). Lisäksi Pörssisäätiö järjestää Pörssipäivää, 

Pörssi-iltoja ja sijoituskoulua sekä julkaisee oppaita.13

KOLMAS SEKTORI

Kolmas sektori on hyvin aktiivinen toimijaryhmä talous-

osaamisen edistämisessä, ja se on hankkeidensa kautta 

verkottunut eri tahojen kanssa.

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen vuodesta 

2013 vetämässä Taloustaitohankkeessa pankkien vapaa-

ehtoiset opettavat oman talouden hallintaa 16–29-vuoti-

aille nuorille. Toimintaa rahoittavat Danske Bank, Nordea 

ja OP. Lisäksi Suomen Pankin vapaaehtoiset ovat mukana 

työpanoksellaan.14

Takuusäätiö on kehittämishankkeissaan ja koulu-

tuksissaan pyrkinyt ehkäisemään vuokra-asukkaiden ta-

lousongelmia ja elämäntaitekohtiin liittyviä taloudellisia 

riskejä, tukemaan taloudellisesti haavoittuvassa tilantees-

sa olevia sekä vienyt talousneuvontaa työpaikoille. Takuu-

säätiöllä on hankkeiden kautta laaja-alaisesti yhteistyötä 

muiden järjestöjen, sosiaalialan toimijoiden ja oppilaitos-

ten kanssa. Marttaliitolla on omilla verkkosivuillaan ja so-

siaalisessa mediassa materiaalia oman talouden hoitoon. 

Toiminta on valtakunnallista liiton Marttapiirien kautta.

Kuluttajaliitolla on myös hankkeita, koulutusta ja neu-

vontaa. Aiheina ovat olleet digihuijausten ennaltaehkäisy, 

verkkokaupan turvallisuus, taloustaidot ja taloudenhallinta, 

asumiseen liittyvät kysymykset sekä yleiset kuluttajataidot. 

Kuluttajaliitolla on alueellisia kuluttajayhdistyksiä ja se te-

kee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 

Nuorten Akatemialla on Asiakastiedon rahoittama ja 

nuorten taloudenhallintaan keskittyvä TarkkaFyrkka-hanke. 

Sillä on myös viranomaisrahoitteinen, veroasioihin keskit-

tyvä hanke ja Finanssiala ry:n rahoittama hanke vakuutta-

misesta toisen asteen opiskelijoille.15  Nuorisoasuntoliitto 

on keskittynyt tiedottamaan nuoria asumiseen liittyvistä 

asioista ja on tehnyt yhteistyötä materiaalin tuottamisessa 

muun muassa Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa16.

KORONA VAUHDITTI

Muuttuvan toimintaympäristön huomioon ottaminen 

koskee kaikkia talousosaamisen osa-alueita. Kuluttajat 

tarvitsevat tietoa toimijoista, toiminnasta ja tuotteista, uu-

sia taitoja sekä muutosta asenteissa ja käyttäytymisessä.
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Koronapandemia siirsi monia toimintoja digitaalisesti 

hoidettavaksi; keväällä 2021 mobiili- tai verkkopankkia tai 

e-laskua käytti 90 prosenttia suomalaista17. Raha-asioita 

ryhdyttiin hoitamaan aiempaa enemmän verkossa ja eri-

tyisesti yli 70-vuotiaat opettelivat käyttämään pankkipal-

veluja mobiilisti tai verkossa. Maksamisessa suositeltiin 

käteisen sijaan käyttämään muita maksutapoja.

Digitaalisessa toimintaympäristössä tulee ymmärtää 

sen turvallisuusnäkökohdat, esimerkiksi kyberturvallisuus 

ja tietoturva. Verkkoon syntyy uusia toimijoita ja finanssi-

tuotteita, joiden turvallisuudesta tulee varmistua ja joiden 

käyttö tulee opetella. Suomella on hyvät lähtökohdat digi-

taalisten finanssipalveluiden käyttöönotossa, koska Suo-

messa digitaalitalouden ja -yhteiskunnan valmiudet myös 

kansalaisten keskuudessa ovat hyvät.

Suomessa monet eri toimijat tekevät arvokasta työtä 

kuluttajien talousosaamisen tukemisessa. On tärkeää, että 

talousopetusta tarjoavat tahot tekevät yhteistyötä ja ovat 

tietoisia toistensa toiminnasta. Tällä vältetään toiminnan 

päällekkäisyydet ja saadaan katettua mahdollisimman hy-

vin kaikki tukea talousosaamiseen tarvitsevat kuluttajat.

Viitteet

1 Raijas (2020)
2 Raijas ym. (2020)
3 Esim. Intrum (2021)
4 Laine ym. (2020)
5 OP (2019)
6 Finanssiala ry. (2021)
7 Suomen Pankki (2021)
8 Finanssivalvonta (2022)
9 https://yrityskyla.fi/
10 https://tat.fi/
11 https://nuoriyrittajyys.fi/
12 https://www.fine.fi/
13 https://www.porssisaatio.fi/
14 https://www.hdl.fi/vamos/taloustaitohanke/
15 https://nuortenakatemia.fi/
16 https://nal.fi/
17 Finanssiala ry. (2021)
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ovat Suomessa esimerkiksi monet 

tervey denhuollon palvelut sekä kor-

keakoulutus. Kuluttajan pohdinta on 

perustavanlaatuisesti erilaista näi-

den ei-markkinatuotteiden osalta, 

sillä ”ostoprosessia” ohjaavat hintaa 

enemmän palveluiden tai tuottei-

den saatavuus. Hinnathan eivät ole 

kuluttajille vain hyllyihin merkit-

tyjä euromääriä. Aika on ihmiselle 

arvokasta. Tämän takia päädymme 

käymään usein lähikaupassa, sillä 

säästetty aika tekee kalliimmasta-

kin tuotteesta edullisemman. Sa-

moin käyntikynnys työterveyslää-

kärin vastaanotolle voi olla varsin 

alhainen, sillä lääkärin voi päästä 

jo samana päivänä. Julkisella puo-

lelle odotus voi kuitenkin kestää 

kuukausia. Kuvitellaanpa tilanne, 

että lähikaupan ja isomman marke-

tin välinen etäisyys olisi päivien tai 

viikkojen matka. Harva meistä lähti-

si tällöin ostosreissulle. Saattaisim-

me jättää vain tuotteen ostamatta. 

Ainoa ratkaisu on mennä lääkäriin 

yksityiselle, jos tähän vain on varaa.

Jonotus on siis julkiselle sekto-

rille tapa karsia kysyntää. Julkiset 

palvelut ja tuotteet eivät ole niin 

edullisia, kunhan niihin liittyvä ajal-

linen viive ja epävarmuus otetaan 

Aika on 
arvokasta

Puhe inflaatiosta on saanut minut 

seuraamaan tuotteiden hintoja ai-

kaisempaa enemmän. Tulisiko mi-

nun ostaa jokin toinen tuote, joka 

on kyllä halvempi, mutta ei vält-

tämättä maistu niin hyvälle? Kan-

nattaisiko minun lähteä lähikaup-

paa kauemmaksi, sillä isommassa 

marketissa kyseinen tuote on luul-

tavimmin halvempi? Mistä löydän 

tiedon parhaista tarjouksista?

Nämä pohdinnat kuvaavat mil-

joonien kuluttajien ja kotitalouksien 

jokapäiväistä ajattelua vapaassa yh-

teiskunnassa. Markkinataloudessa 

tavaroiden ja palveluiden hinnat 

muuttuvat jatkuvasti kysynnän ja 

tarjonnan myötä. Kuluttajana tämä 

johtaa jatkuvaan pohdintaan osto-

päätöstä tehtäessä. Markkinatalou-

dessa tehtävän vaihdannan hienous 

on siinä, että hintojen kautta välitty-

vän informaation tulisi palvella sekä 

kuluttajaa että tuotteen tai palvelun 

tuottajaa. Tämä siis ehdolla, että kil-

pailuviranomainen ja lainsäätäjät 

pysyvät tehtäviensä tasalla.

