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ALANEN, AKU & SAMI NIEMELÄINEN: SOSIAALISEN PÄÄOMAN SUBJEKTIIVISTEN
MITTAREIDEN ETSINTÄÄ � LUOTTAMUS, YSTÄVYYSSUHTEET JA TOIMINTA ALUE-
TASOLLA SUOMESSA.

TIIVISTELMÄ: Keskustelunaloitteessa keskitytään sosiaalisen pääoman empiiriseen mittaamiseen.
Kyselytutkimuksen vastausten avulla pyritään selvittämään vapaaehtoistyöhön ja harrastustoimintaan
osallistumiseen, sekä ystävyyssuhteisiin ja luottamukseen liittyviä eroja alueellisia ja suoraan vastaa-
jaan liittyviä tekijöitä vasten. Lisäksi yritetään selvittää millä tekijöillä edellä mainituista osatekijöistä
muodostettua �sosiaalista pääomaa� ja siinä ilmeneviä eroja voitaisiin selittää. Selitystä haetaan logisti-
sella regressioanalyysillä.

Erot �sosiaalisessa pääomassa� havaitaan huomattaviksi. Tärkeimmäksi selittäväksi tekijäksi löydetään
vastaajan sosioekonominen asema. Alueen menestyksen ja siellä vallitsevan sosiaalisen pääoman tason
yhteys todettaan heikoksi ja ristiriitaiseksi. Tältä osin alueellinen �hyvä sykli�, taloudellisen menestyk-
sen ja sosiaalisen kukoistuksen rinnakkaisuus ei saa tukea empiirisestä aineistosta.

ASIASANAT: Sosiaalinen pääoma, alueellinen kehitys, talouskasvu, aluetalous.

ALANEN, AKU & SAMI NIEMELÄINEN: SOSIAALISEN PÄÄOMAN SUBJEKTIIVISTEN
MITTAREIDEN ETSINTÄÄ � LUOTTAMUS, YSTÄVYYSSUHTEET JA TOIMINTA ALUE-
TASOLLA SUOMESSA.

ABSTRACT: The paper concentrates on empirical measurement of social capital. Differences concer-
ning participation in voluntary work or recreational activities, scope of friendship and extent of trust are
examined on the basis of a survey material. Differences are studied against regional factors and factors
directly linked to the respondents themselves. �Social capital� as an aggregate of the above mentioned
components is examined in a similar manner. The material is studied with logistic regression analysis.

Differences in �social capital� are found to be considerable. The most powerful explanation stems from
the respondents� socioeconomic status. On the other hand, the idea of �a virtuous circle� that ties toget-
her the economic vigour of a region and the region�s social flourish is not backed by the survey mate-
rial.

KEY WORDS: Social capital, regional development, economic growth, regional economy.
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J O H D A N T O

Sosiaalinen pääoma on käsitteenä nostanut päätään erityisesti 1990-luvulla. Käsitteen tekee erityisen
kiinnostavaksi se, että siinä yritetään yhdistää sosiaalinen ja taloudellinen. Käsitteen parissa on käyty
paljon sekä teoreettista että empiiristä pohdintaa. Puutteena on pidettävä sitä, että pienten Suomen kal-
taisten kehittyneiden maiden erikoisolosuhteita on käsitelty niin teoreettisesti kuin empiirisesti suhteel-
lisen vähän.

Suomessakin on julkaistu aiheesta joitakin artikkeleita ja kirjoja. Keskustelu on kuitenkin vasta alussa.
Eräänä tärkeänä syynä käynnistymisen hitauteen on ollut tarpeellisen empiirisen aineiston puute. Tä-
män puutteen korjaamisessa myös Tilastokeskuksella on suuri vastuu. Toistaiseksi Tilastokeskus ei ole
eksplisiittisesti huomioinut sosiaalisen pääoman empiirisen tutkimuksen tarvetta, mutta tulevaisuudessa
tilannetta on tarkoitus parantaa.

Tällöin joudutaan etenemään lähinnä kahdella suunnalla. Joudutaan käymään läpi Tilastokeskuksen
koko nykyinen tilastotuotanto ja sen tuomat eväät. Sieltä löytyy varmasti paljon käyttökelpoista aineis-
toa. Mahdollisesti pienillä viilauksilla voidaan nykyisistä tietovarannoista kehittää hyviä indikaattoreita.
Tämä lienee tehtävän tärkein ja kannattavin osa ainakin nykyperspektiivistä.

Toisaalta joudutaan varmaankin kehittämään uusia indikaattoreita ja selvityksiä. Esimerkkeinä uusista
hankkeista ovat survey-tutkimukset kansalaisten kokemasta luottamuksesta. Luottamus on sosiaalisen
pääoman tutkimuksen yhteydessä ollut eräänlainen ihmekäsite, johon on puristettu, ehkä liikaakin, ko-
ko sosiaalisen pääoman ydin. On ajateltu, että mikäli kansalaiset luottavat toisiinsa ja yhteiskuntaan
niin yhteiskunnan toiminta ja ihmisten välinen sosiaalinen ja taloudellinen toiminta sujuu paremmin.
Tämän sujuvuuden pitäisi edelleen näkyä muissakin taloudellisissa ja sosiaalisissa indikaattoreissa.

