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1. JOHDANTO
1.1

Tutkimuksen tausta

”Tarvitsemme yhä enemmän innovaatiota!” – Saksan koulutusministeri sekä
BMMF Frieder Meyer-Krahmer sanoo teknologian ja tutkimuksen liittämisestä
moderniin ekonomiaan.
3.2.2010 hakusanalla ”innovation” Googlen hakukonetta hyödyntäen: 106
miljoonaa hakutulosta 0.34 sekunnissa. Turha sitä on kiistää, innovaatio on tämän
päivän agenda. Miksi me tarvitsemme sitä? Pitääkö innovaatioiden lukumäärän
kasvaa? Mikä on innovaation tarkoitus? Tuleeko innovaatio kiinteäksi osaksi
yhteiskuntaamme?

Teknologian kehittyminen vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun ja talouskasvun
kehitys

vaikuttaa

positiivisesti

muun

muassa

teknologian

kehitykseen.

Organisaatioiden sekä myös kansallisvaltioiden on kyettävä innovatiiviseen
toimintatapaan menestyäkseen kilpailussa, tämä heijastuu myös suoraan yksilön
rooliin. Innovaatiotutkimus on tieteenalana uusi, kuten myös hyvinvointivaltio,
ensisijaisen tärkeää on ymmärtää ympäristö, jossa toimimme ja jonka tuotoksia
olemme. Ideologisesti erilaisesta ympäristöstä (esimerkiksi Yhdysvallat, tai
Englanti) lainatut ideat tai toimintatavat eivät välttämättä toimi, ja lainattujen
toimien seuraukset saattavat olla yhteiskunnassamme hyvin erilaiset kuin
alkuperäisessä kohteessa.

Hyvinvointivaltiota ei ole rakennettu kansallisvaltioiden systeemikilpailua varten,
sen muokkaaminen kilpailuun soveltuvaksi on lähtenyt liikkeelle laajoilla
yhteiskunnan osien yksityistämisillä. Nopeasti kehittyvässä, muuttuvassa sekä
yhdentyvässä maailmassa, esimerkiksi yhteiskunnan talouspolitiikan, teknologisen
kehityksen, työnteon ja samalla yleisen hyvinvoinnin välille on luotava linkit
yhteiskuntakohtaisesti. Lisäksi innovaatiokäsite on abstrakti, eikä sille ole
mahdollista luoda absoluuttista tieteellistä selitystä tai mallia. Taustalla on ajatus,
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ettei teknologian kehitystä ole mahdollista johtaa kestävästi, ilman riittävää tietoutta
toimintaympäristöstä. Tämän vuoksi työssä hyödynnetään humanistista ja teknistä
näkökulmaa määrittämään teknologisen kehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia.
”Nykyihmisen jumaliksi julistetaan tehokkuus, tuottavuus ja älykäs suunnittelu.
Niin kutsutut ”tuottamattomat” ryhmät ja ”riistävä” pääoma on leimattu
yhteiskunnan viholliseksi”, yhteiskuntafilosofian professori Max Horkhaimer
kirjoitti jo vuonna 1947.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet

Tärkeimpänä

tavoitteena

on

tutkia

teknologisen

kehityksen

vaikutuksia

hyvinvointivaltion perusrakenteisiin, historiasta nykypäivään. Kohteina ovat
esimerkiksi

talous,

innovaatiopolitiikka.

työnteko,
Toinen

yrityskulttuuri,

tavoite

on

pyrkiä

peruskoulutus
muuttamaan

sekä

vallitsevaa

innovaatiokulttuurin käsitettä. Samalla pyritään myös uudistamaan yritysten- ja
yhteisöjen johdon ajattelutapaa tulevaisuuteen soveltuvaksi. Tutkimus pyrkii
osoittamaan, että ajattelutavan muutos on jo itsessään innovaatio, joka saattaa
luoda tulevaisuuden merkittävimmän kilpailuedun. Taulukkoon 1 on tiivistetty
työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet.

Tutkimuksen

viitekehys

rakennetaan

siten,

että

sen

avulla

pystytään

hahmottamaan teknologisen kehityksen ja innovaatiojohtamisen asemaa osana
hyvinvointivaltionrakennetta. Suuntautuminen tulevaisuuteen ja edessä oleviin
muutoksiin on myös painoarvoltaan suuri, apuna käytän useita kuluvan vuoden
aikana mediasta poimittuja heikkoja signaaleja. Vuorovaikutuksellisen monesta
lähteestä kerätyn työn perusteella on tarkoitus luoda laaja näkemys siitä, mikä on
todella tärkeää Suomen kehityksen kannalta. Tarkoituksena on luoda keskustelu
sosiologian, yhteiskuntatieteiden sekä markkinatalouden ja teknisten tieteiden
välille. On mielenkiintoista ja toisaalta myös surullista nähdä hyvinvointivaltio ja
sen kansalaiset kansallisvaltioiden välisessä kilpailussa.
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Taulukko 1: tutkimuskysymykset ja tavoitteet
Tutkimuskysymys

Tavoite

1. Mikä on hyvinvointivaltio? Miten se
toimii ja minkä takia sen tunteminen
on olennaista myös
innovaatiopolitiikan kannalta?

Ymmärtää toimintaympäristön tärkeys
ja sen yhteys myös teknologiseen
kehitykseen. Luoda yhteyksiä
humaanisten, yhteiskunnallisten sekä
teknokraattisten tieteiden näkemysten
välille.

2. Miten teknologinen kehitys on
vaikuttanut, vaikuttaa ja tulee
vaikuttamaan hyvinvointivaltion
perusrakenteisiin

Saada mahdollisimman
poikkitieteellinen käsitys
kokonaisuudesta, johon teknologia ja
innovaatiopolitiikka myös kuuluvat

3. Minkälaisia uudistuksia
Osoittaa heikkojen signaalien sekä
innovaatiopolitiikkaan olisi tehtävä, kirjallisuuden avulla mahdollinen
jotta se soveltuisi hyvinvointivaltion sopeutuminen tuleviin muutoksiin.
tarpeisiin?

1.3

Tieteellisyys ja aatteet

Tiede etsii asioiden kiistatonta totuutta reduktionismin avulla. Menetelmä
tarkoittaa, että kaikki ilmiöt pelkistetään niiden perustuvaan tosiasialliseen
selitykseen. Se siis asettaa tavanomaiset käsityksemme kyseenalaisiksi. Aistimme
ja tunteemme saavat

meidät

yleensä tekemään virheitä ja sortumaan

ennakkoluuloihin, joten ne on neutraloitava objektiivisten kokeiden avulla.

Tieteellisen tutkimuksen pohjana olevat teoriat eivät ole tosiasioita, mutta ne
perustuvat tosiasioihin, erilaisiin havainto- ja mittaustuloksiin. Teorian avulla
voidaan laatia ennusteita, jotka todetaan uusin havainnoin ja mittauksin joko
oikeiksi tai vääriksi. Prosessi on jatkuva ja se saattaa vakiinnuttaa tai asettaa
teorian kyseenalaiseksi. Näin kirjoittaa tieteellisyydestä Helsingin Sanomissa
tietokirjailija ja tiedetoimittaja Markus Hotakainen (1.12.2010, tiede ei perustu
mielipiteisiin).
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Punainen on tieteellisellä määrityksellään ”tietty sähkömagneettisen säteilyn
aallonpituus” tai hymy pelkästään ”suun ympärillä sijaitsevien lihasten
supistusliike”. Tiede siis määrittää todellisuuden eri tavalla kuin me sen
luontaisesti koemme. Tapaa voidaan pitää hyvin fundamentaalisena johtuen sen
tavasta pelkistää todellisuus absoluuttiseksi totuudeksi. Kuitenkin ihmiset
havaitsevat variaatioita, joilla ei ole ehdotonta pysyvyyttä. ”Punainen” on katoava
ominaisuus, se voi olla viinillä, ruusuilla tai auringonlaskulla; hymy voi olla
mahdollinen merkki jonkun meille osoittamasta tervehdyksestä, ironiasta tai
tyytyväisyydestä. Kenties kokemamme maailma pysyy samana, mutta me sen
kokijat muutumme ja annamme ”punaiselle” uuden merkityksen? Näin voidaan
olettaa aatteiden ja kokemusten olevan aikaan sidottuja sekä muuttuvia, tämä
onkin yksi tieteellisen kehityksen perusedellytys.

Tiedettä ei välttämättä ole edes mahdollista kokea objektiivisena, sillä
havainnoijan miettiessä esimerkiksi punaista hän ”saattaa” ajautua ajattelemaan
esimerkiksi yhden punaisen viinin täyteläistä makua, syksyn punaisia lehtiä tai
syksyn tuoksua, jolloin hän on päästänyt viiveen havainnon kohteen ja havainnon
tiedostamisen väliin. Näin havainto on menettänyt fundamentaalisen tieteellisen
arvonsa ja siitä on tullut subjektiivinen. Tällaisen näkökulman tieteellisyyteen
tarjoaa Richard Appignanesi kirjassaan ”Mihin uskovat Eksistentialistit” (2006).
Työstä pyrin luomaan poikkitieteellisen, erilaisia tieteellisiä ajattelutapoja
sisältävän kokonaisuuden ja välillä unohtamaan myös tämän tieteellisen
fundamentaalisuuden.

1.4

Rajaukset ja rakenne

Tutkimuksessa käsitellään teknologisen kehityksen vaikutuksia yhteiskunnan
peruspilareihin poikkitieteellisestä näkökulmasta. Tärkeä osa työtäni, jo sen
suunnittelusta lähtien oli panostus rajaukseen. Aihe on valtava ja käsittelee sekä
ottaa viitteitä monista eri tieteistä ja näkökulmista. Ensimmäinen rajaukseni oli
jättää uskonto ja sen vaikutukset työn ulkopuolelle. Toinen tärkeä rajaava seikka
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oli markkinatalouden ja talouskasvun kyseenalaistamatta jättäminen, perustelen
valinnan myöhemmin työssäni.
”Kasvu perinteisessä mielessä tulee entistä mahdottomammaksi, ja jonkinlainen
kasvun supistaminen on edessä joka tapauksessa. Parempi hallittu lasku kuin
katastrofi.”, sanoo kansainvälisen talouden dosentti Jan Otto Andersson Åbo
Akademista Helsingin Sanomissa 5.6.2010. Asian tutkiminen voidaan aloittaa
jatkotutkimuksessa, mutta ensin on aloitettava perusasioden ymmärtämisestä.

Viitekehyksen olen pyrkinyt rakentamaan uudenlaisella tavalla. Näkökulmaa
pyritään vaihtamaan eri tieteenlajien sekä heikkojen signaalien kentillä
liikkumalla. Ennen varsinaista viitekehystä on kuitenkin tarpeen selvittää (nämä
”kentät”) tekijät ja politiikka markkinatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan
taustalla sekä teknologisen kehityksen teoria. Työn vaaraksi kuitenkin jää sen
paisuminen, rajaukseen panostamisesta huolimatta.

Työn osittaisen rajoittamattomuuden taustalla on ajatus, etteivät teknologinen
kehitys ja innovaatiopolitiikka mahdu enää konventionaalisten tiederajojen ja
määrityksien sisään. Ymmärrän riskin, mutta tiedän myös onnistumisen riskin,
sillä olen vakuuttunut, että näkökulmat moninaistuvat ja tyypilliset tieteiden
väliset

rajat

alkavat

vuotamaan

muodostaen

uuden

näköalan

myös

innovaatiopolitiikkaan, jolloin tieteet alkavat yhdistyä avoimen innovaatiomallin
kaltaiseksi. Työn rajaus sekä suunnittelu muodostuivat siis huomattavan
hankaliksi ja aikaa vieviksi tehtäviksi. Tutkimus jakaantuu teoriaan, heikkoihin
signaaleihin sekä teorioita ja kokemuksia yhdistävään empiriaan.
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2. TALOUSKASVU HYVINVOINTIVALTIOSSA
Tämä

kappale

käsittelee

lyhyesti

ensin

kansainvälisen

taloustieteen

perusajatuksia, käsitteitä sekä talousteorian historiaa ja kehitystä. Lopuksi
kappaleessa käydään läpi suurimpia talouskasvun vaikutuksia yhteiskuntaamme.

Tuoko lisääntyvä kulutus onnea, vai tarvitaanko onnellisuuteen säätelyä ja
rajoituksia? Tuleeko kulutuksen, resurssien ja päästömäärien välillä aina olemaan
ristiriita, vai onko tapa yhdistää talouden kasvu ja kulutus? Talouden kasvua on
pidetty tärkeänä osana onnellisuutta, mutta se näyttää lisäävän myös ihmisten
elämänlaatua huonontavia elementtejä.

2.1

Mitä on talouskasvu ja sen merkitys yhteiskunnalle

Tunnetuin tapa mitata yhteiskunnan kehittymistä on taloudellisen tilan tarkastelu.
Varmasti jokainen on kuullut bruttokansantuotteesta (BKT), joka kuvaa valtion
taloudellista aktiivisuutta tietyssä ajassa. Taloudellinen aktiivisuus tai talouskasvu
ei kuitenkaan ole hyvä absoluuttinen kehityksen mittari, sillä se ei kerro
laadullisesta kehityksestä tai ihmisten hyvinvoinnista. BKT:llä on kuitenkin hyvin
keskeinen asema kehityksen indikaattorina. Suuri painoarvo on herättänyt paljon
keskustelua etenkin toisen maailmansodan jälkeen, jolloin BKT:n asema vakiintui
käyttöön.

Talouskasvu on ollut toisen maailmansodan jälkeen lähes jokaisen kansakunnan
keskeinen poliittinen tavoite. Se on myös tekijä, jolla mitataan kansakunnan
menestystä ja hyvinvointia. Kasvun ollessa riittävän nopeaa, voidaan edistää
elintason eri osatekijöiden suotuisaa kehitystä. Talouskasvun avulla työllisyys voi
pysyä hyvänä, valtion velka kurissa ja verotus kohtuullisena (Hautala 2003, 309).

Vartian (2003, 60) mukaan viimeaikaiset kasvututkimukset korostavat erityisesti
kahta taloudellisen kasvun lähdettä: syvenevä työnjako ja siihen liittyvä
erikoistuminen sekä tekninen kehitys, tutkimus- ja kehitystoiminta ja niiden
seurauksena syntyvät osaaminen ja innovaatiot (ml. organisaatioinnovaatiot ja
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sosiaaliset innovaatiot). Työnjako syvenee sekä kansantalouden sisällä että
kansantalouksien välillä, jolloin kansainvälinen kauppa lisääntyy. Innovaatiot
välittyvät tuotantoon suurelta osin investointien ja uusien yritysten perustamisen
kautta (Vartia, 2003, 60).

Hyytinen ja Rouvinen (2005) pitävät teknologista kehitystä yhtenä talouskasvun
ydintekijöistä.

Tekninen

kehitys

tapahtuu

pääasiassa

pienten,

aiempia

innovaatioita täydentävien keksintöjen ja uudistusten muodossa. Pienet eli
inkrementaalit innovaatiot voivat vaikuttaa pienen yrityksen tai tuotteen
tuotantoprosessin tehostamisessa tai tuotteiden laadun parantamisessa, mutta
niiden

vaikutus

ei

välttämättä

ulotu

tarpeeksi

laajalle

vaikuttaakseen

taloudelliseen kasvuun koko kansantalouden tasolla kertovat Hyytiäinen ja
Rouvinen (2005, 74). Asiaan palataan tarkemmin teknologian ja innovaation
kappaleessa. Kaaviossa 1 esitetään BKT asukasta kohti (vihreä käyrä), joka
syntyy punaisen (Työn tuottavuus) ja sinisen käyrän (Työpanos/henkilö)
muutoksien summasta. Voidaan helposti päätellä elintason kasvun syntyneen
pääasiassa tuottavuuden kasvun avulla (Jalava, 2005, 70–80).

Kaavio 1: Asukasta kohti laskettu BKT ja sen osatekijät 1860–2004 (Jalava,
2005).
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2.1.1

Kasvulaskennan (growth accounting) näkökulma

Perinteisesti taloudellisen kasvun on ajateltu riippuvan talouden käytettävissä
olevien tuotannontekijöiden, maan, työn ja pääoman, määrän kasvusta.
(Pekkarinen & Sutela 2000, 148–149) 1950–60 luvuilla nopeasti edennyt tutkimus
osoitti, että vain osa ja usein selvästi alle puolet taloudellisesta kasvusta on
syntynyt työvoiman ja pääoman määrän lisääntymisestä. Valtaosa kasvun
selityksestä jäi muiden tekijöiden tiliin (Vartia, 61, 2003).

Muilla tekijöillä on usein tarkoitettu teknologista kehitystä, panosten laadullista
parannusta, koulutusta sekä organisatorisia innovaatioita ja johtamistapojen
kehittymistä. Etlassa tehdyt tutkimukset osoittavat Suomen teollisuustuotannon
kasvun

1970-luvulla

perustuneen

lähes

kokonaan

kokonaistuottavuuden

parantumiseen (Vartia, 61, 2003).

2.1.2

Catching up – näkökulma

Teknologian siirtyminen maasta toiseen ja jäljessä seuraavien maiden kyky
hyödyntää muualla kehitettyjä innovaatioita ovat kansantalouksien kasvuerojen
keskeiset selittäjät kiinnikuromishypoteesin mukaan. Tuottavuus ja teknologia
kasvavat nopeinten maissa, joiden lähtötaso on alhainen. Uutta teknologiaa taas
kehitetään pääosin suurissa ja vauraissa maissa, joilta jäljessä tulevat ottavat
oppia. Näin tuottavuuden ja kansantalouksien tulotasot lähentyvät toisiaan.
Neoklassisen kasvumallin mukaan myös pääoman tuottoaste alenee pääoman
määrän lisääntyessä. Siten tuottoaste ja näin ollen myös investoinnit sekä
tuotannon kasvu olisivat korkeampia alhaisen tulotason maissa (Vartia, 61, 2003).

Empiiriset tutkimukset osoittavat, että suuri osa nykyisistä kehittyneistä maista on
käynyt läpi tämäntapaisen konvergoitumiskehityksen. Kuitenkin jotkut maat
näyttävät kuitenkin jäävän yhä enemmän jälkeen kehittyneiden maiden joukosta,
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sillä uuden tiedon ja teknologian siirtymisen kynnys on osoittautunut liian
korkeaksi (Vartia, 61, 2003).

2.1.3

Endogeenisen (sisäsyntyisen) kasvun teoriat

Teknologia ja osaaminen ovat modernin kasvututkimuksen perusta. Endogeenisen
kasvuteorian ajatus perustuu siihen, että tutkimustoiminnassa ja työssä
oppimisessa syntyy innovaatioita. Tämä taas synnyttää rajattoman tiedon
kasautumisen.

Tiedon

lisääntyminen

ja

teknologian

kehitys

kasvattavat

tuottavuutta, joka ilmenee usein talouden kasvuna. Tietopääomaa voi periaatteessa
jakaa rajoituksetta, sillä jaettavan pääomatiedon määrä ei vähene. Käytännössä
investoinnit sekä inhimilliseen pääomaan että tuote- ja tutkimustoimintaan voivat
johtaa pysyvästi nopeampaan talouskasvuun (Kiander & Lönnqvist 2002, 69–72).

Vartian (2003) mukaan taloudelliset kannustimet vaikuttavat innovaatiotoimintaan
ja teknologian kehittymiseen, joka on talouden sisäinen (endogeeninen) prosessi.
Talouden

kasvuvauhtiin

voidaan

vaikuttaa

elinkeinopolitiikalla

ja

innovaatiopolitiikalla, pyrkimällä edistämään T&K-toimintaa ja koulutusta
(Vartia, 61, 2003).

2.1.4

Talouskasvun merkitys

Valtaosa yhteiskunnan toiminnoista ja siinä tehtävistä päätöksistä tukeutuu pitkän
aikavälin

talouden

kasvuun.

Näin

sosiaalipolitiikan

kehittäminen

sekä

julkistenpalveluiden lisääminen on perustunut oletukseen tietynsuuruisesta
kasvusta ja kokonaistulojen lisääntymisestä. Tämän yksinkertaisen oletuksen
avulla on kyetty ratkaisemaan näiden palveluiden rahoitus (McKinsey &
Company, 2007, 5). Usein myös yksittäisten ihmisten toiminta ja kulutus perustuu
arvioon talouden kasvusta. Pitkän nopean kasvukauden aikana yritykset saattoivat
perustaa suunnitelmansa arvioon tuottamiensa hyödykkeiden kysynnän jatkuvasta
lisääntymisestä. Jos kuitenkin talouden kasvu kuitenkin taittuu tai kääntyy
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laskuun, niin koko yhteiskunta ajautuu suuriin ongelmiin, kuten 1990-luvun lama
osoitti, kaavioita teorian tueksi löytyy kappaleesta 2.3.2. Kasvun oletus on sidottu
nykyisen yhteiskunnan rakenteisiin niin lujasti, ettei siitä voida helposti luopua
(Vartia, 2003, 58). Tätä oletusta pidetään yhtenä tätä diplomityötä rajaavista
tekijöistä ja tämän vuoksi yhteiskunnan toimintaa ei tässä työssä tarkastella ilman
oletusta jatkuvasta läsnä olevasta markkinataloudesta. Kuitenkin historia ja tietyt
eristäytyneet

heimot

ovat

pystyneet

elämään

ilman

tietoisuutta

markkinataloudesta ja systeemikilpailusta.

Nollakasvun tai tietoisen kasvun hidastamisesta ei ole enää puhetta, vaan siitä,
mitkä tekijät saavat kasvua aikaan, mikä on kasvun sisältö tai vaikutus
ympäristöön ja miten kasvun vaikutusten tulisi jakautua eri ihmisryhmien kesken.
Taloudellisella kasvulla eli BKT:n lisäyksellä on aineellinen, aineeton sekä
laadullinen ulottuvuutensa. Aineellisella kasvulla luonnollisesti on rajansa, mutta
aineeton kasvu voi jatkua miten pitkään tahansa. Viime vuosikymmenenä pelkkä
tavaroiden tuottaminen edustaa yhä pienempää osaa kansantuotteessa ja talouden
resurssien käytöstä (Vartia, 2003, 58), (Kiander & Lönnqvist 2002, 69–72).

2.1.5

Markkinatalouden sanastoa

Finanssikriisillä tarkoitetaan tilannetta, jolloin rahan kysyntä on korkeampaa kuin
sen tarjonta. Pankit tyhjenevät lainojen määrästä ja selvitäkseen pankkien
vaihtoehdoiksi jää esimerkiksi myydä investointejaan tai mennä konkurssiin
(BusinessDictionary, 2010).

Taantumaksi kutsutaan tietyn alueen bruttokansantuotteen laskua kahtena
peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Taantuma muuttuu lamaksi, mikäli kyseessä on
vakava taantuma. Tarkkaa määritelmää laman ja taantuman välille ei kuitenkaan
ole (Mankiw, 2003, 4).

Valtiot pyrkivät hankkimaan etuja itselleen hyödyntäen talouspolitiikkaansa.
Tästä syntyviä ristiriitoja sovittelemaan on perustettu yhteisiä järjestöjä ja
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sopimusjärjestelmiä. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n (Organisation
for Economic Co-operation and Development) tavoitteena on yhdenmukaistaa eri
maiden talouspolitiikkaa. Myös Suomi on useinkin saanut OECD:ltä ohjeita
taloutensa vääristymien korjaamiseen (Ahtiainen et al., 2002, 46). Viimeisimpänä
esimerkkinä Helsingin Sanomat otsikoi 8.4.2010 ”OECD: Suomalaisille lisää
veroja”. Järjestö haluaisi korottaa minimieläkeikää ja maksimi-ikä pitäisi poistaa
kokonaan käytöstä, sen lisäksi nuoret pitäisi saada siirtymään aikaisemmin
yliopistoista työelämään.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Foundation) pyrkii
luomaan vakautta kansainväliseen rahaliikenteeseen. IMF ja maailmanpankki
pystyvät vaikuttamaan paljonkin yksittäisten maiden talouspolitiikkaan, mistä
niitä on myös arvosteltu. Kumpaakin järjestöä hallitsevat rikkaat teollisuusmaat,
ja on katsottu, että järjestöt ajavat näiden etuja varsinkin kehitysmaiden
kustannuksella. Rahastot ja pankit puolestaan sanovat, että niiden myöntämiä
lainoja käytetään väärin. Myös YK pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen talouteen,
mutta sen mahdollisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin niiden, joilla on
todellisia voimavaroja eli rahaa (Ahtiainen et al., 2002, 46).

Kehysbudjetointi on menonkäytön suunnittelun menetelmä. Eri ministeriöille
valtiontaloudessa ja toimialoille kuntataloudessa osoitetaan määrärahakehys,
jonka sisälle niiden pitää sovittaa kaikki menonsa. Kehykset ja raamit turvaavat
etteivät ministeriöt ja toimialat ylitä niiden käytettävissä olevien määrärahojen
kokonaissummaa. Sen ensisijainen tavoite on rajoittaa menojen kasvua tai jopa
kääntää menot laskuun. Suomessa kehysbudjetointi otettiin käyttöön 1990-luvun
alussa, osittain vastauksena alkaneeseen lamaan (Patomäki, 2007, 14).

2.2

Markkinatalouden avainkäsitteitä

Tämän kappaleen tarkoitus on esitellä muutamia työhön ja markkinatalouteen ja
yhteiskuntaan liittyviä käsitteitä ja ideologioita. Näitä on hyvä kerrata, jotta
markkinataloutta käsittelevä kappale on helpompaa ymmärtää.
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2.2.1

Talousliberalismi

Yksityinen omistaminen ja sopimusten tekemisen vapaus ovat talousliberalismin
pääteesit. Käsite syntyi 1600-luvun Hollannissa ja Britanniassa. John Locken
(1632–1704)

mukaan

yksityisomistaminen

on

luonnonoikeus.

”Mainio

vallankumous” 1688–89 vakiinnutti Locken liberaalit periaatteet Britanniaan.
Tämän jälkeen klassinen poliittinen taloustiede laajensi ja kehitti Locken ja hänen
1700-luvun seuraajiensa ajatuksia. Adam Smith, Davide Ricardo ja Jeremy
Bentham kannattivat, tai ainakin heidän on tulkittu kannattaneen, ajatusta, jonka
mukaan

vapaat

markkinat

johtavat

kaikille

edulliseen

lopputulokseen

”näkymättömän käden” toiminnan kautta (Patomäki, 2007, 25), (Gwartney &
Lawson, 2009, 3).

Miksi rajoittaa omistamisen vapautta, oikeutta tehdä sopimuksia tai kasata
omaisuutta, jos sen on kerran todistettu olevan kaikille automaattisesti eduksi?
Tämä

ajatus

on

toiminut

pitkään

perusteena

ja

oikeutuksena

markkinatalousyhteiskunnan yksityiselle omistukselle ja sopimusten tekemisen
absoluuttiselle vapaudelle.

2.2.2

Oikeaoppinen talouspolitiikka

Ortodoksisen tai oikeaoppisen talousteorian käsitteen otti käyttöön ensimmäisenä
geneveläinen historioitsija ja talousteoreetikko J.C.L de Sismondi (1773–1842).
Hän arvosteli 1800-luvun oikeaoppista talousliberalismia siitä, että se uskoi
kysynnän ja tarjonnan lain automaattisesti huolehtivan kokonaistaloudellisesta
tasapainosta. Sismondi piti teoriaa automaattisesta tasapainosta vaarallisena, sillä
se johtaa laissez faire – talouspolitiikkaan ja varsinkin köyhien ihmisten
kärsimyksiin etenkin lama-aikoina (Patomäki, 2007, 18). Laissez faire (suom.
antakaa tehdä) tarkoittaa ajattelua, jonka mukaan johtaja ei itse asiassa johda
yritystä vaan yritys saa kulkea eteenpäin impulsiivisesti. (Taloustieto, 1992, 113)
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Kaksisataa vuotta myöhemmin oikeaoppinen talousteoria ja – politiikka ovat
jälleen vallitsevana suuntauksena. Argumentit teorian puolesta ja vastaan ovat
säilyneet melko samoina. Suomalainen taloustiede on tällä hetkellä melkein
kokonaan oikeaoppista. Patomäen mukaan yhdenmukaistumisen paineet ovat
valtavat, mikä pakottaa eri mieltä olevat etsiytymään lähitieteiden suojiin tai
poistumaan akateemisesta maailmasta kokonaan (Patomäki, 2007, 24).

Uusliberalismi tavoittelee paluuta 1800-luvun klassiseen talousliberalismiin.
Yksityinen omistusoikeus, vapaat markkinat sekä yksilön vapaudet ovat
tavoiteltavia asioita, sen sijaan kaikki 1900-luvun kollektivistiset ideat edustavat
asioita, joista on päästävä eroon. Uusliberalismi voi kuulua mihin poliittiseen
puolueeseen tahansa, vaikka perinteinen vasemmisto/oikeisto puolue – jaon
näkökulmasta aate on oikeistolainen. Puoluekenttä on muuttunut: aikahorisontti
on lyhentynyt ja kenttä on siirtynyt kokonaisuudessaan oikealle. (Patomäki, 2007,
10), (Ahlqvist, 2000, 41).

2.2.3

Homo economicus

Taloustieteen täydellisillä markkinoilla toimii homo economicus, tarpeensa
tiedostava ja muiden toiminnasta riippumaton rationaalinen olento, joka muuntaa
tarpeensa kysynnäksi markkinoilla, maksimoiden omaa kokonaishyötyään. Hänen
mentaaliset ominaisuutensa, halunsa ja tarpeensa eivät ole tämän teorian puitteissa
kiinnostavia. Täydellisen kilpailun vallitessa, hinnat kuvastavat kuluttajien
yksilöllisiä haluja ja niiden tyydyttymistä (Valtonen, 1994, 53). Kuluttajan
valintateorian mukaan kulutus on yksilöllinen tapahtuma vailla menneisyyden ja
nykyisten sosiaalisten siteiden painolastia. Valintoja tehdessään kuluttaja valitsee
vaihtoehdon,

joka

maksimoi

hänen

kokonaishyötynsä

käytössä

olevilla

resursseilla. Tämä valintateoria ei kuitenkaan ole biologista, vaan taloudellista
rationaalisuutta, jossa tuloja ja tavaroiden hintoja suhteutetaan toisiinsa
(Pekkarinen & Sutela 2000, 110–114). Ilman tätä markkinoilla toimivaa tietäjää ei
myöskään voi olla oletusta täydellisistä markkinoista.
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2.2.4

Globalisaatio

Terminä globalisaatiolla on monia merkityksiä, tämä onkin aiheuttanut useita
väärinkäsityksiä. Globalisaatio eli

maapalloistuminen

tarkoittaa

yleisessä

yhteiskunnallisessa merkityksessä viittausta yhteiskunnallisten suhteiden alan
laajenemiseen

ja

fyysisen

etäisyyden

merkityksen

pienenemiseen.

Kommunikaatio- ja liikennevälineet ovat kehittyneet dramaattisesti teollisen
vallankumouksen seurauksena. Nykyään on helppoa ja halpaa olla yhteydessä
maailman toisella puolella oleviin ihmisiin. Tämän vuoksi yhteiskunnalliset valtaja riippuvuussuhteet ovat yhä intensiivisemmin poikkikansallisia ja myös
poikkimantereellisia (Scholte, 2002, 3).
Termin ekonominen merkitys viittaa yritysten toimintakentän ja – kulttuurin
muutoksiin. Tyypillinen oletus on, että pääoman liikkeet ovat vapaita säätelyistä
ja rajoituksista. Sanan merkitys etenkin ekonomisessa merkityksessä tuli nopeasti
erittäin suosituksi, kun Harvardin kauppakorkeakoulun professori Theodore Levitt
julkaisi artikkelin ”Markkinoiden globalisaatio” vuonna 1983, yli 1000 yritystä
tilasi välittömästi artikkelin. Sittemmin artikkelia on painettu melkein miljoona
kappaletta lisää (Patomäki, 2007, 19).