On kuitenkin olemassa paljon 

tuotteita ja palveluita joidenka hin-

ta ei määräydy markkinoilla ja joi-

hin kuluttajien valinnoilla on pal-

jon vähemmän vaikutusta. Näitä 

Teksti
HANNU KARHUNEN
Kuva
MAARIT KYTÖHARJU
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laskussa huomioon. On kyse sit-

ten terveydentilan heikentymisestä 

hoitojonon takia tai syrjäytymisris-

kin kohoamisesta korkeakoulupaik-

kaa odottaessa, niin odottamiseen 

kulunut aika voi nostaa kulutta-

jahintoja huimasti. Kuluttajan on 

helppo seurata hintojen kehitystä 

lähimarketin hyllyltä, mutta kukaan 

ei osaa sanoa etukäteen, kuinka kal-

liiksi vuoden jonotusaika selkäleik-

kaukseen lopulta tulee.

Julkinen valta on ottanut mark-

kinoilta itselleen monia tärkeitä 

tehtäviä heijastaen vallitsevia yh-

teiskunnallisia arvoja ja käsitystä 

julkisen sektorin roolista markkina-

talouden vajavuuksien paikkaajana. 

Keskustelua julkisen sektorin tehtä-

vien laajuudesta on tärkeää käydä 

perusteellisesti tulevina vuosina. 

Sairaiden ja nuorten kalliiksi tulevat 

jonot julkisen sektorin mitoittamiin 

palveluihin kertovat karua tarinaa 

siitä, että tarvitsemme jostain ki-

peästi lisää resursseja.

Jonotus on julkiselle 
sektorille tapa karsia 

kysyntää.



”Hyvät sijoitukset
ovat edellytys sille,

että pystymme 
maksamaan eläkkeitä.”

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma kannattaa eettis-
tä sijoittamista. Seurakunnille on laadittu sijoitusohjelma, 
jossa vastuullinen sijoittaminen on keskeisesti mukana.

Kuinka rikas kirkko oikein on?
Kirkon koko talous on noin Oulun kau-

pungin kokoinen. Kirkolla on kaikkiaan 263 

itsenäistä talousyksikköä, paikallisseurakun-

taa. Osa on varsin vakavaraisia, mutta osalla 

seurakunnista on todella suuria vaikeuksia 

selviytyä edes välttämättömistä velvoitteista. 

Kirkon ja seurakuntien toiminta rahoi-

tetaan lähes kokonaan verotuloin. Ne ovat 

vähän yli 900 miljoonaa euroa, lisäksi tulee 

valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin teh-

täviin, muun muassa väestökirjanpitoon, 

hautaustoimeen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten 

rakennusten ylläpitoon. Vanhoja kirkkoja ja muita on pal-

jon... Valtion rahoitusta tulee noin 120 miljoonaa vuosit-

tain, joka jaetaan seurakuntien kesken tietyn laskentakaa-

van mukaan.

Kirkolla on noin 20 000 työntekijää, ja yli puolet kir-

kon/seurakuntien saamista tuloista käytetään henkilös-

tön palkkojen maksuun. Toinen iso menoerä kirkolla 

ovat seurakuntien kiinteistöt. Seurakunnat omistavat lä-

hes 7 400 rakennusta. Niistä kirkkoja on 664 ja kappeleita 

327. Seurakuntataloja on 800 ja leiri- ja kurssikeskuksia 

750. Nyt kun seurakuntien talous kiristyy, on seurakun-
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nissa tietoisesti pyritty vähentämään kiin-

teistömassaa. Niitten ylläpito vie kuitenkin 

rahaa, vaikka niitä tarvittaisiinkin. Ylipää-

tään kiinteistöjen korjausvelka on seura-

kunnissa kasvanut.

Seurakunnat omistavat maata yhteensä 

185 000 hehtaaria. Seurakunnat omistavat 

nimenomaan metsää, mutta sekin on noin 

yhden prosentin luokkaa koko Suomen 

metsäalasta.

Kirkkohallituksella on olemassa keskus-

rahasto ja erikseen eläkerahasto. Keskusra-

hasto saa tulonsa keskusrahastomaksuina 

seurakunnilta. Eläkerahastomaksuista työn-

antaja ja työntekijät maksavat oman osuu-

tensa. Näillä kahdella rahastolla pyöritetään 

eläkkeitä ja toimintaa.

Saavatko köyhimmät seurakunnat konser-
niapua muilta seurakunnilta?

Mehän emme ole suoranainen konserni. 

Tämä ei ole linjaorganisaatio. Tuomiokapi-

tuleilla on hiippakuntansa seurakuntiin hy-

vin rajallinen sananvalta. Tuomiokapitulit 

eivät voi sanoa hiippakuntansa seurakun-

nille, miten rahoja tulee käyttää.

Keskusrahastolla on avustusjärjestelmä, 

jossa yhteisestä potista tietty osa jaetaan 

harkinnanvaraisina avustuksina paikallis-

seurakunnille, mikäli ne pystyvät osoitta-

maan, että selviytyäkseen tarvitsevat tukea.

Miksi seurakuntien talous on kiristy-
mään päin?

Ylipäätään kustannusten nousu, mut-

ta myös kirkon jäsenmäärän vähenemi-

nen heijastuu seurakuntien talouksiin. Se ei 

johdu pelkästään kirkosta eroamisista vaan 

muuttoliike aiheuttaa sen, että Itä- ja Pohjois-Suomessa 

tai ylipäänsä suurten asutuskeskuksien ulkopuolella ole-

vissa seurakunnissa väki vähenee. Tämähän koskee kun-

tatalouksia yhtä lailla.

Toivottavasti omaisuus ei ole kiinni vain kiinteistöissä 
vaan myös osakkeissa?

Suurimmilla seurakunnilla varmasti on sijoituksia, 

muun muassa seurakuntien hautainhoitorahastot usein 

sijoittavat pääomaa tuottavasti. Ennen kaikkea eläkera-

hastolla ja keskusrahastolla on sijoituksia. Varsinkin elä-

kerahastomme pääsi Hesarin sivuille taannoin siitä, miten 

hyvin se on hoidettu. Se oli eläkerahastojen vertailussa ai-

van kärkeä! Se on tärkeää, koska meillä eläköityy koko ajan 

väkeä ja eläkemaksuja maksavien, työssä vielä olevien 

ihmisten määrä vähenee kaiken aikaa. Hyvät sijoitukset 

ovat edellytys sille, että pystymme tulevaisuudessa mak-

samaan eläkkeitä.

Olemme myös vahvasti sitoutuneet eettiseen sijoit-

tamiseen. Kirkko on eettisen sijoittamisen edelläkävijöi-

tä Suomessa. Eläkerahasto pyrkii kaikessa sijoittamisessa 

ottamaan huomioon ESG-näkökohdat. Sijoituksia, jotka 

ovat ristiriidassa ympäristö- tai ihmisoikeusnäkökohtien 

kanssa, ei hyväksytä. Hyvään hallintotapaan liittyvät kysy-

mykset huomioidaan myös.

Kirkon eläkemaksut ovat muuten jonkin verran muuta 

yhteiskuntaa korkeammat. Seurakuntien palkkaperustei-

nen eläkemaksu on 28,7 prosenttia, ja lisäksi verotuloista 

osoitetaan viisi prosenttia kirkon eläkerahastoon eläke-

maksujen rahastointia varten.

Eläkerahastoa on kerrytetty vuodesta 1991 alkaen. Tällä 

hetkellä eläkerahaston koko on noin 1,8 miljardia euroa. 

Vastuullisen sijoittamisen toteutus on ollut pioneerityötä. 

Strategiamme on saanut ihan kansainvälistä tunnustusta.

Seurakunnille on laadittu sijoitusohjelma, jossa vas-

tuullinen sijoittaminen on keskeisesti mukana. Seura-

kunnat neuvostoissaan ja valtuustoissaan itse ratkaisevat, 

millä tavalla sijoittaa, mutta keskushallinnon taholta on 

Seurakunnat omistavat 
prosentin Suomen 

metsäalasta.

Kirkon eläkerahaston 
koko on noin 1,8 
miljardia euroa.
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haluttu opastaa seurakuntia vastuulliseen si-

joittamiseen.

Myös yhteistyökumppaneilta edellyte-

tään vastuullisen sijoittamisen suunnitelmaa 

ja periaatteitten noudattamista. Sjoituskoh-

teittenkin on kestettävä eettinen tarkastelu.

Kirkolliskokous on kirkon päättävä elin. 
Mitä valtaa arkkipiispalla on?