Myös yritysten tai muiden instituutioiden välistä luottamusta voidaan tutkia kyselyillä. Yritysten väli-
sen luottamuksen ja yhteistyön kyselyt ovat kuitenkin oma lajinsa. Ne kuuluvat enemmän management
-tutkimukseen. Tulevaisuudessa Tilastokeskuksen lienee syytä aloittaa myös niiden tekeminen.

Tilastokeskus teki VATT:n rahoituksella ensimmäisen kokeiluluonteisen luottamuskyselyn, jonka tu-
lokset esitellään tässä raportissa. Kyselyn päätarkoituksena oli saada selville onko Suomessa, suhteelli-
sen yhtenäiskulttuurin maassa, alueellisia eroja haastattelussa ilmaistussa luottamuksen määrässä.
Käytännön toteutus tapahtui siten, että Tilastokeskus  toteutti työvoimatiedustelun ja EU-
asennetiedustelun yhteydessä lisäkyselyn keväällä 2000. Siinä tiedusteltiin kansalaisten mielipiteitä
osallistumisesta, luottamuksesta ja erilaisten ihmissuhdeverkostojen merkityksestä.  Lisäkysely sisälsi
kaikkiaan 12 kysymystä.

Hankkeen vastuuhenkilönä on ollut Aku Alanen. Tekstin ovat kirjoittaneet Aku Alanen ja Sami Nie-
meläinen ja tilastollisen analysoinnin on tehnyt Sami Niemeläinen. Kysymyksien lopullisen muotoilun
on tehnyt Juha Nurmela. Kysely kattoi kaikkiaan 3500 henkilöä. Vastausten kattavuus oli noin 85% eli
suhteellisen hyvä.
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L U O T T A M U S T A  K Ä S I T T E L E V I E N  S U R V E Y T U T K I M U S T E N

N E L I J A K O

Seuraavassa on esitetty työhypoteesina kansalaisyhteiskuntaa koskevasta luottamuksesta tehtyjen sur-
vey-tutkimusten nelijako. Jako on luonteeltaan enemmän tekninen kuin teoreettisesti perusteltu. Käsit-
tääksemme luottamuksen kaltaisen käsitteen empiirisessä tulkinnassa on kussakin tapauksessa omia
erityisongelmiaan. Esitämme esimerkkien avulla miten luottamusta on käsitelty kullakin neljällä tasol-
la.

1. Valtioiden tai  eri yleiskulttuurien väliset tutkimukset. Näillä tarkoitetaan toisin sanoen kansainväli-
siä, eri maiden kesken tehtyjä vertailevia tutkimuksia. Kansainvälisten tutkimusten suhteen suurimmak-
si ongelmaksi muodostuu kysymysten muotoilu siten, että ne käsitettäisiin mahdollisimman yhdenmu-
kaisella tavalla.

2. Valtion tai yleiskulttuurin sisäiset tutkimukset. Tämän tyyppisten tutkimusten  pohjalta löydettävät
erot ovat pienempiä kuin kansainvälisissä tutkimuksissa. Oman asetelmamme kannalta Suomessa val-
litseva �yhtenäiskulttuuri� voisi tässä yhteydessä suodattua eri alueiden melko yhtenäisenä vastausha-
jontana. Tässä suhteessa luottamuksen tai sosiaalisen pääoman ja alueellisen taloudellisen kehityksen
yhteyksien löytäminen saattaa osoittautua haasteelliseksi. Oma tutkimuksemme kuuluu tähän ryhmään.

3. Yhden maan sisäinen sektorikohtainen tutkimus. Tämän laatuisissa tutkimuksissa kohdejoukoksi
voidaan valita esimerkiksi koko maan työttömät ja tutkia heidän kokemansa luottamuksen eroja tai
syrjäytymisen ja luottamuksen välisiä yhteyksiä.

4. Mikrotason paikallistutkimukset. Mikrotutkimukset ovat eräänlaisia tiettyyn asiaan ja paikkaan ra-
joittuneita, esimerkiksi johonkin yritykseen. Yhtenä tämänlaatuisten tutkimusten metodologisena on-
gelmana voidaan nähdä tulosten yleistämisen vaikeus. Toisaalta mikrotutkimukset ovat luonnollisesti
yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin virtauksiin eli siten periaatteessa yleistettävissä. Mikrotutki-
musten etuna voidaan nähdä myös tietyn syvyyden saavuttaminen.

Yleisesti 1. ja 2. ryhmän kysymysten etuna voidaan pitää niiden tulosten yleistettävyyttä. Toisaalta
näissä tapauksissa myös kysymykset joudutaan pakosta pitämään niin yleisinä, että  tuloksetkin jäävät
suuntaa antaviksi. Oman alueellisen lähestymistapamme kannalta joudumme  luopumaan syvyydestä
yleistettävyyden tähden. Toisaalta tutkimuksen tarkoitus, alueellisten erojen havainnointi, voidaan näh-
dä ensiaskeleena. Tulosten pohjalta jatkotutkimuksen tavoitteet ja kysymykset voidaan muovata uusik-
si, esim. vaihtaa lähestymistapaa enemmän paikalliseksi. Toinen vaihtoehto on   säännöllisten luotta-
mustrendien tuottaminen.
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L u o t t a m u k s e n ,  l u o t t a v a i s u u d e n  j a  l u o t t a m u k s e n a r v o i s u u d e n  k ä s i t e  s u r v e y -

t u t k i m u k s i s s a

Edellä mainitut käsitteet ovat luottamustutkijoiden tekemiä teoreettisia luomuksia. Luottamuskyselyissä
on käytetty vain luottamustermiä. Missään siis ei ole kysytty luottavaisuutta tai luottamuksen arvoi-
suutta. Eihän voi ajatella että haastattelun vastaaja eli mies kadulta ryhtyisi pohtimaan em. käsitteiden
semanttisia eroja.