Aikakausien ja ideologioiden muutokset historian kuluessa ovat vaikuttaneet
myös paljon globalisaation käsitteeseen. Yhden melko yleistävän näkemyksen
mukaan markkinakeskeiset, yliampuvat ja suositut globalisaatiotulkinnat ovat
vaihtuneet epäilyn kautta kriittisempään ja analyyttisempaan tarkasteluun
(Cameron & Palan, 2004, 26-28). Erilaiset globalisaatiotulkinnat osoittavat
yhteiskuntatieteellisen maailmankuvan elävän jatkuvasti, niinpä voidaan todeta
”todellisuuden” muuttuvan tutkimuksellisen lähestymistavan vaihtuessa (Saukko
2003, 9).

Globalisaatio on usein samaistettu myös

niin sanottuun

Washingtonin

konsensukseen, joka on kymmenen kohdan talousohjelma. Kansainvälinen
valuuttarahasto, Maailmanpankki ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ovat
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ajaneet sitä kaikkiin maihin, jotka ovat joutuneet kääntymään niiden puoleen.
Ohjelmaan kuuluu kaupan ja investointien vapauttaminen, säätelyn purkaminen,
yksityistäminen,

yksityisen

omistusoikeuden

ja

markkinamekanismien

vahvistaminen sekä erilaiset veroja ja julkisten varojen käyttöä koskevat
uudistukset (Patomäki, 2007, 19). Tällä hetkellä ohjelman käsissä ovat osa ItäEuroopan maista sekä Kreikka ja Italia.

Suomen Akatemian tilaaman Finnsight2015-raportin (2006, 14–16) mukaan
globalisaatio tarkoittaa yksilölle valinnan mahdollisuuksien lisääntymistä,
koulutuksessa, työmarkkinoilla sekä kulutuksessa. Samalla yksilön elämään
vaikuttavat globalisaation monimutkaiset tapahtumat, talouselämän muuttuminen
haavoittuvaiseksi, työelämän epävakaus sekä törmäävien kulttuurien jännitteiden
lisääntyminen yksilöiden välillä.

2.2.5

Monetarismi

Milton Friedman (1912–2006) toimi päävaikuttajana monetaristisen koulukunnan
synnyssä. Se on pitkälle vastareaktio Bretton Woods – kaudella noudatettuun
keynesiläiseen talouspolitiikkaan (Patomäki, 2007, 22). Klassisesta taloustieteestä
periytyvä rahan kvantiteettiteoria väittää, että liikkeellä olevan rahamäärän
liiallinen kasvu aiheuttaa inflaatiota. Rahan määrän lisäys voi elvyttää taloutta
lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se vaikuttaa lähinnä hintatasoon,
kiihdyttäen inflaatiota. Tämän vuoksi rahamäärää pitäisi lisätä tasaista, hidasta
vauhtia ja antaa markkinoiden hoitaa tasapaino (Taloustieto, 1992, 142),
(Encyclopædia Britannica, 2010).

Kirjassaan

Patomäki

kertoo

ensimmäisestä

kerrasta,

jossa

Friedmanin

monetaristisia oppeja käytettiin. Chile vuonna 1973, Augosto Pinochet kaappasi
vallan demokraattisesti

valitulta presidentti

Salvador Allendelta.

Juntan

talouspolitiikkaa hoitavat taloustieteilijät tunnettiin nimellä ”Chigagon pojat”,
koska he olivat saaneet oppinsa Friedmanin johdolla Chicagon yliopistossa
(Patomäki, 2007, 23). Pinochetin ajan haavat ovat ilmeisesti umpeutuneet, sillä
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vuonna 2010 Miljardööri Sebastian Pineran vaalivoitto tarkoitti loppua kaksi
vuosikymmentä kestäneelle keskustavasemmiston valtakaudelle.

Tämä on

ensimmäinen kerta, kun oikeiston ehdokas nousee valtaan Augosto Pinochetin
kauden jälkeen. Katso esimerkiksi Jaksic: ”A history of Chile 1808–1994” tai
Naomi Klein: Tuhokapitalismin nousu”.

2.2.6

Demokratia

Alun perin käsite johtaa juurensa Platonin ja Aristoteleen ajatuksiin, joille
demokratia tarkoitti yhden luokan valtaa yli muiden. Nykyään demokratia kääntyy
helposti kansanvallaksi, tarkoittaen kaikkia ihmisiä. Demokratian nykypäivän
tärkeimpänä merkityksenä voidaan pitää kylmän sodan jälkeisen maailman
läntistä liberaali-demokratiaa, joka on yksi tapa järjestää kansallisvaltion
lainsäädäntö- ja hallitusvalta. Olennainen puoli tässä on säännöllisin väliajoin
järjestettävät reilut ja vapaat vaalit, joissa valitaan kansanedustajat. Valitut
edustajat kontrolloivat hallituksen toimia. Demokratian alkuperäinen ajatus oli
sidottu kansallisvaltioiden rajoihin, nykypäivänä jo toisen maailmansodan jälkeen
on

alettu

puhumaan

rajattomasta

globaalista

hallintajärjestelmien

demokratisoitumisesta (Patomäki, 2007, 19).

Hellsten (2003, 44–45) määrittelee demokratian tiedon välittämisenä ja
saamisena. Hänen mukaansa kansalaisella on oikeus saada tietoa erilaisista
yhteiskunnallisista mielipiteistä ja osallistua julkiseen keskusteluun yhteisistä
asioista. Demokraattisen valtion velvollisuus on taata tiedon tasapuolinen ja laaja
jakelu.

Teknokratia on oppi vallasta, jonka mukaan tekniikan osaajilla tulisi olla
yhteiskunnassa hallitseva asema. Teknokraattisessa yhteiskunnassa valtaa
käyttävät asiantuntijat: virkamiehet, tutkijat ja konsultit (Patomäki, 2007, 14).

22

2.2.7

Rahoitusmarkkinat

Päätoimijoita rahoitusmarkkinoilla ovat kaupalliset pankit, korporaatiot, erilliset
rahoituslaitokset sekä keskuspankit ja valtiolliset laitokset. Jokaisella toimijalla on
toisistaan

eroava

toimenkuva.

Kaupalliset

pankit

esimerkiksi

hoitavat

kansainvälisen maksuliikenteen, lainaavat rahaa ja ottavat talletuksia vastaan.
Suurimmat

korporaatiot

hankkivat

investointiensa

rahoitukseen

pääomia

ulkomaisista lähteistä myymällä osakkeitaan tai lainaamalla rahaa. Lainoja
myöntävät esimerkiksi kansainväliset pankit tai muut institutionaaliset lainaajat
(Krugman et al., 2009).

Muihin rahoituslaitoksiin kuuluvat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutuslaitokset,
investointipankit, sijoitusrahastot ja hedgerahastot. Erityisen tärkeitä ovat
investointipankit, jotka ovat yritysten ja valtioiden osake- ja velkakirjamyyntien
takauksiin erikoistuneita laitoksia. Keskuspankkien tehtävänä on säädellä
rahoitusmarkkinoita ja valuuttakursseja. Valtionlaitokset lainaavat säännöllisesti
pääomia kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta (Krugman et al., 2009).

Kvartaalitaloudessa liikkeenjohdon päätöksiä ohjaa pörssisijoittajille neljännestai puolivuosittain annettava informaatio. Tavoitteena on vaikuttaa kotimaisten ja
poikkikansallisten sijoittajien vaikutelmiin, jotta yhtiön osakkeiden arvo nousisi
mahdollisimman paljon tai laskisi mahdollisimman vähän (Patomäki, 2007, 12).

2.2.8

Erilaisia pankkeja

Säätelyn perusteella pankkeja on kahdenlaisia, on tallettajien säästöillä pyöriviä
talletuspankkeja, joilla toiminta on hyvin säädeltyä. Varjopankit ovat pankin
kaltaisia instituutioita, mutta jotka ovat säätelyn ulkopuolella. Talletuspankkien
luottorajat ovat vain noin kymmenkertaiset omaan pääomaansa verrattuna.
Varjopankit voivat velkaantua jopa 30–50 kertaisesti omaan pääomaansa
verrattuna Toiminta olikin erittäin tuottoisaa valtavan velkavivun ansiosta
nousukauden aikana, mutta laskukausi toi tuhot tullessaan, sillä varjopankeilla ei
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ollut allaan talletuspankkeille ominaista valtion turvaverkkoa tai ”viimeistä
lainaajaa” (Krugman et al.,2009).

2.3

Markkinatalouden aikakausia maailmalla ja Suomessa

Pyrin tiivistämään kappaleeseen joitakin poliittisesti merkittävimpiä tapahtumia
maailmantalouden kehityksen vaiheista. Aiheesta voisi kirjoittaa kirjoja, joten
pyrin kirjoittamaan vain omaan näkemykseeni perustuvista merkittävimmistä
kohdista.

2.3.1

Maailmalla

Maailmantalous

on ollut

olemassa ainakin 2000 vuotta. 1500-Luvulla

espanjalaiset ja portugalilaiset liittivät Etelä-Amerikan mantereen Euraasialaiseen
”maailmantalouteen”. Suuri osa Etelä-Amerikan hopeasta kulkeutui 1700-luvulla
Kiinaan, tämä kuvaa hyvin aikansa globaaleja tavaroiden ja maksuvälineiden
liikkeitä (Patomäki, 2007, 33).

Valtiot ovat sidottuja tiettyihin raja-alueisiin, kun taas yritykset, investoijat sekä
pankit ovat yleensä voineet toimia maailmanlaajuisesti. Tähän tuli kuitenkin
poikkeus ensimmäisen maailman sodan jälkeen, sillä vuosina 1914–1945
maailman sodat ja talouskriisit hajottivat maailmantalouden ja pakottivat valtiot
säännöstelemään ja suunnittelemaan taloutta omien etujensa turvaamiseksi. Aikaa
voidaan kutsua myös valtiokeskeiseksi sotataloudeksi (Haywood, 2000, 190–200),
(Patomäki, 2007, 34).
Ajanjaksoa 1945–71 voidaan kutsua Bretton Woods – kaudeksi. Valuuttakurssit
määriteltiin suhteessa Yhdysvaltain dollariin, joka oli sidottu kullan arvoon.
Samalla perustettiin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, jonka tehtävänä oli
myöntää lainoja valuuttapulasta kärsiville maille. Myös maailman pankki
perustettiin, joka alkoi rahoittaa jälleenrakennusta ja kehitystä, tavoitteenaan
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luoda poliittista vakautta varsinkin Länsi-Eurooppaan. Näin luotiin puitteet
hyvinvointivaltioiden rakentamisille (Patomäki, 2007, 34).

Toisaalla vuonna 1947 Friedrich von Hayekin ympärille perustetun Mont Pelerin
yhdistys halusi puolustaa yksilön ja markkinoiden vapauksia kaikkialle vallitsevia
kollektivistisia ideoita vastaan. Tämän uusliberalistisen yhdistyksen ajatuksen
tavoittaa parhaiten Hayekin teoksen Road to Serfdom (1949) viimeiseen
kappaleeseen kirjoittama lause; ”Vaikka meillä ei ole kykyä kääntää aikaa
emmekä voi toivoa paluuta 1800-luvulle, niin meillä on mahdollisuus toteuttaa
1800-luvun ihanteet” (Patomäki, 2007, 10).

1990-luvulla

tapahtui

monia

merkityksellisiä

poliittisia

ja

taloudellisia

käännekohtia. Neuvostoliitto hajosi ja syntyi IVY(Itsenäisten Valtioiden Yhteisö),
kommunismi kaatui Euroopassa ja kylmä sota näki päätöksensä (Haywood, 2000,
207). Euroopan selvittyä pula-ajastaan ja kulutuksen säännöstelystä, koitti
ennennäkemättömän taloudellisen kasvun ja vaurastumisen aika. Kasvun
hedelmiä alettiin myös jakaa aiempaa tasaisemmin. Sotien jälkeen useimmissa
demokraattisissa länsimaissa pantiin toimeen sosiaaliturvan ja koulutuksen
uudistuksia. Näiden uudistusten takana oli järjestäytynyt ammattiyhdistysliike
sekä keskusta- ja vasemmistopuolueet, jotka pääsivät kilpailemaan täysi-ikäisten
kansalaisten äänistä vapaissa vaaleissa (Patomäki, 2007, 34).

Viime vuosikymmeninä kansainvälisillä GATT- ja WTO-sopimuksilla on pyritty
vapauttamaan maailmankauppa. Tämä on onnistunut ja maailmankauppa on
kasvanut nopeasti. Vapaus on lisännyt huomattavasti kilpailua sekä yksilöiden että
kansakuntien välillä, mikä ei ole aina tervettä; saadakseen investointeja ja uusia
työpaikkoja valtiot antavat yrityksille poikkeuksellisia etuja tai pyrkivät pitämään
palkkatason ”kilpailukykyisenä” eli mahdollisimman alhaisena. Kun tuotanto
keskittyy halpoihin maihin, tuotteiden hinnat laskevat, mutta samalla työttömyys
kasvaa toisaalla (Ahtiainen et al., 2002, 46).
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2.3.2

Suomessa

Taloudellinen hyvinvointi oli vasta alkutaipaleella 1800- luvun puolivälin
Suomessa. Kaaviosta 2 käy ilmi Suomen taloudellinen kehitys 1850- luvulta
2000-luvulle suhteessa Yhdysvaltoihin ja muun maailman kehitykseen. Suomi
kuului Euroopan köyhimpiin alueisiin; nykykielellä Suomi olisi ollut kehitysmaa.
Teollistuminen, tavaroiden tuottaminen tehtaissa ja siihen liittyvä työnjako
yhteiskunnassa olivat vasta alkamassa. Teollisuudessa työskenteli 1860-luvun
alussa runsaat 30 000 henkilöä – ei juuri enempää kuin suurimmassa
suomalaisessa teollisuusyrityksessä nykyään (Vartia, 2003, 57).

Kaavio 2: BKT:n kehitys (Jalava, 2005, tilastokeskus)

Maaseutu eli pääosin omavaraistaloudessa. Talous perustui suurelta osin
vaihtokauppaan ja maaseudulla rahaa tarvittiin lähinnä vain verojen maksuun.
2000-luvun alun rahanarvolla mitattuna tuotannon arvo henkeä kohden oli vain
reilut 1000€ vuodessa, tämä oli noin 40 % Ison-Britannian silloisesta tasosta.
Tanskaa lukuun ottamatta muut Pohjoismaat eivät olleet juurikaan korkeammalla
tulotasolla kuin Suomi. Suomen kehitysmahdollisuudet eivät näyttäneet kovin
hyviltä teollistumisen alkaessa 1850-luvun jälkeen (Vartia, 2003, 57).
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Suomi seurasi läntisten Euroopan maiden kehitystä. Jo vuonna 1954
maalaisliittolainen

pääministeri

”pyjamataskupuheessaan”

Urho

että

Kekkonen

Suomi

kuuluu

määritteli

kuuluisassa

Pohjoismaihin

ja

seuraa

pohjoismaista mallia myös yhteiskunnallisessa kehityksessään. Ruotsin malli
toimi kompromissina, jonka yksi tarkoituksista oli pitää Suomi erillään
neuvostososialismista (Patomäki, 2007, 34).

Wariksen (1980, 48) mukaan suomalainen sosiaalipolitiikka muodostui kansan
sosiaalisen turvallisuuden ja yleisen hyvinvoinnin politiikaksi. Sosiaalipolitiikka
alettiin käsittää laajemmin, ja se kohdistui kaikkiin yhteiskuntaryhmiin. Samoihin
aikoihin alettiin purkaa vuosisadan alun luokkavastakohtia ja siirtyä laaja-alaiseen
sosiaalipolitiikkaan.

Kosonen

(1998,

104–105)

kirjoittaa

suomalaisen

hyvinvointivaltion menestystarinan sijoittuvan toisen maailmansodan jälkeisiin
vuosikymmeniin,

jolloin

Suomesta

rakennettiin

vauhdilla

pohjoismaisen

hyvinvointivaltiomallin mukaista. Useiden lähteiden muun muassa Ketola &
Kokkonen (1994, 19) mukaan todellinen kehittyminen ja teollistuminen lähtivät
liikkeelle kuitenkin vasta 1960-luvulla.

Yhteiskunnallinen muutos, kaupungillistuminen, teollisuuskehitys, sosiaaliset
muutokset ja sodan jälkeisten suurten ikäluokkien esiinmarssi työmarkkinoille
loivat uusia kehittämisalueita suomalaiseen yhteiskuntaan 1960- luvulla (Waris,
1980, 41–43). Tärkeitä muutoksia olivat 1) sosiaaliturvan laajeneminen
työpolitiikan saralle, 2) asuntopolitiikan kehittäminen, 3) työttömyyden torjunta ja
4) uusi ajatustapa, jonka mukaan sosiaalipolitiikka oli väline taloudelliseen
kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin (Hellsten, 2003, 41).

Suomessa kaupungillistuminen ja sosiaaliset muutokset olivat erityisen nopeita.
Kaupungit täyttäneet työläiset vaativat kunnianhimoisia asioita; työttömyysturvaa
ja kesälomia. Mielenosoituksin ja lakoin pyrittiin saamaan muutoksia vallitseviin
olosuhteisiin (Patomäki, 2007, 34).
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Teoksessaan ”Onko maallamme malttia vaurastua?” (1952, 10–22) Kekkonen
puuttui myös talouspoliittisiin kysymyksiin. Hän painotti pitkän aikavälin
suunnittelua, säästämistä, investointeja ja koulutusta. Näiden toimien avulla
Suomesta tehtäisiin vauras ja kaupungistunut teollisuusmaa parissa kolmessa
vuosikymmenessä,

vientiteollisuuden

toimiessa

ensisijaisena

hyvinvoinnin

tuottajana.

1990-luku

on

merkinnyt

Kajanojan

(2003,

188)

mukaan

käännettä

sodanjälkeisessä hyvinvointipolitiikassa. Hyvinvointivaltion laajenemisen kausi
päättyi.

Julkisten

sosiaali-

ja

terveysmenojen

osuus

kansantalouksien

bruttokansantuotteesta ei enää kasvanut, kuten aikaisempina vuosikymmeninä.
Tätä hyvinvointivaltion uutta vaihetta on kutsuttu jälkiekspansiiviseksi eli
laajenemisen jälkeiseksi hyvinvoinniksi.

Kajanoja (2003, 188–189) kirjoittaa 1990-luvun käänteessä tapahtuneesta
muutoksesta arvoissa ja asenteissa, kuten myös käytännön toiminnassa.
”Sosiaalinen humanismi ja myötätuntoisuus huono-osaisia kohtaan ovat
heikentyneet ja kannustavuusideologia ja oma vastuu vastaavasti voimistuneet.
Tämä uusliberalistista ajattelutapaa heijastava muutos on ollut suuri. Aiemmin
talouskasvusta meni suhteellisesti suurempi osa vähäosaisten hyväksi, jolloin erot
hyvä- ja huono-osaisten välillä tasoittuivat. Nyt eroja ei enää entiseen tapaan
tasoiteta”.

2.3.2.1 90-Luvun lama
Suomi joutui 1990- luvun alussa historiansa pahimpaan taloudelliseen lamaan.
Kianderin mukaan syinä olivat muun muassa kansainvälinen laskusuhdanne sekä
kansainväliset pääomaliikkeet, idänkaupan voimakas heikentyminen sekä
rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkaminen (Kiander, 2001, 23–28).

Kansainvälisten
säännöstelyn

pääomaliikkeiden
purku

vauhdittivat

vapauttaminen
1980-luvulla

ja

rahamarkkinoiden
Suomen

talouden
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ylikuumentumista. Kun ylivelkaantunutta kansantaloutta kohtasi huono onni, oli
1990-luvun kriisi väistämätön. Lama nosti työttömyyden alle 4 prosentista lähes
20 prosenttiin. Työttömyys on juurtunut 90-luvun lamasta lähtien liian korkealle
ja tämä yhdistettynä varhaiseen eläkkeelle siirtymisen ikään merkitsevät sitä, että
liian pieni osa suomalaisista on töissä (Vartia, 2003, 13). Erityisen hälyttävää oli
pitkäaikatyöttömien

(yli

vuosi

työttömänä)

määrän

kasvu,

sillä

kokonaistyöttömyyden suuren kasvun mukana pitkäaikaistyöttömien lukumäärä
kymmenkertaistui. Tämä osuus on myös laskenut varsin hitaasti. Laman
vaikutukset ovat edelleen nähtävissä. Kaavio 3 kuvaa suomen työttömyysasteen
kehittymistä vuosina 1988–2002, sekä pitkäaikaistyöttömien osuutta työttömistä
1991–2002 (Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, 2003).

Kaavio 3: Pitkäaikaistyöttömien osuus (Työministeriö, 2010)

Kehysbudjetointi otettiin käyttöön juuri 90-luvun laman torjuntaan ja sillä olikin
kaksi merkittävää vaikutusta. Ensimmäisenä se lisäsi valtiovarainministeriön
valtaa suhteessa muihin ministeriöihin ja toisena se on toiminut tehokkaasti muun
muassa sosiaali-, terveys, ja koulutusmenojen lisäämisen automaattisena
rajoittimena (Patomäki, 2007, 22).
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2.3.2.2 2000-Luvun lama
Etlan tutkija Paavo Suni kirjoittaa ”Suhdanne 2009:2” -julkaisussa maailman
talouden syvään ahdinkoon syösseen laman alkaneen elokuussa 2007. Keväällä
2009 julkaistujen ennusteiden mukaan Suomen kokonaistuotanto supistuu vuonna
2009 edellisestä vuodesta 5 % prosenttia tai enemmän. Vielä kesän lopulla ja
syksyllä 2008 käsitys oli melko erilainen, syyskuun loppuun mennessä
julkaisuissa ennusteissa odotettiin keskimäärin 1.3 prosentin kasvua (Etla, 2009,
12).

Laman alkaessa hyväkuntoisen Suomen talouden ajateltiin selviytyvän tulevasta
laskusuhdanteesta melko vähäisin vaurioin ja selvästi useampia muita maita
paremmin.

Teollisuus

oli

varsin kilpailukykyinen ja sen kannattavuus

metsäteollisuutta lukuun ottamatta hyvä. Yksityissektorin velkaantuminen oli
keskimäärin vähäistä. Julkinen sektori oli vähäisen velkaantumisensa perusteella
EU-maiden eliittiä. Puskureita huonojen aikojen varalle piti siis olla riittävästi
(Etla, 2009, 12).

Sorjosen mukaan (Etla, 2009, 12) Suomen talouden ongelmat ovat lähtöisin
kolmesta lähteestä. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä yllätyksenä oli se, että vienti
supistui ennen näkemättömän jyrkästi vuoden 2008 lopulla (kaavio 4), kysyntä
suorastaan romahti finanssikriisin puhjettua ja maailmantalous ajautui sen
seurauksena syvään taantumaan.
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Kaavio 4: Viennin volyymin muutos neljänneksittäin, prosenttia vuoden
takaisesta, korjattu päiväsarja(Tilastokeskus, 2010)

Toisena, metsäteollisuus leikkaa omaa tuotantoaan rakenteellisista syistä. Näin se
olisi joutunut tekemään ilman maailmantalouden taantumaakin. Kolmantena,
viime vuosina kuumana käynyt rakentaminen viileni. Tämäkin muutos oli täysin
ennakoitavissa, sillä rakentaminen oli poikkeuksellisen korkealla tasolla, josta sen
pudotus oli täysin odotettua ja jopa suotavaa (Etla, 2009, 12).

Näiden kolmen tekijän kokonais- ja kerrannaisvaikutus loi epämiellyttävän
kokonaisuuden. Investoinnit vähenivät ja työllisyyden heikkeneminen sekä
epävarmuuden

lisääntyminen

käänsivät

yksityisen

kulutuksen

laskuun

ensimmäistä kertaa noin 15 vuoteen (kaavio 5), siitä huolimatta, että
kotitalouksien ostovoimaa paransivat kohtuulliset palkkojen ja eläkkeiden
korotukset,

hidastuva

inflaatio,

ansiotuloverojen

markkinakorkojen vauhdikas aleneminen (Etla, 2009, 12).

kevennykset

ja
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Kaavio 5: Kotitalouksien kulutuksen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä,
prosenttia(Tilastokeskus, 2010)
Laman suuruudesta kertoo se, että BKT laski viimeksi yhtä paljon viimeksi
vuonna 1918 kansalaissodan jälkeen. 1990-luvun lamassakin voimakkain
supistuminen jäi 6 prosenttiin vuonna 1991 (kaavio 6). Kysyntää vähensi eniten
viennin kutistuminen jopa neljänneksellä. Investoinnit laskivat yli 13 prosenttia.
Talouden tuotanto väheni voimakkaimmin tammi–maaliskuussa 2009 (Helsingin
Sanomat, 1.3.2010).

Kaavio 6: BKT:n volyymin muutos, prosenttia (Tilastokeskus, 2010)
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2000-Luvun lama oli kuitenkin yhdellä tavalla täysin erilainen kuin 90-luvulla.
Tästä kirjoittaa muun muassa Taloussanomat (16.5.2010), seuraavassa artikkelin
ingressi, joka tiivistää sanoman melko hyvin; ”Lama lisää yleensä kaikkien
kurjuutta, mutta tämän laman aikana monella suomalaisella on mennyt paremmin
kuin koskaan ennen. Palkat ovat nousseet, ostovoima kasvanut huippuunsa ja
asuntojen arvokin kohonnut. Samalla kansan kahtiajako on syventynyt. Tekikö
lama Suomestakin luokkayhteiskunnan?”. Kelan tutkimusprofessori Olli Kankaan
mukaan 90- luvulla verotusta nostettiin kautta linjain, 2000-luvun lamassa
verotusta on taas laskettu. Myös OECD sekä Eurostat ovat kiinnittäneet huomiota
Suomen tuloerojen kiihtyneeseen kasvuun,

se on ollut

OECD-maiden

ennätystahtia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Karjalainen
huomauttaa, että tuloerojen kasvu on tietoista politiikkaa (Taloussanomat, Olipa
tämä outo lama, 2010). Tuloeroihin ja verotukseen paneudutaan vielä työn
edetessä.

2.3.2.3 Rahoitusmarkkinoiden vapautus
Suomi seurasi Ruotsin esimerkkiä ja vapautti rahoitusmarkkinat ja pääomaliikkeet
1980-luvun kuluessa. Harri Holkerin hallitus (1987-91) alkoi liikelaitoistaa
valtionhallintoa. 1990-luvun alun syvän laman jälkeen Suomessa on nopeasti
siirrytty

kvarttaalitalouteen

ja

markkinoiden

toimintaa

jäljittelevään

julkishallintoon (Patomäki, 2007, 12).

Uusliberalistinen ajattelu ja sille olennainen yksilöiden, markkinoiden ja kilpailun
korostaminen vaikutti Suomessa 1980–1990 luvulla. Tällöin kyseenalaistettiin
moraaliauktoriteetteja sekä korostettiin yksilöllistymistä ja atomisoitumista.
Yleinen ajatus oli, että yhteiskunnan hyvinvointia ja sosiaalipoliittisia järjestelmiä
voidaan parhaiten kehittää antamalla asiakkaille valinnan tai kilpailuttamisen
mahdollisuus. Kansalainen muuttui yksilölliseksi kuluttajaksi. Tasa-arvon sijasta
korostui yksilön vastuun ja kannustimien tärkeys. Kulutuksesta muodostui
taloudellisen prosessin lisäksi kulttuurinen ja sosiaalinen prosessi (Ahlqvist, 2000,
41–42).
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”Teollista toimintaa jumaloidaan rajattomasti. Rentoutumista pidetään paheena
paitsi jos sitä tarvitaan takaamaan toimintakyky tuonnempana”, kirjoitti
Horkhaimer vuonna 1947 (2008, 160).

Patomäki (2007, 12) kirjoittaa samasta muutoksen toteutuksesta. Hänen
mielestään samalla, kun yksityisen markkinatalouden aikajänne on lyhentynyt ja
toiminta tullut hermostuneemmaksi, niin valtion ja kuntien hallintoa on
yksityistetty, ulkoistettu ja tehty mahdollisimman paljon yksityisten markkinoiden
kaltaiseksi.

Tämä

uudistus

on

toteutettu

Suomessa

teknokraattisesti.

Asiantuntijavaltaan suhtaudutaan sitä nöyremmin, mitä kansainvälisempiä
asiantuntijat

ovat.

Asetelma

on

lähes

vastaansanomaton;

korkeatasoiset

kansainväliset asiantuntijat ovat kertomassa totuutta. Suomalaiset virkamiehet
oppivat kaiken kuuliaisesti ja kirjoittavat siltä pohjalta Suomen uudet
kehityspoliittiset linjaukset.

Ehkäpä tämän päivän symboli (diplomi-)insinööri, ei kallistu yksinomaan voiton
tavoitteluun kuten tehtailija tai kauppias. Hänen toimensa liittyvät suoremmin itse
tuotantotyön

vaatimuksiin,

hänen

määräyksensä

kuvastavat

suurempaa

objektiivisuutta. Hänen alaisensa tunnistavat, että ainakin osaa hänen ohjeistaan
määrää asioiden luonne ja että ne näin ollen ovat järkeviä yleispätevässä mielessä,
mutta pohjimmiltaan tämäkin järjellisyys on yhteydessä herruuteen, ei järkeen.
Insinööriä ei kiinnosta asioiden ymmärtäminen niiden itsensä tai oivaltamisen
vuoksi, vaan häntä kiinnostaa se, kuinka asiat saadaan sopimaan kaavaan siitä
riippumatta, miten vieras kaava on niiden sisäisen rakenteen kannalta. Tämä pätee
niin elollisiin kuin elottomiin olioihin. Insinöörin mielenä on teollisuuden
virtaviivaistettu mieli. Hänen tarkoituksenhakuinen valtansa tekisi ihmisistä vailla
omaa tarkoitusta olevien välineiden keon (Horkhaimer, 2008, 159–160). Näin
Horkhaimer viittasi aikansa teknokratiaan.

Susan George et.al. kritisoivat rikkaita teollistuneita maita ja niiden hallituksia
sekä maailman pankkia. Heidän mukaansa IMF ja WTO yrittävät jatkuvasti
vapauttaa markkinoita läpi maailman. Erityisesti kolmannen maailman valtiot on
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saatava mukaan vapaakauppaan, jotta monikansalliset yritykset ja yksityiset
pankit voivat tehdä voittoja yksityistämällä julkisia palveluita ja teollisuuden aloja
sekä hyödyntämällä alueen luonnonvaroja. Ne haluavat poistaa kaikki esteet
vapaalta hyödykkeiden ja rahavirtojen liikkeeltä, myös silloin, kun nämä rajoitteet
ovat tehty suojaamaan paikallisia ihmisiä (George et. al., 2001, 135).

2.4

Talouskasvun vaikutuksia

Kasvun tavoittelu ja ylläpitäminen on niin olennainen osa talouttamme, että
yhteiskuntaamme ei ilman sitä voida edes ajatella. Valtiovarainministeriön
mukaan pelkkä työllisyystason ylläpitäminen edellyttää vähintään kolmen
prosentin vuosikasvua. Kasvun vahvistaminen onkin asetettu keskeiseksi
talouspolitiikan tavoitteeksi. Talouskasvu lisää ihmisten aineellista hyvinvointia ja
valinnan

mahdollisuuksia

sekä

mahdollistaa

muun

muassa

verovaroin

rahoitettavia julkisia palveluita ja edistää työllisyyttä. Näin voidaan tiivistää
vallitseva näkemys talouskasvun ylläpitävästä ja kehittävästä vaikutuksesta.