Arkkipiispalla on suoraa juridista valtaa 

lopulta varsin vähän. Arkkipiispan kaitsen-

nassa ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayh-

tymän kirkkoherrat, mutta muuten minul-

la ei ole alaisia. En ole yhdenkään piispan 

esimies, vaan me kaikki piispat olemme 

samalla tasolla. Tämäkin kuvastaa sitä, että 

kirkko ei ole linjaorganisaatio ollenkaan sii-

nä mielessä kuin vaikka puolustusvoimat, 

jossa on hyvin selkeät käskytyssuhteet ja 

esimiessuhteet.

Valta tulee puheenjohtajuuksien kautta: 

arkkipiispa on puheenjohtajana kirkollis-

kokouksessa, piispainkokouksessa ja kirk-

kohallituksen täysistunnossa. Arkkipiispan 

valtaa on ennen kaikkea se, että hän on 

vastuussa siitä, miten prosesseja viedään 

kirkossa eteenpäin, hän pystyy niihin vai-

kuttamaan selvemmin kuin joihinkin ihan 

substanssiasioihin.

Arkkipiispalla on tietenkin symbolista 

valtaa. Se mitä arkkipiispa sanoo usein kiin-

nostaa ihmisiä ja siitä myös keskustellaan 

toisinaan. Sitä kautta arkkipiispa pystyy jol-

lain tavalla ainakin vaikuttamaan keskuste-

lun suuntaan. Tällaista se valta on nykypäi-

vänä. Kyllähän median kautta vallankäyttäjät 

saavat äänensä kuuluviin, myös kirkolliset 

vallankäyttäjät ja arkkipiispa. Arkkipiispan 

valta on pehmeää arvovaltaa monessa mer-

kityksessä ja prosessien johtamiseen liittyvää 

puheenjohtajavaltaa. Kovaa valtaa vaikkapa 

suhteessa talouteen tai linjaorganisaation 

esimiesroolia on varsin vähän.

Kuka sitten on se konsernijohtaja kirkossa?
Ei sellaista käytännössä ole. Jokainen 

piispa on hiippakunnassaan esimiessuh-

teitten päätepiste, kirkkoherrojen esimies. 

TAPIO LUOMA

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.

Teologian tohtori. Väitöskirja Incarnation and Physics – 
Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrance 
(Oxford University Press, 2002) käsitteli teologian ja 
luonnontieteiden suhdetta.

Syntynyt Kurikassa. Perheeseen kuulu vaimo ja kolme 
aikuista lasta.

”Rahankäyttöönkin pätee se kultainen sääntö, että mitä 
haluat itsellesi tehtävän, tee se myös muille”.

IAN MC EWAN

Lauantai, 
Otava, 2020.

Kirja kuvaa ta-
pahtumia yhden 

vuorokauden aikana neu-
rokirurgi Henry Perownen 
elämässä. Hieno kerronta 
tarkastelee monia inhimil-
lisen elämän ulottuvuuk-
sia mieleenpainuvalla ja 
opettavaisellakin tavalla. 
Romaani jättää paljon 
ajateltavaa.

ARKKIPIISPAN KIRJAVINKKI
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Kirkkoherrat ovat omissa seurakunnissaan 

hengellisen ja toiminnallisen työn esimiehiä 

ja hallintojohtaja tai kiinteistöjohtaja hoita-

vat kiinteistöt tai hautausmaitten ja keittiön 

henkilökunnan esimiestehtävät. Kirkossa 

johtajuus on hyvin laajalle jaotettua. Mei-

dän luterilaisessa kirkossa ei yhtä suvereenia 

johtajaa ole.

Onko sitten paljon takapiruja? Organisaa-
tioissa, joissa ei ole selkeätä johtajaa, on 
yleensä harmaita eminenssejä.

Kyllähän meidän vastuualueemme ovat 

varsin selkeät. Kirkkohallituksen kanslia-

päällikkö on merkittävä vallankäyttäjä kir-

kossa. Hän vastaa kirkkohallituksen kont-

torin toiminnasta, ja hänellä on alaisia 

kaikkiaan parisen sataa. Meillä on yhdek-

sän tuomiokapitulia, joissa kussakin run-

sas kymmenen työntekijää. Piispa johtaa 

tuomiokapitulin toimintaa. Kirkossa on siis 

keskushallinto, jota johtaa kansliapäällikkö, 

ja piispat omilla alueillaan.

Piispa pystyy myös vaikuttamaan oman 

alueensa seurakuntiin. Turussa arkkipiis-

pan vastuulla ovat siis Turun ja Kaarinan 

yhdeksän suomenkielistä seurakuntaa. 

Arkkihiippakunnan muut alueet ovat Turun 

arkkihiippakunnan piispan eli Mari Leppä-

sen vastuulla.

Piispaksi voidaan periaatteessa valita 

kuka tahansa pappi.

Työ eroaa muista piispoista ennen kaik-

kea siinä, että tässä on hyvin paljon valtakun-

nallisia tehtäviä. Arkkipiispan rooliin kuuluu 

myöskin ulkomaansuhteitten hoitaminen, 

mikä on iso osa nykyistä työnkuvaani.

Kirkon hyväntekijän rooli on vahva, pitäisikö sen antaa 
enemmän rahaa köyhille? Käytännössä kai seurakunnat 
ja yksittäiset jäsenet, ei niinkään kirkon keskusrahasto?

Auttamistoiminta, myös esimerkiksi diakoniatyö, on 

oikeastaan jokaisen kristityn ja seurakuntalaisen tehtävä, 

ei instituution tai organisaation. Se taas nousee teologi-

sesta perustasta, jonka varaan koko ajattelu rakentuu.

Meillä on valtava joukko vapaaehtoisia, jotka antavat 

omaa aikaansa ja osaamistaan seurakunnan diakonityön 

hyväksi. Erilaiset tempaukset ja vaikkapa ruoka-apu toi-

mivat pitkälti heidän voimin. Seurakunta pystyy myös ka-

navoimaan avun tarjoamista ja tuen antamista ihmisille. 

Pelkästään palkatun henkilöstön varaan tätä tukea ei voi 

laskea, resurssit eivät mitenkään riitä siihen.

Meillähän diakonityössä on taloudellisen avustamisen 

perinne aika iso, mutta seurakuntien taloudelliset resurs-

sit ovat tässä suhteessa kiristymään päin. Erityisesti dia-

koniatyöntekijät kuitenkin kokevat riittämättömyyttä siitä, 

että ei ole aikaa riittävästi kohdata ihmisiä ja kuunnella 

heidän ajatuksiaan ja elämänkokemuksiaan.

Mitä sosiaalipolitiikan lohkoja Suomen hyvinvointival-
tio tekee sen verran puutteellisesti, että kirkon täytyy ja 
se voi paikata sitä?

Hyvinvointivaltiohan toimii monessa suhteessa valta-

van hyvin, mutta siellä on sellaisia kohtia, joissa ihminen 

voi pudota ikään kuin tukijärjestelmien väliin. Yhteiskun-

nalla isona kokonaisuutena ei välttämättä ole aina mah-

dollisuuksia paikata nopeasti esimerkiksi lamakausien 

synnyttämiä repeämiä. Kirkon tehtävä ei myöskään ole 

ottaa harteilleen sellaisia asioita, jotka kuuluvat periaat-

teessa yhteiskunnalle. Tästähän aika ajoin käydään kes-

kusteluja, että mikä kuuluu kirkolle ja mikä yhteiskunnalle.

Viime vuosina yksinäiset, erityisesti yksinäiset van-

hukset, pitkäaikaistyöttömät ja pakolaiset ovat tällaisia 

väestöryhmiä, joissa kirkon diakoniatyö on ollut mukana. 

Ruoka-avusta on 
tullut näköjään pysyvä 

osa seurakuntien 
toimintaa.

Piispaksi voidaan 
periaatteessa valita kuka 

tahansa pappi.
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kohde, mihin kerätään kansalaisten apua 

hädässä olevien auttamiseksi.

Kun ihmiset maallistuvat, he eivät vält-
tämättä omaksu tieteellistä maailman-
katsomusta, vaan tilalle tulee kristalleja 
ja ennustajia. On ihmisiä, jotka sanovat 
olevansa hengellisiä, mutta ei uskonnolli-
sia. Yliluonnolliseen uskomisen tarve jää, 
mutta se ei enää kanavoidu valtiokirkkoon. 

Arkkipiispan virka-asunnon työhuoneesta on käynti pieneen 
kappeliin. Edeltäjät ovat jättäneet kirjojaan hyllyyn.