Voidaanko luottaa siihen mitä ihmiset sanovat luottamuksesta. Jos kysytään suoraan luotatko johonkin
yksittäiseen henkilöön niin saadaan ehkä suhteellisen yksiselitteinen ja luotettava kuva vastaajan näke-
myksistä. Jos kysytään hieman yleisemmin jonkin alueen ihmisistä niin vastauksen tulkinnanvaraisuus
lisääntyy ja luotettavuus heikkenee. Onko sitten mitään menetelmää vähentää tulkinnanvaraisuutta ja
kontrolloida vastausten oikeellisuutta. Todellisuudessahan pitäisi järjestää testi tai mieluummin aito
tilanne, jossa katsottaisiin vertailu niiden muiden tutkimusten luottamuskysymyksiin.

Yleensähän  luottamus ja luottavaisuus-käsitteiden ero liittyy siihen että luottamus on enemmän ihmi-
siin liittyvää ja luottavaisuus taas enemmän instituutioihin (Seligman 1999). Luottamuksenarvoisuus
taas on ehkä lähempänä toisiin ihmisiin liittyvää asennetta mutta siinä on toinen aspekti kuin luotta-
muksessa.

K ans a in v ä l i s e t  e l i  va l t i o i d en  vä l i s e t  t u tk im uks e t .

Kansainvälisissä vertailututkimuksissa yleensä eri kulttuureissa eläville ihmisille esitetään täsmälleen
samansisältöinen kysymys tai kysymysryhmä. Tunnetuin niistä lienee the World Values Survey. Ky-
symysten samankaltaistaminen eri kulttuureihin soveltuvaksi on käytännössä tarkoittanut kysymysten
yleislaatuisuutta, mikä puolestaan on syytä pitää mielessä tulkintoja tehtäessä. Yleisiä kysyttäessä ei
päästä surveytutkimustenkaan vertailussa kovin syvälle.

World Values Surveyn aineistoja ovat käyttäneet esimerkiksi Knack ja Keefer vertaillessaan 29 mark-
kinatalousmaan vastauksia vuosina 1980 sekä 1990-91 (Knack & Keefer 1997). Knackin ja Keeferin
tarkoituksena oli verrata luottamuksen ja kansalaishyveiden (civic norms) osuutta talouskasvuun. Te-
kijät havaitsivat luottamuksen korreloivan positiivisesti sekä BKT:n, koulutuksen että investointien
kanssa. Selityksen suuntaa ei kuitenkaan voida kiinnittää puoleen eikä toiseen heidän analyysinsä poh-
jalta. Todennäköisesti vaikutus on molemmin puolista. (em. s. 1260-1271)

Knack ja Keefer tutkivat myös Putnamin teesiä horisontaalisen yhdistysaktiivisuuden ja taloudellisen
menestyksen välisestä yhteydestä. Knackin ja Keeferin tulkinnan mukaan ainakin USA:ssa luottamuk-
sella ja kansalaishyveillä on suurempi vaikutus taloudelliseen kehitykseen kuin Putnamin korostamalla
yhdistyselämän aktiivisuudella (em. s. 1284). Osaltaan Knackin ja Keeferin löydökset nakertavat poh-
jaa Putnamin hieman liian kaavamaiselta tulkinnalta yhdistysaktiivisuuden ja talouskasvun välisestä
yhteydestä.

Knackin ja Keeferin tulokset luottamuksen ja kansalaishyveiden suotuisasta vaikutuksesta talouskas-
vuun ovat luonteeltaan yleisiä, suuntaa antavia. Kuvaillessaan luottamuksen ja kansalaisnormien (civic
norms) suoria vaikutuksia he tarkoittavat yksinkertaistaen sitä, että luottamuksen ja kansalaisaktiivi-
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suuden ilmapiirissä sukulaisuussuhteet ja suora korruptio eivät pääse voimakkaasti vaikuttamaan viran-
omaisten päätöksentekoon. Epäsuorilla vaikutuksilla Knack ja Keefer tarkoittavat lähinnä sitä, että
luottamus ja kansalaisaktiivisuus kohentavat hallituksen toimintaa, talouspolitiikan tasoa ja vaikuttavat
poliittisen osallistumisen luonteeseen (em. s. 1253-1254). Tämä sisältää ajatuksen siitä, että luottamuk-
sen ja kansalaisaktiivisuuden avulla keskenään samankaltaisten maiden, esimerkiksi läntisten teolli-
suusvaltioiden välisten tai sisäisten BKT-erojen selittäminen saattaa olla jossain määrin ongelmallista.