2.4.1

Sosiaalisen turvaverkon ja hyödykkeiden muodostuminen

Kylmän sodan sekä ydintuhon uhan alaisena Länsi-Euroopan maiden talous ja
asukkaiden elämänolosuhteet kohosivat valtavasti. Työväenliikkeet onnistuivat
useimmissa uudistuksissaan, palkat nousivat nopeasti, maaseutu tyhjeni, mutta
melkein kaikille oli kaupungeissa työtä tarjolla. Koteihin tuli sähköt/kaasu,
juokseva vesi ja viemäröinti. Työaika saatiin rajoitettua alle 40 tuntiin viikossa
sekä työntekijöille saatiin pitkät vuosilomat (Patomäki, 2007, 34).

Työttömyysturva

toteutettiin

sekä

luotiin

kattava

eläkejärjestelmä

työkyvyttömyyden tai vanhuuden varalle. Julkinen enimmäkseen ilmainen tai
ainakin erittäin edullinen terveydenhuoltojärjestelmä saatiin rakennettua, samalla
kun lääketiede kehittyi ja monia sairauksia ja vammoja opittiin parantamaan
aiempaa

paremmin.

Peruskoulu-uudistus

takasi

kaikille

yhtäläisen
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peruskoulutuksen, opintotukijärjestelmä sekä tasa-arvoisti että laajensi myös
korkeampaa koulutusta (Patomäki, 2007, 34).

Saari (2005, 41) pitää julkisen vallan nykyisenä tavoitteena julkisten menojen
kasvun hidastamista, kustannuskontrollin tehostamista ja uusista sitoutumisista
pidättäytymistä. Tämä on myös ollut teemana 2000-luvun hallitusohjelmissa.
Kyse on myös vanhan ”hyvän kehän” hajottamisesta ja syntyneestä tarpeesta
löytää

nykyaikaan

soveltuvia

talouden,

työnteon

ja

hyvinvoinnin

yhteensovittamisen malleja. (Kosonen 1998, 49–51)

Kansantalouden näkökulmasta julkinen sektori on hyvinvointivaltion merkittävin
tekijä. Veroilla ja muilla maksuilla rahoitetaan hyvinvointipalvelut, tulonsiirrot
sekä muut kulutus-, pääoma- ja investointimenot. Toisaalta julkisen sektorin
talous- ja sosiaalipolitiikka vaikuttavat koko talouden toimintaan (Saari 2005, 38–
40).

2.4.2

Hyvinvointi tuottaa pahoinvointia

Keskeisenä (talouspoliittisena) kiistakysymyksenä on kuitenkin se, miten julkiset
palvelut ja korkeat verot rajoittavat kuluttajien ”negatiivista vapautta” ja
omistamisen oikeutta sekä myös häiritsevät taloudellista kasvua. Uus-klassiseen
talousteorian

mukaan

valtion

väliintulo

markkinoilla

aiheuttaa

hyvinvointitappiota. Teorian mukaan tulonsiirroista ja julkista palveluista syntyy
kannustinloukkuja ja niiden rahoittaminen vaatii korkeita veroja. Hidastunut
talouskasvu, tulonsiirrot sekä sosiaaliset palvelut koituvat lopulta haitaksi
vähäosaisillekin (Kajanoja 2005, 111–112), (Kiander & Lönnqvist 2002, 9-10).

Osa liberaaleista rinnastaa omaisuusturvaa loukkaavat tulonsiirrot varkauteen.
(Gylling 2005, 438 ja 449) Empiiristen tutkimusten mukaan edellä mainittua
talouden tehokkuudesta ja tulojen tasauksesta syntyvää trade-off–tilannetta ei
synny. Näin hyvinvointivaltion laajuus ei siten vaikuttaisi tilastollisesti
merkittävästi talouden kasvuun. ”Negatiivista vapautta” loukkaavaa korkeaa
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verotusta

pystytään

perustelemaan

tasa-arvoon

ja

oikeudenmukaisuuteen

liittyvällä vapaudella (Kiander & Lönnqvist 2002, 78–81), (Saari 2005, 44),
(Kajanoja 2005, 113).

2.4.3

Verotuksessa ja tuloeroissa

Siirtyminen poliittisessa kentässä ”oikealle” on pakottanut tekemään muutoksia
verotukseen, näin voidaan välttää osaavan ja ammattitaitoisen työväen ja suurten
monikansallisten yritysten maastapako. Muutokset verotuksessa heijastuvat aina
koko yhteiskunnan hyvinvointiin erilaisina muutoksina.

Kireä palkkaverotus on osa. ns. verokiilaa, työnantajan maksaman ja työntekijän
saaman palkan erotusta, joka jarruttaa rakenteellisen työttömyyden alenemista.
Rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja samalla työllisyysasteen nostaminen
onkin ollut 90-luvun laman jälkeisen ajan keskeinen tavoite (Vartia, 2003, 14).

Korkeita veroja maksavalle kuluttajakansalaiselle vapautta edistävät julkiset
palvelut eivät suurella todennäköisyydellä kompensoi menetettyä negatiivista
vapautta. Vähätuloisille kuluttajille tilanne on toinen. Mitä enemmän yhteiskunta
tukee välttämättömimpiä peruspalveluita, sitä enemmän kuluttajalle jää resursseja
toteuttaa omia itsekkäitä valintojaan. Hyöty keskimääräiselle veronmaksajalle on
nollasummapeliä, olettaen että hän kokee julkisesti rahoitetut hyödykkeet
tarpeellisiksi, ja hintalaatusuhde on vähintään yhtä hyvä kuin puhtaan
markkinamekanismin alaisissa oloissa (Pekkarinen & Sutela 2000, 40, 69, 110),(
Kajanoja 2005, 111). Kuvasta 1 löytyy OECD tilastot julkisen sektorin sekä
verojen osuus BKT:stä maittain vuonna 2005.
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Kuva 1: Julkinen sektori ja verot (OECD Economic Outlook, no 79, 2006)

Tuloeroja mitataan usein ihmisten käytettävissä olevilla tuloilla verojen jälkeen.
1990-luvulle asti tuloerot pienenivät. Sen jälkeen kehitys kääntyi, ja käytettävissä
olevat tulot ovat kasvaneet suurituloisilla nopeammin kuin vähän tienaavilla tuloerot ovat siis kasvaneet.

Kaikkein eniten ovat kasvaneet rikkaimman

prosentin tulot. "Tulojen uudelleenjako verotuksen kautta on vähentynyt", kertoo
Helsingin Sanomissa (5.9.2009) haastateltu kansantaloustieteen professori Matti
Tuomala Tampereen yliopistosta.

Yleisesti köyhyyttä ja elinolosuhteita tutkittaessa lähdetään usein suhteellisesta
köyhyydestä. Elinolotutkimuksissa lähtökohtana on, että kaikilla tulisi olla
mahdollisuus

tavanomaiseen

kulutustasoon,

pelkkä

absoluuttinen

selviytymisminimi ei riitä. 1990-luvun laman jälkeinen reaalitulojen kehitys on
ollut myönteinen, mutta se on kohdellut eri väestöryhmiä eri tavalla. Eniten ovat
kasvaneet

suurituloisimman

kymmenesosan

tulot

ja

senkin

sisällä

suurituloisimman prosentin tulot. Suurituloisilla pääomatulot kuten osingot ja
optiot ovat merkittävä tulonlähde ja ne ovat kasvattaneet tuloeroja merkittävästi.
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Sen sijaan kaikkein pienituloisimpien tulokehitys on ollut 1990-luvulta pitäen
keskimääräistä heikompaa. Heidän mahdollisuutensa ja taloudelliset resurssinsa
ovat suhteellisesti ja osin jopa absoluuttisesti supistuneet. Pienituloisia ovat usein
työelämän ulkopuolella olevat, nuoret, opiskelijat, työttömät ja myös osa
ikääntyneistä (Saari et al, 2007, 302–302). Voidaan kuvitella, etteivät yhteisön
olot ainakaan parane tuloerojen kasvaessa. Tilannetta voi katsoa minkä tahansa
suurten tuloerojen maista. Tuloerojen yhteiskunnalliseen vaikutukseen palataan
vielä myöhemmin.

Kahdeksan

vuoden

ajan

vasemmistoliiton

puheenjohtaja

toiminut

suomenruotsalainen kirjailija, psykiatri ja jazzmuusikko Claes Andersson on
huolestunut eriarvoistavasta politiikasta; ”jos eriarvoistavaa politiikkaa ei nyt
lopeteta,

meillä

on

kohta

luokkayhteiskunta

kaikkine

siihen

liittyvine

ongelmineen ja väkivaltaa lietsovine ristiriitoineen. Kun osa kansasta voi
huonosti, voi koko kansa huonosti. Demokratia voidaan mitata vain sillä, miten se
kohtelee heikoimpiaan.” (Claes Andersson, blogi, 2007). Tuloeroja ja verotusta
käsittelevät mielipiteet ja kirjoitukset ovat hyvin vivahteikkaita sekä jakavat
mielipiteitä. Tätä aihetta sivutaan myös työn edetessä hyvinvointivaltion
kestämättömyyden teoriaan.

Helsingin Sanomien haastattelema tutkimuslaitos PTT:n toimitusjohtajan Pasi
Holmin mukaan pääomatulojen kasvu johtuu lähinnä talouskasvusta ja yritysten
arvon kasvusta. Kansainvälisesti arvostettu verotuksen tutkija, professori Matti
Tuomala on asiasta kuitenkin eri mieltä. Muissa maissa ylimpien tulojen
koostumus ei ole heilahtanut yhtä voimakkaasti pääomatulojen suuntaan, Tuomala
perustelee. Hänestä syy on Esko Ahon (kesk.) johtaman hallituksen veromuutos.
Vuoden 1993 verouudistuksessa ansiotulojen ja pääomatulojen verotus eriytettiin
toisistaan.

"Sen jälkeen tulojen koostumus alkoi muuttua radikaalisti. Ansiotuloja on myös
tarkoituksella muutettu pääomatuloiksi. On epäreilua, että verotus muodostuu
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tulojen koostumuksen perusteella. Etenkin kun vain osa ihmisistä voi itse
vaikuttaa tulojensa koostumukseen", Tuomala arvostelee (HS, 5.9.2009).

2.4.4

Malliesimerkki

Suomi säilyi demokratiana läpi koko 1900-luvun, mikä osaltaan edesauttoi
vuosisadan toisen puoliskon menestystä. 1960-luvulta alkaen suomalaiset ovat
olleet hyvin ravittuja sekä koulutettuja. Eliniän odotukset ovat nousseet sekä
lomamatkat pidentyneet. Suomalaisten koulutuksesta huolehtii hyvinvointivaltio,
samalla kun maailmanmarkkinoilla on useita menestyksekkäästi kilpailevia
suomalaisyrityksiä. Suur-Helsingistä on tullut kosmopoliittinen keskus, jossa voi
syödä, nauttia kulttuurista sekä juhlia melkein minkä tahansa maailman kolkan
tyyliin (Patomäki, 2007, 9).

Suomesta on tullut malli joillekin ulkomaalaisille erityisesti Aasiassa.
Sosiaaliturva, teknologinen kehitys sekä korkealaatuinen ja tasa-arvoinen koulutus
näyttävät yhdistyvän Suomessa aivan ainutlaatuisella tavalla (Patomäki, 2007,
10).

2.5

Tulevan kasvun ja muutoksen ydin

Osa seuraavan 20 vuoden tapahtumista ja ilmiöistä on ennakoitavissa ja joihinkin
hypoteettisiin kehityskulkuihin on syytä varautua, vaikka ne eivät ehkä
toteutuisikaan, sillä osa tapahtumista tulee kuitenkin yllätyksinä. Hyvinvointimme
turvaaminen edellyttää vaurastumisen syiden ja edellytysten ymmärtämistä sekä
myös edessä olevien ongelmien ja muutosten ennakointia. Seuraavassa
kappaleessa käydään lyhyesti läpi helpoiten ennakoitavissa olevia muutoksia ja
ongelmia. Joihinkin ongelmista tullaan paneutumaan syvällisemmin tulevissa
kappaleissa.
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Sosiaalipoliittisia järjestelmiä luotaessa 1900- luvun alkupuolella vallitsi
yhteiskunta, jossa omistaminen oli hyvin keskittynyttä. Nyt sosiaalipolitiikkaa
harjoitetaan yhteiskunnassa, jossa merkittävä omistaminen on tärkeä osa
yhteiskunnan perusrakennetta (Saari et al., 2007, 265). Näin ollen muutokset on
suunniteltava ja toteutettava vastaamaan nykyajan tilannetta.

2.5.1

Veronmaksajien ikääntyminen

Helpoiten ennakoitavissa oleva asia on väestön ikääntyminen, vaikkakin vuosi
2009 oli poikkeus. Vuonna 2009 syntyvyys nousi korkeimmaksi 40 vuoteen,
otsikoi

Helsingin

Sanomat

16.4.2010.

Taantuman

uskotaan

lisänneen

lapsentekohaluja. Pitkällä aikavälillä kansantalouden kasvu on tasaista, joten
taantumakaan ei pelasta Suomea väestön ikääntymiseltä.

Suomen historiassa nuoret ikäluokat ovat olleet yleensä suurempia kuin
vanhemmat ikäluokat, mutta enää näin ei ole. Sodanjälkeisten suurten ikäluokkien
odotettavissa oleva elinikä on selvästi pidempi kuin heidän vanhempiensa.
Syntyvyys ja maahanmuutto yhdessäkään eivät nykyisellä tasollaan pysty
pitämään ikäjakaumaa normaalina. Kehitys näkyy selkeästi suomalaisten keskiiän nousuna: kun keskimääräinen suomalainen oli sata vuotta sitten 27 vuotta
vanha, on hän vuonna 2028 jo 45-vuotias (kaavio 7). Tällainen väestörakenteen
muutos vaikuttaa selvästi talouteen ja koko yhteiskuntaan (Vartia, 2003, 12).
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Kaavio 7: Suomalaisten keski-iän kehitys (Vartia, 2003,14)

2.5.2

Hyvinvointipalveluiden kallistuminen

Suomen julkinen talous kärsii maailmantalouden 2000- luvun taantumasta useita
muita maita enemmän. EU-maiden suurin rahoitusylijäämä 4,4 prosenttia
kokonaistuotannon arvoon suhteutettuna, kääntyy vuonna 2010 lähes yhtä
suureksi alijäämäksi. Rationaalisesti arvioiden noin puolet tästä muutoksesta
selittyy suhdannetilanteen heikkenemisellä ja automatiikalla – verotulot vähenevät
samalla kun tulonsiirtojen ja sosiaalimenojen lisääntyminen pitää julkiset menot
kasvussa. Loppu alijäämäisyys selittyy väestön ikääntymisellä ja talouden
elvyttämisellä, jonka kustannukset jakautuvat usealle vuodelle. Valtion talouden
alijäämä kohonnee noin 5 prosenttiin kokonaistuotantoon suhteutettuna ja valtion
velan BKT-suhde nousee 17 prosenttiyksiköllä 46 prosenttiin. Ilman uusia
toimenpiteitä velkaantuminen jatkuu, tämä vaikuttaa myös paikallishallinnon
velkaantuneisuuteen ja paineet korottaa kunnallisveroja ovat suuret. Myös
sosiaaliturvarahastojen rahoitustilanne heikkenee (Suhdanne 2009: 2, 26. 50–55).
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2.5.3

Tuottavuus ja työllisyys

Tuottavuus voidaan Mc Kinseyn- raportin mukaan (2007,11) määrittää tuotoksen
– eli tavaran tai palvelun – arvoon suhteutettuna siihen käytettyjen panosten
määrään. Yleensä tuottavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan työvoiman tuottavuutta.
Professori Rantanen kirjoittaa ”Tuottavuus suorituskyvyn analysoinnin kentässä”
(2005, 6) tuottavuuden määritelmän olevan hyvin riippuvainen käyttäjän
taustoista. ”Valitettavan usein taloudellisessa keskustelussa tuottavuus myös
samaistetaan työn tuottavuuteen ja siten unohdetaan kokonaan tuottavuuden muut
ulottuvuudet.”, kirjoittaa Rantanen (2005, 1).

Teknologialla on olennainen rooli tuottavuuden parantamisessa. Höyrykone,
polttomoottori ja sähkö ovat kaikki keksintöjä, jotka ovat aikoinaan nostaneet
tuottavuuden kasvun uudelle tasolle. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kehitys
on nostamassa tuottavuutta taas uudelle tasolle myös palveluiden osalta.
Todelliset tuottavuusparannukset syntyvät uusilla toimintatavoilla, ei lisätyöllä.
Kuvassa 2 on McKinleyn-raportin näkemys tuottavuuden parantamisesta.
Vaihtoehtoja on kaksi; pidetään tuotantomäärä samana ja pienennetään panoksia,
tai lisätään tuotosta pitämällä panokset samoina. Tämän jälkeen mukaan tulevia
käsitteitä ovat muun muassa skaalaedut, työntekijöiden hyvinvointi, korkeampi
tuotteiden arvo sekä suurempien määrien tuottaminen samalla kapasiteetilla.
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Kuva 2: Tuottavuuden parantaminen (McKinsey, 2007, 11)

Lyhyellä aikavälillä tuottavuutta voidaan lisätä työntekijöiden työmäärää
lisäämällä, mutta pitkällä aikavälillä kiire, stressi ja kilpailu voivat vaikuttaa
tuottavuuteen alentavasti. Näin voidaan myös todeta työolojen parantavan
tuottavuutta. Lisäksi tuottava työaika lisääntyy, kun poissaolot, vajaakuntoisuus ja
ennenaikainen työelämästä poistuminen vähenevät (McKinsey, 2007,11).

Työmarkkinat ovat olleet suurien muutoksien alla 1990-luvulta lähtien.
Tuottavuus on parantunut kaikilla työelämän sektoreilla. Esimerkiksi automaatio
on syrjäyttänyt ja muuttanut ihmisen tekemän työn vaativammalle (erilaiselle)
tasolle. Perusosaaminen, sekä vaatimustaso ovat nousseet, tämä taas näkyy
avoimien työpaikkojen uusina vaatimuksina. Työpaikkoja on syntynyt eniten
uusille palvelualoille, kuten tieto-, välitys-, auditointi, markkinointi- ja
maksuliikennepalveluihin. Myös erilaisia asiantuntija-/konsultointipalveluihin,
jotka hyödyntävät tieto- ja tietoliikennetekniikkaa (Otala, 1999, 9).

Muutos kohti tietoyhteiskuntaa lisää inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan
kohdistuvia vaatimuksia kirjoittaa Kajanoja (2003, 197) Teknologinen kehitys ei
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enää ole harvojen asiantuntijoiden varassa. Työelämän muutoksesta standardoitu
työ vähenee ja henkilökohtaista palvelua ja läsnäoloa sekä innovaatiota
edellyttävät tehtävät lisääntyvät. Hoidon, huollon, koulutuksen sekä tutkimuksen
sekä suunnittelun ja johtotehtävien määrä tulee hänen mukaansa kasvamaan
nopeimmin.

2.6

Globalisaatio ja kansallisvaltioiden systeemikilpailu

Suomi on hyötynyt globalisaatiosta, mutta globalisaatioon liittyy myös riskejä.
Kolmen viime vuosikymmenen aikana kansalliset rajat ylittävän toiminnan
suhteellinen merkitys on oleellisella tavalla kasvanut. Kansainvälinen kilpailu
koskee nykyään lähes kaikkia toimialoja ja monet julkiset sekä yksityiset palvelut
ovat siirtyneet talouden suljetusta sektorista avoimeen (Vartia, 2003, 13).
Viimeisempänä esimerkkinä on yliopistojen irrottaminen valtiosta. Muutos on
myös herättänyt paljon keskustelua ja erimielisyyksiä.

2.6.1

Joustavuuden korostuminen

Tuotannon ja markkinoiden globaaleiksi muuttumisen on huomattu monesti
lisänneen korporaatioiden ja muiden suurten toimijoiden valtaa suhteessa
kansallisvaltioihin

ja

aiheuttavan

painetta

näiden

poliittisille

ratkaisuvaihtoehdoille (Held et al., 1999, 276–278). Yhtä lailla myös talouden
globalisaatioanalyysissa voidaan korostaa muidenkin tekijöiden tärkeyttä.
Yhtäältä uusi ”informaatiotalous” merkitsee yhä enemmän kulttuuristen
symbolien tuottamista. Esimerkiksi tuotannon organisaatiossa aasialaisten
verkostojen ja joustavien toimintamallien yleistymistä ei välttämättä pystytä
selittämään tai hyödyntämään, ilman kulttuurista tuntemusta ja länsimaalaisesta
ajattelusta irtaantuvia näkökulmia (Castells, 2000, 205), (Waters, 2001, 78–83).
Yhä suurempi osa suomalaisten yritysten tuotannosta tehdään nykyään ulkomailla
ja toisaalta Suomessa toimivien yritysten omistus on kasvavissa määrin joko
suoraan tai pörssin kautta ulkomaalaisessa omistuksessa. Kuka omistaa

45

tulevaisuuden Suomen (Vartia, 2003, 13)? Kilpailussa pärjääminen on erittäin
tärkeää koko hankkeeseen sitoutuneen valtion kannalta. Yksi Suomen
houkuttelevuutta vähentävä tekijä on kiistatta korkea palkkaverotus (Vartia, 2003,
14).

Suomen talouspolitiikalla on perinnäisesti pyritty turvaamaan vientiteollisuuden
kilpailukyky, koska koko kansantalous on ollut siitä riippuvainen. Markan arvoa
on tarvittaessa devalvoitu niin paljon, että suomalaiset tuotteet menevät kaupaksi.
Viimeksi ja samalla viimeisen kerran näin tehtiin vuonna 1991. Vastaavasti
tuontitavaroiden hinnat ovat nousseet, eli kuluttajat ovat maksaneet viennin
edistämisestä. Näin on onnistuttu lisäämään talouden kasvua. Nyt kun euro
korvasi markan, sen avulla ei enää voida tehdä talouspolitiikkaa. Suomen Pankin
valta on vähentynyt ja päätösvalta siirtynyt Euroopan Keskuspankille (Ahtiainen
et al., 2002, 47).
Suomesta

ovat

kenkäteollisuus,

kuihtuneet
kun

taas

esimerkiksi
esimerkiksi

aiemmin
paperi-,

vahvat
laiva-,

tekstiili-

ja

teräs-,

ja

elektroniikkateollisuudessa suomalaiset ovat onnistuneet valtaamaan markkinoita
muilta mailta (Ahtiainen et al. 2002, 46). Kymmenen vuotta edellä mainitun
tekstin kirjoittamisen jälkeen voidaan sanoa, että myös paperi-, laiva-, teräs-, sekä
elektroniikkateollisuus näyttää hiljalleen siirtyvän pois maastamme, kuten
tilastokeskuksen julkaisu kaavio 8 ”Kansantalouden kehitys vuonna 2009” kertoo.
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Kaavio 8: Toimialoittaiset kasvuprosentit (Tilastokeskus, Kansantalouden kehitys
vuonna 2009)
2.6.2

Avainteknologiat ja verkottuminen

Suomen pitäisi panostaa läpileikkaaviin avainteknologioihin ja ydinosaamisiin,
joita tarvitaan loppukäyttäjälähtöisten prosessien ja tuotteiden rakentamiseen.
Samalla

tämä

panostaminen

avaa

mahdollisuuksia

teknologialähtöisesti

kehitetyille, radikaaleille innovaatioille. Onnistunut toiminta näillä strategisen
perustutkimuksen alueilla edellyttää, että toimijat ovat vahvasti verkottuneinta
kansallisesti sekä globaalisti ja että loppukäyttäjän näkökulma ja loppukäyttäjät,
ovat verkostoissa mukana alusta alkaen (Harmaakorpi et al., 2010, 12).

Tavoitteena on muodostaa verkostoja, joissa kansalliset toimijat ja globaalit
toimijat tekevät yhteistyötä tarvitsemansa uuden osaamispohjan luomiseksi.
Kaikilla

valituilla

osaamisalueilla

tähdätään

kansainvälisille

huipuille.

Perustutkimus, soveltava tutkimus, liiketoiminnan kehittäminen ja loppukäyttäjän
tarpeet pyritään kytkemään yhteen, jolloin saadaan aikaan uusia toimintoja.
Aiemmin erillään sovelletut teknologiat ja tieteenalat yhdistyvät yhä enemmän
monialaisiksi osaamisiksi ja mahdollistavat näin uudentyyppiset, laajojakin
ongelmia ratkaisevat sovellukset. Keskeisimpiä yhdistyviä teknologia-aloja ovat
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tieto- ja viestintätekniikka sekä materiaali- ja bioteknologiat (Harmaakorpi et al.,
2010, 12). Kunnianhimoisia ja kehitystä vaativia tavoitteita on siis asetettu.
Tulevat vuodet näyttävät kuinka kansallisvaltioiden kilpailussa tulee käymään.

2.7

Onko Pohjoismainen malli taakka vai etu?

2008 alkanut globaali kriisi on iskeytynyt erityisen kovaa Pohjoismaihin (Norjaa
lukuun ottamatta). Tämä ei ole Etlan raportin Nordics in Global Crisis –
Vulnerability and Resilience (2010) mukaan sattuma vaan seurausta näiden
maiden talouspoliittisesta strategiasta. Tämä pyrkii hyödyntämään globalisaatiota
tuottavuuden ja tulotason kohottamiseksi. Raportissa pohditaan vaikutuksia,
mikäli maailmantalous onkin epävakaampi tulevaisuudessa kuin takavuosina vai
onko avoimeen talouteen nojaava ajatusmaailma tullut tiensä päähän.

Kattavat turvaverkot, yhteiskunnan tekemä investointi inhimilliseen pääomaan,
koululaitos, kirjastot, yliopistot, tutkimus ja kehitys ovat Pohjoismaisen mallin
perustavia pilareita. Osaksi tämän vuoksi turvaverkkomme toimivat myös
kriisitilanteissa. Etuuksia ei ole sidottu yksittäisten yhtiöiden kohtaloihin tai
pääomamarkkinoiden heilahteluihin. Jo valmiiksi korkeasti koulutettu työvoima
voi työpaikan menetyksen sattuessa hakeutua uusille työaloille ja uuteen
mahdollisuuteen lisäkoulutuksen avulla (ETLA B, 242, 2010).

Raportin mukaan Pohjoismaiden on poliittisin päätöksin kyettävä luomaan
ratkaisut kilpailukykynsä sekä julkisen sektorin kestävyyden turvaamiseksi.
Mallin

työmarkkinainstituutiot,

turvaverkostot,

inhimilliseen

pääomaan

investointi, eivät ole aikaansaaneet nykyisiä ongelmia. Pohjoismainen malli
nähdään enemmänkin osana kestävää ratkaisua (ETLA B, 242, 2010).
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3. HYVINVOINTIVALTIO
Tämä

kappale

pohjustuksen

paneutuu

jälkeen.

hyvinvointivaltion

Seuraavassa

käsitteeseen

käydään

läpi

edellä

hieman

olleen

järjestelmän

perusajatuksia sekä historiaa ja kehitystä nykypäivään. Kappaleessa pohditaan
myös hyvinvointivaltion kestämättömyyttä ja syitä kestämättömyyteen. Koulutus
saa myös painoarvoa, sillä sen voidaan helposti sanoa olevan yksi järjestelmän
peruselementeistä.

3.1

Hyvinvointivaltio

Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen on hyvinvointijärjestelmän ja sen
sosiaalipolitiikan

tavoite.

Julkisen

sektorin

rahoittamat

ja

tarjoamat

hyvinvointipalvelut, suuret kaikille väestöryhmille suuntautuvat tulonsiirrot ja
sosiaalivakuutusjärjestelmä

ovat

ominaisia

pohjoismaiselle

sosiaaliselle

hyvinvointimallille. Näin ihmisten vähimmäisturva sekä ansiosidonnainen osa
ovat katetut. Palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan pääasiassa verovaroin (Kiander &
Lönnqvist 2002, 37, 84, 115, 127- 129).

Yhteiskunnallisia
kommunistisen

valtasuhteita

rakenteellisesti

työväenliikkeen

ja

muuttanut

ammattiyhdistysten

tapahtuma

oli

laillistaminen

rauhansopimuksessa vuonna 1947. Tästä seurasi 1980-luvulle asti vallinnut
vasemmisto-keskusta ajattelun vankka asema yhteiskunnan poliittisen tilan
vaikuttajana. Tänä aikana toteutettiin monia aikaisemmin hylättyjä työväestön
asemaan kohdistuvia parannuksia (Uljas, 2005, 204–232).

Suomalainen hyvinvointivaltio on muodostunut nykyiseksi kokonaisuudeksi
monien askelien kautta. Sen tarkoitus on toimia vakuutusjärjestelmänä erilaisten
riskien varalla ja tuloerojen tasoittamiseksi (Kiander & Lönnqvist 2002, 34).
Hyvinvointivaltion käsite on ollut välttämätön osa suomalaisen ja samalla myös
muiden Pohjoismaiden yhteiskuntien nykyaikaistumista, oleellisia tekijöitä ovat
olleet

elinkeinorakenteiden

yhteiskunnasta

kohti

muutos
nykyistä

ja

siirtymä

maatalousvaltaisesta

palveluintensiivistä

yhteiskuntaa.
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Hyvinvointivaltion tukirakenteina voidaan pitää työllisyyttä, elinkeinoelämää,
julkista taloutta, väestörakennetta, työmarkkinajärjestelmää, aluerakennetta sekä
kotitalouksien rakennetta (Saari 2005, 26–33).
Tulonsiirtojen avulla hyvinvointivaltio on mahdollistanut tuotannon ja –
kulutuksen merkittävän kasvun ja näiden seurauksena luodun ”hyvän kehän”;
eläke- ja sairausvakuutusjärjestelmät, työvoiman koulutuksen sekä laadukkaan
peruskoulutuksen. Talouden kasvu on ollut alusta lähtien hyvinvointijärjestelmien
rahoittamisen takana. Eri yhteiskuntaluokat, järjestöt ja puolueet ovat saaneet
vaikuttaa siihen, millaisia etuuksia, oikeuksia ja sääntöjä on kehitetty (Kosonen
1998, 32–35).