Lapsi- ja nuorisotyön kautta pyritään tavoittamaan syr-

jäytymisvaarassa olevia lapsia, nuoria ja heidän perhei-

tään. Koulun jälkeiset iltapäiväkerhot ovat osoittautuneet 

valtavan hyviksi. Luterilaisen kirkkomme diakoniatyö on 

jo pitkään, 1990-luvun laman alusta lähtien, antanut ruo-

ka-apua. Siitä on tullut tällainen näköjään pysyvä osa kir-

kon ja seurakuntien toimintaa.

Sittenhän on joka vuosi kirkon Yhteisvastuu-ke räys, 

joka on edelleen varsin mittavat mittasuhteet saava val-

takunnallinen keräys joka kevät. Joka vuosi on tietty 
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Joillekuille taas kirkko ei ole tarpeeksi pe-
rinteinen. Kirkko on kahden tulen välissä. 
Onko luterilaisen kirkon hajoamista näky-
vissä? Mistä se saa veto- ja pitovoimaa?

Hyvä kysymys. Toisten mielestä luterilai-

nen kirkko on liian perinteinen, toisten liian 

liberaali. On kauhean vaikea miellyttää kaik-

kia. Niinpä Kirkko on jossain välimaastossa, 

ja meillä on piirteitä molemmista ääripäistä.

On hyvä havainto, että jollain lailla ihmi-

sissä asuu tarve uskonnollisuuteen. Syvässä 

meissä ihmisissä oleva ymmärrys, että jos-

pa tämä näkyvä, kosketeltava ja aistein ha-

vaittava ei olekaan ihan kaikki, mitä on ole-

massa. Se sitten hakee monenlaisia kanavia 

tällainen… käyttäisin sanaa tuonpuoleisuu-

den kaipuu, ja tarkoitan tuonpuoleisuudella 

jotain semmoista, mikä on läsnä nyt jo. Il-

miö, että perinteiset kirkot ja yhteisöt eivät 

enää viehätä samalla tavalla, on jotain hyvin 

yleismaailmallista, vallankin länsimaissa. 

Uskonnollisuuden kentän kirjavoituminen 

on johtanut siihen, että myös perinteiset 

uskonnolliset yhteisöt joutuvat miettimään 

omaa paikkaansa ja tapaansa olla tässä ajas-

sa uudella tavalla.

Mitään merkkiä kirkon hajoamisesta ei ole, vaikka sii-

hen kuuluvien prosentuaalinen osuus Suomessa asuvista 

on pienenemässä. Tämä johtuu paitsi kirkosta eroamises-

ta myös maahanmuutosta.

Luterilaisen kirkon rooli yhteiskunnassa on edelleen 

sillä tavalla vahva, että vaikka jäsenmäärä vähenee tule-

vinakin vuosina, ellei ihmettä tapahdu, niin sen asema 

ja painoarvo perinteisenä pääuskontona säilyy maamme 

suurimpana uskonnollisena yhteisönä.

Myös ammattiyhdistysliike ja muut isot yhteisöt kär-

sivät samasta ilmiöstä, jossa johonkin isompaan yhtei-

söön kuuluminen ei enää ole niin merkittävä tekijä omalle 

identiteetille. On isoja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka 

heijastuvat myös kirkon elämään.

En pohtisi, miten kirkko voi säilyttää asemansa, vaan 

miten kirkko voi jatkossakin palvella ihmisiä. Pitäydytään 

siihen, minkä takia kirkko on olemassa, eli että me uskom-

Myös ammattiyhdistysliikkeet 
kärsivät samasta ilmiöstä.
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En pohtisi, miten kirkko voi säilyttää 
asemansa, vaan miten kirkko voi 

jatkossakin palvella ihmisiä.
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me Jumalaan, joka rakastaa ihmisiä ja joka haluaa ihmisille 

hyvää. Niin vaikeaa kuin se välillä onkin, niin se pystyy tuo-

maan tämän maailman ja mielettömyyden keskelle edes 

jotain valoa ja toivoa. Jos tämä näkökulma katoaa, voi ky-

syä, mitä virkaa tai merkitystä kirkolla on, ellei se sitä omaa 

alkuperäistä viestiänsä pysty tuomaan tälle ajalle.

Onko Taivas
a) Suomi 1950-luvulla
b) viiden tähden lomakeskus
c) harppuja pilvien päällä
d) täydellistä yhteyttä ja tietoisuutta Jumalasta
e) muu, mikä?

Vaihtoehto d on ehkä lähimpänä, mutta en vaatisi mi-

tään täydellistä yhteyttä. Taivas on minusta jotain sellais-

ta, joka on jo nyt läsnä. Toinen todellisuus, joka rakentuu 

hyvyydelle ja rakkaudelle, joka on helppo kadottaa näkö-

piiristä, mutta on kuitenkin oleellinen sen kannalta, että 

me ihmiset jaksamme. Taivas ei odota meitä vasta tämän 

elämän jälkeen, vaan jospa siinä elämäntilanteessa, jossa 

nyt olemme, on nähtävissä edes häivähdys Taivasta?

Sanotaan, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että an-
toi ainoan poikansa kuolla meidän syntiemme tähden. 
Mutta Jumala oli itse päättänyt, että jonkun on kuolta-
va. Mikä logiikka tässä on?

Kristillisen käsityksen mukaan Jeesus historiallisena 

hahmona on Jumala, joka tuli ihmisten keskelle. Hän eli 

ihmisen elämän ja tuli niin lähelle ihmistä kuin olla voi 

osoittaakseen rakkautensa. Hän otti myös ihmisen rajalli-

suuden ja synnit kantaakseen. Kun hän kuolee ristillä, hän 

kokee olevansa kaikkien hylkäämä ja syyttämä. Kristus otti 

jopa ihmisen kuoleman kantaakseen. Tähän perustuu se, 

kun hän nousi ylös kolmantena päivänä ja sanomme, että 

Kristus voitti kuoleman.

Kun puhumme Jeesuksesta, emme puhu pelkästään 

hänen ristinkuolemastaan ja sovituksesta vaan siitä, mitä 

Jumala Jeesuksena teki: kohtasi ihmisiä, toi toivon…

Miksi yhtään kenenkään tarvitsisi kuolla ristillä todis-
taakseen, että rakastaa, tai ylipäänsä mistään syystä?

Jeesus oli myös ihmisten vihan kohde. Ihmisethän 

hänet tappoivat. Hän oli liikaa oman aikansa uskonnolli-

sille auktoriteeteille. Hänen haluttiin kuolevan.

Lähinnä roomalaiset valloittajat. Ristiinnaulitseminen 
on roomalainen teloitustapa, juutalaisessa oikeudessa 
kuolemaantuomitut hirtettiin.

Heidät saatiin mukaan. Uskonnollisil-

le johtajillehan Jeesus oli liikaa, koska hän 

opetti Jumalasta ihan eri tavalla kuin he itse 

olivat oppineet ja opettaneet. He saivat roo-

malaisen miehitysvallan puolelleen. Pilatus-

han ei halunnut evankeliumin kertomusten 

mukaan tappaa Jeesusta.

Siihen aikaan Palestiinassa oli paljon va-
pautusliikkeitä ja ”haukkoja”, kuten Jeesus 
ja Barabbas. Jeesus oli vähän kuin Risto 
Ryti, josta Suomen eduskunta teki sijais-
kärsijän. Juutalaisille johtajille (kyyhky-
sille) oli vain tärkeintä, että pidetään välit 
roomalaiseen valloittajaan.

Siihen ainakin vedottiin, että ei tulisi le-

vottomuuksia.

Evankeliumit kirjoitettiin sellaiseen ai-
kaan, kun Palestiinassa oli taas levotto-
muuksia ja juutalaiset olivat huonossa 
huudossa Rooman imperiumissa. Kristi-
tyille oli ehkä intressissä tehdä pesäeroa 
juutalaisiin, ja kirjoittaa tarina vähän roo-
malaisia kaunistellen? Tai Pontius Pilatus 
saattoi hyvin vetäytyä vastuusta, mutta 
kaikki tiesivät, mitä kuuluu tehdä.

Kiinnostava ajatuskulku, mutta en osaa 

tähän tämän kummemmin vastata. Näin 

minä itse hahmotan tämän ison, tosi tärkeän 

kysymyksen.

Jumala on kaikkivaltias, mutta silti Paho-
lainen saa olla olemassa ja toimia. Onko 
Paholainen Jumalalla töissä?