Oman alueellisen tarkastelumme lähtökohdista Scheiderin, Plumperin ja Baumannin (Scheider, Plum-
per ja Baumann 2000) yritys yhdistää kulttuurien välinen ja alueellinen näkökulma samassa kyselyssä
luottamuksen kanssa on kiinnostava. Tässäkin tapauksessa tekijöiden yhtenä ajatuksena oli Putnamin
teesien testaus � toisin sanoen tutkia kulttuuristen tekijöiden painoarvoa suhteessa talouskasvuun. Tut-
kimusasetelmassaan he pyrkivät regressioanalyysillä estimoimaan taloudellisen kasvun alueellisia osa-
tekijöitä 58:lla EU:n NUTS-2 �tason alueella. Toisin sanoen vuosien 1980-1996 BKT per capita kasvua
selitettiin logaritmisoidulla vuoden 1980 per capita tulotasolla, alueellisen tason pääoman muodostumi-
sella, julkisen kulutuksen suhteellisella BKT-osuudella, talouden avoimuudella (Penn World Tables)
sekä erilaisilla sosiaalisen pääoman mittareilla. Tämänkaltaisina sosiaalisen pääoman tai yleensä kult-
tuurillisen vaikutuksen indikaattoreina Scheider & al. käyttivät poliittisen kommunikoinnin rakennetta
(puhutaanko ystävien kanssa poliittisista asioista usein, silloin tällöin, ei koskaan), luottamuksen mää-
rää (luottaako kotimaansa kansalaisiin) sekä kouluttautumisen suunnan määrittäjiä (lasten koulutuksen
mieli taloudellisen hyvinvoinnin vs. kulttuuristen arvojen tarjoajana). Kulttuuriset indikaattorit on
muodostettu loka-marraskuussa 1995 suoritetun Eurobarometrin pohjalta. (Scheider & al. 1999, s. 314).

Scheiderin, Plumperin ja Baumannin tulosten mukaan vilkas poliittinen asioista keskusteleminen sekä
nimenomaan koulutuksen materialististen puolien painotus liittyivät positiivisesti talouskasvuun. Sen
sijaan korkea luottamus ja kulttuuristen koulutusarvojen painotus liittyivät aluetasolla hitaampaan bkt:n
kasvuun. Joka tapauksessa käytössä olleiden kulttuuristen mittareiden merkitys talouskasvun selittäjinä
jäi marginaaliseksi. Tässä mielessä tekijät eivät löydä tukea Putnamin tuloksille.

Tekijät itse kiinnittävät huomiota paitsi kulttuuristen tekijöiden suhteelliseen selitysvoimaan myös se-
lityssuuntiin. Erityisen yllättävänä he pitivät  sitä, että suurempi luottamuksen taso liittyy negatiivisesti
talouskasvuun eli  suuremman luottamuksen alueilla talouskasvu on heikompaa kuin vähäisemmän
luottamuksen alueilla. Tekijät itse eivät löydä suoranaista selitystä tulokselleen.

Luottamuksen ja talouskasvun  suhteen empiiriset mittaukset ovat siis antaneet jossain määrin ristirii-
taisia tuloksia. Tämänkaltaiset suhteet ovatkin   monimutkaisia, eikä yltiöpäisellä yleistämisellä luulta-
vimmin saavuteta kestäviä tuloksia. Toisaalta Scheiderin ja kumppaneiden tuloksille voidaan hakea
kvalitatiivista selitystä, jota mahdollisesti jatkossa voitaisiin käyttää jalostuneempien mittareiden luo-
miseen. Kysymysten laatu sinällään on tietysti aina oleellinen pysähtymisen paikka. Kuinka yleisiä
kysymysten pitää olla ymmärtämisen kannalta ja toisaalta kuinka hienoviritteisiä johtopäätöksiä näiden
kysymysten pohjalta voidaan tehdä? Toiseksi kiinnittyminen parametrien arvoihin ja niiden etumerk-
keihin saattaa sumentaa mainittua jatkuvaa parempien mittareiden hakemista. Ei tiedetä esimerkiksi
sitä, miten Scheiderin, Plumperin ja Baumannin itsensäkin toteama (Scheider & al., s. 310) ceteris pari-
bus �yleistys köyhempien alueiden nopeammasta talouskasvusta liittyy luottamuksen ja talouskasvun
suhteeseen. Aiheuttaako muita kohtaan tunnettu suuri luottamus talouskasvun hidastumista tai toisin
päin että voimakas talouskasvu pienentää muita kohtaan tunnettua luottamusta? Vai kasvavatko köyhät,
mahdollisesti epävakaat alueet jostain syystä (catch-up �näkemys) muuten vain vauraita ja vakaampia
alueita kiivaammin?
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Y hd en  va l t i o n  s i s ä i se t  t u tk im uks e t

USA:ssa on vuodesta 1972 lähtien sisältynyt yleinen luottamuskysymys kansalliseen sosiaalitutkimuk-
seen seuraavan muotoisena: �Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that
you can�t be too careful in dealing with people�. Muita kysymyksiä on tutkimuksessa vaihdeltu mutta
tämä luottamuskysymys on tehty samanlaisena lähes joka vuosi.