Hyvinvointivaltioon

on

pystytty

luomaan

riippuvuusketjuja

ja

”takaisinsyöttösilmukoita”, jotka pyrkivät pitämään kansalaisen yhteiskunnan
toimijana. Yksi tärkeimpiä seurauksia hyvinvointivaltion rakentamisesta ovat
järjestyneiden asiakaskuntien ja järjestöjen muodostuminen. Esimerkiksi lasten
päivähoito on nykyään erottamaton osa useiden perheiden arkea ja tapaa selvitä ja
luoda uraa modernissa yhteiskunnassa. Se on myös paljolti mahdollistanut naisten
työmarkkinoille siirtymisen (Julkunen 2005, 339–340). Sosiaalipolitiikan avulla
on kyetty pehmentämään ihmisten sopeutumista kapitalistiseen ideologiaan.
Hyvinvointivaltio on siis määriteltävissä sosialistisen ja kapitalistisen mallin
välimalliksi. Kaaviosta 9 voidaan havaita eri sosiaalimenojen muutokset välillä
1980–2008. Suurimpia muuttujia ovat työttömyyden aiheuttamat muutokset (90luku), ja suurimpia kasvajia ovat vanhuudesta sekä sairauksista ja terveydentilasta
aiheutuvat kulut.
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Kaavio 9: Sosiaalimenot vuosina 1980–2008, vuoden 2008 hinnoin Mrd.
€.(Tilastokeskus, 2010)

3.2

Mitä on hyvinvointi

Usein keskustelussa itse hyvinvoinnista, käsite jää avoimeksi ja vaikeasti
määriteltäväksi. Hyvinvointi käsitetään monella tavalla: se voidaan ymmärtää
esimerkiksi taloudelliseksi resurssien ja tarpeiden kohtaamiseksi, sosiaaliseksi
osallisuudeksi, tyytyväisyydeksi ja onnellisuudeksi tai fyysiseksi ja henkiseksi
tilaksi, terveydeksi. Hyvinvointi näyttäytyy pikemminkin ”ulottavuuksina” kuin
tarkkarajaisena ilmiönä. Myös turvallisuus ja sosiaalinen pääoma ovat nostettu
Suomessa vakiintuneiden hyvinvointi indikaattoreiden rinnalle (Saari et al, 77,
2007). Usein kuitenkin hyvinvointia mitataan BKT:llä, sillä sen avulla valtioiden
tasoa on helpointa vertailla keskenään.
”BKT mittaa ainoastaan asioita, joita ostetaan ja myydään. Se ei ota huomioon
puhdasta ilmaa, raikasta vettä, rauhaa ja luonnon kauneutta, itsekunnioitusta eikä
ihmisten välisen kanssakäymisen arvostusta – siis kaikkea sitä, mikä on elämän
laadun kannalta tärkeintä”. (Douthwaite, 1992, 10) Douthwaiten mielipiteeseen
viitaten talouskasvu ei ole aina paras tapa kannustaa ihmisten elämää.
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3.2.1

Lukemattomia erilaisia mittareita sekä mittaristoja

Indikaattorit ovat tiedon jyviä, jotka korostavat tapahtumia laajassa systeemissä.
Ne ovat pieniä ikkunoita, jotka tarjoavat vilahduksia kokonaisuudesta. Mittareita
ja mittausjärjestelmiä luodaan lukemaan ja vertailemaan näitä indikaattoreita.
Mittareiden määrän nopea lisääntyminen on johtunut tarpeesta seurata ja mitata
kehityksen edistymistä toisen maailmansodan jälkeen. Tärkeimmän mittarin eli
BKT:n rinnalle nousi 1990-luvulla HDI (Human Development Index). Tämän
jälkeen ilmestyi muita kestävää kehitystä mittaavia indikaattoreita. BKT:n rinnalle
ei kuitenkaan ole syntynyt yhtä vakiintunutta ja standardisoitua HDI
mittausjärjestelmää (Moran et al., 2007). Työn laajentumisvaaran vuoksi tässä ei
käsitellä enempää mittaristoja tai mittaustapoja.

3.2.2

Hyvinvoinnin välttämättömyydet ja kulutus

Osaksi kulttuuria sitoutuneet kulutustottumukset ovat perhe- ja yksilökohtaisia
sekä ajan mukana muuttuvia. Ne eivät ole pelkästään esineellisiä perustarpeita,
vaan niihin lukeutuvat myös erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet. 1990luvulla tehdyissä kulutuksen tutkimuksissa välttämättömiä hyödykkeitä olivat
muun muassa terveyspalvelut sekä hammaslääkäri, yksi lämmin ruoka päivässä,
pesukone

sekä

pölynimuri.

Ylellisyyksiin

lukeutuivat

ravintolaruokailu,

astianpesukone, internet-yhteys, tietokone, matkapuhelin, videonauhuri sekä
stereot. Tänä päivänä kaikki ovat perustarpeisiin lukeutuvia, osa jopa käytöstä
poistuvia (Raijas, 2005, 69–100).

Kaaviosta

10

kulutuksesta.

näkyy

eri

Kulutuksen

välttämättömyyskulutuksesta

kulutusmenoryhmien

osuus

rakenteesta

on

nähtävissä

valinnaiseen

kulutukseen.

koko

yksityisestä

selvä

muutos

Elintarvikkeiden,

juomien ja tupakan kulutus yksityisestä kulutuksesta oli noin 60 prosenttia vuonna
1900, mutta vuonna 2005 enää reilut 17 prosenttia. Panostus vaatetukseen on
kasvanut yli yhdeksänkertaiseksi, eikä vaatteita enää valmisteta kotona, kuten
viime vuosisadan alussa. Vapaa-ajan menojen osuus kulutuksesta on kasvanut 1.8
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prosentista yli 11 prosenttiin ja kulutus henkeä kohti yli 70-kertaiseksi.
(Kokkinen, 2007)

Kaavio 10: Kulutuksen tyylin muuttuminen (Tilastokeskus, 2010)

3.2.3

Kulutuksen tyylit

Kulutuksen muotoja ovat yksityisillä markkinoilla tapahtuva kulutus, ilmaisten tai
julkisten palveluiden kulutus tai julkisesti tuotettujen yksityisten palveluiden
kulutus. Pohjoismaissa julkinen valta hoitaa tulonsiirroin, progressiivisella
verotuksella

sekä

julkisina

palveluina

hyvinvointierojen

tasaamisen.

Kotitalouksien kulutus painottuu vapaille markkinoille, jossa ostot rahoitetaan
esimerkiksi työ- ja pääomatuloilla, säästöjä purkamalla, ottamalla lainaa tai
tulonsiirroilla (Vartia, 2003, 30).

Kai Ilmosen mukaan kulutus voidaan jakaa ulottuvuuksiltaan tavaraopilliseksi,
symboliseksi,

luovaksi

sekä

taloudelliseksi.

Taloudellinen

kulutus

on

kansantalouden tasolla kulutuksen kysyntä ja asiakkaan tasolla tavaroiden arvon
ja nettotulojen välinen suhde. Tavaraoppisuus käsittelee käyttäjän käsityksiä
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tuotteesta ja todellisia kokemuksia tuotteen toiminnasta ja ominaisuuksista.
Symbolinen näkökulma liittyy ihmisten vuorovaikutukseen yhteiskunnassa. Sen
avulla kuluttaja osoittaa oman asemansa yhteisössä sekä heijastaa omaa sosiaalista
identiteettiään

ja

tottumuksiaan.

Luova

kulutus

liittyy

tavaroiden

välineellistämiseen ja ennennäkemättömään yhdistelyyn (Ilmonen 1993, 100–
122).

3.3

Hyvinvointi ja talouskasvu

Talouskasvulla on huomattu olevan lisäävä vaikutus aineelliseen hyvinvointiin ja
valinnan mahdollisuuksiin, se myös mahdollistaa erilaisia verovaroin rahoitettavia
julkisia palveluita. Talouskasvu on oleellista myös työllisyyden ylläpitämiseksi.

Talouskasvun tavoitetta on kyseenalaistettu sekä hyvinvoinnin tuottajana että
ekologisten syiden puolesta.

Talouskasvun suuntaaminen yhä enemmän

palveluihin ja immateriaalisiin tuotteisiin on ollut viimeaikaisena ekologisten
ongelmien ratkaisuna. Lisäksi teknologista kehitystä on pidetty ratkaisuna
ympäristöystävällisemmän tuotannon aikaansaamiseksi (Kiander & Lönnqvist,
2002, 60). Talouskasvun asettaminen kyseenalaiseksi ei ole suosittua, sillä vaikka
talouskasvun ei ole todistettu tuovan onnea tai hyvinvointia, niin tietyn
hyvinvoinnin tason turvaaminen tarkoittaa kuitenkin riittävää määrää aineellisen
tuotannon tasoa.

WWF ja Demos julkaisivat teesit siitä, kuinka hyvinvointia tulisi 2010-luvulla
arvioida. Perusteena tälle on havainto siitä, että ihmiset käyttävät tänä vuonna
luonnonvaroja noin puolitoistakertaisesti yli maapallon kantokyvyn. Kirjoittajien
mukaan ympäristöä liikaa kuormittava talouskasvu ei enää lisää hyvinvointia,
vaan syö tulevien sukupolvien luonnonvarat. Suomen kansalaisten onnellisuus ja
kansantuotteen kasvu eivät enää 1980-luvun alun jälkeen ole kasvaneet samaa
tahtia. Raportin mukaan raha lisää onnellisuutta vain tiettyyn rajaan asti, nuo
tulorajat ovat huomattavasti alempana kuin oli luultu, 15 000-30 000 eurossa
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vuodessa. Demoksen kehitysjohtajan Roope Mokan mukaan onnellisuutta ei voi
antaa, mutta sen rakentamista voidaan poliittisesti tukea (HS, 29.4.2010)

3.3.1

Mittarina BKT

Kritiikin äänet ovat kohdistuneet BKT:hen perustuviin mittaristoihin, joiden
painoarvo on kansainvälisesti hyvin suuri. Kajanojan mukaan BKT ja
kotitalouksien tulot johtavat harhaan sekä tarpeiden tyydyttämisen että
hyvinvoinnin mittareina. BKT ei ota myöskään huomioon tulojen jakaantumista
eri

henkilöille.

Edellisen

lisäksi

vapaa-aika,

kotitaloustyöt

eikä

vapaaehtoistoiminta sisälly joukkoon tarpeiden tyydyttämisen resursseina. Myös
Kajanoja huomaa hyvinvoinnin osatekijöiden puutteen esimerkiksi demokratiaa,
vapautta, ihmissuhteita ja ympäristön pilaantumista ei huomioida BKT:hen
perustuvissa mittareissa (Kajanoja 2005, 95–97).

3.3.2

Lama ja muutos asenteissa

Tasa-arvopolitiikasta oltiin yksimielisiä aina 1990-luvun alkuun asti. Suomessa on
ajateltu, että jyrkät sosiaaliset erot ovat paitsi inhimillisesti väärin myös uhka itse
yhteiskunnalle. Sukupuoliseen tasa-arvoon suhtauduttiin myönteisesti, köyhien
auttamista sekä ilmaista koulutusta pidettiin itsestään selvyyksinä. Lama kuitenkin
tuli ja rahat loppuivat. Asenteet jyrkkenivät ja alettiin kiistellä siitä, mihin säästöt
tulisi

kohdistaa.

Erityisesti

maatalouden

tuki,

sairaanhoito

ja

työttömyyskorvaukset keräsivät soraääniä. Vihjailtiin, että työttömät ovatkin itse
asiassa laiskoja, naisia kehotettiin jäämään kotiin lapsia hoitamaan, jotta miehille
olisi työpaikkoja. Kaikkein jyrkimmin asennoiduttiin ulkomaalaisiin, joiden
pelättiin vievän työpaikkoja suomalaisilta (Ahtiainen et al., 2002, 50).
15.3.2010 Helsingin Sanomat otsikoi ”Lähes 60 prosenttia ei ottaisi lisää
maahanmuuttajia”. Voidaan siis huomata 2000-luvun laman aiheuttaneen
samanlaisia

asenteiden

muutoksia,

kuin

90-luvun

laman.

Kuitenkaan

ulkomaalaisilla ei ole pienen lukumääränsä vuoksi todellista vaikutusta
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työllisyyteen tai sosiaalimenoihin, kirjoittavat Ahtiainen ja kumppanit. Suomen
olisi saatava maahanmuutosta apua pian alkavaan väestön ikääntymisestä
aiheutuvaan työvoimapulaan.

3.3.3

Ylikulutus kulttuurisena tekijänä

Puhtaasti taloustieteellinen tutkimus on alkanut viimeaikoina kiinnittämään
huomiota talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyteen. Onnellisuustutkijat ovat
huomanneet talouskasvua pidettävän liian usein itseisarvona ja päämääränä. Sen
pitäisi kuitenkin toimia välineenä hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoittelussa
(Kiander & Lönnqvist, 2002, 60).

Pienituloiset häviävät onnellisuudessa parempituloisille, mutta tutkijoiden mukaan
tämä selittyy yhteisöllisellä vertailulla ja kilpailuhenkisyydellä. Resurssien ja
tulojen jatkuvaan kasvuun tottuneina, kulutamme aina vain enemmän ja parempia
tavaroita

säilyttääksemme

tyytyväisyytemme.

Tällöin

kulutus

syrjäyttää

huomiomme ja vie aikamme pois muun muassa ihmissuhteilta ja muilta asioilta,
jotka ovat objektiivisesti ajatellen onnea tuovia asioita. Pitkällä tähtäimellä tämä
kääntyy myös talouskasvua vastaan toteavat Hirvonen ja Mangeloja (2005, 5-12)
kirjassaan. Haasteena on edelleen ymmärtää kulutuksen ja onnellisuuden suhde.
Kaaviossa 11 esitetään kotitalouksien säästämisen ja velkaantumisen aste
prosentteina. Siitä käy hyvin ilmi, kuinka säästäminen on 90-luvulta vaihtunut
kulutukseen, jopa vieraalla pääomalla.
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Kaavio 11: Säästämisen ja velkaantumisen kehitys prosentteina. (Tilastokeskus,
2010)
3.3.4

Kuluttajakansalainen

Tarpeiden tyydyttäminen on taloudellisen toiminnan perimmäinen tarkoitus.
Taloudellisen kasvun avulla on onnistuttu tyydyttämään jatkuvasti kasvava määrä
tarpeita. Kaikkia ihmisen tarpeita ei silti ole tyydytetty, tämän estää jatkuvan
kasvun lisäksi luonnonvarojen, työvoiman sekä reaalipääoman niukkuus
(Pekkarinen & Sutela 2000, 53–54). Nykyinen kulutuksen yhteiskunta nähdään
muodostuvan uuden hedonistisen kuluttajan synnyttyä. Kuluttaminen on
mielihyvän tavoittelua, se on myös muodostunut pakoksi itseään kohtaan. Emme
kuluta elääksemme, kulutamme ainoastaan mielihyvän ja statuksemme takia
(Gabriel & Lang, 1995, 100).

Kansalaiset ajatellaan asiakkaiksi ja vapaiksi kuluttajiksi, jotka haluavat
lukemattoman määrän vaihtoehtoja. Talousmetafysiikan kritiikistä Helsingin
yliopistossa väitellyt Jakke Holvas kuitenkin näkee asian eritavalla Helsingin
Sanomien vieraskynä palstalla. Hänen mukaansa ihmiset eivät pohjimmiltaan
arvosta vapautta, vaan sitoutumista, rajoittumista. Hänen mukaansa ihmiset
janoavat epätaloudellisia suhteita, joita ei voi luoda missä ja miten tahansa.
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Ihmiset haluavat toimia tiettyjen henkilöiden kanssa, tiettyinä ajankohtina,
tietyissä paikoissa ja tietyllä tavalla. Päivittäiset tottumukset ja pienet tavat
menevät kaiken edelle; vapaa voiton tavoittelu ja vapaat kulutusvalinnat jäävät
niille alisteisiksi. Hän viittaa ”rautarouva” Margaret Thatcherin kuuluisaan
sanomaan; no such a thing as society. Holvaan mielestä yhteiskunta on yhä
olemassa - myös ei-taloudellisena järjestelmänä. Kansantavat, ammattinormit,
naapurustosuhteet, kaikkien perheiden mitä kummallisimmat sisäiset rituaalit näissä asioissa ei ole taloutta. Ei, vaikka niissäkin halutaan itsepintaisesti nähdä
taloudellisia arvoja (HS, 31.12.2009).

3.4

Kriittinen keskustelu

1970-luvulla useat yhteiskuntatieteilijät alkoivat epäillä, että demokraattinen
hyvinvointivaltio

on

kompromissi,

joka

ei

ole

kestävällä

pohjalla.

Hyvinvointivaltiosta voi tulla osin oman menestyksensä uhri. Elintason noustessa
sosiaaliturvasta tulee kattava ja ihmiset vaurastuvat ja keskiluokkaistuvat, tästä
johtuen

työväenliikkeet

menettävät

helposti

kannattajansa

ja

aktiivinsa.

Pidemmällä aikavälillä kapitalistinen markkinatalous ja byrokraattinen valtio eivät
kykene luomaan riittävän vahvaa sosiaalista ja normatiivista perustaa järjestelmän
uusiutumiselle ja oikeuttamiselle (Patomäki, 2007, 36).

Saksalainen sosiologi ja filosofi Jürgen Habermas kirjoitti hyvinvointikapitalismin
oikeuttamisen ongelmista. Hän esitti 70-luvulla vallinneen sosiaali- ja
teknokraattisen

hyvinvointivaltion

olevan

epävakaalla

pohjalla.

Sen

ohjailuperiaatteet ovat ristiriitaisia ja tämä näkyy sekä rahoitus – että sosiaaliongelmina. Mitä enemmän painotetaan yksilöiden oikeuksia sitä vähemmän jää
tilaa yhteisön itseään koskevalle päätöksenteolle. Toisaalta mitä enemmän asioita
päätetään yhteisöllisesti, sitä vähemmän merkitystä voi olla yksilön oikeuksilla
(Habermas, 1996b, 21–23).

Edellä mainittu ongelma voisi ratketa Habermasin mukaan kahdella mahdollisella
tavalla: syntyy maailma, joka on Aldous Huxleyn tunnetun utopian ”Uljas uusi
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maailma” kaltainen. Hallinta nojaa taloudellis-tekniseen ohjailuun, joka perustuu
ihmisten oletettuun hedonismiin. Tällainen yhteiskunta ei hänen mukaansa pysty
sosialisoimaan tasapainoisia tai kypsiä aikuisia yhteiskuntaan eikä motivoimaan
inhimillistä toimintaa millään syvemmällä tasolla. Tämä teoria ajautuu
motivoinnin ja oikeuttamisen kriisiin. Toinen vaihtoehto on ylittää kapitalismin
luokkaristiriita, jolloin siirryttäisiin osallistuvaan demokraattiseen sosialismiin
(Patomäki, 2007, 37–38).

3.5

Kasvatusjärjestelmä

Hirsjärvi ja Huttunen (1999) pitävät perheen ja koulun muodostamaa
kasvatusjärjestelmää keskeisimpänä osana modernia yhteiskuntajärjestystä.
Heidän mukaansa nämä yhteiskunnalliset instituutiot luovat kasvutodellisuuden ja
vastaavat valtaosasta sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta. Suomalainen
peruskoulu on taannut jokaisella kansalaiselle tietynlaisen osaamisen- ja
sivistyksentason. Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen peruskoulutus on
sijoittunut maailman kärkeen. (Pisa-OECD results, 2008) Sen lisäksi joka neljäs
nuori on suorittanut korkea-asteen tutkinnon, ja korkea asteen tutkintoon on
yltänyt 40 prosenttia väestöstä. Tämän lisäksi Suomi on listattu useana vuotena
yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä maista (FinnSight, 2006, 28). Tähän
kuitenkin tuli muutos vuonna 2010, kun Suomi putosi listalla sijalle 19. Suurta
pudotusta selittää muun muassa bruttokansantuotteen voimakas lasku viime
vuonna (Taloussanomat, 19.5.2010).

Max Horkhaimerin (1947) mukaan koulutuksessa tapahtunut suuri muutos,
aikaisempi

asioiden

merkityksien

selvittäminen

korvautuu

pelkästään

toimintatapojen tuntemuksella. Teoriasta kitketään pois henkiuskon jäänteet,
mutta samalla tapahtuu sacrificum intellecus, älyn uhraus. Tekninen käytäntö voi
tulla toimeen ilman fysiikkaa kuten elokuvatähti ilman oppiaikaa ja fasistinen
poliitikko ilman sivistystä. Kasvatus ei ole enää ihmisten keskinäistoimintaa kuten
silloin, kun isä kouli poikaansa omaisuutensa tulevana haltuunottajana.
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Nykykasvatuksesta vastaa suoraan yhteiskunta, ja se toteutuu perheiden selän
takana (Horkhaimer, 2008, 218–219).

3.5.1

Peruskoulun avulla tasa-arvoon

Lehtinen (2004, 3) kirjoittaa peruskoulun kantavana ideana olleen tasa-arvon
toteutumisen.

Erityisillä

pedagogisilla

menetelmillä

pyrittiin

tasaamaan

oppimistuloksien taso sekä tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet
kouluttautua. Tämä tasa-arvoon tähtäävä ja vahvaan keskusjohtoiseen malliin
tukeutuva vaihe Suomen peruskoulussa jäi melko lyhyeksi, jos vaiheen
alkuajankohtana pidetään tasokurssien poistamista 1980-luvun puolivälissä. Jo
vuosikymmenen loppupuolella käynnistyi koulutuspoliittinen keskustelu, joka
nosti esiin erilaisia tavoitteita. Hallituksen sekä teollisuuden edustajien
puheenvuoroissa arvioitiin kriittisesti koulutusjärjestelmän tuottaman oppimisen
laatua ja vaadittiin kiinnittämään huomiota huippuosaamisen tuottamiseen. Tämä
sama äänenpaino on nähtävissä myös tämän päivän yliopistojen ja korkeakoulujen
tavoitteissa.

3.5.2

Maailmallakin arvostettu, muttei ymmärretty

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 1.3.2010 Lontoon-kirjeenvaihtaja Antti
Miettinen kirjoittaa kuuluisasta Etonin poikakoulusta, joka tarjoaa 34 000 euron
lukuvuosimaksuja vastaan koulutusta 13–18-vuotiaille pojille. Tämän elitistisen
sisäoppilaitoksen taso ei kuitenkaan kerro Britannian koulutuksen tasosta.
Koulutus on useimmille brittivanhemmille jatkuva murheen aihe. Jos ei ole rahaa
yksityiskouluihin, on pyrittävä muuttamaan alueelle, jolla on laadukas valtion
koulu. Sekin voi tulla kalliiksi, sillä hyvä valtion koulu nostaa hintatasoa
lähialueilla. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat kaukainen unelma, kertoo
Miettinen.
Vaikka työväenpuolue on kasvattanut huimasti valtion koulutusbudjettia, laatuero
yksityisten koulujen ja valtion koulujen välillä on yhä valtava ja on jopa kasvanut,
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mikä heijastuu yliopistojen oppilasvalinnoissa. Vain noin seitsemän prosenttia
brittilapsista käy yksityiskouluja, mutta heidän osuutensa Cambridgen ja Oxfordin
huippuyliopistojen

oppilaista

on

noin

45

prosenttia,

jatkaa

Miettinen.

Konservatiivien johtaja David Cameron ehdotti opettajien koulutusvaatimusten
tuntuvaa kiristämistä. ”Hän viittasi suoraan Suomeen, jossa opettajat ovat erittäin
hyvin koulutettuja. Etonin käyneen Cameronin mielestä opettamisesta pitää tehdä
Suomen mallin mukaan "häpeilemättömän elitistinen" ammatti.”, Miettinen
kirjoittaa.

Etonin eliittikoulussa ihmetellään Suomen mallia. Laitoksen taloustieteen opettaja
David Fox ei ymmärtänyt, kuinka Suomessa saadaan aikaan niin paljon parempia
tuloksia. Häntä kiinnosti myös, miksi opettajan ammatti on Suomessa niin
suosittu. ”Maksetaanko opettajille paremmin?” Fox kysyi. Miettisen vastauksen
kuultuaan hän ihmetteli, miksi lahjakkaat yksilöt sitten valitsevat opettajan
ammatin (HS. 1.3.2010).

3.5.3

Järjestelmä jää jälkeen

”Suomen koulu putosi tekniikan kelkasta, koululaisen repussa edelleen entiset
välineet.”.

Näin

otsikoi

Helsingin

Sanomat

talousosiossaan

28.3.2010.

Opetusministeriön valtiosihteeri Heljä Misukka kertoo Suomen koulujen
pudonneen kansainvälisen kehityksen kärjestä viestintätekniikan käytössä. Syynä
tähän hän näkee opettajien asennoitumisen, sillä monet opettajat eivät hänen
mukaansa edes ole kiinnostuneita tietämään, mitä on sosiaalinen media. Tämän
lisäksi suuri osa rehtoreista on sitä mieltä, että tieto- ja viestintätekniikalla ei ole
mitään tekemistä oppimistulosten kanssa. Vaikkakin suomalaisten oppilaiden
oppimistulokset ovat kärkipaikoilla jo edellä mainitussa Pisa-vertailuissa, on
heidän viestintätaidoissaan silti paljon kehitettävää. Hyvät tulokset Pisavertailuissa johtuvat Misukan mukaan opettajien hyvästä koulutuksesta ja
motivoitumisesta; he saavat myös itse valita opetusmenetelmänsä ja –
materiaalinsa. Pitkällä aikavälillä juuri edellä mainitulla seikalla on ikävä
kääntöpuolensa; jos joku opettaja haluaa käyttää samaa metodia 20 vuotta, hän saa

61

tehdä niin. Tämä vahva itsenäisyys ei Misukan mukaan ole todellakaan edistänyt
tieto- ja viestintätaitojen käyttöönottoa (HS, 28.3). Yleispätevästi tämä
kehittymättömyys ja vanhassa kiinnipitäytyminen pitäisi saada irrotettua monista
muistakin

yhteyksistä

yhteiskunnastamme,

mikäli

mielimme

pysyä

innovatiivisena ja kehittyvänä kansana.

Suomen Akatemian ja Tekesin tilaaman FinnSight2015 (2006, 28–30) -raportin
mukaan oppiminen tulee myös ”kansainvälistymään” ja osaaminen tulee
levittymään laajemmin ja yli valtiollisten rajojen. Tämän lisäksi kilpailu ihmisten
ajasta kiristyy ja vuonna 2015 oppiminen ei tapahdu enää niin paljoa fyysisesti
luokkahuoneissa.

Teknologian

kehitys

on

mahdollistanut

uudenlaisen

vuorovaikutuksen opetukseen sekä oppimiseen. Oppilaat voivat opiskella
samoissa ”tiloissa” toisella puolella maailmaa olevien oppilaiden kanssa
reaaliajassa. Asiantuntijat voivat luoda paikasta riippumatonta tutkimusta
videoyhteyksiä verkon yli hyödyntämällä. Teknologinen kehitys tarjoaa
käytännössä rajattomasti mahdollisuuksia opiskeluun ja opettamiseen.

Tällainen kehitys laajentaa huomattavasti tarvittavaa osaamista puhtaasti
rationaalisesta teknistieteellisestä ja innovaatio-osaamisesta enemmän regulaatio –
ja kulttuuriosaamisen suuntaan. Tulevaisuudessa tarvitaan osaamisen kehittämistä,
jossa yhdistyvät luovalla tavalla perustieteiden ja – teknologioiden osaaminen
esimerkiksi liiketoiminnallinen, kulttuurinen, juridinen ja yhteiskunnallinen
osaaminen (FinnSight, 2006, 28–30). Koululaitoksilla, etenkin korkeamman
asteen, on edessään suuria muutoksia, mikäli halutaan vastata tulevaisuuden
vaatimuksiin.

3.5.4

Ratkaisuna sosiaaliset kansalaistaidot

Helsingin Sanomissa 18.3.2010 Hannu Juuso (lasten filosofiasta väitellyt tohtori
ja lehtori Oulun normaalilukiossa) ja Tuukka Tomperi (filosofi ja tutkija
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksessa) kirjoittavat kriittisen ajattelun
ja keskusteluun kannustavan opetusmuodon olevan hyödyllinen kaikissa
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oppiaineissa. He näkevät ongelmana, etteivät koululaiset näe opetusta itselleen
merkityksellisenä

ja

henkilökohtaisiin

tarpeisiin

vastaavana;

myös

koulukielteisyys on yleisempää kuin muissa maissa. ”Nyt suomalainen
yhteiskunnan

tulevaisuus

tarvitsisi

uudenlaista

panostusta

sosiaaliseen

integraatioon, kulttuuriseen ymmärrykseen sekä eettisiin ja demokraattisiin
kansalaistaitoihin.

Jos

tässä

epäonnistutaan,

kielteiset

seuraukset

ovat

kauaskantoiset ja peruuttamattomat”, he kirjoittavat. Usein ratkaisuksi tarjotut
humanistiset ja taideoppiaineet eivät ole heidän mukaansa ratkaisu. Sillä
ydinongelma on, ettei koulussa vaalita riittävästi itsenäisen ajattelun ja toisia
kunnioittavan keskustelun taitoja (HS, 18.3.2010).

Ratkaisuksi he kehottavat ottamaan mallia lasten filosofoinnista, jonka pioneeri on
yhdysvaltalainen

Matthew

pedagogiikkansa

on

Lipman.

poikinut

Hänen

paljon

40

vuotta

toimintamalleja,

sitten

alkanut

työtapoja

ja

oppimateriaaleja, joista olisi hyvä ottaa mallia. Artikkelissa he viittaavat Unescon
vuonna 2007 julkaisemaan laajaan raporttiin, jonka mukaan lasten filosofointi
tukee persoonan, identiteetin ja itsenäisen ajattelun kehittymistä, kasvua
kriittiseksi kansalaiseksi sekä kieli- ja keskustelutaitoja. Juuso ja Tomperi
tarjoavat kaksi selkeää tapaa ratkaista koulutuksen ongelmat. Ensimmäiseksi
ajattelutaitoja kehittäviä työtapoja on mahdollista levittää mihin tahansa
kouluaineeseen. Toiseksi he tahtoisivat saada katsomusaineiden ryhmätunteja
kaikille yhteisiksi niin, että niissä keskityttäisiin kasvun kannalta olennaisiin
aiheisiin (HS, 18.3.2010).

3.6

Terveys

Aristoteleen filosofia painotti erityisesti horisontaalista oikeudenmukaisuutta. Se
on hyödyllinen myös terveyspalveluita tarkasteltaessa. Sillä tarkoitetaan että,
samanlaisesta ongelmasta kärsivät saavat samanlaista apua: esimerkiksi
pienituloinen Taavetissa asuva sepelvaltimopotilas saa yhtä hyvää hoitoa kuin
samasta sairaudesta kärsivä hyvätuloinen ison kaupungin asukas (Saari et al.,
2007, 274).

63

”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”
(Suomen Perustuslain 19. §).

Valtioneuvoston mukaan (2001) Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on
vähentää enneaikaisia kuolemia ja muita terveysongelmia, lisätä terveitä ja
toimintakykyisiä elinvuosia sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja
(Saari et al. 2007, 276). Erityisen hälyttävää on perusterveydenhuollon
estettävissä olevan kuolleisuuden kehitys vuosina 1992–2003: se on puoliintunut
ylimmässä tuloryhmässä, mutta alimmassa tuloviidenneksessä tämä kuolleisuus
on sen sijaan jonkin verran lisääntynyt. Tämä johtuu Juha Teperin ja Ilmo
Keskimäen ”Terveyspalvelujen kohdentumisen oikeudenmukaisuus” artikkelin
mukaan

tavallisten

pitkäaikaissairauksien

(astma,

diabetes,

ja

keuhkolaajentumatauti) hoidon kattavuuden ja laadun puutteista (Saari et al. 2007,
278).

3.7

Kulttuuri heijastaa hyvinvointia

Usein kirjailijat, muusikot tai muiden alojen taiteilijat pystyvät kertomaan
eritavalla, millaisessa ympäristössä elämme, kuin esimerkiksi tilastot ja niiden
rationaaliset tulkinnat. Tilastotieteen asema on kuitenkin hyvin vankka, sillä sen
antama tieto on ensiarvoisen tärkeää monia ratkaisuja tehdessä. Kuitenkin
pelkästään tieteellisiksi luokiteltujen tilastojen ja laskennallisten mallien
käyttäminen yhteiskuntaa koskevia päätöksiä tehtäessä on arveluttavaa.

Kirjailijoiden mielissä suomalainen maisema näyttää hyvin synkältä, ainakin jos
katsotaan vuoden 2009 Finlandia ehdokkaiden 130 kilpailuun lähetetyn kirjan
kokonaiskuvaa,

kertoo

Finlandia-raadin

puheenjohtaja

Liisa

Steinbyn.

Ehdokkaiden kirjat sisälsivät kaikenkattavan kaupallisuuden ja ihmissuhteiden
välineellistymisen

kuvausta,

jopa

ihmiskauppaa

ja

kaikenlaista

hyväksikäyttämistä- sekä rasistista väkivaltaa, syrjäytyneiden toivottomuutta ja
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vanhusten laiminlyöntiä (HS, 13.11.2009). Tieteellistä arvoa artikkelille ei
niinkään voi antaa, kuitenkaan sitä ei pitäisi sivuuttaa merkityksettömänä.