Kysymys Paholaisesta on sellaista, mi-

hin luterilainen kirkko ei ole ainakaan viime 

vuosikymmeninä enää juurikaan keskitty-

nyt. Pahuus ainakin on todellista. Koko Uusi 

ja miksei Vanha Testamenttikin alleviivaavat 

sitä, että paha ei voita. Myös paha voi kään-

tyä hyväksi.

Joistain kristillisistä kuvastoista tulee 

mieleen, että onko Paholainen vain yritys ul-

koistaa sitä pahuutta, johonka vähintään tai-

pumus asuu meissä ihmisissä? Pahuuden ul-

koistaminen on aina vaarallista, vallankin, jos 

se ulkoistetaan toiseen ihmiseen ja kansaan.
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Teologian historiassa on monenlaisia 

tulkintoja Paholaisesta. Me emme halua pu-

hua Paholaisesta vaan Jumalasta, joka on 

voittanut pahuuden.

Kun puhutaan taloudesta, niin on rahan 

käytön etiikka: Raha on sinänsä neutraali, 

mutta sitä voidaan käyttää hyvään ja pahaan. 

Rahaa voidaan ansaita rehellisin, kunnialli-

sin menetelmin, mutta myös väärin, epäeet-

tisin menetelmin. Pahan problematiikka tu-

lee vahvasti mukaan myös talouselämään.

Kyllähän Jeesus kritisoi niitä, joille raha 

on kaiken elämän keskipiste. Jeesus ei si-

nänsä ollut rahaa vastaan, vaan sellaista 

rikastumisen vimmaa, joka unohtaa lä-

himmäiset. Siinä hän hahmotti pahuuden 

mahdollisuuden.

Jumalalla on ikuinen suunnitelma, mutta 
silti ihmisiä kehotetaan rukoilemaan häntä. 

Eli Jumala voi poiketa ikuisesta suunnitelmastaan, jos 
joku pyytää oikein kauniisti?

Tuhannen ja yhden yön tarinoissa Pullon Henki lu-

paa toteuttaa kolme toivetta. Kristitynkin rukouselämässä 

saattaa olla tällaisia piirteitä, että jos en saa, mitä rukoilen, 

niin Jumala ei minusta piittaa tai ei ole edes olemassa. 

Rukous ei kuitenkaan ole sitä, että esitän toivelistaa Ju-

malalle.

Mikä on Jumalan ikuinen suunnitelma? Jumala toi-

voo, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ja voisivat kokea 

elämänsä lahjana, ja että olisi toivoa tulevaisuudesta jopa 

tämän ajallisen elämän jälkeen.

Rukoilun idea ei ole se, mitä ihminen tekee. Silloin ih-

minen ajattelee, että minä olen täällä ja Jumala tuolla, ja 

millaisiakohan sanamuotoja se minulta odottaa. Kuinka 

esittäisin asiani, jotta Jumala olisi minulle suosiollinen?

Rukous voi olla sanallista tai sanatonta, mutta rukous 

on ennen kaikkea sitä, että tietoisesti asettaudun Jumalan 

huomion keskipisteeksi. Näkökulma ei olekaan, että minä 

tarkastelen Jumalaa, vaan että Jumala näkee minut eikä 

ole jossain tuolla ylhäällä.

Kun rukoilen ja pyydän, että Jumala antaisi jonkun 

sairastuneen parantua, en kuvittele, että Jumala muut-

taa suunnitelmiaan! Luterilainen kirkko ei opeta fatalis-

mia, että olisi jokin tarkkaan määritelty, deterministinen 

elämänpolku, jonka Jumala on suunnitellut. Puhumme 

mieluummin johdatuksesta, joka on paljon väljempi, ar-

mollisempi ja avarampi ajatus siitä, millä lailla Jumala on 

mukana arjessa.

“Jeesus ei sinänsä ollut 
rahaa vastaan.”

Luterilainen kirkko ei opeta fatalismia, 
että olisi jokin tarkkaan määritelty, 

deterministinen elämänpolku,
jonka Jumala on suunnitellut.
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Koonnut
SUSANNA BELL

Väitöskalenteri

KTM Mariia Syväri esitti väi-

töskirjansa ”Chasing Impact 
– How Hybrid New Ventures 
Shape Markets for Sustainabil-
ity” julkisesti tarkastettavaksi 

Turun yliopistossa 14.10.2022.

OTL Peter Sandell esitti väitös-

kirjansa ”Pelastuspalkkio ja 
yhteinen haveri” julkisesti tar-

kastettavaksi Turun yliopistossa 

perjantaina 14.10.2022.

Teemu Pekkarinen väitteli 

15.10.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnassa 

aiheesta “Studies in Pricing Un-
der Asymmetric Information”.

KTM Anila Kiran väitte-

li 21.10.2022 Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulussa aihees-

ta ”Essays on the interplay 
between directors’ social 
networks and reputation cap-
ital, corporate reporting, and 
demand for audit quality”.

Anustup Kundu väitteli 

24.10.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekun-

nassa aiheesta “Essays on Eco-
nomic Preferences and Social 
Mobility : Evidence from India”.

Jorge Jesús Soria Ruiz-Ogarrio 

väitteli 11.11.2022 Helsingin yli-

opiston valtiotieteellisessä tie-

dekunnassa aiheesta “Mining 
Incentives in Proof-of-Work 
Blockchain Protocols”.

Master of Social Sciences 

M.SocSc Abdalla Ali Duh väitteli 

18.11.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnas-

sa aiheesta ”Transnational Islam 
and Development – A Study on 
Islamic Schools in North-East-
ern Kenya and the Puntland 
Region of Somalia”.

Yhteiskuntatieteiden maiste-
ri Maiju Tannisen sosiologian 
alan väitöskirja ”The Data-driv-
en Customer Relationship in 
Behavioral Life Insurance” tar-
kastettiin julkisesti Tampereen 
yliopiston yhteiskuntatietei-
den tiedekunnassa 18.11.2022.

OTM, KTM Julia Ahlfors väitteli 

26.11.2022 Helsingin yliopiston 

oikeustieteellisessä tiedekun-

nassa aiheesta ”Kaupallisten so-
pimusten irtisanominen”.

PhD Jawaria Khan väitteli 

28.11.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnas-

sa aiheesta ”The paradox of in-
ternationalisation in Finnish 
academia through the lens of 
social scientists – more attrac-
tion and less integration”.

FT Valerie Goby esitti väitöskir-

jansa ”Emirati women’s liminal 
economic agency: Gendered 
space within modernity and 
tradition” julkisesti tarkastetta-

vaksi Turun yliopistossa perjan-

taina 2.12.2022.

VTM Jenni Haukio väitteli 

2.12.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekunnas-

sa aiheesta ”Avoimen vuorovai-
kutteisuuden ideaalista sisäi-
sen mobilisaation realiteettiin? 
– Puolueiden digitaalisen vaa-
likampanjoinnin strategiset 
ulottuvuudet ja dilemmat”.

FM Savi Virolainen väitteli 

2.12.2022 Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisessä tiedekun-

nassa aiheesta ”Essays on mix-
ture autoregressive models 
with applications to macroeco-
nomics  and finance”.

Yhteiskuntatieteiden maisteri 

Sakari Ilomäen sosiaalipsyko-

logian alaan kuuluva väitös-

kirja ”Distant but present. Re-
building intersubjectivity in 
video-mediated interaction” 

tarkastettiin julkisesti Tampe-

reen yliopiston yhteiskuntatie-

teiden tiedekunnassa lauantaina 

3.12.2022.

TaM Lasse Granroth väitte-

le 15.12.2022 Aalto-yliopiston 

tuotantotalouden laitoksella 

aiheesta “Role of individuals 
and groups in organizational 
cultur al changes”.
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FT Valerie Goby esitti väitöskirjansa ”Emirati wom-
en’s liminal economic agency: Gendered space 
within modernity and tradition” julkisesti tarkastet-
tavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.12.2022.

Mistä keksit tutkia digitaalisten 
hyvinvointipalveluitten tuot-
taman datan käyttöä henkiva-
kuutuksissa?

Olin ollut maisteriopinnoissa 

kiinnostunut sekä vakuutta-

misesta yhteiskunnallisena il-

miönä että siitä, miten ihmiset 

käyttävät digitaalisia hyvinvoin-

titeknologioita ja mittaavat it-

seään. Interaktiivisissa henki-

vakuutuksissa yhdistyivät nämä 

molemmat kiinnostavat ilmiöt. 