Glaeser & al. 1999 korostavat kuitenkin, että luottamuskysymyksen vastauksia on hyvin vaikea tulkita,
koska vastausten erot saattava johtua lukuisista tekijöistä. Erot voivat johtua tyypillisistä survey-
tutkimuksen ongelmista; miten kysymykset ylipäätään ymmärretään tai voidaanko annettuihin vastauk-
siin luottaa. Siksi Glaeser & al. ehdottavatkin lisättäväksi uuden kehikon luottamuskysymyksien tul-
kintaan. Tekijät täydentävät tutkimustaan erilaisilla sosiaalipsykologisilla kokeiluilla, joilla voi tarken-
taa luottamuksen käsitteen ymmärtämistä.

USA:n aineistosta voi kirjoittajien mielestä vetää kaksi selkeätä johtopäätöstä. Ensinnäkin ikä korreloi
sekä luottamuksen että organisaatioiden toimintaan osallistumisen kanssa. Muissa maissa ei Glaserin &
al. mielestä ole havaittavissa tällaista ikään liittyvää tendenssiä. Toiseksi luottamus korreloi koulutusta-
son kanssa � korkeammin koulutetut myös luottavat enemmän. Koulutus korreloi luottamuksen lisään-
tymisen kanssa tekijöiden mukaan myös muissa maissa.

Samoin koulutustaso lisää luottamusta. Se voi tosin johtua heidän mielestään pääosin siitä että koulu-
tetut ovat tekemisissä enemmän vain toistensa kanssa ja luottavat siten toisiin koulutettuihin. Koulutus
korreloi yleisesti luottamuksen  lisääntymisen kanssa myös muissa maissa. Glaeser ei kuitenkaan pidä
itsestään selvänä että ikäkorrelaatio merkitsisi sosiaalisen pääoman laskua. Heidän mielestään Putnam
on vetänyt tässä yhteydessä ehkä liian suoria tulkintoja kun hän on väittänyt sosiaalisen pääoman mää-
rän laskeneen USA:ssa ikäluokkien myötä.

Glaeserin & al. sosiaalipsykologiset pelikokeet tuovat kiinnostavan lisän luottamuksen tulkintaan. Nii-
den mukaan luottamus, luottamuksenarvoisuus ja sosiaalinen pääoma ovat yhtä hyvin yksilöllisiä kuin
ryhmän ominaisuuksia. Siten luottamuskäyttäytyminen korreloi yksilön menneen luottamuskäyttäyty-
misen kanssa. Tekijöiden näkemyksen mukaan luottamukseen sisältyy pysyvä yksilöllinen komponentti
tai piirre. Kuitenkaan tätä piirrettä ei saada esiin perinteisillä luottamuskyselyillä. Tämä vaatisi pysyvän
paneeliaineiston, jossa vastaajat pysyisivät jatkuvasti samoina. Tai sitten pitäisi tehdä syvähaastatteluja
kunkin vastaajan kanssa tämän henkilöhistorian ymmärtämiseksi.

Glaeser & al. kärjistävätkin kysymyksen siten että jos pitää päätellä luottaako joku toisiin ihmisiin niin
pitää tehdä jatkokysymykset hänen entisestä luottamuskäyttäytymisestään. Muuten ei oikein päästä
mihinkään. Mutta miten temppu tehdään? Tämä asenne on hyvin sopusoinnussa esimerkiksi Kortteisen
suomalaisten työttömien syrjäytymistä koskevien tutkimustulosten kanssa. Kortteisen tutkimuksessa
menneisyyden huonoilla kokemuksilla on merkittävä asema sosiaalisen epäluottamuksen muodostumi-
sessa (Kortteinen 1999.).

Glaeserin luottamuspelikokeissa tuli esiin pari mielenkiintoista tulosta. Kokeen tekijät tarjosivat ihmi-
sille erityyppisiä rahapalkintoja riippuen heidän käyttäytymisestään. Pelaajat eivät voineet tietää suo-
raan lopputulosta, koska tämä riippui heidän muita pelaajia kohtaan tuntemastaan luottamuksesta. Tu-
losten mukaan sosiaalinen tausta ennustaa hyvin luottamuksenarvoisuutta mutta ei luottamusta. Toisek-
si joillakin ihmisillä on esimerkiksi perhetaustaansa tai karismansa puolesta yksilöllistä sosiaalista pää-
omaa. Yksilön sosiaalinen pääoma on tekijöiden mielestä inhimillisen pääoman alakomponentti. Se on
kykyä saada tuottoa sosiaalisista tilanteista.