Nuorten ja nykyään nuorten aikuisten suosiman rock-yhtye Apulannan
keulakuvana, laulajana, säveltäjänä sekä lauluntekijänä toimiva Toni Wirtanen on
ottanut sanoituksillaan usein kantaa yhteiskunnan tilaan. Kuudella laudaturilla
ylioppilaaksi selvinnyt Wirtanen on hyvä esimerkki vaikuttamisesta kulttuurin
kautta ja kuinka myös yhteiskunnalliset seikat voivat heijastua taidekulttuurin
välityksellä. Liitteenä on yhden Toni Wirtasen säveltämän ja sanoittaman
kappaleen lyriikka.

3.8

Globaaleja ongelmia hyvinvoinnissa

”Ilmastonmuutos on erittäin vakava uhka sekä luonnolle että ihmiselle. Sen
vaikutuksia ovat esimerkiksi myrskyjen ja tulvien sekä vesipulaan johtavien
kuivuuskausien yleistyminen. Useat lajit, kuten jääkarhu ja pingviinit, ovat
vaarassa kuolla sukupuuttoon ilmastonmuutoksen takia.” (WWF, Ilmastonmuutos,
2009). En syvenny tarkemmin ilmastonmuutoksen syihin ja syntyyn, vaan pyrin
keskittymään tämän päivänä esillä oleviin ilmiöihin sekä mahdollisiin tuleviin
muutoksiin.

YK:n ilmastokokous pidettiin Kööpenhaminassa 7.-19.12.2009. Tapahtuma
nostatti ilmastoasiat vahvasti esiin, mutta myös negatiivisessa mielessä. Esiin tuli
tutkijoiden piittaamatonta suhtautumista julkisuuslakiin, sillä tieteilijät yrittivät
estää tutkimustiedon päätymistä epäilijöiden käsiin. Tämän jälkeen lisää vettä
myllyyn lisäsi YK:n alaisen ilmastopaneeli IPCC myöntämä virhe Himalajan
jäätiköiden sulamisvauhdista. (HS, 8.12.2009 & 16.2.2010) Lisäksi raportista
paljastui muutamia muitakin kyseenalaisia kohtia. Tämä saattaa johtaa maailman
laajuisesti siihen, että Yhdysvalloissa demokraatit saattavat joutua luopumaan
päästökaupasta, koska republikaanit ovat saaneet lisäpontta ilmastoraportin
virheistä. Ilmastonmuutos on ollut jyrkästi politisoitunut kysymys viimevuosina.
Vuonna 2001 valtaan noussut republikaanipresidentti George W. Bush irtisanoi
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ensitöikseen maansa Kioton ilmastosopimuksesta. Tilanne kääntyi päälaelleen
demokraatti Barack Obaman aloittaessa tammikuussa 2009 (HS. 16.2.2010).

Tieteellisestä aineistosta löytyneet aukot eivät lähimainkaan murtaneet näyttöä
ihmiskunnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta ilmaston
lämpenemiseen, mutta herättivät kysymyksiä IPCC toiminnasta. YK:n korkein
ilmastovirkamies Yvo de Boerin mielestä kiista on vähän sama kuin väittely
Titanicin tarkasta uppoamisajasta, kun oleellisinta oli, että Titanic upposi.
Ilmastonmuutosneuvotteluissa ei ole kyse yhden kansainvälisen kokouksen
onnistumisesta, yhdestä runsaslumisesta talvesta tai presidentti Barack Obaman
asemasta Yhdysvaltain kongressissa, vaan maapallon elinoloista useiksi
vuosikymmeniksi (HS, 25.2.2010).

3.8.1

Varallisuuden jakautuminen ja muuttuva elinympäristö

Maailmassa ei ole pula ruoasta ja onkin hyvin vaarallista sanoa, että nälkä on
sama asia kuin se, että maailmassa on liian vähän ruokaa, kertoo YK:n
erityislähettiläs, professori Olivier De Schutter Helsingin Sanomissa perjantaina
13.11.2009. Hänen mukaansa nälkä häviää maailmasta vain silloin, jos
ruoanjakelua tehostetaan ja tasa-arvoistetaan.
Kasvavat aavikot ja nousevat merenpinnat tulevat ”puristamaan” maailman
ihmisiä

tällä

vuosisadalla

Yhdysvaltalaisen

Earth

Policy

Institute-

ympäristöjärjestön perustajan ja johtajan Lester R. Brownin mukaan HS.
30.11.2009. Väestöntiheyden kasvu jatkuu väestön kasvun lisäksi nyt myös
aavikoitumisen ja pian myös merenpinnan nousun avustuksella.

Suuri osa kasvavasta väestömäärästä asuu maissa, joissa pohjavesi laskee
liikapumppauksen vuoksi ja ihmisten on lähdettävä etsimään vettä muualta.
Erityisesti kuivan ja puolikuivan maan alueet ovat ongelmissa, sillä väestö kasvaa
nopeammin kuin vesivarat uusiutuvat. Tällaisia alueita on esimerkiksi LuoteisIntiassa, Pohjois- ja Länsi-Kiinassa (HS, 30.11.2009).
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Kiinan maakunnissa aavikoituminen voi ajaa kodeistaan kymmeniä miljoonia.
Marokon on uudistettava maatalouttaan: viljakasveja korvataan vähemmän vettä
vaativilla hedelmä- ja viinitarhoilla, Nigeriassa viljelijät ja paimenet sulloutuvat
tuottavan maan alueelle, joka kutistuu jatkuvasti. Pakolaiset päätyvät yleensä
kaupunkeihin, monet laittomasti vallattuihin asuntoihin ja osa muuttaa ulkomaille.
Lisäksi ongelmista kärsivät esimerkiksi Irak, Meksiko ja myös Brasiliassa on
uhattuna suuri määrä viljelymaata (HS, 30.11.2009).

Kolmantena ongelmana Brown pitää merenpinnan nousua. Sen ennustetaan
aiheuttavan tulevaisuudessa vielä suuremman paon kuin aavikoituminen ja
vesipula, sillä maailman väestö on keskittynyt alaville maille rakennettuihin
rannikkokaupunkeihin ja jokisuistojen riisinviljelyalueille. Pakolaisten määrä voi
kasvaa jopa satoihin miljooniin (HS, 30.11.2009).

Valtioiden olisi siis kyettävä valmistautumaan tuleviin ympäristöpakolaisiin,
myös Suomen. Tätä kuitenkin vaikeuttaa edellä aikaisemmin mainittu asenteiden
muuttuminen laman vaikutuksesta. Viimeaikoina mediassa on ollut paljon
merkkejä asenteiden kovenemisesta ulkomaalaisia kohtaan. Globalisaatio tuo
halpojen kiinalaisten tuotteiden lisäksi maahamme myös vastuuta ja seurauksia.

3.8.2

Olemmeko onnellisempia kuin ennen?

Elinkeinoelämän valtuuskunta on suorittanut 1980-luvulta lähtien arvo- ja
asennetutkimuksia, joissa on selvitetty myös kansalaisten tyytyväisyyttä suhteessa
”vanhoihin hyviin aikoihin”. Vaikka materiaalisen hyvinvoinnin nousu on
ilmeistä, enemmistö uskoo ihmisten olleen aiemmin onnellisempia kuin nykyisin
(Vartia, 2003, 23).

Toisaalta kuinka moni olisi valmis tinkimään elintasostaan tai valmis muuttamaan
köyhempiin maihin? Materiaalisen elintason nousu luo siis tyytyväisyyttä, mutta
parannukset unohtuvat helpolla ja uudet tarpeet tulevat vauhdilla tilalle.
Materialistista tyytyväisyyttä on siis erittäin vaikea ylläpitää (Vartia, 2003, 23).
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3.9

Osana yhteisöä

Yhteiskunta olemme me, Suomessa asuvat ihmiset, sanoo Helsingin Sanomien
pääkirjoitustoimittaja (HS, 19.12.2009) Marjut Lindberg. Yhteiskunnasta tulee
sellainen

kuin

me

Demokraattisessa

ja

aikaisemmat

valtiossa ihmiset

sukupolvet

valitsevat

ovat

sen

ne edustajat

rakentaneet.
kunnissa ja

valtionhallinnossa, jotka päättävät mihin rahaa käytetään ja mihin suuntaan
yhteiskunta kehittyy.

Lindbergin mukaan olemme erkaantumassa yhteiskunnasta ja muuttuneet
kylmiksi,

tunteettomiksi,

pääasiallinen

tarkoitus

itsekeskeisiksi
on

varjella

ja

omaa

itsekkäiksi

ihmisiksi,

hyvinvointiaan.

Hän

joiden
viittaa

nuorisoväkivallan kasvuun ja siihen, ettei se enää herätä näkijöissä halua suojella
uhria, vaikka uhri olisi puolustuskyvytön nuori. Hänen mielipiteensä liittyvät jo
aikaisemmin kirjallisuudessa esitettyyn yhteiskunnan individualisoitumiseen,
jolloin kaikki ovat vastuussa itsestään ja hyvinvoinnistaan. Hänen mielestämme
me,

yhteiskunnan

jäsenet

väistelemme

vastuuta

ja

etsimme

syyllistä

kouluterveydenhoidosta, nuorisomäärärahojen puutteesta, maahanmuutosta tai
kadonneesta vanhemmuudesta, kaikista niistä asioista, joita olemme yksilöinä
olleet luomassa. Teorian tukena Lindberg on hyödyntänyt kirjallisuutta, katso
esimerkiksi (Pekki & Tamminen 2001, Sulku & Aromaa 2001, Jallinoja 2006)

3.10 Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat parhaita
Lindberg kirjoittaa Helsingin Sanomissa (9.12.2009) pienten tuloerojen kansojen
pärjäävän parhaiten. Kun vertaillaan suunnilleen yhtä vauraita yhteiskuntia, joissa
kuitenkin on suuria toiminnallisia eroja, huomataan taustalla aina yksi yhteinen
tekijä. Niissä yhteiskunnissa, joissa taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo on
suurinta, ihmiset voivat paremmin kuin suurten tuloerojen maissa, kirjoittaa
Lindberg.

Tässä

hän

viittaa

kahden

kansainvälisesti

arvostetun

yhteiskuntapolitiikan tutkijan, Kate Pickettin ja Richard Wilkinsonin julkaisemaan
kirjaan ”The Spirit Level”. Kirjassaan he osoittavat väestön olevan terveempää ja

68

koulutetumpaa niissä maissa, joissa tuloerot ovat pienet. Suomessa on muiden
Pohjoismaiden tavoin melko vähän sosiaali- ja terveysongelmia.
Ahtiainen ja kumppanit kirjoittavat ”Yhteiskunnan Aikakirjassa” (2002, 53)
tuloerojen tasoittuneen erityisesti 1970-luvulta alkaen, kun alimpia palkkoja
nostettiin muita enemmän, hyvätuloisten verotusta kiristettiin ja sosiaalietuuksien
määrää kasvatettiin. Tuloeroja on tietoisesti pyritty pienentämään, koska on
ajateltu, että se takaa viimekädessä kaikille parhaat olot. On tunnettua, että
turvattomuus ja väkivalta ovat yleistä siellä, missä tuloerot ovat suuret.

Pohjoismaatkaan eivät ole enää tasatulon maita. Rikkaimmat ovat lähes neljä
kertaa niin rikkaita kuin köyhin viidennes. Riippumatta hyvinvointia kuvaavasta
muuttujasta, järjestys on melkein aina sama kuin tulonjakotilaston järjestys kertoo
Lindberg. Erikoista tuloerojen kehityksessä on että erot kasvoivat ripeintä vauhtia
heti viime laman jälkeen. Useimpien suomalaisten hyvinvointi

kasvoi

merkittävästi, mutta laman aikana syrjäänajautuneiden tilanne pysyi ennallaan
(HS, 19.12.2009).
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4. TEKNOLOGIAN- JA INNOVAATION AIKAKAUSI
10-vuotisen taipaleensa juhlistamiseksi Google julkaisi vuoden 2001 hakuindeksinsä. On vaikeaa uskoa, ettei hakusanoilla ”iPhone”, ”YouTube”, ”Gmail”
tai ”Facebook” saatu hakuosumia. (The future of innovation, Eduardo sicilia
Cavanillas, 5) Tämä sinänsä merkityksetön tieto toimii hyvänä kontrastina
tulevaisuuteen. Teknologian kehitys on vain kiihtynyt, eikä hidastumista ole
näkyvissä. Minkälaisia hakusanoja puuttuu vuonna 2020, vuoden 2010 Googlen
haku-indeksistä? Esimerkki nostaa myös esiin yhden innovaation keskeisimmän
kuvaajan, innovaatio on aina väliaikainen.

Suhtautuminen teknologian kehitykseen on yhteiskuntien kannalta usein
myönteinen, sillä taustalla ovat usein myös tässä työssä käsiteltävät, talous,
kansallisvaltioiden kilpailu, globalisaatio ja ympäristön tila. Ilman teknologian
kehitystä on yksinkertaisesti mahdotonta pysyä mukana kilpailussa. Välillä on
kuitenkin hyvä pohtia, mitä tämä kilpailu on ja miksi me olemme siinä mukana?
Saako jatkuvassa kilpailutilanteessa oleva ihminen ikinä olla tyytyväinen
nykyiseen tilanteeseensa ja vaikuttaako jatkuva tyytymättömyys pitkällä
aikavälillä ihmisen hyvinvointiin ja sitä kautta alentaa tuottavuutta?

Finnsight 2015 raportin mukaan (2006, 7-9) Suomi siirtyi innovaatiovetoiseen
kehityksen vaiheeseen 1990-luvulla. Vuosikymmenen laman seurauksena
kiinteiden investointien investointiaste aleni jyrkästi eikä ole noussut takaisin
aikaisemmalle

tasolle.

Kuitenkin

tutkimukseen,

teknologiaan

ja

julkiset

sekä

yksityiset

innovaatiotoimintaan

investoinnit

kasvoivat

etenkin

vuosikymmenen puolivälistä lähtien voimakkaasti. Niiden vaikutus talouden
kehitykselle on ollut keskeinen.

Muiden maiden ratkaisujen jäljittely johtaa harvoin toivottuihin tuloksiin.
Haasteena on luoda omia ratkaisuja tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa.
Toinen keskeinen haaste on välttää tyytymistä omiin aiempiin saavutuksiin, koska
muuttuvassa toimintaympäristössä on jatkuvasti haettava uusia aineksia
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tulevaisuuden ratkaisujen ohjenuoraksi, todetaan Finnsight 2015 raportissa (2006,
7). Tämän vuoksi käsittelen työssäni hyvinvointivaltion historiaa ja kehitystä, sillä
ilman oleellista pohjatietoa, emme kykene tekemään hyvin perusteltuja päätelmiä.
Kaaviossa 12 esitetään yhteiskunnan panostus tiettyihin työn kannalta tärkeisiin
kohteisiin. Tutkimus ja kehittämisrahoitusta on siirretty tällä vuosikymmenellä
teollisuudesta, yhteiskuntapolitiikasta ja – palveluista (terveydenhuolto ja
yliopistot) kohti yleistä tieteen edistämistä.

Kaavio 12: Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen
(Tilastokeskus, 2009)

4.1

Järkevyyden aikakausi

Mark Horkhaimer kritisoi järjen välineellistymistä jo vuonna 1947 tekstissään
”The End of Reason”. Hänen mielestään älykäs ja luova ihminen ei vain päättele
oikein, vaan hänen mielensä on avoin objektiivisten sisältöjen hyödyntämiseen.
Hän kykenee ottamaan vastaan olennaisten rakenteiden vaikutuksia ja kääntämään
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ne inhimilliselle kielelle. Järki voi vesittyä, mikäli siltä riistetään yhteydet
objektiiviseen sisältöön ja kyky arvioida tätä sisältöä. Tämän vesittymisen myötä
järki muuttuu laajenevassa mitassa tylsäksi tosiasioiden kirjauskoneeksi.
Subjektiivinen järki menettää kaiken omaehtoisuuden, tuottavuuden, kyvyn keksiä
uutta ja tuoda esiin uudenlaista sisältöä. Liian usein teroitetun partaveitsen tarvoin
tästä ”välineestä” tulee liian ohut (Horkhaimer, 2008, 66).

Objektiivinen järki siis pitää huolen elämälle olennaisten asioiden, kuten
hengitettävä ilma, puhdas vesi, perhe ja läheiset ihmissuhteet sekä itsestä
huolehtiminen. Subjektiivinen järki taas on kykyä laskelmoida todennäköisyyksiä
ja sovittaa sen pohjalta oikeat keinot saavuttaa asetettu päämäärä. Esimerkki
objektiivisen ja subjektiivisen järjen käytöstä löytyi Helsingin Sanomista
(27.2.2010) talousosiosta ”Nokia kokeilee stressimittaria”.

Nokia aloitti

esimiesten koulutuksen, jossa sykevälinvaihtelun mittarin avulla mitataan stressin,
palautumisen ja sitä kautta jaksamisen määrää. Ohjelman tarkoitus on parantaa
esimiesten työhyvinvointia ja jaksamista, siis nostaa tehokkuutta. Nokian
projektipäällikkö kertoo yllättyneensä, kuinka pienilläkin valinnoilla, kuten
lounaan syömisellä on hyvin suuri vaikutus palautumiseen ja jaksamiseen. Tässä
on hyvä esimerkki, kuinka järki on supistunut ja ”terävöitynyt” välineeksi tehdä
annettu työ, pitkällä tähtäimellä myös tehottomasti. On lähes absurdia, että
korkeasti koulutettu esimiesasemassa oleva aikuinen yllättyy lounaan syömisen
tärkeydestä. Positiivista on kuitenkin, että Nokia on kiinnittänyt huomiota
työntekijöidensä hyvinvointiin. Nokia tuskin panostaisi isolla ohjelmalla, mikäli
kyseessä olisi vain yksittäinen objektiivisesta järjestä otteensa menettänyt.

Ei ole vaikeaa yhdistää teknologianjohtamisen käsitteitä sekä teoriaa nykyiseen
yhteiskuntaan, sillä julkinen sektori ja päätöksenteko muuttuvat koko ajan
enemmän yritysmaailman kaltaiseksi.

Teknologian ja innovaatiojohtamisen

professori Joe Tidd Sussexin (2009) yliopistosta kirjoittaa: ”Poliitikkojen on
ymmärrettävä

kuinka

teknologia,

markkinat

ja

yhteiskunta

kehittyvät

konsultoinnin, neuvotteluiden sekä kokemuksen kautta.”. Hänen mukaansa
yksityisyrittäjyyden sekä innovaatio-organisaatioiden välille on uudelleen luotava

72

yhteys, jotta innovaation suuntaa voidaan ohjailla. Yhteyden muodostaminen
vaatii jonkun, jolla on kiinnostusta, vaikutusvaltaa ja mielikuvitusta, etsiä ja
implementoida uudenlaisia ratkaisumahdollisuuksia. Tämä taas vaatii uudenlaiset
puitteet innovaatiojohtajilta, radikaalisti erilaiset roolit ja kyvykkyydet niin
yksityisellä, yleisellä kuin kolmannellakin sektorilla.

Tällaisten haasteiden on oltava kunnianhimoisempia, huonosti suunniteltuja tai
sumeita, mieluummin kuin selvärakenteisia tai hyvin suunniteltuja. Mahdolliset
ratkaisut ja tavat selvitä ongelmista ovat monimutkaisia, tuntemattomia tai
testaamattomia,

mieluummin

kuin

tunnettuja,

ennalta

määrättyjä

tai

yksinkertaisia. Lopputuloksena ja ratkaisuna tulee olemaan uusia, tutkimista
vaativia ideoita, mieluummin kuin vain sovellus johonkin jo olemassa olevaan
(Tidd, 2009, 206–207).

Edellä mainittuun lopputulokseen pääseminen vaatii tietoisesti otetun riskin.
Innovaatio on luonnostaan riski ja väistämättä siinä syntyy myös epäonnistumisia.
Tidd muistuttaa riskin luonteen muuttuneen ´varautumisen periaatteen´ takia
negatiiviseksi ja joksikin sellaiseksi, jota on aina vältettävä ja joka on
minimoitava. Tämä näkemys kuitenkin syrjäyttää myös riskin mahdollisuuden,
joka on onnistuneen innovaation ydin. Termi riski (risk) on alun perin tullut
latinasta, jossa se tarkoittaa uskaltaa (to dare), nykyään riskin merkitys
yhdistetään vaaraan tai onnettomuuteen. Meidän olisi Tiddin mukaan myös
muistettava onnistumisen riski, tai riskit, jotka seuraavat, mikäli kehityksestä jää
jälkeen (Tidd, 2009, 206–207).

Kuitenkin innovaatiosta on tehty paljon käsitemalleja sekä sen prosessin
toteuttamisen kaavoja, joita on hyvä käydä läpi, vaikka terminä innovaatio,
johdannon tieteellisyys kappaleeseen viitaten, ”punaisen” tavoin ei olekaan
yksiselitteisesti tieteen avulla kuvattava asia tai tapahtumasarja. Seuraavassa
työssä käydään läpi suosituimpia malleja innovaatio-käsitteen ja sen johtamisen
selvittämiseksi.
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4.2

Innovaatiokäsite

Tucker ja kumppanit (2002) määrittelevät innovaation yksinkertaisesti uusien
ideoiden saattamiseksi käytäntöön. Heidän mukaansa innovaation tarkoitus on
luoda uutta arvoa asiakkaalle sekä aikaansaada yrityksen kasvua, joka vaikuttaa
koko

yhteiskunnan

talouskasvuun.

Innovaatiota

on

tarkasteltava

kokonaisvaltaisena toimintona ja sen kuuluu olla organisoitu asiakaskeskeinen
systemaattinen prosessi, johon liittyy jatkuva uusien mahdollisuuksien etsiminen.

Kim ja Mauborgne (2005) kirjoittavat arvoinnovaationkäsitteestä. Se on heidän
laatimansa ”sinisen meren” strategian kulmakivi. Sinisen meren avulla pystytään
nostamaan selvästi sekä asiakkaiden että yrityksen saamaa arvoa ja avaamaan näin
uutta kilpailun piiriin kuulumatonta markkinatilaa. Arvoinnovaatio korostaa arvon
ja innovaation yhteisvaikutusta, ilman arvoa oleva innovaatio on heidän
mielestään pelkästään tekniikkalähtöistä.

VTT (2006) määrittelee innovaatiokäsitteen eri tavalla, oman luokituksensa
mukaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi innovaation uutuusarvoa, kenelle
innovaatio on uusi? Uusi yritykselle, uusi toimialalla vai uusi koko maailmassa?
VTT käyttää raportissaan myös

perinteistä

jakoa inkrementaaleihin

radikaaleihin innovaatioihin; kuvassa 3 selvennetään asiaa.

Kuva 3: Inkrementaali ja radikaali innovaatio (VTT, 2006, 11)

ja
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Inkrementaalit innovaatiot perustuvat yrityksen nykyiseen liiketoimintakonseptiin
ja sen ydinprosesseihin. Radikaalit innovaatiot muuttavat yrityksen tai
organisaation liiketoimintakonsepteja ja yrityksen pitää muuttaa olemassa olevia
toimintaprosessejaan sekä myös rakennettaan. Radikaalin innovaation syntyyn
katsotaan usein kuuluvan teknologinen harppaus, jolloin radikaalista innovaatiosta
voi tulla läheinen läpimurtoinnovaationkäsitteen kanssa (kuva 4).

Kuva 4: Läpimurtoinnovaatio (VTT, 2006, 11)
4.2.1

Innovaatioprosessi

Tyypillinen tuotekehitys prosessi voidaan jakaa innovaatioprosessin alkupääksi
FFE (fuzzy front-end), tuotekehitykseksi ja lanseeraukseksi. Tämä jako on
tyypillinen ja samanlaista on käytetty useissa lähteissä.

Houn-Wen, Chiu-Chi ja Ru-Jei pohtivat artikkelissaan (2008) kuinka jakaa osiin
tyypillinen tuotekehitysprosessi ”New Product Development” (NPD). He jakavat
prosessin sumeaan alkupäähän (FFE), tuotekehitykseen ja projektin laukaisuun
(lanseeraus). Heidän mielestään kaikista vaikuttavin tekijä prosessiin, on
johtamistyyli projektin sumeassa alkuvaiheessa. Vaikkakin johtajat ovat
ymmärtäneet uuden tuotteen kehityksen tärkeyden, monet yritykset päätyvät
kuitenkin epäonnistuneeseen lopputulokseen (Houn-Wen et.al, 2008, 121).
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Cooper (1999, 115–133) on esittänyt porttimallin, jossa innovaatioprosessin
kehitystoiminta jaetaan selviin osiin. Jokaisen osan jälkeen suoritetaan päätös
prosessin jatkon suhteen ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen (kuva 5). Tämä
luo kehitystoimintaan sen vaatimaa systemaattisuutta ja valvontaa. Cooperin
mallin avulla pyritään karsimaan suurella todennäköisyydellä epäonnistuvat
hankkeet mahdollisimman aikaisin pois jatkokehityksestä.

Stevens ja Burley (2003) huomasivat tutkimuksessaan, että NPD kriittiset tekijät
ymmärtäneet ja Cooperin porttimallia hyödyntäneet yritykset huomasivat
epäonnistuvat yritykset alkuvaiheiden ”jatko vai lopetus” porteilla. Vähemmän
alkuvaiheen

sumeuteen

aikaa

käyttäneet

yritykset

päästivät

useammin

menestymättömiä ideoita porttien läpi ja rahoittivat kehityksen. Ongelmia syntyi
etenkin

tuotteiden

markkinoiden

viivästymisissä,

vaatimusten

väärin

arvioiduissa

ennustamattomissa

rahoituksissa

muutoksissa.

Portit

ja
eli

tarkastuskohdat valitaan aina yrityksen profiilin ja suoritteilla olevan hankkeen
mukaan (Cooper, 1999, 128–129). Kuvassa 5 on havainnollistava esimerkki
Cooperin porttimallista melko tavanomaisen kaavan mukaan.
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Kuva 5: Cooperin porttimalli mukaillen

Myös Koen et al. (2001, 51) näkevät innovaatioprosessin kokonaisuutena, johon
sisältyy

muutakin

kuin

tuotekehitys.

Markkinointi,

myynti,

myynninjälkeispalvelut, huolto ovat prosessikokonaisuuden osia. Kuvassa 6 on
Koen

ja

kumppaneiden

näkemys

yksinkertaisesta

tuotekehitysprosessin

kokonaisuudesta.

Kuva 6: Innovaatioprosessi. (Koen et al. 2001, 51)
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4.2.2

Fuzzy front-end

Ulkomaisessa kirjallisuudessa Gordon et al. (2007, 272–274) näkevät prosessin
vaiheet samoin ja näin he selittävät kuvaa 6; aloitusvaihe käsittää toiminnot, jotka
johtavat

organisaation

innovaatiotoiminnan

päätökseen

aloittamiselle

yrittää
voivat

synnyttää
olla

heikko

innovaatio.
taloudellinen

Syyt
tai

operationaalinen suorituskyky tai yrityksen strateginen linjaus pyrkiä olemaan
edelläkävijä ja ennakoida markkinoita. Ympäristön signaalien seuraaminen ja
”rajoja venyttävien” yksilöiden panos rakentavat pohjan innovaatioiden
syntymiselle.

Kehitysvaihe käsittää aloitusvaiheessa esiin nousseen tuotteen tai prosessin
suunnittelun ja kehittämisen. Tämä vaihe käsittää toimintoja, kuten idean
generointi ja ongelman ratkaisu. Tiedonvaihto ja päätöksenteko ovat nopeita.
Kilpailijoilta ja asiakkailta pyritään hankkimaan tietoa ja yhdistämään tätä
olemassa olevaan tietoon. Näin pyritään luomaan uusia malleja mahdollisista
tuotteita ja prosesseja. Toimeenpanovaihe liittyy edellisissä vaiheissa syntyneiden
innovaatioiden yhtenäistämiseen ja adaptaatioon. Tehokkaat ja suhteellisen tiukat
ohjausmenetelmät ovat tarpeen, jotta toimeenpanovaihetta kyetään hallitusti
johtamaan (Gordon et al., 2007, 272–274).

Kuvassa 7 esitetään Kim & Wilemonin käyrä sumeuden määrän suhteesta aikaan.
Epävarmuuden määrän laskettua alle sallitun rajan, innovaation kehitysvaihe
voidaan aloittaa. Tällöin yrityksen johdon on sitouduttava kehitykseen ja
allokoitava resurssit tarpeen mukaan.
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Kuva 7: Sumeuden käyrä innovaatio prosessissa (Kim et al., 2002, 270)

FFE vaihe verrattuna kehitysvaiheeseen on olennaisesti suunnittelematon,
dynaaminen ja epävarma. Idean kehittämisen ja ideoiden valitsemisen vaihe
sisältää useasti tilapäisen päätöksen ja huonosti määritellyn prosessin. Kuitenkaan
kaikki uusien tuotteiden kehitysprosessit eivät seuraa yksiselitteistä linjaa.

4.2.3

Innovaatioprosessin alkupään sumeuden minimointi

Kokonaisvaltainen

näkemys

ja

muutosten

ennustaminen

sekä

sumeutta

aiheuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeä osa innovaatioprosessin
alkuvaiheen kirkastamista. Tämä kuitenkin edellyttää trendien, megatrendien,
heikkojen signaalien sekä muiden sumeutta aiheuttavien tekijöiden tunnistamista
ja analysointia. Gordon & Tarafdar (2007) toteavat front-end prosessin vaativan
runsaasti vuorovaikutusta prosessissa toimijoiden kesken ja luovuutta, jota ei
yleisesti yhdistetä konventionaaliseen tai ennustavaan prosessiin.

Johnsonin (2007) ja kumppaneiden mukaan organisaatiot toimivat hyvin
erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja ne eroavat organisointimuodoltaan sekä
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monimutkaisuudeltaan. Tämän vuoksi strategiavalinnoissa käytetään erilaista
ajattelutapaa. Taulukkoon 2 on koottu Johnsonin, Scholesin ja Whittingtonin
(2007)

viitekehys

etsiä

strategiaa

ja

mukautua

erilaisissa

liiketoimintaympäristöissä. Taulukosta nähdään erilaisia sumeuden poistoon tai
minimoimiseen tarkoitettuja menetelmiä. Yrityksen tai organisaation on
pystyttävä valitsemaan itselleen sopivimmat innovaation alkupään-, sekä
strategian suunnittelun johtamisen apuvälineet.

Taulukko 2: Innovaation alkupäänjohtamisen menetelmiä

4.2.4

Tuplatiimin lyhyt esittely

Esittelen työssäni tuplatiimi-prosessin, sillä olen hyödyntänyt sitä itse sekä
opinnoissani että työskennellessäni Brasiliassa. Tuplatiimi on helppo sekä vain
pieniä resursseja vaativa menetelmä, joten se soveltuu hyvin moniin erilaisiin
organisaatioihin ja järjestöihin. Seuraavassa käyn läpi Samuli Kortelaisen
luomaan materiaaliin perustuvan esittelyn tuplatiimiprosessista. Liitteenä 2 on
prosessin vaiheiden kuvaus.

Kyseessä on Innotiimi Oy:n kehittämä luova ryhmätyömenetelmä, jonka
kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Menetelmän tarkoitus on motivoida
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osallistujia ja helpottaa työskentelyä etenkin monikulttuurisessa ympäristössä.
Menetelmää on käytetty paljon yksityisellä ja myös julkisella sektorilla. Prosessin
etuja ovat muun muassa sen helppous, se tarjoaa kaikille mahdollisuuden
osallistua ja myös hiljaisten jäsenien mielipiteet tulevat esiin sekä se hyödyntää
kollektiivista ryhmämuistia.