Vaikka aiheen yhteiskunnalli-

nen merkitys oli nousussa, oli 

siitä verrattain vähän empiiristä 

tutkimusta, joka keskittyisi juuri 

vakuuttajien ja asiakkaiden kä-

sityksiin ja käytäntöihin.

Mikä oli yllättävintä?

Yllättävintä oli se, miten paljon 

sekä vakuutusasiakkaiden että 

vakuutusammattilaisten parissa  

syntyi keskustelua asiakkaiden 

itsemääräämisoikeudesta. Taval-

lisesti ajatellaan, että ihmisiä 

huolestuttavat digitaalisten tek-

nologioiden vaikutukset heidän 

yksityisyyteensä. Tutkimuksee-

ni osallistuneet henkilöt puhui-

vat kuitenkin paljon enemmän 

siitä, miten interaktiiviset va-

kuutukset yhtäältä vaikuttavat 

ihmisten kykyyn tehdä omia 

päätöksiä ja hallinnoida itseään 

ja toisaalta, milloin ne kontrol-

loivat liikaa. Niinpä autonomian 

arvo näyttäytyi tutkimuksessani 

keskeisenä asiana suhteessa da-

taohjautuviin vakuutuksiin.

Tunteet ja arvot pitäisi väitös-
kirjasi mukaan ottaa paremmin 
huomioon datateknologioissa. 
Miten tämä tapahtuisi?

Teknologian kehittämisessä olisi 

hyvä huomioida se, että ihmiset 

tarvitsevat tilaa pohtia, määrittää 

ja säädellä datasuhteitaan. Jat-

kuva, saumaton ja personoitu 

datateknologian läsnäolo ei ole 

aina paras ratkaisu. Yksilöiden 

harjoittaman kontrollin ja data-

suhteiden hallinnoimisen lisäksi 

näen, että tarvitsemme vahvaa 

lainsäädäntöä turvaamaan ih-

misiä liian tunkeilevilta ja pakot-

tavilta datasuhteilta.

MAIJU TANNINEN
Maiju Tanninen toimii tutkijana 

Helsingin yliopiston kuluttajatutki-
muskeskuksessa.

Kuva: Jonne Renvall

Väittelijän vastaukset

Mitä haluat tutkia seuraavaksi?

Haluan jatkaa vakuutuksen ja 

datateknologioiden tutkimista 

hieman väitöskirjaa laajemmis-

ta näkökulmista. Tällä hetkel-

lä minua kiinnostaa erityisesti 

jälleenvakuutusyhtiöiden mer-

kitys uudenlaisten datakäytän-

töjen edistäjinä. Samoin olisi 

kiinnostavaa tarkastella vakuu-

tusyhtiöille palveluja tarjoavien 

datayhtiöiden roolia: näillä yhti-

öillä on mahdollisesti merkittä-

vä rooli siinä, miten ja millaisek-

si vakuutusyhtiön ja asiakkaan 

välinen suhde rakentuu. Ha-

luaisin myös päästä tekemään 

laajempaa yleiseurooppalaista 

vertailua uusien vakuutustuot-

teiden markkinoista.
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Mitä yhteistä on Margaret Mitchel-

lin Pulitzer-palkitulla romaanilla 

Tuulen viemää, George Floydilla ja 

kapitalismilla? Itse asiassa yllättä-

vänkin paljon.

Yhdysvallat 2020-luvulla on 

edelleen rodun ja orjuuden merki-

tyksen ymmärtämisen osalta jakau-

tunut yhteiskunta. George Floydin 

kuolema poliisin brutaalien ottei-

den johdosta vuonna 2020 käynnisti 

useiden samankaltaisten tapausten 

myötä isot mielenosoitukset ja jopa 

mellakat amerikkalaisissa kaupun-

geissa. Viesti oli myös harvinaisen 

selvä: mustien amerikkalaisten ase-

ma on monessa mielessä tänäänkin 

huonompi kuin valkoisten. Kansa-

kunnan eheyttäminen 1860-luvun 

sisällissodan jälkeen 160 vuoden ai-

kana ei ole onnistunut.

Koko prosessikin on edennyt 

nytkäyksin. Ensin oli brutaali sisäl-

lissota, jossa kuoli arviolta yli 700 

000 amerikkalaista. Yksi sodan pe-

rimmäisistä syistä oli orjuus, mikä 

oli erittäin hankala kysymys ratkais-

ta laajenevassa valtiossa.

Miten Tuulen viemää tähän 

liittyy, etenkään talouden kannal-

ta? Ensinnäkin tämä romaani on 

yksi amerikkalaisen kaunokirjal-

lisuuden klassikoista, ja siitä tehty 

elokuva muodostui aikansa Hol-

lywood-spektaakkeliksi. Se on su-

kupolvien ajan muovannut ihmis-

ten käsityksiä.

Kirjan tapahtumat sijoittuvat 

Georgian osavaltioon sisällisso-

dan aikana ja sen jälkeen, mitä pe-

riodia yleisesti kutsutaan nimellä 

Reconstruction (jälleenrakennus, 

1865–1877). Kirjan päähenkilö on 

yläluokkaisen O’Haran perheen 

vanhin tytär Scarlett.

MARGARET MITCHELL 
Gone with the Wind

Macmillan Publishers
Yhdysvallat, 1936 

Suomennos Maijaliisa Auterinen
Tuulen viemää

Otava, uusin painos 2008

Syvän etelän 
taloushistoriaa?
Klassikon uudelleenarviointi nykytutkimuksen valossa.

Teksti
JARI ELORANTA
Talous- ja sosiaalihistorian professori
Helsingin yliopisto
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Tarina on sisällöltään traaginen rak-

kaustarina, missä yhteiskunnan rakentei-

den mureneminen ympärillä pirstaloi myös 

Scarlettin elämän. Se on samalla kuvaus oi-

kukkaasta ja itsekkäästä nuoresta naisesta, 

jonka kohtalo nivoutuu toisen päähenkilön, 

Rhett Butlerin, ympärille. Scarlettin mieli 

vaihtuu moneen kertaan tarinan aikana sen 

suhteen, kenen miehen kanssa hän haluaisi 

lopulta viettää elämänsä. Tarinaan sisältyy 

paljon proosallista kerrontaa Scarlettin per-

heen traagisista vaiheista. Lopulta tarinalla 

ei ole onnellista loppua, vaan Scarlett oppii 

ymmärtämään elämänsä tarkoituksen vas-

ta Rhettin lähdettyä. Päällisin puolin kirjan 

keskeisin viesti liittyy sisällissodan ja sen 

jälkeisen ajan traagisiin tapahtumiin, jolloin 

Syvän etelän (Deep South) yhteiskunta hajo-

si ihmissuhteiden rinnalla.

Suurimmassa roolissa kirjassa on kuiten-

kin, ainakin taloushistorioitsijan näkökul-

masta, kuvauksen taustalla vaikuttava yh-

teiskunta sekä sisällissota prosessina. Asuin 

itse 2000-luvulla melkein 15 vuotta Poh-

jois-Carolinassa, joten tunnistan kuvauk-

sessa Georgiasta useita elementtejä kuten 

Etelän tavat, yhteisöllisyyden, piilotetun ra-

sismin ja esimerkiksi ruokakulttuurin. Kir-

jan tapahtumia voi peilata myös uudemman 

talous- ja sotahistorian sisällissodan ja sen 

jälkeisen ajan tutkimuksella. Sisällissota oli 

erittäin traaginen konflikti, kuten tämänkal-

taiset sodat yleensä.

Vaikka laajemmassa amerikkalaisessa 

keskustelussa edelleen mainitaan monia 

syitä sodalle, sen perimmäinen syy oli silti orjuus ja se, 

mitä se merkitsi etelävaltioille. Kuten tutkijat ovat todenta-

neet, etelävaltioissa käytetty plantaasitalous ja orjuus oli-

vat taloudellisesti kannattavia, ja ne eivät olisi luopuneet 

orjuudesta ilman sotaa. Plantaasien tuottavuus oli varsin 

korkealla tasolla, ja orjuudella oli siinä keskeinen rooli. Or-

jien tarinat olivat hyvin surullisia, vaikka heidän kohtelus-

saan oli erilaisia muotoja.