Glaeser & al. tiivistävät tulevien luottamustutkimusten haasteet seuraavaan kolmeen kohtaan. Ensinnä-
kin tekijöiden mukaan sosiaalinen pääoma on mielekäs yksilötason muuttuja jota voidaan tutkia hinta-
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teorian välineillä (liittyen heidän empiirisiin kokeisiinsa). Ongelmaksi jää heillä näiden yksilöntason
muuttujien yhdistely. He eivät tarjoa siihen mitään vastausta. Toiseksi standardikyselyt luottamuksesta
eivät mittaa luottamusta vaan pikemminkin luottamuksenarvoisuutta. Luottamuksenarvoisuuden tekijät
käsittävät yhdeksi sosiaalisen pääoman komponentiksi luottamuksen ohella. Tekijät eivät tosin miten-
kään määrittele edellä mainittujen kahden käsitteen eroja vaan pitävät niitä ikään kuin jokaisen ym-
märtäminä. Siis kaikki luottamuskyselyjen tulokset pitäisi tulkita uudelleen. Pitää saada jotenkin mu-
kaan kysymyksiin joko suoraan tai epäsuoraan mennyttä luottamuskäyttäytymistä koskevia asioita.
Epäsuorat psykologiset asennemittaukset ovat osoittautuneet heidän mielestään tehokkaammiksi kuin
suorat. Tämä epäsuoruuden korostus lienee myös sopusoinnussa Kortteisen tulosten kanssa. Kolman-
neksi Glaeserin & al. metodit osoittavat mielipidetutkimusten ja sosiaalipsykologisten kokeiden saman-
aikaisen yhteiskäytön arvon. Kokeet mittaavat preferenssejä ja muita yksilöllisiä piirteitä paremmin
kuin survey-tutkimukset. Tekijöiden mielestä nämä kaksi piirrettä tulee yhdistää luottamuksen tutki-
muksessa, mikäli pyrkimyksenä pidetään jonkin uuden ja syvällisemmän tavoittamista.

Eräässä mielessä Glaeserin & al. päätelmät kiteyttävät koko luottamusmittausta koskevat ongelmat.
Kovin yleisluontoisten, mahdollisimman yhdenmukaisesti käsitettävien kysymysten avulla ei voida tai
ainakaan ei olisi syytä johtaa tarkkarajaisia päätelmiä. Toisaalta vähänkään �makrommissa� tutkimuk-
sissa tähän ollaan kuitenkin pakotettuja. Psykologisia yksilötestejä ei resurssipuutteen tähden voida
suorittaa suurempien otosten osalla. Aina ei ole selvää, olisiko tämäntyyppisiin testeihin mielekästä
siirtyäkään vaikka se mahdollista olisikin.

Hieman toisentyyppistä näkökulmaa luottamuskyselyiden tulkinnassa edustaa Paxton (Paxton 1999).
Hänkin haluaa irtiottoa luottamuskysymysten ymmärtämistä yhtenä yksiulotteisena indikaattorina. Tä-
mä johtuu luonnollisesti ensinnäkin yhden mittarin vajavaisesta kyvystä mitata �sosiaalista pääomaa�.
Useamman mittarin käyttö parantaa Paxtonin mukaan tulosten laatua myös siten, että näin voidaan ta-
vallaan hajauttaa kysymysten eri lailla ymmärtämisen vaikutusta tuloksiin.

Edelleen Paxton kritisoi sosiaalisen pääoman tasoon ja sen muutoksiin keskittyneitä tutkimuksia siitä,
että ne ovat unohtaneet sosiaalisen pääoman hajonnan, varianssin mielekkyyden. Tässä yhteydessä hän
viittaa myös Putnamiin ja tämän väitteisiin sosiaalisen pääoman tason laskemisesta. Sosiaalisen pää-
oman hajontaan Paxton vertaa tulojen hajontaa - vaikka tulot keskimäärin saattavat säilyä samalla ta-
solla, tarkoittaa tulojen kasvava hajonta tuloilla mitatun eriarvoisuuden kasvua. Tämän tähden sosiaali-
sen pääoman suhteen tulisi pyrkiä mittaamaan sekä sen tasoa että hajontaa sekä tietysti näissä ajassa
tapahtuvia muutoksia.

Sosiaalisen pääoman Paxton käsittää Colemanin tavoin sosiaalisten suhteiden �ominaisuutena�. Sosi-
aalinen pääoma voi realisoitua vain kanssakäymisessä muiden kanssa. Sosiaalinen pääoma olisi täten
myös vahvasti yhteiskunnallista, ei niinkään puhtaasti yksilöön sidottua, kuten esimerkiksi Glaeser nä-
kee asia.

Paxton sitoo sosiaalisen pääoman käsitteenä ensinnäkin melko yleiseen sosiaaliseen pääomaan, jota
ilman yhteiskunta ei voisi toimia. Tältä osin hänen ajatuksensa voi liittää jonkinlaiseen yleiseen ennus-
tettavuuteen, siihen että voimme luottaa vallan vaihtuvan demokraattisesti tai ettemme joudu turvautu-
maan äärikeinoihin oman turvallisuutemme vuoksi. Tässä mielessä jako sosiaaliseen pääomaan ja sen
puutteeseen liittyy kehitystasoltaan kovin erilaisten maiden vertailuun.  Tämän tyyppinen sosiaalinen
pääoma ei varmastikaan selitä esimerkiksi Suomen sisäistä alueellista taloudellista jakautumista.