Prosessissa yksilöiden ehdotuksille tehdään tasapuolinen arviointi, huomio
keskitetään ryhmän olennaisina pitämiin asioihin. Näin syntyy käytännönläheinen,
selkeä lopputulos/ näkemys, päätös ja ratkaisu. Menetelmä sitouttaa ryhmän
tavoitteen

tai

päätöksen

taakse.

Menetelmä

soveltuu

erilaisten

toimintasuunnitelmien kehittämiseen, markkinointi, tuotanto sekä asiakaspalvelu
ovat hyviä sovelluskohteita. Sen avulla voidaan selkeyttää toiminnan visioita ja
strategioita, määrittää yrityksen menestystekijöitä sekä linjavalintoja. Se soveltuu
myös erinomaisesti suurten projektien käynnistämiseen, tietojärjestelmien
kehittämiseen ja konfliktien ratkaisuun. Prosessi on mahdollista suorittaa myös
virtuaalisessa kokoustilassa, jolloin osallistujien fyysinen sijainti ei muodosta
estettä kokouksen pitämiselle.

4.2.5

Innovaation sukupolvet

Voidaksemme ymmärtää tarkemmin innovaatioprosessin alkuvaiheen sumeuden,
on saatava käsitys innovaatioiden sukupolvien kehityksestä. Kehitys lähti
etenemään 1900-luvun alusta kohti nykypäivää. Seuraavassa käyn innovaation
sukupolvet lyhyesti läpi, useissa tieteellisissä artikkeleissa lainatun Rothwellin
(1994) innovaatioteorian mukaan:

Ensimmäisen innovaation sukupolvi (1G) kehitettiin lähinnä lineaariseksi
kehitysaskeleeksi teknologian kehityksestä markkinoille. Itse markkinoihin
kiinnitettiin vain vähän huomiota. Uusia tuotteita luotiin lisää lähinnä teknologian
avulla. Tätä voidaan siis hyvällä omallatunnolla kutsua teknologialähtöiseksi
innovaationajaksi. Uudet keksinnöt
markkinoiden tarpeesta välittämättä.

”työnnetään” markkinoille liiemmälti
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Toisen sukupolven innovaatioteoria (2G) syntyi noin 1950-luvulla ja se korosti
markkinoiden tarpeita. Tällöin markkinat olivat ideoiden lähde. Kolmas
innovaatioiden sukupolvi (3G) alkoi syntyä, kun aikaisemmat teknologian työntöja

markkinoiden

innovaatioprosessia.

veto-mallit
Näin

koettiin

heräsi

tarve

puutteellisiksi
kehittää

kuvaamaan

edistyneempi

ja

innovaatioprosessia paremmin kuvaava malli, vuosi oli tällöin 1985. Mallissa
olivat mukana tuotanto, markkinointi sekä T&K toiminta.

Neljäs sukupolvi (4G) laajentaa Millerin & Morrisin (1999) mukaan innovaation
vaikutusaluetta tuotteiden ja prosessin lisäksi myös mahdollisuuksiin murtaa
vallalla olevia teknologioita ja käytäntöjä. Neljäs sukupolvi pyrkii etsimään rajoja
rikkovia radikaaleja innovaatioita, joita kutsutaan myös läpimurtoinnovaatioiksi.
Se perustuu olemassa olevaan ja piilevään (tacit) tietoon eri toimialoilla ja se
määrittelee uusia ratkaisuja, jotka eivät välttämättä perustu merkittävästi uuteen
tietoon.

4.3

Teknologinen kehitys osana yhteiskuntaa

Teknologia

on

yhteiskunnille.

muodostunut
Sen

käyttötapa

irtoamattomaksi
on

kuitenkin

kumppanin
yhteiskunnan

nykyaikaisille
politiikasta

riippuvainen. Seuraavassa kappaleessa tutustutaan muutamiin yhteiskunnan osiin,
jotka ovat vahvasti teknologia riippuvaisia.

4.3.1

Sähköinen talous

Sähköinen osake- ja valuuttakauppa ovat kiinteä osa yhteiskuntien sekä
maailmantalouden pelikenttää. Suuret ja nykyään myös kasvavissa määrin
piensijoittajat, pankit ja rahastot, ostavat ja myyvät arvopapereita kaikkialla
maailmassa. Markkinoille on ilmaantunut myös ”spekulantteja”, jotka pyrkivät
horjuttamaan osake- tai valuuttakursseja saadakseen itselleen niin sanottuja
pikavoittoja. Maailmanlaajuiset tietoliikenneverkot ja mediat ovat oiva tapa tähän
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toimintaan.

Tällainen

toiminta

on

muuttanut

kansainvälistä

taloutta

epävarmempaan suuntaan. Esimerkiksi Kaakkois-Aasian maat joutuivat yllättäen
kärsimään talvella 1998. Nopeasti kasvaviin talouksiin oli sijoitettu paljon rahaa
ja kun tuotto-odotukset heikkenivät, sijoittajat alkoivat vetää pääomiaan pois ja
kurssit

romahtivat.

Talouskasvu

kääntyi

pienessä

hetkessä

kriisiksi

ja

työttömyydeksi, joka taas aiheutti yhteiskunnallisia levottomuuksia. Myös
suomalaisten yritysten osakkeista on ulkomaalaisten omistuksessa niin suuri osa,
että

heidän

uskonsa

niiden

arvoon

vaikuttaa

ratkaisevasti

Suomen

talouskehitykseen (Ahtiainen et al., 2005, 46–47).

4.3.2

Innovaation vakiintuminen ja käyttö yhteiskunnassa

Mitkä innovaatiot saavuttavat johtavan aseman ja tulevat osaksi elämäämme?
Darwinmainen luonnollinen valinta perustuu vahvojen selviämiseen ja heikkojen
häviämiseen. Arthur (1994) sekä useat muut tutkijat ovat väittäneet, että
dominoivaan

asemaan

pääseminen

ei

synny

pelkästään

teknologisesta

ylivertaisuudesta tai muusta yksittäisestä tekijästä. Heidän mukaansa on kyse
myös monista ympäristössä tapahtuvista vaihteluista (esimerkiksi poliittiset,
ekonomiset, sosiaaliset, ekologiset, lainsäädännölliset) (Kamal A, Jones, 2004,
562).

Salon (2000, 220) mukaan teknologian arviointi on erityisen haasteellista, sillä sen
kehitykseen

ja

menestyvien

innovaatioiden

syntyyn

liittyy

lukuisia

epävarmuustekijöitä. Tärkeintä ennakoimisessa ei kuitenkaan ole eksakti näkemys
tulevaisuudesta, vaan hahmottaa toimintatapoja, joilla sidosryhmät voivat
muodostaa yhteisen käsityksen teknologian kehitysnäkymistä sekä toimenpiteistä,
joita innovaatiojärjestelmän kehittäminen vaatii.

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten teknistä kehitystä pidettiin pitkälle talouden
ulkopuolelta määräytyvänä prosessina. Keksinnöt ja innovaatiot syntyivät ikään
kuin sattumalta. Niillä nähtiin olevan kyllä suurta taloudellista hyötyä, mutta
taloudellisilla tekijöillä ei ajateltu olevan merkittäviä vaikutuksia innovaatioiden
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syntymiseen. Tämän suhteen näkökulma on vaihtunut sekä laajentunut.
Keksintöjen synty ja niiden soveltaminen, tuotekehitys-, tutkimustoiminnan
intensiivisyys, riippuvat paljon myös taloudellisista tekijöistä (Vartia, 2003, 45).

Yhteiskunnan tulevia teknologisia tarpeita arvioimalla on pyritty 1990-luvulta
lähtien suuntaamaan teknologista kehitystä haluttuun suuntaan. Näin on yhdistetty
yhteiskunnan tarpeiden ennustaminen sekä teknologian kehitys (Kivisaari et al.,
2000, 206). Edellä mainittu näkemys on kuitenkin jättänyt kehitykseen liittyvät
sosiaaliset kysymykset vähemmälle huomiolle. Wileniuksen (2006, 220) mukaan
nykyään sosiaalisia kysymyksiä on ryhdytty painottamaan teknologian arvioinnin
kehityksen myötä uudella tavalla.

Teknologista kehitystä arvioitaessa/suunniteltaessa on varmistettava ihmisillä
olevan riittävät mahdollisuudet vaikuttaa niihin teknologisiin järjestelmiin, jotka
ohjaavat ja valvovat heidän toimintojaan. Tieteen ja teknologian kehitys ja
erityisesti inhimillisen työn liittyminen entistä kompleksisempien järjestelmien
osaksi tuovat mukaan monia uudenlaisia riskejä ja ongelmia, joihin olisi syytä
varautua jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (Räikkönen, 2007, 19).

4.4

Innovaatiotoiminta osaksi yhteiskunnan toimintaa

Innovaatiolla tarkoitetaan Harmaakorven mukaan uudella tavalla sovellettua
tietoa. Tuloksena tästä syntyy uusia ja parannettuja tuotteita, palveluja,
tuotantoprosesseja, toimintotapoja, liiketoimintamalleja, yrityksiä, organisaatioita,
yhteistyöverkostoja

ja

yhteisöjä.

Käyttäjät

ovat

saatava

osallistumaan

suunnitteluun yhä enemmän, ja siirtyminen vanhasta suljetusta innovaatiomallista
täytyy tapahtua kohti avointa innovaatiomallia (Harmaakorpi et al, 2010, 19).
Tieteen ja teknologian merkitys luo uusia innovaatiomahdollisuuksia, jotka
heijastuvat kaikkialle, esimerkiksi toimintatapoihin, liiketoimintaprosesseihin ja
systeemisiin rakenteisiin sekä sosiaaliseen käyttäytymiseen.
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Historian valossa on helpohkoa sanoa teknologian vievän maailman talouskasvua
eteenpäin vielä seuraavien vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi internet on vasta
teini-ikäinen, mutta jo nyt se on suurin ihmisen koskaan rakentama
infrastruktuuri, jota 1.7 miljardia ihmistä käyttää säännöllisesti. Miten tämä
vaikuttaa Suomeen, sitä on vaikeaa ennustaa. 1990-luvulla sähkötekninen
teollisuus sekä tele- ja tietotekniikkapalvelut loivat puolet talouskasvustamme,
2000- luvullakin kolmanneksen, kysyntä on kuitenkin siirtymässä laitteista
palveluihin. Jotain uutta on keksittävä, jotta teknologia on edelleen tuottamassa
talouskasvuamme.

Yksi

idea

olisi

avata

yhteiskuntamme

avoimen

innovaatiomallin kaltaisesti toimivaksi.

4.5

Suljetun innovaation kehittyminen avoimeksi

Seuraavat kuvat osoittavat avoimen ja suljetun innovaatiomallin eroja. Suljetussa
mallissa innovaatiot ja suunnitelmat tehdään koko innovaatioprosessin (kuva 8)
ajan yrityksen sisällä. Kaikki ideat ovat siis yrityksen itsensä suunnittelemia ja
kehittämiä ja ne päätyvät yrityksen omille markkinoille. Avoimen innovaation
mallissa (kuva 9) tutkimus- ja kehitysprojektit saavat usein alkunsa myös
yrityksen ulkopuolelta. Yritys voi myös kehittää jonkin vaiheen toiselle
yritykselle omien rajojensa tai markkinoidensa ulkopuolelle. Suljetussa mallissa
yritys luottaa omaavansa parhaan mahdollisen tietotaidon sisällään, avoimessa
mallissa paras mahdollinen osaaminen nähdään parhaaksi ostaa yrityksen
ulkopuolelta. Yritys voi myös erikoistua tarjoamaan yhden osa-alueen parasta
mahdollista osaamista muille yrityksille (Chesbrough 2003, 36–41).
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Kuva 8: Suljettu innovaatio (Chesbrough, 2003, 36)

Yhteistyön ja avoimuuden avulla voidaan säästää kehityskustannuksissa,
nopeuttaa ja kohdistaa kehitysprosessia sekä luoda aivan uusia tulon ja arvon
tuottamisen lähteitä. Yhteistyön synnyttämien verkostojen ja ekoyhteisöjen avulla
voidaan

hyödyntää

positiivisia

verkostovaikutuksia.

Arvon

tuottamisen

innovaatiot ovat muodostumassa peruspilareiksi sekä taloudellisesti että kestävän
yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Lainsäädännöllä, standardoinnilla sekä
yleisellä

innovaatioiden

kehittämiselle

suotuisten

olosuhteiden,

kokeiluympäristöjen ja asenteiden luomisella on suuri merkitys. Yhteiskunta
tarvitsee uusiutumiskykyä ja – halua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Etenkin julkisen sektorin palvelujen tuottavuuden kehittäminen on suuri haaste
Harmaakorven (2010, 19) mukaan.
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Kuva 9: Avoin innovaatio (Chesbrough, 2003, 37)

Jakamiseen, vapauteen ja avoimuuteen perustuva ”open source”-toimintatapa
yleistyy ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia niille, jotka osaavat ja haluavat
hyödyntää mahdollisuuksia asioiden uudenlaiseen yhdistämiseen ja innovointiin,
toteaa myös Finnsight 2015-raportti (2006, 18). Taulukossa 3 esitellään vielä
avoimen ja suljetun innovaatiomallin suurimmat eroavaisuudet.
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Taulukko 3: Suljetun ja avoimen innovaation eroja (Chesbrough, 2003, 35–40)
Suljettu innovaatio

Avoin innovaatio

Alan huiput työskentelevät meillä.

Kaikki huippuosaajat eivät työskentele
meillä. On työskenneltävä niin omien
kuin yrityksen ulkopuolella olevien
osaajien kanssa.

Hyötyäksemme T&K:stä, meidän on

Ulkopuolinen T&K pystyy luomaan

keksittävä, kehitettävä ja hoidettava

huomattavaa arvoa: sisäistä T&K:tä

koko tuotantoprosessi itse.

tarvitaan ottamaan siivu tuosta arvosta.

Jos keksimme sen, saamme sen

Meidän ei tarvitse olla tutkimuksen

markkinoille ensimmäisenä.

aloittaja hyötyäksemme siitä.

Ensimmäisenä markkinoilla oleva

Liiketoimintamallin rakentaminen ja

yritys voittaa.

kehittäminen on tärkeämpää kuin olla
ensimmäisenä markkinoilla.

Voitamme, mikäli luomme eniten

Voitamme, mikäli luomme parhaan

parhaita ideoita.

yhdistelmän ulkoisten ja sisäisten
ideoiden käytöstä.

Meidän pitää kontrolloida henkistä

Meidän pitää luoda voittoa sillä, että

omaisuuttamme estääksemme

muut käyttävät meidän henkistä

kilpailijoita hyötymästä ja hankkimasta

omaisuuttamme ja meidän pitää ostaa

sitä itselleen.

sitä muilta, silloin kun se edistää
liiketoimintaamme.

4.6

Ajan ja teknologian kehityksen tuomia hyötyjä ja haittoja

Aikaisemmin todettu väestön ikääntyminen ja koventuva kansallisvaltioiden
välinen kilpailu pakottavat läntiset teollisuusmaat osaamiseen ja innovaatioihin
pysyäkseen mukana kilpailussa. Tuottavuuden parantaminen, uudet tekniikat ja
innovaatiot otetaan näissä maissa käyttöön ensimmäisten joukossa. Kuitenkin
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jatkuvasti nopeutuva kehitys ja muuttuvat olosuhteet luovat niin oletettuja hyötyjä
kuin olettamattomia ongelmia myös talouskasvun kannalta.

Helsingin Sanomissa haastateltu (1.12.2009) Slovenialainen filosofi Slavoj
Žižekin

on

tämän

päivän

kenties

tärkein,

lainatuin

ja

kiistellyin

vasemmistoajattelija maailmassa. Hänen mielestään elämme suurten muutosten
aikaa. Hän uskoo biogenetiikan muuttavan ennen pitkää kaiken, koska sen avulla
pystytään muokkaamaan, ei pelkästään kehoa, vaan myös mieltä. ”Näemme myös
jo nyt, miten apartheidin uudet muodot kehittyvät kaikkialla, miten uusia muureja
pystytetään, kun vanhat ovat kaatuneet. Näin on jo käynyt muun muassa
Länsirannalla (Lähi-idässä) ja Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla”, hän sanoo.
Mielenkiintoisen näkymän tulevaisuuteen tarjoavat muun muassa George
Orwellin 1940-luvulla kirjoittama romaani 1984, ja Adolf Huxleyn Uljas uusi
maailma (1932).

4.6.1

Ekonomian moottori

Globaalit verkostot ovat merkityksellisiä kilpailukykytekijöitä, ne ovat keskeisiä
väyliä osaamisen ja sosiaalisen pääoman siirtoon. Teknologinen kehitys
mahdollistaa inhimillisten toimijoiden kytkeytymisen verkostoihin aivan uudella
tavalla myös ammatillisesti ja sosiaalisesti. Näin verkostot luovat enemmän uusia
mahdollisuuksia ja luovuutta yritysten ja yksilöiden toimintaan (Finnsight 2015,
2006, 18). Tiede ja teknologia ovat pitkään olleet tärkeät ekonomisen kasvun
suunnannäyttäjät (Audretch, 2002, 155).

Myönteinen suhtautuminen teknologiaan perustuu ajatukseen, että teknologisen
kehityksen mukanaan tuomat ongelmat johtuvat yhteisöjen väärästä tavasta
käyttää uutta tietoa hyväkseen eikä tiedosta sinänsä. Tarjoaahan teknologia usein
myös mahdollisuuksia erilaisten epäkohtien korjaamiseen (Vartia, 2003, 45).

Innovaatiot ja kilpailuetu kulkevat Tidd & kumppanien (Managing innovation,
2005, 5) mukaan käsi kädessä, niin yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa;
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niiden yhteydet BKT:n ovat myös oleelliset. Innovaatio toimii modernin
ekonomian moottoria, joka muuntaa ideat ja tiedon tuotteiksi ja palveluiksi.

4.6.2

Materiaalisen elintason kohottaja

Vartia & Ylä-Anttila (2003, 45) näkevät elintason kohoamisen Suomessa
perustuneen määrätietoiseen panostamiseen tutkimukseen, koulutukseen ja
tuotekehitykseen

sekä

uuden

teknologian

antamien

mahdollisuuksien

hyväksikäyttämiseen. Lisäksi pienten maiden kuten Suomen on lisäksi tärkeää
huolehtia siitä, että muualta saatava teknologinen tietämys käytetään hyväksi. Itse
emme voi keksiä ja kehittää kaikkea (Vartia, 2003, 45).

Teknologian ja tieteen kehitys kohti radikaalin innovaation (evoluutio) vaihetta
tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen niiden edistysaskelien
ansiosta,

joita

ollaan

saavuttamassa

muun

muassa

nanoteknologian,

bioteknologian, genetiikan, robotiikan ja kognitiotieteiden alueilla. Voidaan
varmasti sanoa, että teknologisoituminen tulee etenemään kaikissa läntisissä
teollisuusmaissa,

jotka

haluavat

pysyä

mukana

kansallisvaltioiden

systeemikilpailussa (Räikkönen, 2007,7).

Innovaatiotoiminnan vaikutus tuottavuuskehitykseen kasvaa tietointensiteetin
lisääntyessä jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Innovointi perustuu pitkälti tutkimusja kehitystoimintaan (T&K), joka edellyttää korkeatasoista koulutuspohjaa ja
taloudellista sekä ajallista panostusta (McKinsey, 2007, 44–46). Käytännön
esimerkkeinä voidaan mainita matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet, joiden
avulla on mahdollista työskennellä ja kommunikoida aikaisempaa joustavammin
ja tehokkaammin. Toisaalta sen voi myös tulkita hämärtävän työn ja vapaa-ajan
välisiä

rajoja

yksittäisen

(Räikkönen, 2007, 22).

ihmisen

hyvinvoinnin

kannalta

epäedulliseksi
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4.6.3

Loukku

Yhteiskunta on tullut hyvin riippuvaiseksi teknisten järjestelmien toiminnasta ja
on

luonnollista,

että

kysymykset

järjestelmien

hallittavuudesta

ja

hyväksyttävyydestä ovat vastaavasti lisääntyneet. Keskusteluun on liittynyt niin
terveydellisiä, taloudellisia kuin eettisiäkin näkökulmia (Salo, 2000, 193).
Teknistä tietämystä, kuten tietoa yleensä, voidaan käyttää sekä hyvään että
pahaan. Tiedon tavoittelun tuomitseminen on väärä tapa reagoida teknologisiin
kehityksen mukanaan tuomiin ongelmiin huomauttaa Vartia (2003, 45).

Teknologian kehittymisen myötä myös erilaiset valvonnan tekniikat ovat
kehittyneet ja muuttuneet arkipäiväisiksi. Valvonnan tekniikoita käytetään
seurantaan,

silmälläpitoon,

havainnointiin

ja

suoritusten

kirjaamiseen

Työntekijöiden hyvinvointi joutuu koetukselle, kun he joutuvat johdon kasvavan
tarkkailun alaisiksi (Zuboff, 1988, 347). Tämä päivänä valvontaa työpaikoilla ei
useimmiten edes kyseenalaisteta, niin kuin Zuboffin aikaan 80-luvulla.

4.6.4

Tyypillinen menestystarina

Helsingin Sanomat 14.11.2009 otsikoi talousosiossaan ”Vallilan GE:n saldo:
kymmeniä patentteja ja uusi huipputuote”. Tarina alkoi kuin Yhdysvaltalainen
General Eletric, yksi suurimmista monikansallisista monialayhtiöistä, osti kuusi
vuotta sitten suomalaisen Instrumentariumin itselleen. Houkutin GE:lle oli
potilasvalvontalaitteita kehittänyt huipputeknologiayksikkö, Datex Ohmed.

Noin

kuuden

vuoden

jälkeen

GE

Healthcare

(GEHC)

esitteli

uuden

potilasvalvontalaitteen, joka yhdistää potilaan reaaliaikaisen seurannan sairaalan
tietojärjestelmiin, ja tarvittaessa naapurisairaalaankin. Pyrkimys paperittomaan
sairaalaan on iso kehityskohde terveydenhoitoalalle koko maailmassa. Merkittävät
säästöt, tehokkaammat ja turvallisemmat hoidot ovat potilasvalvonnan motiivit.
Uutuus oli tervetullut Vallilaan, sillä näin pystyttiin välttämään vireillä olleet
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uudet YT-neuvottelut.

GE:n tuotekehitys on tuottanut kymmeniä patentteja

vuodessa, kertoo tutkimusjohtaja Pekka Meriläinen.

4.7

Suomen menestyksen illuusiot

Heikki Patomäki (2007, 105–107) tarjoaa kirjassaan erilaisen katsauksen Suomen
kehityksen tilanteeseen. Hänen mukaansa Suomen menestyksen illuusioiden
takana ovat olleet ensinnäkin erilaiset kilpailukyvyn ja yhteiskunnallisen
edistyksen mittarit.

Monien viimeaikaisten mittarien perusteella Suomi on

menestynyt kilpailussa maailmalla. Tämä mittaustieto putoaa Patomäen mukaan
hedelmälliselle maaperälle. Hän käyttää perustelunaan sosiaalipsykologian
teoriaa, jonka mukaan lähes kaikki ihmiset uskovat olevansa parempia kuin muut,
ja ryhmien sisällä illuusio vielä vahvistuu. Suomi on ”huippuhyvä” retoriikka on
vahvistanut kilpailukykyimperiumin läpäisykykyä yhteiskunnassa.

Toinen

illuusio

perustuu

ihmisten

jakamaan

arkikokemukseen,

Kun

uusliberalistista politiikkaa ja uudistuksia on toteutettu jo parikymmentä vuotta ja
kun tilanne näyttää näin hyvältä, sen on oltava uusliberalismin ansiota. Kuitenkin
tilanne näyttää erityisen hyvältä vain Suomi on vauras ja hyvinvoiva maa. Ihmiset
elävät pidempään, syövät ja asuvat paremmin, omistavat enemmän autoja ja
käyvät suuremmissa ostoskeskuksissa kuin koskaan ennen. Talouskasvu on ollut
myös laadullista; kännykkä, tietokone ja internet ovat ilmestyneet suomalaiseen
elämään. eliitin kannalta; muiden tulot eivät ole olennaisesti lisääntyneet
(Patomäki, 2007, 106).

Tärkeää Patomäen mukaan olisi tutkia sitä, mitä olisi keskimäärin tai
todennäköisesti saatu aikaan toisenlaisella talouspolitiikalla. Filosofiassa sitä
kutsutaan kontraktuaaliseksi erittelyksi: Mitä olisi tapahtunut, jos X olisi ollut
toisin? ”Jos Suomi olisi ollut vähemmän innokas uusliberalismin soveltaja ja
käyttänyt enemmän omaehtoisia reseptejä, olisi Suomi paitsi (ainakin) yhtä vauras
kuin nyt, niin myös nykyistä tasa-arvoisempi, demokraattisempi ja hyvinvoivempi
sekä ulkosuhteissaan selvästi edistyksellisempi”, kirjoittaa Patomäki (2007, 106).
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4.8

Hallituksen vaikutus innovaatioiden syntyyn

Audrech et al. (2002, 173) mukaan valtiolla tulisi olla tärkeä rooli innovaatioiden
luomisessa, etenkin yksityisen sektorin innovaatioissa. Seuraavia syitä on pidetty
oikeutuksena valtion väliintulolle innovaatioprosessin toimintaan:


Innovaation tulokset teknologisessa kehityksessä.



Teknologinen kehitys on ykkösajuri ekonomiseen kasvuun.



Valtiolla on vastuu kehittää ekonomista kasvua.

Artikkelissa kuitenkin muistutetaan, että valtion väliintulo osaksi teknologista
kehitystä on monimutkainen prosessi. Ekonomisesta näkökulmasta, oikeutus
valtion väliintuloon nojaa vertailuihin markkinoiden tehokkuudesta ilman ja
valtion väliintulon kanssa.

4.9

Yksityisyyden suojan mureneminen

Kasvojen tunnistusteknologia on kehittynyt viimevuosina valtavasti ja noussut
tämän vuoksi otsikoihin. Kasvontunnistuksella on paljon hyötökäyttöä muun
muassa turvallisuusalalla. Sitä voitaisiin soveltaa kulunvalvontaan esimerkiksi
raja-asemilla sekä lentokentillä. Yhteys muun muassa Orwellin 1984 -romaanin
ennustamaan kehitykseen on helposti nähtävissä.

Kamerat, jopa kännykät pystyvät tarkentamaan ja tunnistamaan kasvoja. Lisäksi
uusimmat

ohjelmat

pystyvät

lukemaan

kuvista

kasvoja.

Henkilöiden

tunnistaminen onnistuu hyvin. Esimerkiksi face.com-palvelussa Facebookyhteisön jäsen voi etsiä henkilöitä Facebookkiin laitetuista kuvista. Hakuja
rajoittavat tietenkin julkisuusasetukset, joten käytännössä palvelusta voi etsiä
omia tai luvan antaneiden kavereidensa kasvoja.
Helsingin Sanomat otsikoi 6.4.2010 ”Facebook paljastaa satojen suomalaisten
krapulan”, uutisessa tutkittiin julkisten viestien määrää, kun Facebook on
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”hivuttanut” yhä suurempaa osaa käyttäjien tiedoista näkymään kenelle tahansa
internetin käyttäjälle. HS. soitti vajaalle parille kymmenelle suomalaiselle,
kysyäkseen ovatko he tietoisia, että heidän viestinsä ovat kaikkien nähtävillä,
suuri enemmistö ei ollut. Syynä hivuttamiseen on kilpailu, sillä hakukoneet
haluavat sivuilleen mahdollisimman tuoretta tietoa yhteisösivujen käyttäjiltä.
Esimerkiksi hakukoneet Google sekä Microsoftin Bing näyttävät jo Facebookin
sekä Twitterin tietoja.
Tunnistamista helpottaa erityisesti se, että ihmiset kirjaavat eli ”täggäävät”
nykyisin usein valokuviin, keitä niissä esiintyy ja missä kuva on otettu.
Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kehottaa Helsingin
Sanomissa 13.11.2009 varovaisuuteen ihmisten täggäämisessä valokuviin.
”Googlellakin on omat palvelut, joissa oikein kehotetaan täggäämään kuviin, mitä
tai keitä niissä on. Näen sen ongelmallisena kadunmiehen kannalta”, hän toteaa.
Helsingin Sanomat (16.2.2010) otsikoi ”Googlen kasvohakukone on jo
kehitteillä”. Googlen mobiilisovellukset kattava tuotealueen johtaja Vic Gundortra
kertoo yrityksen sisällä jo käytettävän hakukonetta, jolla voi hakea tieto ihmisistä
kasvohaun perusteella. Tällä hetkellä julkisesti käytössä on Gogles-niminen
hakupalvelu, jolla voidaan hakea tietoa elottomista esineistä. Googlen kehittämä
kasvohakupalvelu olisi merkittävä, sillä vielä ei ole rakennettu palvelua, joka
etsisi kasvoja kaikkialta internetistä. Lisäksi kuvien laittaminen verkkoon ja
henkilöiden nimeäminen on yleistynyt esimerkiksi yhteisöpalvelujen kuten
Facebookin myötä.

4.10 Suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tulevaisuus
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (9.1.2010) otetaan kantaa suomalaisen
tutkimuksen ja tieteen heikkoon tilaan perustuen Suomen Akatemian tekemään
arviointiin. Suomen innovaatiojärjestelmän arviointi vahvistaa, ettei maamme ole
tieteellisen tutkimuksen huippumaa; teollistuneiden maiden kastissa kuulumme
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keskitasolle ja suunta on alaspäin. Emme ole siis sillä tasolla, jolla kuvittelemme
olevamme.

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien tekemän arvion mukaan ulkomaisia
rahoittajia

ei

juuri

kiinnosta

suomalainen

tieteellinen

tutkimus.

Suomalaistutkijoiden vierailut ja työskentely ulkomailla ovat vähenemään päin.
Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen viittaukset suomalaisiin tutkimuksiin ovat
vähentyneet. Vain 3 prosenttia Suomessa työskentelevistä tutkijoista on syntynyt
ulkomailla; vertailuna muissa EU-maissa samainen luku tutkijoiden osuudesta on
kolminkertainen (HS, 9.1.2010).
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5. KESTÄVÄ KEHITYS
Ensimmäisiä kertoja termi kestävä kehitys tuotiin esille 1987 Yhdistyneiden
kansakuntien asettaman ympäristön ja kehityksen maailmankomission tekemässä
”Yhteinen tulevaisuutemme”-raportissa (”Our Common Future”), niin sanottu
Brundtlandin raportti. Raportin tarkoituksena on tuoda ilmi maailman
ympäristöongelmien pääasialliset syyt. Ensisijaisia syitä ovat maapallon eteläisen
puolen köyhyys ja pohjoisen kestämättömät kulutus- ja tuotantotavat (European
Comission, 2009). Kestävälle kehitykselle on useita tulkintoja, yhteistä näille on
se, että taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen ei saa tapahtua tulevien sukupolvien
kustannuksella. Teknologinen kehitys on tuonut valtavasti kehitystä puhtaampiin
tuotantoteknologioihin ja ympäristötietous on kehittänyt ihmisten arvostusta
luontoa kohtaan.
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen

ympäristöön

sekä

mahdollisuus

vaikuttaa

elinympäristöään

koskevaan päätöksentekoon.” (Perustuslaki, 20§).