Kirjan ihannoiva ja jopa naiivi kuva perheelle uskolli-

sista orjista on tämän kuvan valossa erittäin kyseenalai-

nen. Kirjassa ei myöskään mainita fyysisiä rangaistuksia, 

jotka saattoivat olla varsin brutaaleja. Hahmot kuten Mam-

my ja Pork ovat epähistoriallisia stereotypioita, joiden ole-

massaolo esitetään nimenomaan valkoisten elämän ja 

rationaliteetin kautta. Myös seksuaalinen väkivalta naisor-

jia kohtaan oli tavallista, samoin perheiden erottaminen. 

Esimerkiksi tutkijoiden löytämät kuvaukset karanneiden 

orjien metsästyksestä ja rangaistuksista ovat jyrkästi risti-

riidassa kirjan romantisoidun näkemyksen kanssa.

Kirjassa esitetään toki kuvaus yhteiskunnasta nimen-

omaan valkoisten eliittien näkökulmasta, missä patriar-

kaalinen suhtautuminen ”yksinkertaisiin” ja apua vaati-

viin mustiin oli tavallista. Orjat olivat kuitenkin pääosin, 

niin julmalta kuin se kuulostaakin, työvoimana käytettä-

viä hyödykkeitä, joita myytiin ja ostettiin plantaasinomis-

tajien ehdoilla.

Debatti orjuuden julmuudesta ja taloudellisista ulot-

tuvuuksista on jatkunut yhteiskuntatieteilijöiden ja his-

torioitsijoiden piirissä ainakin viimeisen 60 vuoden ajan. 

Taloushistorian klassiset tutkimukset kuten Robert Foge-

lin ja Stanley Engermanin Time on the Cross (1974) osoit-

tivat jo selkeästi orjuuden taloudellisen kannattavuuden. 

Heidän argumenttinsa esimerkiksi orjien rangaistusten 

maltillisesta määrästä ovat tosin kestämättömiä uudem-

man historiallisen tutkimuksen valossa.

Suurimmassa roolissa 
yhteiskunta sekä 

sisällissota prosessina.

Ihannoiva ja jopa 
naiivi kuva perheelle 
uskollisista orjista.
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PLANTAASITALOUDEN POHJA

Orjuuden vaikutus amerikkalaiseen yhteiskuntaan yhtenä 

määrittävänä rakenteena on ilmiselvä, mutta sen juuret ja 

laajuus ovat suuren keskustelun kohteena myös nykypäi-

vänä. Esimerkiksi The New York Timesin toimittajien laaja 

1619 Project, missä pyrittiin osoittamaan orjuuden kuulu-

neen olennaisena osana amerikkalaista identiteettiä heti 

ensimmäisistä uudisasukkaista saakka, on ollut erittäin 

suuren tieteellisen ja julkisenkin keskustelun kohde. His-

toriantutkijat ovat kritisoineet projektin liiallisia oletuksia 

ja heikkoa lähdepohjaa, ja orjuuden rooli oli ilmeisen pieni 

vielä 1700-luvullakin. Varsinaisen plantaasitalouden poh-

ja luotiin vasta 1800-luvun alkuvuosikymmeninä, osaksi 

uusien teknologioiden (esimerkiksi ”cotton gin”, puuvillan 

poimintaa tehostanut väline) myötä.

Orjuuden vaikutukset ja laajuus ovat myös viimeisen 

20 vuoden aikana virinneen uuden tutkimussuuntauksen, 

New History of Capitalism, keskiössä. Tämän historioitsi-

joiden dominoiman tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat 

muun muassa orjatalouden taloudellisen 

merkityksen ylimitoittaminen (jopa 50 pro-

senttiin taloudellisesta toiminnasta ennen 

sisällissotaa) sekä puuvillan maailmankau-

pan tärkeä rooli orjuuden ylläpitämisessä.

Ensimmäisen väitteistä ovat taloushis-

torioitsijat osoittaneet vääräksi, sillä talou-

delliset vaikutukset olivat kansantalouden 

tilinpidon mukaan ehkä kymmenesosa väi-

tetystä, mutta toista ei voida kiistää. Puuvilla-

talous piti Etelän taloutta kannattavana, eikä 

siihen olisi tullut muutoksia ilman sisällisso-

taa, kuten esimerkiksi Sven Beckert Empire 

of Cotton -kirjassaan (2014) toteaa.

KU KLUX KLAN

Tuulen viemää -kirjassa kuvataan laajalti 

niin sanottua uudelleenrakennuksen aikaa, 

mikä on varsin harhaanjohtava termi, sil-

Teksti
JARI ELORANTA
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lä ajanjakso koettiin Etelässä sorron ajaksi. 

Liittovaltion joukot ja poliitikot saapuivat 

tuhansittain Etelään muokkaamaan niiden 

politiikkaa ja taloutta sekä liittämään ne ta-

kaisin Yhdysvaltoihin. Pohjoisen saarnaajat 

ja onnenonkijat otettiin, syystäkin, skepti-

sesti vastaan, sillä he ottivat haltuunsa paljon 

maata ja muuta omaisuutta. Tätä prosessia 

kuvataan kirjassakin varsin onnistuneesti.

Uudelleenrakennuksen politiikalta ka-

tosi myös poliittinen tuki varsin nopeasti, 

ja Etelässä nousivat rasismi ja vanha eliit-

ti uudelleen valtaan. Samalla perustettiin 

muun muassa pahamaineinen Ku Klux Klan. 

Kun valkoiselta eliitiltä katosi kilpaileva vas-

tapooli, vapautettujen orjien asema huononi 

jälleen. Sisällissota siis pystyi poistamaan or-

juuden instituutiona, mutta se ei 1800-luvul-

la pystynyt mittavasti parantamaan mustien 

asemaa yhteiskunnassa. Siihen vaadittiin 

maailmansodat ja kansalaisoikeusliike sekä 

viimeisen 50 vuoden aikaiset uudistukset.

Toisaalta mustien yhteiskunnalliset oi-

keudet ovat edelleen rajoitetut ja osallis-

tuminen niin sanottuun amerikkalaiseen 

unelmaan hankalaa. Erilaiset köyhyyden ja 

muiden oikeuksien puuttumisen jatkumot 

näkyvät vielä tänäkin päivänä Yhdysval-

loissa, ja seuraavat mellakat kytevät verhon 

takana. Uudelleenrakennus oli lopputulok-

siltaan laiha ja orjuuden epäkohdat jatkui-

vat eri muodoissaan seuraavan 150 vuoden 

ajan, ja jatkuvat varmasti vielä pitkälle tule-

vaisuuteen.

KONFEDERAATION KANNATUS 

Mainitsen tässä vielä yhden Yhdysvalto-

jen sisällissotaan liittyvän myytin, eli kuka 

taisteli Konfederaation puolella. Jotkut ai-

emmat tutkijat ovat väittäneet sodan olleen 

eliittien alkama ja köyhien taistelema, ”rich 

man’s war, poor man’s fight”. Tästä on käyty 

debattia sisällissodan tutkijoiden piirissä jo 

vuosikymmeniä.

Uusin tutkimus kuitenkin osoittaa tämänkin pienis-

tä otoksista juontuvaksi harhaksi. Sodassa taisteli Ete-

lävaltioiden puolesta sekä rikkaita, keskiluokkaisia että 

köyhempiä. ”Etelän asia” koski koko väestöä, ja taistelu ei 

ollut pelkästään orjuudesta vaan koko yhteiskuntajärjes-

tyksen säilyttämisestä. Rasismi kuului siihen olennaisena 

osana, etenkin älyllisenä oikeutuksena orjuudelle. Sama 

mentaliteetti oli tavallista eri länsimaissa ja konkretisoitui 

1800-luvun kolonisaatioaallon aikana. Joissakin maissa 

historiasta on opittu ja yhteiskunta on eheytynyt parem-

min, toisissa, kuten esimerkiksi juuri Yhdysvalloissa, Ja-

panissa ja Belgiassa, huonommin.

Onko Mitchellin kirja siis edelleen relevantti ja luke-

misen arvoinen? Se on erittäin seikkaperäinen kuvaus 

sisällissodasta ja Etelästä nimenomaan valkoisen eliitin 

näkökulmasta. Kannattaa tosin ottaa huomioon, että kir-

jassa on yli 1 400 sivua. Se ei siis ole mikään kevyt paket-

ti. Proosallinen kuvaus yhteiskunnan romahduksesta ja 

uudelleenrakennuksesta on eeppinen mosaiikki, missä 

rakkaustarina on vain osa kokonaisuutta. Vaikka sen kuva 

orjuudesta ja sen merkityksestä on historiallisesti ja talou-

dellisesti jossain määrin vääristynyt, kuvaa se silti hyvin 

etelävaltion valkoisen plantaasiluokan ajattelua.