Paxton kuvaa myös toista sosiaalisen pääoman muotoa, jossa monitahoinen luottamus mahdollistaa
joitain taloudellisen toimeliaisuuden muotoja. Esimerkkinä tämänkaltaisesta hän mainitsee Colemanin
(Coleman 1988) timanttikauppias �esimerkin, jossa timanttikauppiaat ovat valmiita antamaan timant-
teja toistensa tarkastettavaksi ilman minkäänlaista kuittia tai todistusta lainasta. Tämänkaltaisen luotta-
muksen takana Paxton kertoo olevan erilaisia ystävyyteen, yhteisöön ja yhteiseen uskontoon liittyviä
siteitä. Tämänkaltaisen sosiaalisen pääoman voi katsoa olevan taloutta stimuloivaa pääomaa.
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Eri asia on, kuinka pitkälle mainittujen esimerkkien varassa voidaan edetä. Kuinka laajamittaista mai-
nitunkaltainen taloudellinen toiminta oikeastaan on tai mikä sen merkitys todellisuudessa on? Tai miten
timanttikauppiaspääomaan tukeutuen rakentunut luottamus eroaa esimerkiksi lainsäädäntöteitse raken-
netusta �keinotekoisemmasta� luottamuksesta? Mitä eroa oikeastaan on sillä, luottaako timantin ilman
kuittia kollegan tutkittavaksi vai saako lainastaan laillisesti sitovan kuitin?

Tätä pohtii myös Paxton. Hän näkee Colemanin timanttikauppiastapauksen esimerkkinä sosiaalisesta
pääomasta yhden ryhmän ominaisuutena. Toisaalta Paxton tulkitsee esimerkiksi Putnamin (1995) tai
Fukuyaman (1995) käsittävän sosiaalisen pääoman makrososiologisena, koko yhteisöä tai yhteiskuntaa,
koskevana ilmiönä. Näissä makronäkökulmissa kokonaiset yhteiskunnat voivat �kantaa� eriasteista
sosiaalista pääomaa, joka sitten voi realisoitua esimerkiksi demokratisoitumisen tai teollistumisen
eriasteisuutena. Näistä toisiaan täydentävistä näkökulmista Paxton päätyy omaan kaksijakoonsa: sosi-
aalinen pääoma koostuu ensinnäkin objektiivisesta ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja toiseksi
subjektiivisesta ihmisten välisestä siteestä, jonka täytyy olla luonteeltaan vastavuoroista, luottavaa ja
positiivisia tunteita sisältävää. Tähän subjektiiviseen puoleen voidaan liittää myös me - muut � jaotte-
lut, joihin esimerkiksi Glaeser eri etnisten ryhmien välisiä luottamusta kartoittaessaan puuttuu. Paxtonin
mielestä näitä molempia ulottuvuuksia voidaan mitata aggregaattitasolla (vs. Glaeser).

S e k to r i koh t a i s e t  lu o t tam us k ys e l y t .

Sektorikohtaisista luottamuskyselyistä esimerkkinä voi mainita Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikos-
ken vuonna 1998 julkaistun työttömien selviytymistä vuosien 1987 ja 1996 välisenä aikana koskeneen
tutkimuksen (Kortteinen 1998). Kortteinen ja Tuomikoski käyttivät aineistonaan sekä työttömien itsen-
sä kirjoittamia omaelämäkerrallisia kuvauksia, yli 13 000 henkilön satunnaisotosta koskevaa tilastol-
lista seurantaa vuosilta 1987-1994 sekä edustavaa 3 000 henkilön kyselyä.

Kortteinen ja Tuomikoski päätyivät kolmeen keskeiseen havaintoon. Ensinnäkin nimenomaan työttö-
myyden pitkittymisestä aiheutunut huono-osaisuus alkoi Suomessa kasaantua 1990-luvulla. Toisen tu-
loksen mukaan kuitenkin vain suhteellisen pieni osa työttömistä päätyy huono-osaisuuden kierteeseen.
Kolmannen tuloksen mukaan keskeinen selittäjä huono-osaisuuden kierteeseen ajautumiseen liittyi
muita kohtaa tunnettuun luottamukseen � mitä selvemmin työtön kokee elävänsä yksin, sitä todennä-
köisemmin hän konkreettisestikin sairastuu ja tätä kautta syrjäytyy vakavammin. (Kortteinen 1999, s.
345-346.)

M ik ro t as on  luo t ta m usk ys e l y t .

Mikrotason luottamuskyselynä voidaan pitää esimerkiksi Jyväskylän Yliopistossa tehdyt Lama ja luot-
tamus- projektiin liittyneitä tutkimuksia (Ilmonen 1999). Projektin yhteydessä tehtiin surveytutkimus
kuuden eri puolilla Suomea sijaitsevan kunnan asukkaiden mielipiteistä. Valitettavasti kyselyn tuloksia
ei vielä ole julkaistu. Liitteessä A on kuitenkin esitetty ao. tutkimuksessa olleet luottamusta koskeneet
kysymykset.
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Petri Ruuskasen yhtä työpaikkaa ja sen verkostoja koskenut luottamustutkimus (Ruuskanen 2000) on
hyvä esimerkki mikrotason luottamuskyselyistä. Tutkimus käsittelee luottamuksen rajojen laajuutta
mikrotasolla ja sitä, mitä makrotason paineet, siirtyminen joustavaan tuotantoon, merkitsee mikrotason
luottamussuhteiden kannalta. Ruuskanen on keskittynyt luottamuksen rakentumista mahdollistaviin ja
tuhoaviin mekanismeihin myös aikaisemmin (Ruuskanen 1999). Myös Kimmo Kevätsalo (Kevätsalo
1999) on kattavasti kuvannut erilaisten luottamuskehien synnyttämisen ongelmia.