5.1

Väestönkasvun ongelmiin herääminen

2000-luvun alussa maapallolla on noin 6 miljardia ihmistä kaavio 13. Väestön
määrä on kaksinkertaistunut 40-vuodessa (1960–2000). Noin miljardi kärsii
aliravitsemuksesta, 1,2 miljardilta puuttuu puhdas vesi, 1,6 miljardia on vailla
lukutaitoa ja 2 miljardilla ei ole sähköä. Maailman rikkain viidennes kuluttaa 4/5
kaikista resursseista, niin ravinto-, raaka-aine- kuin energiavaroistakin (Opettajien
verkkopalvelu, 2010).
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Kaavio 13: Maailman väestö 1950-2050 (U.S Census Bureau, International Data
Base, 12/09)

Kestävä kehitys on saavuttanut hyvin vankan aseman jokapäiväisessä, tai ainakin
joka

vuotuisessa

kehityskonferenssissa

keskustelussa.
sovittiin

Vuonna
sekä

1992

Rion

ilmastonmuutosta

ympäristöettä

ja

biologista

monimuotoisuutta koskevista sopimuksista. Kokoukset synnyttivät erilaisia
ehdotuksia mitata ja seurata kehitystä pelkkää BKT:tä monipuolisemmin, jolloin
myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointi saisi painoarvoa. Näin on syntynyt
erilaisia ”hyvinvoinnin ja kehityksen mittareita”, joiden avulla on tarkoitus nostaa
inhimillisiä ja ekologisia painaumia paremmin esille. Rahan, varallisuuden ja
yksityisen omistuksen tuoman onnen käsite on hyvin vanha. Kuitenkin vasta
viime vuosikymmeninä sitä on yritetty saada mitattavaan muotoon (Dasgupta
2002, 38). Viimeisinä Rion ilmastosopimuksen ratifioineina maina olivat Irak ja
Somalia 7.12.2009 Kööpenhaminan suuren ilmastokokouksen yhteydessä.

Kestävän kehityksen prosessi käynnistyy selvittämällä tekijöiden päämäärät ja
tavoitteet. Mikäli tavoitteista päästään sopuun osakkaiden kanssa, on aloitettava
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pohtimaan millaisilla keinoilla nämä tavoitteet ovat saavutettavissa. Tämä johtaa
helposti poliittisten mielipiteiden kirjoon, osan mielestä kestävä kehitys on
mahdollista saavuttaa nykyisen neoliberalistisen ajatusmallin avulla. Radikaalimpi
näkökulma vaatii koko yhteiskunnan rakenteiden uudelleen järjestelyä. Tähän
kuuluisi ongelmakohtien etsintä ja tarkastelu; vallan ja vaurauden levittäminen,
monikansallisten yritysten roolit, luokka-yhteiskuntapolitiikka ja sukupuolten
välinen epätasa-arvo. Tällä tavoin kestävän kehityksen radikaali tutkiminen
haastaa kapitalistisen yhteiskunnan arvot ja perusperiaatteet (Holden, 2006, 118).

5.2

Yritysten näkökulma CSR

Joel Bakan kertoo kirjassaan suuryritysten joutuvan toimimaan aina omistajiensa
tarpeiden mukaan, maksimoimaan voitot. Hän viittaa Harvard Business Schoolin
professori Debora Sparin sanomaan ”yrityksiä ei ole perustettu olemaan
moraalisia yksiköitä… Ne ovat laitoksia, joilla on vain yksi tehtävä, ja se on
kasvattaa osakkeen arvoa omistajilleen” (Bakan, 2004, 35).

Ei ole helppoa olla suuryrityksen pääjohtaja epäitsekkäin aikein. Raha, jota he
sijoittavat ja investoivat, ei ole heidän omaansa. Heillä ei ole mahdollisuutta
käyttää sitä ympäristön pelastamiseen, köyhien ruokkimiseen, sen enempää kuin
ostaakseen itselleen kartanon Ruotsista (Bakan, 2004, 37).

Joel Bakanin mukaan yritysten sosiaalinen vastuu on kuin kolikkopuhelin. Se
lupailee apua, kykenee rauhoittamaan ihmisiä ja joskus se toimiikin. Meidän ei
hänen mielestään kuitenkaan pitäisi odottaa siltä kovin paljoa. Yritys voi tehdä
hyvää vain auttaakseen itseään pärjäämään paremmin. Syvällinen kysymys
kuuluukin, kuinka paljon hyvää yrityksillä on varaa tehdä?

Hyväntahtoinen

retoriikka ja sosiaalista vastuuta kantavat teot luovat yrityksistä houkuttelevan
kuvan, todennäköisesti yritykset saavatkin aikaan hyviä asioita Bakan jatkaa. Se ei
kuitenkaan muuta yritysten keskeisintä luonnetta: se on aina sitoutunut oman
etunsa palvelemiseen (Bakan, 2004, 50).
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Jo

aikaisemmin

mainittu

Slovoj

Žižek

kertoo

mielipiteensä

rikkaista

hyväntekijöistä teoksessaan Politiikkaa, idiootti! "Keitä siis nämä liberaalit
kommunistit ovat? Bill Gates ja George Soros, Googlen, IBM:n, Intelin, eBayn
pääjohtajat ja hovifilosofit, kuten Thomas Friedman. Hyväntekeväisyys on (heille)
osa peliä, humanitaarinen naamari, joka piilottaa alla olevan taloudellisen riiston."
(HS, 1.12).

Torstaina

22.4.2010

Helsingin

Sanomien

ulkomaat

osion

otsikko

”Maailmantalous on tehnyt yhtiöistä suuria poliittisia pelaajia, valtio ja yritys
kohtaavat kehässä”. Uutinen paneutuu muutama vuosi sitten yritysten välisen
kilpailun kohteena olleeseen yhteiskuntavastuuseen ja kapitalismin rikkaita
suosivaan politiikkaan. Joel Bakan vertaa CSR:ää kolikko puhelimeen, Helsingin
Sanomissa taas hitin käsitteeseen; ”kuten hittien kanssa yleensä käy, aika aikaansa
kutakin. Pari huonoa talousvuotta on muistuttanut yritysten asiakkaille ja
kansalaisille, että yhteiskunnallisesti rehti toiminta jää tarvittaessa taka-alalle.”.
Useat rikkaat valtiot ja veronmaksajat ovat toimineet pelastajina suuryritysten
syvässä

ahdingossa.

Kirjoitus

muistuttaa

vapaan

talouden

seurauksena

romahtaneesta Islannista, sekä globalisaation seurauksena tapahtuvasta vallan
siirtymisestä suuryrityksille. Monet suuryritykset tänä päivänä ovat rikkaampia ja
samalla vaikutusvaltaisempia kuin useat valtiot.

5.3

Ympäristöliikkeiden mukaantulo

Erilaiset ympäristöliikkeet ovat kehittäneet lajien ja maiseman suojelua osaksi
globalisaatiota. Viime vuosisadan loppu kului pohtiessa, kuinka talouskasvu ja
ympäristönsuojelu olisivat yhdistettävissä. Ympäristöongelmia on pystytty
torjumaan ja ihmisten asenteita pystytty muuttamaan. Kuitenkin uusia ongelmia
on tullut tilalle, ja asenteet muuttuvat paljon poliittisten päätöksentekijöiden
mukana (McCormick, 1989),(Dasgupta, 2002). WWF:n raportista käy ilmi kuinka
kulutuksemme on noin 25 prosenttia yli maapallon kestävän kehityksen (kaavio
14). Tämä luku kasvaa, sillä Intian ja Kiinan talouskasvu lisää jatkuvasti kulutusta
ja tuotantoa. Myös väestön kasvu vaikuttaa kulutuksen kasvuun huomattavasti.
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Kaavio 14: Ekologinen jalanjälki (European Comission, 2009)

Euroopan Komission julkaisussa ”people, the economy and our planet:
Sustainable development insights from socio-economic sciences and humanities”
(2009:5) Michel Baer pitää ekologisten ongelmien ratkaisuna yleistä ja yksityistä
koulutusta. Tutkimuksen ja kehityksen pitäisi pystyä luomaan siirtymätie
kulutuskeskeisestä yhteiskunnasta kohti tietokeskeistä yhteiskuntaa. Yhteiskunta,
joka panostaa tietopohjaisen hyvinvoinnin luomiseen, on kestävämmällä pohjalla,
koska tämä mahdollistaa saamaan enemmän, vähemmillä resursseilla.

Ulkoisvaikutusten ja luonnonvarojen käytön lisäksi ympäristötaloustiede ottaa
kantaa yleisesti kestävän kehityksen toteuttamiseen. Yleinen käsitys tulevaisuuden
sukupolville turvattavasta varallisuudesta ja kehityksen edellytyksistä riippuu
tämän hetkisestä tavasta käyttää resursseja. Näkemyserot ekologisen pääoman
roolista varallisuuden luomiseen, on johtanut heikon ja vahvan kestävyyden
käsitteiden syntyyn (Daly & Cobb, 1989, 70).
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5.4

Kestävän kehityksen kaksi tulkintaa

Heikon kestävyyden kannattajien näkemys on, että luonnon tarjoamat resurssit
ovat korvattavissa ihmisen tuottamalla pääomalla, tiedolla sekä taidon ja
teknologian avulla. Etenkin taloustieteilijät ovat tämän kannalla. Kehityksen
määrittelyyn ja ajatteluun liittyvät erot johtivat ekologisen taloustieteen
eriytymiseen valtavirran suuntauksesta (Connelly & Smith, 1999, 154).

Vahvan kestävyyden puolesta puhuvat usein ekologit ja muut luonnontieteilijät.
Heille ja ekologisen taloustieteen edustajille tärkeää on säästää vähintään tietty
osa ekologisesta pääomasta sellaisenaan. Joitakin luonnon resursseja ei pystytä
korvaamaan ihmisen tuottamana (Ayeres et al., 2001). Ekologinen taloustiede
haluaa säilyttää luonnon resurssit sellaisenaan ja mieluiten vähentää kulutusta,
jotta seuraavat sukupolvet saisivat yhtäläisen mahdollisuuden kehittyä kuin
nykyinen sukupolvi (Pearce, 2002, 76). Luonnon pääoma täytyy nähdä kehitystä
rajoittavana tekijänä ja pääomien väliset suhteet ovat täydentäviä, ei korvaavia
(Connelly & Smith 1999, 154).
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6. TYÖNTEON MERKITYS
Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja Suomeen syntyy jatkuvasti uusia
työpaikkoja, samaan aikaan kun toisia häviää. Organisaatiot ja yritykset kehittävät
toimintatapojaan ja ottavat käyttöön uudenlaisia tekniikoita vastaamaan globaalin
kilpailun haasteisiin. Myös työntekijät vaihtuvat ja nyt työuransa aloittava
työntekijä ei välttämättä tule tekemään aikaisempien sukupolvien kaltaista
työuraa. Viimeaikaiset otsikot kertovat suurten yritysten YT-neuvotteluista ja
toiminnan tehostamisista, sekä tuotannon siirtämisestä halvan työvoiman maihin.
On selvää, ettei Suomi voi vastata tähän haasteeseen kuluja minimoimalla.
Suomen strategiana onkin panostaa osaamiseen ja innovaatiokykyyn. On
mielenkiintoista, nähdä mihin se tulevaisuudessa riittää, heikkoja signaaleja
muutoksesta ja sen alkamisesta on ympäri mediaa.

Tieteen ja teknologian kehitys ja eteneminen kohti radikaalin evoluution vaihdetta
on tarjoamassa uusia mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen esimerkiksi,
nanoteknologian, bioteknologian, genetiikan, robotiikan ja kognitiotieteen
alueilla. Onkin selvää että näiden alojen kehitys tulee voimistumaan kaikissa
Länsimaissa,

jotka

haluavat

pysyä

mukana

kansainvälisessä

kilpailussa

(Räikkönen, 7, 2007)

6.1

Merkitys ihmiselle

Työnteon merkitys ihmiselle on muuttunut samalla kun elinikäiset työpaikat ovat
jäämässä historiaan, näin työpaikkoihin ja työpaikan arvoihin ei enää sitouduta
niin kuin ennen. Tilalle tulevia arvoja ovat Räikkösen (7, 2007) mukaan olleet
yksilöllinen itsensä toteuttaminen, elämyksellisyys ja omasta markkina-arvosta
huolehtiminen. Kuitenkin monille vakituinen työpaikka sekä taloudellinen
turvallisuus olisivat edelleen tavoiteltuja asioita. Työympäristön rakenteellinen
muutos ”luova tuho” vie työpaikkoja ja synnyttää uusia, kuitenkin Mikko Heikka
(2003) toteaa Suomen Kuvalehdessä:
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”Jossakin on kuitenkin raja, jonka jälkeen luova tuho muuttuu paljaaksi tuhoksi.
Raja häämöttää silloin, kun ihminen alkaa voimaan pahoin työelämässä. Raja
ylitetään silloin, kun pelko astuu luovuuden tilalle. Pelkäävä ihminen ei enää ole
yritykselleen hyödyllinen”

Nurkkaan ajettu ihminen ei ole kenellekään hyödyllinen, vähiten itselleen tai
yhteiskunnalleen. Voidaan päätellä työn ennakoimattomuuden ja kyvyttömyyden
vaikuttaa muutoksiin, heikentävän olennaisesti työn mielekkyyttä.

6.2

Muuttuva työnkuva, lähtökohdat ja muutos murroksen kautta

Shand & Wetter (2006, 120-123) pohtivat kirjassaan työn tulevaisuutta. Mitä jos
perinteiset tuotteet korvataan nanotekniikoin valmistetuilla tuotteilla, jolloin ne
olisivat huomattavasti parempia ja kulut suunnilleen samaa luokkaa.

Heidän

mukaansa esimerkiksi nanotekniikka voisi heilautella suuryrityksiä ja koko
teollisuudenaloja. Mitä tapahtuu kuparikaivoksille, jos perinteiset kuparijohdot
onnistutaan korvaamaan hiilinanoputkista valmistetuilla ”kvanttijohdoilla”? Miten
käy miljoonille luonnonkumin kerääjille, jos autonrenkaiden valmistuksessa
luonnonkumi voitaisiin korvata nanomateriaaleilla? Entä miten maailman
puuvillateollisuuden käy, kun nanotekniikkaan pohjaavat kuidut kehittyvät, ja
tekstiiliteollisuus ottaa nämä uudet tekniikat käyttöön? Näihin pohdintoihin voisi
lisätä: Miten käy Suomen vähenemässä olevalle paperiteollisuudelle, kun
paperikoneiden teknologia kehittyy, ja kehittyneen teknologian avulla onnistutaan
nousemaan ohi suomalaisen paperin laadun?

Väestörakenteemme on muuttunut 90- vuodessa paljon, kuten on jo aikaisemmin
kerrottu, myös elinkeinorakenne on kokenut suuria muutoksia 1920-luvulta 2004luvulle, kuten alla olevat kaaviot kertovat. Vuonna 1920, 70 prosenttia väestöstä
sai toimeentulonsa maataloudesta ja teollisuuden vastaava osuus oli vain 10
prosenttia (kaavio 15). Tämä teollisuus muodostui pääosin metsäteollisuudesta ja
elintarvikkeiden jalostuksesta, eli sahoista, paperitehtaista, meijereistä, myllyistä,
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sekä lihanjalostuksesta. Pieni osa työllistyi palveluiden eli kaupan, liikenteen ja
rakentamisen kautta.

Kaavio 15: Elinkeinorakenne 1920 (Tilastokeskus, 2007)

Kaupan ja liikenteen voimakas kasvu ajoittuivat pääasiassa toisen maailmansodan
jälkeisiin

vuosikymmeniin.

Kaupan

osuus

viisinkertaistui,

teollisuuden

kolminkertaistui viidessäkymmenessä vuodessa. Erittäin nopeaa oli palvelujen
kasvu, sillä yhteiskunnan tuottamia palveluita kehitettiin voimakkaasti. Tuolloin
kehittyivät laajamittainen terveydenhuolto ja sosiaalitoimi sekä ikäluokkien
kouluttaminen laajeni (Ahtiainen, 2002, 35–38).

Suomen talous kasvoi sodan jälkeen aina 1980-luvun lopulle saakka. Kuitenkin 45 vuoden pituinen lamakausi hävitti noin puoli miljoonaa työpaikkaa,
suhteellisesti suurimmat tappiot kärsivät rakennustoiminta, teollisuus ja kauppa.
Kaavio 16 kertoo, että nykyisin tärkeimpiä työllistäjiä ovat teollisuuden
sähkötekniset alat ja metsäteollisuus, liike-elämän palvelut, sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä kauppa. Nämä alat olivat nopeimmat kasvajat ennen 2000luvun lopun lamaa. Työpaikkoja katosi eniten elintarvike- ja tekstiiliteollisuudesta
(Tilastokeskus, 2007).
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Kaavio 15: Elinkeinorakenne 2004, osuus työllisestä väestöstä(Tilastokeskus,
2007)

6.3

Tulevaisuuden muutoksia

FinnSight2015-raportin (2006, 21–23) mukaan tietotyö ja osaamispohjaisuus
lisääntyvät elinkeinoelämän rakennemuutoksen seurauksena. Työmahdollisuudet
muuttuvat

yhä

enemmän

globaaleiksi

useammilla

aloilla

kuten

myös

kilpaileminen työstä. Tietotyö muuttuu ylikansalliseksi, enää ei ole kansallisia
työmarkkinoita, vaan työpaikat löytyvät internetistä ja niitä voi hakea mistä päin
maailmaa tahansa. Kuten aina, globaalit muutokset ovat nopeita ja vaikutuksiltaan
arvaamattoman suuria, minkä seurauksena työtehtävät ja yritysrakenteet
muuttuvat jatkuvasti.

Työkyvyn ylläpitäminen tulee edellyttämään jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja
uudistamista. Luonnollisesti tarvitaan myös yrittäjyyttä ja oman osaamisen
markkinointia. Entistä tärkeämpänä työtaitona on palveluosaaminen, jossa
vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen merkitys on kasvava. Osaamisen
markkinat ovat muuntuneet rajattomiksi ja tulevaisuus vie osaajat entistä
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enemmän sinne, missä heidän osaamiselleen on kysyntää. Myös eriarvoistuminen
osaajiin ja eiosaajiien lisääntyy, mikä johtaa väistämättä tuloerojen kasvuun.
Tähän voi liittyä kasvavia yhteiskunnallisia ja poliittisia riskejä (FinnSight2015,
2006, 20–23).

6.4

Edistyksen paradoksit

Hietanen

ja

kumppanit

(2003)

kirjoittavat,

kuinka

tietoyhteiskunnan

kvantitatiivinen rakentuminen, tietoteknologisten keksintöjen leviäminen yritysten
ja ihmisten arkipäivään, näyttää seuraavan kapitalististen markkinoiden logiikkaa.
Yhteiskunta sisältää heidän mukaansa joukon paradokseja;


Koulutuksen

paradoksi.

Tietoyhteiskunta

vaatii

yhä

parempaa

koulutusta, mutta koneet hoitavat yhä enemmän tehtäviä, jotka
aikaisemmin vaativat tietoa ja osaamista.


Ajan paradoksi. Tietotekniikan pitäisi helpottaa työtä ja vähentää kiirettä,
mutta se vetää ihmisen yhä tiukemmin ympärivuorokautiseen kiireiseen
työelämään.



Paikan paradoksi. Tietotekniikka tekee mahdolliseksi etätyön, mutta
kuitenkin tietotekniikkaa soveltavat yritykset ja työpaikat keskittyvät
osaamiskeskuksiin.



Kulutuksen paradoksi. Jotta olisi rahaa kuluttaa, kaikki aika menee sen
hankkimiseen. Jos on aikaa kuluttaa, ei ole siihen rahaa.



Tiedon

paradoksi.

Samalla

kun

tieto

tulee

yhä

tärkeämmäksi

tuotannontekijäksi, sen hinta laskee ja merkitys kilpailukyvylle pienenee,
koska se on kaikkien saatavilla oleva yleishyödyke.


Tuottavuuden paradoksi. Nopeasta teknisestä kehityksestä huolimatta
tuottavuus kasvaa aiempaa hitaammin.



Työllisyyden paradoksi. Tietotekniikka luo uusia työpaikkoja, mutta
samalla uusi teknologia vähentää perinteisiä työpaikkoja.



Edistyksen

paradoksi.

Tietoyhteiskunnan

paradoksaalisuus

näkyy

parhaiten siinä, että toisaalta se edustaa uutta tietoon ja osaamiseen
perustuvaa yhteiskuntaa, jossa elämä on rikasta ja vapaata aineellisen
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toimeentulon huolista, toisaalta se jakaa yhteiskuntaa. Tietoyhteiskuntaan
saattaa muodostua sellaiset työmarkkinat, joissa on hyviä työpaikkoja vain
harvoille ja suuri osa ihmisiä on alistettu työttömyyteen tai määräaikaisiin
ja huonosti palkattuihin rutiinitehtäviin.
(Räikkönen, 2007, 46–47).

Teknokraatit väittävät usein, että kun heidän teoriansa pannaan käytäntöön,
lamakaudet haipuvat menneisyyteen, talouden perustavat epäsuhtaisuudet
katoavat ja koko tuotantomekanismi toimii kitkatta suunnitelmien mukaan. Itse
asiassa nyky-yhteiskunta on aika lähellä teknokraattisen unelman toteutumista.
Niin

kuluttajien

kuin

tuottajienkin

tarpeet,

jotka

liberaalissa

markkinajärjestelmässä tekivät itsensä tiettäväksi vääristyneinä ja järjenvastaisina
lamakausiin huipentuneissa kehityskuluissa, voidaan nyt suurelta osin ennakoida
ja tyydyttää tai jättää tyydyttämättä taloudellisten ja poliittisten päättäjien
politiikan

mukaisesti.

Ihmisten

tarpeiden

ilmaisua

eivät

enää

vääristä

markkinoiden epäilyttävät talousosoittimet vaan ne määritellään tilastollisesti, ja
teolliset, tekniset ja poliittiset insinöörit kamppailevat valvoakseen niitä. Silti jos
tämä uusi järjellisyys on yhdellä tapaa lähempänä järjen ideaa kuin
markkinajärjestelmä, se on toisella tapaa siitä loitompana, kirjoitti Max
Horkhaimer vuonna 1947 (2008,163). Tämä kuulostaa soveltuvan aikamme
ideologiaan 63 vuotta kirjoituksenkin jälkeen.

6.5

Teknologian kehityksen rooli työnteossa

Uusien arvojen ja innovaatioiden vaikutukset ovat pääsemässä vauhtiin. Talous on
kokemassa valtavan rakennemuutoksen, kohti informaatio- ja palvelutaloutta,
Suomi elää tätä murrosta aina 2020 luvulle asti. Myös suomalaisessa työ- ja
organisaatiokulttuurissa tapahtuu suuri muutos, sillä yritykset eivät voi enää
toimia tuotantolähtöisesti, vaan tulevaisuudessa pitää osata ennakoida mitä
toimintaympäristössä tapahtuu (Räikkönen, 2007, 48).
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Talouselämän vapautuminen, uudet organisaatiomallit, teknologian kehitys,
globaali kilpailu sekä työvoiman monimuotoistuminen sekä mahdollistavat että
edellyttävät uudenlaisen toimintalogiikan syntyä. Enää ei ole mahdollista säilyttää
jäykkiä läpäisemättömiä rakenteita (vrt. suljettu innovaatio), ennalta määrättyjä
sääntöjä tai työelämän persoonattomuutta (Kira, 2003, 16).

6.5.1

Nanoteknologia

Nanoteknologian kehitystä on pidetty useissa lähteissä seuraavana radikaalina
innovaationa; jopa yhteiskuntaa vavahduttavana tekijänä, sillä sen avulla saatetaan
korvata kokonaisia teollisuuden aloja. Shand ja Wetter (2006, 110) selvittävät
nanoteknologian tarkoittavan aineen työstämistä atomien ja molekyylien tasolla.
Sen vaikutuksien väitetään olevan samaa luokkaa kuin höyrykoneen, sähkön,
transistorin tai internetin. Nanoteknologian kannattajat puhuvat suurimmasta ja
ympäristöystävällisimmästä vallankumouksesta, jonka ihmiskunta on koskaan
nähnyt. Teknologiaan on investoitu kymmeniä miljardeja dollareja eri puolilla
maailmaa, ja teollisuus ennustaa, että vuoteen 2014 mennessä nanotekniikoita
hyödyntävien kaupallisten tuotteiden arvo on noin 2600 miljardia dollaria, mikä
olisi noin 15 prosenttia maailman vuotuisesta teollisuustuotannosta.

Turvallisuus tulee olemaan Heinon ja Vuoenton (2005, 177) mielestä pääosassa
nanoteknologian käyttöönotossa. Työ on kuitenkin vasta niin alkuvaiheessa, että
mahdollisista

hyödyistä

Lähitulevaisuuden

(10

ja

haitoista

vuotta)

on

tapahtumat

vielä

hyvin

pystytään

vähän
heidän

näyttöä.
mukaansa

tunnistamaan jo melko hyvin, kuitenkin se mitä tapahtuu kauempana
tulevaisuudessa, on hankala arvioida.

Tämän hetkisiä huolenaiheita liittyy nanopartikkeleihin ja niiden ominaisuuksiin.
Kokoluokassa 1-100 nanometriä molekyyliyhdistymät, laitteet ja järjestelmät
saavat uusia ominaisuuksia, voivatko nämä ominaisuudet olla myös negatiivisia?
Sekä Heino ja Vuoento (2005, 178–179) että Shand ja Wetter (2006) kirjoittavat,
ettei kukaan tiedä miten teollisesti tuotetut nanohiukkaset vaikuttavat ihmisten
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terveyteen ja ympäristöön, silti markkinoilla on jo satoja nanohiukkasia sisältäviä
tuotteita. Hieman pidemmän ajan kuluttua esimerkiksi tietokoneiden, robotiikan
ja lääketieteen kehityksestä voi aiheutua merkittäviä ongelmia ja eettisiä
kysymyksiä. Nanoteknologialla uskotaan olevan suuri rooli tietokoneiden
kehityksessä, ja näyttääkin siltä että nanoteknologiaa hyödyntäen tietokoneiden
teho ylittää ihmisen aivojen kapasiteetin ja että ne kykenevät tekemään päätelmiä
yhä itsenäisemmin. Lähitulevaisuudessa emme kuitenkaan joutune pohtimaan
koneiden tunteita tai oikeuksia. Kuitenkin koneet ja niiden tekemät päätökset
ohjaavat yhä enemmän jokaisen elämää (Heino & Vuento, 2005, 181).

6.5.2

Valvonnan lisääntyminen

Teknologian

kehitys

on

lisännyt

työn

tuottavuutta,

monimuotoisuutta,

liikkuvuutta, tapoja sekä elinkeinorakennetta. Teknologiaa on alettu kuitenkin
käyttämään myös valvonnan välineenä, sillä yritysten välinen kilpailu on
muuttanut työilmapiiriä. Erilaiset mittaukset, kameravalvonta sekä tulosvastuussa
oleminen ovat nykypäivänä täysin normaalia yrityspolitiikkaa.

Rheingold kuvaa yhtä valvonnan muotoa kirjassaan Mobiilijoukot-seuraava
yhteiskunnallinen kumous. Jatkuva näkyvilläolo eli panoptisuus on eräänlainen
vallan muoto. Jeremy Bentham suunnitteli 1700-luvun loppupuolella vankiloita,
mielisairaaloita, kouluja, sairaaloita ja tehtaita varten panoptisen rakennusmallin,
jonka avulla esimerkiksi vartijat näkevät jatkuvasti jokaiseen selliin korkeasta
rakennuksen keskelle sijoitetusta vartiotornista. Vangit eivät kuitenkaan voi nähdä
vartijoita, jolloin tämä asetelma luo vangin mieleen tilanteen, jossa hän on
jatkuvasti valvonnan alainen ja tämä itsessään on eräänlainen vallan muoto
(Rheingold, 2003, 216–217).

Panoptisuuden haitallisuudesta saadaan esimerkki naapuri-hyvinvointivaltiosta
Ruotsista, minkä Eva Bejerot ja Björn Söderfelt kuvaavat artikkelissaan Enclosure
in human services: the panopticon of dentistry (2000, 120). Artikkelissa kuvataan
tietokoneavusteisen

järjestelmän

avulla

seurattavien

julkisen

sektorin
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hammaslääkäreiden työtä. Hammaslääkäreiden tulee raportoida työnkulku ja
tapahtumat järjestelmään viiden minuutin välein. Seurannan avulla järjestelmä
mahdollistaa vertailut eri lääkäreiden suoritusten välillä, määrätyt hoidot ja miten
klinikat menestyvät suhteessa toisiinsa ja suhteessa yksityiseen sektoriin. Lääkärit,
jotka poikkeavat asetetuista tavoitteista (tulos/tunti; käytetty aika/potilas)
kutsutaan keskustelemaan asiasta johdon kanssa. Tämä järjestelmä on heikentänyt
työmotivaatiota, ammattiylpeyden tuntoa ja työn mielekkyyden tunnetta.

6.6

Työn globalisaatio, asennoituminen avoimuuteen

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna globalisaation nykyvaiheen keskeisiä
ilmentymiä ovat nopeasti kasvaneet maiden väliset kauppa-, pääoma-, ja
teknologiavirrat. Taustalla olevat toimeenpanevat voimat ovat teknologinen
kehitys sekä maailmankauppaa ja pääomaliikkeitä koskevien esteiden poistaminen
(Räikkönen, 2007, 33–34).

Finnsight 2015- julkaisun mukaan osaamisen ja osaajien yhdistäminen
tietoverkkojen avulla tulee olemaan ja on nykypäivää. Työ tulee muuttumaan
liikkuvaksi ja hajautuneeksi sekä myös etätyöksi, näin työn riippumattomuus
ajasta ja paikasta lisääntyy. Tämä tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia työn
organisoimiselle ja innovaatiotoiminnalle, vastaavasti kuitenkin haasteet työn
johtamiselle monimutkaistuvat huomattavasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että
yritykset ja työntekijät näkevät samat päämäärät ja tavoitteet; motivoinnin ja
kannusteiden merkitys tulee siis varmasti kasvamaan. Tavoitteena on muodostaa
kutakin tavoitetta varten joustavasti muodostettu työ niin, että kokonaisuus
saadaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Työ tulee
koostumaan tavoitekohtaisista kumppanuuksista. Tätä voidaan kutsua avoimeksi
toimintamalliksi, joka on jo yleistynyt useissa organisaatioissa, sillä yritysten
ansaintamallit ovat muutosten alla. Tämä kuitenkin johtaa myös työsuhteiden
epävarmuuteen ja niiden keston voimakkaaseen vaihteluun (FinnSight, 2006, 2122).
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Räikkösen mukaan tulevaisuuden verkostoissa tapahtuva työ vaatii uudenlaista
johtamista ja töiden hallintaa sekä panostamista sosiaaliseen vuorovaikutukseen,
sillä työ tapahtuu yhä enemmän innovatiivisissa ja joustavissa verkostoissa. Myös
jatkuva ympäristön muutos edellyttää, että työorganisaatiot toimivat kuin mitkä
tahansa elävät solut: ne pystyvät reagoimaan ja sopeutumaan jatkuvaan
muutokseen, tarvittaessa jopa uudistumaan (Räikkönen, 2007, 51).

Globaalinen kehitys tulee jatkumaan nopeana myös Suomessa, murrosvaiheen
nopeat ja ennakoimattomat muutokset rasittavat ihmisten sopeutumiskykyä ja
erityisesti henkiset voimavarat ja psyykkinen kapasiteetti joutuvat uusien
haasteiden johdosta koetukselle. Henkisten voimavarojen vahvistamiseen tulisi
panostaa

lisääntyvästi,

mikäli

halutaan

välttää

globalisaatiosta

johtuva

syrjäytyminen ja vieraantuminen (FinnSight, 2006, 21–22).