Samoin sen kautta voi alkaa ymmärtää sisällissodan 

välttämättömyyttä ja sen seurauksia, etenkin rotuerotte-

lua ja kansalaisoikeuksista taistelua, myös nykypäivänä. 

Orjuus oli keskeinen ja kannattava osa taloudellista toi-

mintaa, ja sen juuria ei sodalla tai yhteiskunnallisilla uu-

distuksilla pystytä ratkaisemaan. Tämä on hyvä opetus 

käyttäytymisen ja instituutioiden jatkumoista myös nyky-

päivän poliitikoille ja yhteiskuntatieteilijöille.
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TEM:n asettaman työryhmän tavoittee-
na oli laatia tilannearvio energiakriisin 
aiheuttamista muutoksista yritysten 
toimintaympäristöön. Tilannearvios-
sa otettiin huomioon eri toimialojen 
erityispiirteet ja arvioitiin muuttuneen 
toimintaympäristön vaikutuksia eri 
toimialoihin, sekä erityisesti sitä, 
miten energian hinnannousu vaikuttaa 
yritysten kannattavuuteen, rahoitusti-
lanteeseen ja kykyyn selvitä lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä.

Työryhmä sai tilannearvionsa 
val miiksi ja sen tekeillä ollutta muis-

Työryhmän tilannearvio yritysten muuttuneesta 
toimintaympäristöstä valmistui

Eero Lehto palkittiin Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Laboren edeltäjässä, Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tutkijan, tutkimuskoordinaattorin ja ennustepäällikön tehtävissä pit
kään työskennelleelle Eero Lehdolle myönnettiin arvostettu Eino H. Laurila kansantulomitali.

tiota käsiteltiin 10.11.2022 hallituksen 
varautumisen ministerityöryhmän 
kokouksessa.

Tilannearviossa todetaan, että 
vaikka energian hinnannousu heikentää 
yritysten kannattavuutta ja lisää riskejä, 
kokonaisuudessaan talous- ja työlli-
syystilanne on vielä suhteellisen hyvä.

Työryhmä tarkasteli arviotaan 
varten laajasti toimialojen ja yritysten 
ajankohtaista tilannetta hyödyntäen 
useita eri tietolähteitä, kuten VATT:n 
yhteyteen perustettua Datahuonetta, 
Suomen Teollisuussijoituksen kyselyn 

alustavaa analyysiä, toimialoille tehtyä 
kyselyä sekä eri tilastotietoja.

Työryhmään kuului asiantuntijoita 
eri ministeriöistä (TEM, VM, LVM, YM 
ja MMM) sekä johtaja Mika Maliranta 
Laboresta ja professori Otto Toivanen 
Aallosta. Työryhmän puheenjohtajana 
toimi teollisuusneuvos Sampsa Nissi
nen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän muistion ja lisätiedot löydät 
https://labore.fi/julkaisu/tyoryhman-ti-
lannekuva-toimialojen-yritysten-muuttu-
neesta-toimintaymparistosta-valmistui/

Työ ja elinkeinoministeriön 20.10. asettaman työryhmän laatima tilannearvio yritysten muuttuneesta toimintaympäristöstä val
mistui ja sen tekeillä ollutta muistiota käsiteltiin 10.11.2022 hallituksen varautumisen ministerityöryhmän kokouksessa.

Eino H. Laurila -kansantulomitalin 
vastaanottanut Eero Lehto toimi 
Laboressa pääosan urastaan (vuosina 
1989–2018), ja hänen ensimmäisenä 
tehtävänään oli sovittaa kansantalou-
den tilinpidon kehikko tutkimuslaitok-
sen ennustejärjestelmään. 1990-luvun 
puolivälistä Eero Lehto oli keskeisesti 
mukana talouden ennusteiden laadin-
nassa, jossa perehtyneisyys kansanta-
louden tilinpitoon oli välttämätöntä.

Tutkimustoiminnassa Lehto oli 
erityisen kiinnostunut markkinoiden ja 
yritysten käyttäytymisestä ja julkaisi 

niistä lukuisia artikkeleita. Eero Lehto 
toimi 1980–1986 tutkijana Suomen 
Pankissa pääosin rahapolitiikan osas-
tolla ja vuosina 1986–1988 ekono-
mistina Kansallis-Osake-Pankissa. 
Hän toimi myös useita vuosia Tilasto-
keskuksen kansantalouden tilinpidon 
asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Eino H. Laurila -kansantulomitali 
myönnetään tunnustuksena kansan-
talouden tilinpidon käytöstä talouden 
analysoinnissa ja ennustejärjestelmien 
hyödyntämisessä.
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Haluatko 
uusimmat 
tutkimusuutiset 
sähköpostiisi?

Labore julkaisee kuukausittain 
ilmestyvää uutiskirjettä, josta 
saat aina tuoreimmat tiedot 
meillä tehtävästä tutkimuksesta 
ja pääset seuraamaan läheltä 
asiantuntijoidemme työtä mm. 
kuulemisten ja lausuntojen, 
talouden ennustamisen ja muun 
asiantuntijatyön saralla.

 » Tilaa Laboren uutiskirje osoit-
teesta http://eepurl.com/cvUvGj

 » Uutiskirjeen tilauslomake löytyy 
myös Laboren verkkosivuilta osoit-
teesta https://labore.fi

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 
kouluttaminen Suomessa kannattaa

Laboren tekemän ja Opetushallituksen tilaaman selvityksen mukaan koulutus
vientialan kokonaisarvo Suomen taloudessa oli lähes miljardi euroa vuonna 2019. 
Arvonlisästä suurin osa tulee ulkomaalaisten opiskelijoiden valmistumisen jälkei
sestä työpanoksesta Suomessa.

Opetushallituksessa toimivan, suo-
malaista koulutusvientiä vauhdittavan 
Education Finland -ohjelman tavoittee-
na on, että koulutusviennin arvo kasvaa 
miljardiin euroon vuoteen 2030 men-
nessä. Ohjelman Laborelta tilaaman 
tuoreen selvityksen mukaan tavoit-
teeseen päästään selvästi ennakoitua 
nopeammin.

Laboren selvityksessä arvioi-
daan koulutusviennin arvoa Suomen 
kansantaloudelle ja julkiselle sektorille 
Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen 
tuottamien kysely- ja rekisteriaineisto-
jen avulla. Lisäksi selvityksen tulosten 
ja aiemman kirjallisuuden pohjalta 
esitetään toimenpidesuosituksia 
koulutusviennin arvon mittaamiseksi 
tulevaisuudessa.

Koulutusviennin tuomasta vajaan 
miljardin arvonlisästä neljä viidesosaa 
on seurausta ulkomaalaisten tutkin-
to-opiskelijoiden kouluttamisesta 
Suomessa, mistä syntyy merkittävää 
arvonlisää opiskelijoiden kulutuksen ja 
erityisesti valmistuneiden opiskelijoiden 
työpanoksen kautta. Lopuista viides-
osasta merkittävä osa tulee kustannus-
toiminta-alan koulutukseen liittyvästä 
viennistä.

Selvityksen mukaan lukuvuonna 
2019–2020 korkeakoulujen ulkomaa-
laisilla tutkinto-opiskelijoilla oli 81 
miljoonan euron positiivinen vaikutus 
julkiseen talouteen. Laskelmassa on 

huomioitu sekä kyseisenä lukuvuonna 
opiskelijoiden koulutukseen käytetyt 
resurssit että heiltä saadut nettomää-
räiset lukuvuosimaksut. Lisäksi on huo-
mioitu epäsuorat tulonsiirtovaikutukset 
opiskelijoiden kulutuksen ja työnteon 
kautta sekä vuosina 2000–2019 val-
mistuneiden ulkomaalaisten ansaitse-
mien tulojen kautta.

Laboren tutkimusryhmä:
Hannu Karhunen, Milla Nyyssönen, 
Tuomo Suhonen ja Juuso Villanen.

Linkki tutkimukseen: 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkai-
sut/julkaisut/selvitys-suomalaisen-kou-
lutusviennin-taloudellisesta-arvosta
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