Välineellisen järjen kritiikissään Max Horkhaimer kirjoitti 1947 osuvasti yksilön
rappiosta sekä yhteiskunnan tulevasta ongelmasta; yksilön rappiosta ei pidä
syyttää ihmisen teknisiä saavutuksia tai edes ihmistä itseään – ihmiset ovat
yleensä paljon parempia kuin mitä he ajattelevat, sanovat tai tekevät – vaan
enemminkin ”objektiivisen hengen” nykyistä rakennetta ja sisältöä, henkeä, joka
kyllästää yhteiskuntaelämän sen kaikilla lohkoilla. Ihmisen massakulttuurin
toimijoilta valmiina hyväksytyt ajattelu – ja toimintamallit vaikuttavat vuorostaan
massakulttuuriin ikäänkuin ihmisten omina ideoina. Aikamme objektiivinen henki
palvoo teollisuutta, teknologiaa ja kansallisuutta ilman periaatetta, joka voisi antaa
niille mielen, ja heijastaa sellaisen talousjärjestelmän painetta, joka ei tarjoa
huojennusta eikä pakotietä (Horkhaimer, 2008, 162).

Merkittävä globalisaation piirre on runsasväestöisten kehittyvien maiden (Kiina,
Intia, Brasilia, Venäjä) nopea taloudellinen kasvu ja kytkeytyminen osaksi
maailmantaloutta. Näiden maiden tuotanto kilpailee yhä enemmän kehittyneiden
maiden tuotannon kanssa. Tällä hetkellä halpa työvoima on suurin kilpailuetu.
Kun tämä edullisuus yhdistyy moderniin teknologiaan, entistä parempaan

111

koulutukseen, osaamiseen ja parantuvaan infrastruktuuriin, kehittyvistä maista
voidaan ennakoida tulevan todella kilpailukykyisiä (Räikkönen, 2007, 33–35).
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Teknologia kehittyy, maailma yhdentyy, (ainakin) osaa maailmasta uhkaa
ekologinen katastrofi, tuloerot kasvavat, suuryritykset saavat yhä enemmän
poliittista

vaikutusvaltaa,

työolot

muuttuvat,

koulutuksemme

on

jäänyt

kehityksestä jälkeen, uudet radikaalit innovaatiot, väestön ikääntyminen ja sen
lisäksi Suomen talous on laman seurauksena velkaantunut ja vientiteollisuuden
kohtalo joillakin teollisuuden aloilla on hyvin epävarmaa. Siinä pieni lista työssä
käsitellyistä ongelmista ja aiheista, jotka tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden
Suomeen. Olen käsitellyt tarkoituksella myös maailman tapahtumia, sillä
globalisaatio levittää seuraukset kuten tuhkapilven, arvaamattoman varmasti.
Varmaa on, että elämme meneillään olevaa murroksen vaihetta ja muutoksia on
edessä. Arvot ovat aikaan sidottuja, jolloin ne myös kärsivät vanhenemisesta ja
kokevat muutoksia. Olemme selvinneet maailmantalouden suurimmista kriisestä
pitkälti hyvän kilpailukykymme ansiosta. Hyvinvointipolitiikka ei kuitenkaan
syntynyt kilpailukyvystä, vaan vahvoista pohjoismaisista sosiaalidemokraattisista
arvoista, joista olemme luoneet oman versiomme. Tämä versio elää ja mukautuu
nyt kiihtyvässä määrin maailmantalouden ja globalisaation mukana.

On ensiarvoisen tärkeää, että poliittiset sekä yritysten päättäjät näkevät
kokonaisuuden ja päätöstensä vaikutuksen myös toimintaympäristölleen. Samalla
yhteiskuntaa olisi avattava mahdollisimman rajattomaksi, jolloin ideat, strategiat
ja ihmiset voisivat liikkua melko vapaasti. Myös jatkuvasta kilpailusta ja
epävarmuudesta aiheutuvaa työmotivaation laskua olisi kyettävä hillitsemään.
Tällaisen sopeutumisen onnistuessa luodaan kilpailuetu, jopa kansallisvaltioiden
tasolla. Nykyisten ja tulevien sukupolvien on mukauduttava muutoksiin ja
hyväksyttävä globalisaation luomat vaikutukset. Valmistautuminen on aloitettava
jo varhaisesta peruskoulutuksesta, joka on kyettävä pitämään mahdollisimman
tasapuolisena kaikille. Esteenä näyttää olevan, etteivät opetuksesta vastaavat tai
päättävät henkilöt näe uuden sosiaalisen median ja viestintäteknologioiden
yhteyttä tulevaisuuden talouskasvuun ja kilpailuetuun.
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Tulevaisuuden

suurin

innovaatio

tulee

lähtemään

ajattelutapojemme

kehittämisestä. Tämän avulla yritykset, valtiot ja yksityiset henkilöt pystyvät
luomaan itselleen kilpailuetua. On totta, että nykyiset ajattelutapamme ovat
tuoneet meidän tähän pisteeseen, mutta ne ovat jääneet myös auttamatta
riittämättömiksi vastaamaan tuleviin muutoksiin. Ihmiset joutuvat jatkuvasti
tekemään valintoja ja päätöksiä elämissään. Ne taas muuttuvat kokoajan
monimutkaisemmiksi; hyvän ja pahan, väärän ja oikean rajat rappeutuvat
ympärillämme. Tällaisella on perustava vaikutus, yksilöihin, yrityksiin ja
johtamiskulttuuriin. On täysin selvää, että globalisaation vaikutuksesta leviävät
myös Suomeen muutakin kuin halutut halvat kiinalaiset tuontitavarat.

Kuva 10: Tulevaisuuden hyvinvointivaltio

Kuvasta 10 käy ilmi hahmottelemani hyvinvointivaltion (v.2) rakenne, sininen
pilvi kuvaa yhteiskuntaa, joka sisältää sen tukiprosessit, muun muassa
talouspolitiikan,

innovaatiopolitiikan,

teknologisen

kehityksen

sekä

työnteonkulttuurin. Globalisaation ja kulttuurien toimikenttä ulottuu yhteiskunnan
pilven ulkopuolelle. Tärkeintä kaikille prosesseille on niiden avoimuus; ideat,
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aatteet sekä ihmiset pystyvät liikkumaan ja jakamaan näkemyksiään ilman
suurempia rajoituksia. Toimivia prosesseja voidaan verrata kuvaan avoimen
innovaation prosessista, kappaleessa 4. Pilvi kuvastaa myös yhteiskunnan
infrastruktuuria, mikä luo kaikille toiminnoille yhteisen virtuaalisen pelikentän,
joka taas edistää tiedonsiirtoa ja läpinäkyvyyttä.

7.1

Tulevia muutoksia maailmantaloudessa

Kehitysmaiden voimakas väestönkasvu tuottaa yhä enemmän työikäistä väestöä
maailmantalouden palvelukseen. Kehitysmaiden halpa työvoima tukee talouden
globaalistumista, mutta lisää samalla teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden
taloudellista eriarvoisuutta. Työikäisen väestön kasvu, koulutuksen tason nousu ja
leviäminen ympäri maailmaa sekä yleistyvä englannin kieli luovat uudenlaisen
yhtälön. Lopputuloksena voidaan ennakoida ”halvan” työvoiman siirtyvän
työskentelemään kalliin työvoiman maihin, tai vaativien asiantuntijatehtävien
siirtyvän halvan työvoiman maihin. Tämä johtaa kiistämättä maailman
monimutkaistumiseen ja se vaatii innovatiivista avointa ajattelua kaikilta
osallistuvilta. Ongelmia kulttuurien ja tapojen törmäyksistä syntyy joka
tapauksessa. On siis helpointa aloittaa valmistautuminen.

7.2

Teknologian rooli ja sen hyödyntäminen oikeilla tavoilla

Teknologian, sen kehityksen tai innovaatiojohtamisen asema vaikuttajana on
suuri. Se voi toimia pelastajana, turvallisuuden tuottajana, viihdyttäjänä,
yhdistäjänä, opettajana ja sen avulla on jo nyt luotu ihmisen historian suurin
koskaan

rakentama

infrastruktuuri.

Sille

on

luotu

irtoamaton

side

maailmantalouden kanssa. Voimme vielä kerran miettiä, minkälaiset hakutulokset
puuttuvat vuonna 2020 tämän vuoden Googlen hakumoottorista? Toisin sanoen
näin ”pitkän” aikavälin kehitystä on mahdotonta nähdä.
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Osa kaunokirjallisuudesta ja tieteiskirjallisuus on pitänyt teknologian kehitystä
inhimillisyyden syrjäyttäjänä. Toinen mielipide pitää teknologiaa nykyisten sekä
tulevien ongelmien ratkaisijana. Voimmeko jatkaa nykyistä kestämättömäksi
arvioitua

elämäntyyliä,

luottaen

kehityksen

luomiin

ratkaisuihin?

Onko

valvonnan, muurien ja eristämisen avulla luotu turvallisuus askel oikeaan
suuntaan? Onko lapsien altistaminen keskinäiselle kilpailulle ratkaisu tuottavaan
ja tehokkaaseen seuraavaan sukupolveen? Vai ovatko uudet sosiologiset sekä
innovaatiojohtamisen menetelmät tapoja merkityksellisen elämän luonnissa?
Tarvitseeko ihminen rajoja ja säätelyä elämäänsä, vai pitääkö hänen olla vapaa
säännöstelystä ja toteuttaa omaa etuaan? Kuitenkin, teknologinen kehitys toimii
vain välineenä kehityksen mukana, ihmiset tekevät päätöksen kehityksen
suunnasta.

7.3

Yksilön vastuu

Individualismin korostaminen on kirjallisuuden mukaan ollut Suomessa noin 80luvulta lähtenyt suuntaus, joka on voimistunut jatkuvasti.

Kapitalistinen

ideologia, jonka mukaan jokainen on oman onnensa seppä, vahvistaa yksilön
asemaa. Kuitenkin demokratian lähtökohtana on mitata huonoiten voivien asemaa,
mikä sisältyy ajatukseen, jonka mukaan vähemmistön huonovointisuus heijastuu
myös koko väestön hyvinvointiin. Toisin sanoen, kun osa voi huonosti, kaikki
voivat huonosti.

Yksilöistä on kehkeytynyt kilpailijoita toisilleen, kuluttamisesta on tullut myös
eräänlainen statuksen kilpailukenttä. Työnteosta, tehokkuudesta ja rahasta on
tullut vankka elämänlaadun mittari. Työnteon muuttuminen epävarmaksi ja
vähemmän sitoutuneeksi on aiheuttanut ihmisille merkityksettömyyden tunnetta,
tämä taas usein purkautuu yhteiskuntaan erilaisina mielettömyyksinä. Kaikki eivät
kovasta yrityksestä huolimatta menesty kilpailussa. Lyhyellä aikavälillä etuja
muodostuu kilpailun aiheuttamasta työskentelytahdin noususta sekä kulutuksen
voimistumisesta. Haitoiksi voivat muodostua pitkäntähtäimen työtehokkuuden
aleneminen, ihmisten eriarvoistuminen ja ”loppuunpalaminen”. Teknologinen
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kehitys voi auttaa yksilöitä löytämään samanhenkisiä ihmisiä, jolloin heidän
välilleen voi syntyä verkosto. Hyvä esimerkki tällaisesta verkostosta on avoimeen
lähdekoodiin perustuva Linux-käyttöjärjestelmä. Yksilöiden verkostoituminen on
luonut asiantuntijaverkon, jonka jäsenet jakavat yhteisen päämäärän ja tuntevat
työnsä olevan merkityksellistä.

7.4

Valtioiden vastuu

Englannin rautarouva Margared Thatcher julisti valtion kuolleeksi 1970-luvulla,
jolloin Englannissa aloitettiin mittavat yhteiskunnan yksityistämiset. Toisaalta
samaan aikaan Pohjoismaissa vannottiin hyvinvointivaltion ja tasa-arvoisuuden
nimiin.

Useiden

asiantuntijoiden

mukaan

Suomi

alkaa

muistuttaa

luokkayhteiskuntaa, tosin selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Englanti.

Yhteiskunnan

avoimuuden

ja

säännöstelyn

avulla

voidaan

jarruttaa

luokkaistumista. Tasa-arvossa ollaan jo pitkällä, mikäli se millaisiin oloihin sattuu
syntymään, ei määritä koko elämää. Näin, hyvä ja tasapuolinen koulutus on yksi
keskeisin asia koko yhteiskunnan tulevaisuudelle. Toinen ehdottoman tärkeä
seikka ovat terveyspalvelut. Mikäli valtion tuloeroja tasoittavaa vaikutusta
vähennetään, on kyettävä varautumaan sen vaikutuksesta syntyvään yhteiskunnan
luokkaistumiseen. Kuten useat 70-luvun sosiologit kirjoittivat, hyvinvointivaltio
ei ole rakennettu kestävälle pohjalle. Toisaalta myös vähälle kontrollille jätetty
kapitalistinen ideologia on osoittanut ongelmansa ja kestämättömyytensä. Lopulta
perimmäinen kysymys jää; toimiiko vapaasti valitseva ihminen järkevästi?

Yhteisöjen

aatteet

ja

näkemykset

ovat

aikakausiin

sidottuja.

Elämme

mielenkiintoisia aikoja, hyvinvointivaltio näyttää tulevan tiensä päähän. Ehkä
Margared Thatcher puhui 40 vuotta sitten tämän päivän Suomelle, joka näyttää
suuntaavan kiihdyttämällä kohti valtion yksityistämistä. Tällöin voitaisiin
uskaliaasti sanoa, että kehitys ei ole ainakaan mennyt eteenpäin. Samalla olisi
syytä

suhtautua

varauksella

kansainvälisten

organisaatioiden

kuten

Maailmanpankin ja IMF:n antamiin neuvoihin. Saadut neuvot eivät aina
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välttämättä ole omaan yhteiskuntaamme suoraan sovellettavia, vaan niitä on
kyettävä arvioimaan objektiivisesti ennen toimeenpanoa.

7.5

Koulutuksen sopeuttaminen

Suomen peruskoulutus on yksi suomalaisten ylpeydenaihe, siitä on jopa kaavailtu
uutta innovatiivista vientituotetta. Koulutuksen tasomme on kiistämättä hyvä,
kuitenkin alamme jäämään ajasta ja tekniikoiden kehityksestä jälkeen. Kuinka
sopeuttaa tämä yksi Suomen imagon lippulaivoista vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin?

Yhden totuuden maailma loppuu ja tähän pitäisi varautua varhaiskasvatuksessa.
Uudet nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät apuvälineet olisi saatava nuorille
tutuiksi työvälineiksi. Lisäksi suvaitsevaisuus ja avoimuus kouluissa helpottaisivat
sopeutumista tuleviin muutoksiin. Yksi idea olisi luoda kouluja yhdistävä
sosiaalinen media, jonka avulla osa oppitunneista voitaisiin pitää laajasti verkon
välityksellä. Näin hyödynnettäisiin tiedon erityislaatuista luonnetta; se ei vähene
jaettaessa. Myöhemmillä luokka-asteilla verkottuminen voitaisiin laajentaa
kansainväliselle tasolle. Tällöin teknologian avulla voitaisiin yhdistää kulttuureja,
tapoja sekä yhteinen kieli. Näin nuoret pääsisivät kontrolloiduissa olosuhteissa
kosketuksiin erilaisiin kulttuureihin.

7.6

Teknologian kehitys ja yhteiskunta

Riskin välttäminen, vanhat ajatusmallit tehokkuudesta ja työnteosta sekä
populistiset asenteet ovat asioita, joita olisi kyettävä muuttamaan. Osittainen
hallitsemattomuus, sumeus ja onnistumisen riski ovat kehityksen ja ennen kaikkea
innovaation vaatimia ominaisuuksia. Kirjallisuus, viimeaikaiset uutiset ja
tieteelliset artikkelit ovat alkaneet yhdistämään humanistisia sekä teknisiä tieteitä,
joiden poikkitieteellisistä törmäyksistä toivotaan syntyvän uusia ideoita.
Teknologinen kehitys on poistanut paljon esteitä ja muureja erilaisten
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ihmisryhmien väliltä, rajapintoja on hälvennyt, ideat, ihmiset pystyvät
nykypäivänä liikkumaan melko vapaasti.

Kuinka yhdistää tällainen osaksi yhteiskuntaa? Kysymys on vaikea, eräs
vaihtoehto olisi tehdä julkishallinnosta vapaan innovaatiomallin kaltaisesti
toimiva, jo aikaisemmin esitelty, avoin pilvi (kuva 10). Teknologian avulla
luotaisiin infrastruktuuri ja avoimen mallin avulla tietoa voitaisiin jakaa ilman
hävikkiä kaikille tietoa tarvitseville. Tällainen järjestelmä loisi tänä päivänä
halutun läpinäkyvyyden kaikkiin toimintoihin, jolloin myös korruptio oletettavasti
pysyisi pienenä. Rankka yksityistäminen ja kilpailuttaminen eivät ole kyennyt
samaan. Se on jopa joissakin kilpailutustilanteissa saanut yrityksiä rakentamaan
tahallisia näköesteitä tarjouskilpailun voittamiseksi.

Esittelemäni tuplatiimiprosessin kaltaisia tasapuoliseen ryhmätyöskentelyyn
kannustavia välineitä voitaisiin yrittää siirtää innovaatiojohtamisen piiristä myös
muihin

organisaatioihin.

Sillä

voisi

olla

suotuisa

vaikutus

yksilöiden

työmotivaatioon ja sen avulla voitaisiin saada nostettua uusia ideoita
organisaation pohjalta kohti ylempiä päätöksentekijöitä. Osapuilleen tällaisia
tuloksia Brasiliassa osastoittain yliopiston henkilökunnalle järjestämäni mukaillut
tuplatiimiprosessit tuottivat. Itse sain hyviä kokemuksia teknologian johtamisen
mallien toteuttamisesta ja palautteen perusteella myös muutkin pitivät siitä.
Uskoin siis naivisti, että teknologian kehitys ja innovaatiopolitiikka ovat
yhteiskunnalle

hyödyksi,

kontrolloimattomana.

muutenkin

kuin

taloudellisesti,

ei

kuitenkaan
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8. YHTEENVETO
Tämän kirjallisuustyön suurin tarkoitus oli olla tekijälleen merkityksellinen.
Tarkoituksena

oli

myös

tutkia

teknologian

roolia

hyvinvointivaltion

perusrakenteiden kannalta. Tutkimus tehtiin mahdollisimman laajasti ja
poikkitieteellisesti, jonka lisäksi esimerkkeinä käytettiin tämän päivän heikkoja
signaaleja ympäri mediaa. Heikkojen signaalien käytössä pyrittiin olemaan
mahdollisimman objektiivisia, siksi näiden pääasiallisena lähteenä käytettiin
Suomen laajalevikkisintä sekä poliittisesti puolueetonta Helsingin Sanomat
sanomalehteä.

Työn

painopisteet

jakautuivat

viiteen

osaan.

Ensimmäisenä

käsiteltiin

talousjärjestelmää, jatkuvalla talouskasvun oletuksella. Koko hyvinvointivaltion
perusta on sidottu pitkän aikavälin talouskasvuun. Työn tarkoitus oli tuoda esille
talouskasvun merkityksellisyys. Toisaalta on myös tärkeää nähdä sen negatiivisia
puolia, jolloin lukija voi luoda asiasta oman mielipiteensä. Ennen arvostelua
suuntaan tai toiseen, on ymmärrettävä, kuinka markkinatalous toimii ja mitkä ovat
sen toiminnan erot kapitalistisessa valtiossa ja hyvinvointivaltiossa. Historia,
kehitys ja nykypäivä ovat kaikki mielenkiintoisia syklisiä kehityskulkuja. Yksilöt
taas ovat yhteisönsä tuotteita; syy Suomen ja suomalaisten innovatiivisuuteen
voidaan siis uskoa löytyvän omasta yhteiskunnastamme.

Työn toinen tarkoitus oli tutkia teknologian kehitystä yhteiskunnan kannalta, sillä
hyvinvointivaltiossa valtion rooli on ollut suuri. Toinen tutkimuksen painopiste on
paljastaa,

kuinka

asenteet

koko

yhteisön

hyvinvoinnista

ovat

viime

vuosikymmenten kuluessa muuttuneet yksilön hyvinvointiin ja vastuuseen.
Demokraattinen ja sosiaalinen yhteisenhyvän käsite on muuttunut ja tehnyt
jokaisesta oman onnensa sepän. Tämä on heijastunut esimerkiksi suurena
tuloerojen kasvunopeutena. Se on taas heijastunut yhteiskunnan köyhien osuuden
määrän kasvuna ja huonovointisuuden lisääntymisenä. Toisaalta useat työssä
käytetyt asiantuntijoiden näkemykset ja tutkimukset osoittavat tasa-arvoisten
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yhteiskuntien olevan parhaita ja turvallisimpia elää. Miksi sitten kehityksen
suunta on kohti epätasa-arvoa?

Suomen kehitys 1800-luvulta tähän päivään oli ilmiömäinen suoritus. Tehokkuus,
tuottavuus sekä innovatiivisuus ovat olleet useiden maiden ihmettelyn kohteina.
Tuhkimotarina

pienestä

”kumisaapasyrityksestä”

maailman

suurimmaksi

matkapuhelinvalmistajaksi on tuskin sattumaa. Mistä syntyi hyvä kehitys, yksi
parhaista koulutusjärjestelmistä, lupaavat teknologiayritykset, hyvä teollisuuden
tila? Yhteiskuntamme on luonut nämä yksilöt, heillä on ollut korkea työmoraali ja
heidän kesken vallitsee edelleen alhainen korruptio-taso. Tärkeää oli huomata, että
poliittisten toimien vaikutukset ovat aina yhteiskuntakohtaisia, mallia ei siis voida
ottaa suoraan erilaisista valtiojärjestelmistä, kuten Yhdysvallat tai Englanti.
Kuitenkin juuri nämä valtiot ovat olleet suurimpina esikuvina muun muassa
teknologiapolitiikallemme.

Yhteenvetoa kirjoittaessani silmiini sattui, 6.6.2010 Helsingin Sanomien
vieraskynäpalstalla kansainvälisen politiikan vanhempi lehtori Mikko Kuisman
(Oxford Brookes University) kannanotto: ”Pohjoismainen hyvinvointimalli kestää
kriisit”. Siinä päädyttiin jokseenkin samanlaiseen lopputulokseen kuin työni
kolmannessa painopisteessä, siksi lainaan kappaleen suoraan hänen tekstistään:
”Rohkenen kuitenkin väittää, ettei kilpailukykymme ole hyvinvointimallimme syy
vaan

pikemminkin

seuraus.

Hyvinvointimallimme

tarjoaa

korkeatasoisen

koulutusjärjestelmän, joka tuottaa osaavia työntekijöitä. Samalla yhteisesti
rahoittamamme ja kaikkien ulottuvilla oleva sosiaaliturva suojaa yksilöitä
työelämänkin riskejä vastaan” (HS, 6.6.2010). Myös koulutusjärjestelmän
tuottama sivistynyt väestö on yksi seuraus, joka helpottaa sopeutumista
tapahtuviin muutoksiin.

Kolmantena painopisteenä

tutkimuksessa paneuduttiin

hyvinvointivaltiolle

vastaantuleviin ongelmiin, kuten verotuksen uudistus, väestön ikääntyminen sitä
kautta hyvinvointipalveluiden kallistuminen. Tyytyväinen enemmistö (rikastunut
keskiluokka), joka on kääntynyt äänestämään hyvinvointivaltiota vastaan ja jonka
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kulutustottumukset ovat muuttuneet perushyvinvoinnista symbolisen aseman
kuvastimeksi. Tärkeä osio on hyvinvointivaltion kritiikki, joka näyttää noin 40
vuotta kirjoittamisensa jälkeen olevan toteutumassa. Hyvinvoinnin kasvaessa
yhteisöllisyys ja ay-liikkeet menettävät voimaansa ja yksilöllisyys syrjäyttää
aiemmin tärkeinä pidetyn yhteisöllisyyden. Näin hyvinvointivaltion voidaan
olettaa tulevan tiensä päähän, ainakin nykyisessä muodossaan.

Tähän painopisteeseen kuuluu myös peruskoulutus, sillä sitä voidaan pitää koko
hyvinvointivaltion pitkäntähtäimen siemenenä. Valtio, joka pystyy ”tuottamaan”
tasapainoisia ja sivistyneitä yksilöitä on vahvoilla myös muutostilanteissa, sillä
koulutetut ihmiset ovat hyviä sopeutumaan muuttuviin oloihin. Koulutuksen
nykyinen tilanne näyttää hyvältä, ainakin Pisa-testien perusteella. Heikot signaalit
alkavat kuitenkin jo kertoa järjestelmän jälkeen jäämisestä. Tärkeää olisi tarttua
näihin signaaleihin ja kehittää tätä perustavaa toimintaa vastaamaan nykypäivän ja
tulevaisuuden yhdentyvän maailman haasteisiin. Hyvinvoinnin ymmärtämiseen
kuuluu myös katsaus kulttuurin heijastamaan kuvaan hyvinvoinnista. Se kertoo
usein erilaisen tarinan todellisuudesta kuin tilastot ja tieteelliset julkaisut, joten
myös tämä näkökulma on otettava huomioon, jotta näkymä yhteiskunnasta on
mahdollisimman laaja ja poikkitieteellinen.

Neljäs painopiste on teknologinen kehitys ja innovaatioteoria. Filosofian pohjalta
löydettiin järjelle ja järkevyydelle erilainen käsitys, kuin miten se nykyään
tunnistetaan. Tärkeimpänä huomiona on järjen jakautuminen objektiiviseen ja
subjektiiviseen järkeen. Järkevä ihminen osaa hyödyntää teknologiaa, luoda
menestyvän uran, tehdä rahaa ja sopeutua muuttuvaan maailmaan. Tällaisia
arvostettuja ihmisiä ovat muun muassa liikemiehet, insinöörit ja muut teknisten
alojen taiturit. Tämä on kuitenkin vain yksi subjektiivisen järjen muoto. Tässä
järki on vain väline, jonka avulla pärjätä kilpailussa. Objektiivinen järki taas
käsittää päämäärien, merkityksen sekä arvojen käsitteet. Teknologian kannalta
subjektiivisuus tarkoittaa innovaatiokyvyn heikentymistä, sillä välineellistetystä ja
objektiivisuudesta irrotettu järki ei pysty näkemään olennaisia asioita.
Subjektiivisesti

ajatteleva

ihminen

välttää

riskejä,

jolloin

häneltä

jää
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huomaamatta onnistumisen riski, joka on edistyksen perusedellytys. Näin ollen
tähän kulminoituu työn kolmas päähuomio. Tämän jälkeen työssä käydään läpi
innovaatiojohtamisen teoriaa ja tärkeimmät olemassa olevat innovaatioprosessin
mallit.

Jo

aikaisemmin

havaittu

teknologian

kehityksen

ja

tuottavuuden\materiaalisen hyvinvoinnin merkittävä yhteys tuodaan uudestaan
esiin.

Työ

esittelee

myös

teknologian

tuomia

haittavaikutuksia,

joista

merkittävimmät ovat yksityisyyden kapeneminen, valvonta sekä epätasaarvoistuminen.

Työssä tutustutaan myös kestävään kehitykseen, joka on tärkeää erityisesti
syntymättömien sukupolvien kannalta, tähän teknologialla on myös usein tarjota
ratkaisuja. Kysymykseksi kuitenkin jää, voiko teknologian kehityksen odottaa
korjaavan tilanteen? Yritysten sosiaalinen vastuu oli esillä muutamia vuosia sitten,
jolloin yritykset kilpailivat ympäristöystävällisyydestä. Tuo kilpailu kuitenkin
laimentui 2000-luvun laman alettua, jolloin yritysten piti taas keskittyä pelkästään
oman ja sijoittajiensa hyvinvoinnin turvaamiseen. Esimerkiksi, voidaanko autoa
ylipäätään ikinä pitää ympäristöystävällisenä? Fysiikan lakien mukaan, noin
2000kg kappaleen liikuttaminen kovalla vauhdilla vaatii melkoisesti energiaa.
Etenkin, kun sitä liikuttaa noin 80kg painoinen henkilö. Onneksi teknologinen
kehitys on mahdollistanut tuottaa halpoja autoja Intiaan, jotta yhä suurempi määrä
ihmisiä voi hankkia itselleen tällaisen ekologisen kulkuneuvon. Tästä keskustelu
jatkuisikin ihmisten tasa-arvoisuuteen ja markkinoiden moraaliin. Tarkoituksena
on kuitenkin vain osoittaa, että valtava kulutuksen kasvu, väestön lisääntyminen
sekä ilmaston oudontuminen tulevat luomaan tilanteen, johon on varauduttava
myös yhteiskunnallisella tasolla.

Viidentenä painopisteenä työssä tarkasteltiin työnteon kulttuurin muutoksia
teknologian kehityksen edetessä. Aikaisemmin työnteon todettiin olleen monelle
yksi elämän merkityksen luojista. Koko työuran kestäneet työsuhteet samassa
yrityksessä olivat perinteisiä sekä arvostettuja. Nykyään kilpailun, kehityksen ja
markkinatalouden

nopeasti

muuttuvina

aikoina

työnteko

on

muuttunut

epävarmaksi ja pätkätöistä on tullut suurelle osalle elämän arkea. Lisäksi todettiin
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teknologisen

kehityksen

muuttaneen

työnlaatua

sekä

sen

vaatimuksia.

Tulevaisuudessa työnteon uskotaan muuttuvan entistä liikkuvammaksi yli
kansallisten rajojen.

Teknologian kehitys on ollut avainasemassa työn tuottavuuden kasvussa. Samalla
sen kehittyminen on lisännyt muun muassa valvontaa ja työpaineita. Teknologian
kehitys ja globalisaatio ovat tehneet työnteosta uudenlaista johtamista vaativan
prosessin. Hyvän johtajan on johtamistaitojensa lisäksi tunnettava kulttuureita ja
ennen kaikkea, ymmärrettävä erilaisuutta, mikäli haluaa saada tulevaisuuden
innovatiivisen yrityksensä toimimaan. Nanoteknologiasta ja sen sovelluksista
voidaan odottaa seuraavaa läpimurtoa ja radikaaliakin innovaatiota. Tämä tai
muut murrosvaiheen yli pääsevät uudistukset tulevat tekemään tulevaisuudesta
haasteellisen ja mielenkiintoisen koko hyvinvointivaltiolle.
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LIITTEET:
Liite 1: Karman laina, Apulanta
Katsoessa ulkopuolelta
itseään ja mitä on tekemässä
ja minne se on menossa
pitäisikö jotenkin reagoida
Olotilanormina
Tila joka määritelmän mukaan
voi kestää jopa vuosia
jos siinäkään ehtii parantua
Karman laina korkoineen
siirretty perintään
Oppii minkä hintaiseen
lähdettiin me kyytiin
Unohtuneessa vaiheessa se
kaikki tuhlattiin
Mut jotain voi kai tulkita
aukoista katseen valossa
Ravistettu hereille
unen silti katkeamatta siihen
Tai edes muuttumatta
tai usvan katoamatta tuuleen
Selviytymiskeinoja
välinpitämättömyydestä
Korostettuun itseironiaan
Todellisuutta puskuroituna
Leikkaamalla valon määrää
varjotkaan ei enää näytä
niin syvän tummilta tai
yhtä selkeiltä
Karman laina korkoineen
siirretty perintään
Oppii minkä hintaiseen
lähdettiin me kyytiin
Unohtuneessa vaiheessa se
kaikki tuhlattiin
Mut jotain voi kai tulkita
aukoista katseessa
Syväintensiivikurssina
psykiatrisia toimia
jotka oman kokemuksen kautta
täysin aukee
Onnellisten jakojäännökseen
soveltumattomien sirkukseen
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siivilöityneiden keskuuteen
yllättäen pääsee
Karman laina korkoineen
siirretty perintään
Oppii minkä hintaiseen
lähdettiin me kyytiin
Unohtuneessa vaiheessa se
kaikki tuhlattiin
Mut jotain voi kai tulkita
aukoista katseen valossa
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Liite 2: Tuplatiimiprosessi

Liite 2: Tuplatiimiprosessi (Kortelainen, luentomateriaali, 2009)