Työpaikkakyselyt lähenevät jo management-tutkimusta. Olemme kuitenkin halunneet sulkea pois tässä
yhteydessä sosiaalisen pääoman management-näkökulman.

K Y S Y M Y K S E T  J A  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T  O N G E L M A T

Alunperin lähdettiin liikkeelle seuraavista kysymysluonnoksista:
- Luotatko oman alueesi (tarkoittaa oman kuntasi ja lähikuntien) ihmisiin (paljon, jonkin verran vähän
en ollenkaan)
- Luottavatko oman alueesi ihmiset toisiinsa (paljon, jonkin verran vähän en ollenkaan)
- Luotatko oman lähialueesi ihmisiin enemmän kuin muualla asuviin
- Luottavatko lähiseudun ihmiset yleensä toisiinsa enemmän kuin muualla Suomessa

Lopullisessa muodossa sitten päädyttiin seuraavankaltaiseen muotoiluun.
- Oletteko väitteestä Enemmistöön kotikuntani asukkaista voi luottaa  (täysin samaa mieltä, samaa
mieltä, täysin eri mieltä tai eri mieltä tai en osaa sanoa.)

Pääosin nähdäksemme kysymykset mittaavat samaa asiaa. Ensimmäisessä versiossa kysytään vastaajan
henkilökohtaista luottamusta, toisessa vastaajan näkemystä muiden ihmisten näkemyksistä. Siinä on
vissi painotusero. Jos olisi laitettu molemmat versiot ne olisivat toimineet tietyllä tavalla toistensa kont-
rolleina. Lopullisesti valittu muotoilu pyrkii vielä tarkentamaan asiaa kohdentamalla painopisteen
enemmistöön. sillä siis yritetään poistaa mahdollisten satunaisten kokemusten vaikutus. Jos nyt vastaaja
ottaa asiaan kantaa niin tietysti hän tekee sen menneiden kokemustensa perusteella kuten Glaeser & al.
tuovat esiin. Meillä ei kuitenkaan ole tästä mitään tilastollista aineistoa, koska emme kysy mitään men-
neisyyteen liittyvää asiaa.

Halusimme liittää luottamuksen selvästi määriteltyyn maantieteelliseen alueeseen, koska tarkastelumme
painopiste oli aluetaloudellinen. Halusimme ensisijassa tietoa eri alueiden välisistä eroista. Ajattelimme
että kotikunta olisi tarpeeksi täsmällinen kohde. Kortteinen on myöhemmin keskusteluissa kritisoinut
valintaa hieman utopistiseksi.(Kortteisen kirjeet 2000) Ihmisillä ei hänen mukaansa ole kummoista
kulttuurista suhdetta kotikuntansa enemmistöön. Hänestä on parempi kysyä luottamuksesta yleensä,
jolloin saadaan enemmän tietoa vastaajien yksilökohtaisista eroista. Edelleen Kortteisen (2000) mukaan
tutkimus tulisi mielekkyyden vuoksi suunnata pikemminkin vastaajan työyhteisöä kuin asuinpaikkaa
koskevaksi.

Ymmärrämme hyvin Kortteisen kritiikin ja se pitänee varmaan monilta osin paikkansa. Koska meillä
oli kuitenkin mukana kysymys myös luottamuksesta kotikunnan instituutioihin, niin katsoimme että
molemmat luottamuskysymykset on syytä suunnata samalla tavalla johdonmukaisuuden vuoksi. Toinen
vaihtoehto olisi ollut kysyä molemmat luottamuskysymykset yleisesti sitomatta niitä kuntaan tai johon-
kin muuhun täsmälliseen alueeseen. Kortteisen kritiikki on kuitenkin tärkeä pitää mielessä, mikäli py-
ritään saamaan selville juuri alueeseen sidottuja eroja ihmisten mielissä ylipäätänsä.

Saadaksemme mukaan myös muuta luottamuksen kaltaista aineistoa, joka voisi viitata vastaajan hen-
kilökohtaiseen toimintaan tai tilanteeseen teimme myös muita kysymyksiä. Nämä koskivat vastaajien
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osallistumista ns. kansalaisyhteiskunnan toimintaan, ystävyyssuhteita ja vastaavia hänen elämäänsä
vaikuttavia suhteita. Samalla katsoimme että nämä muut kysymykset toimivat eräänlaisina empiirisinä
kontrollikysymyksinä luottamuskysymykselle. Jos luottaa niin silloin pitäisi olla valmiutta myös osal-
listua tai tehdä jotain vapaaehtoistyötä jne. Esimerkiksi Bo Rothsteinin Ruotsin tilannetta koskevan
tutkimuksen mukaan aktiivinen järjestöissä toimiminen liittyy muita kohtaan tunnettuun suurempaan
luottamukseen (Rothstein 2000, s. 39-46).

Laajemmissa survey-tutkimuksissa kysymyksetkin voivat olla luottamuksen eri painopisteitä koskevia
ja näin ollen yksittäisiä kysymyksiä vivahteikkaampia. Esimerkkinä tämänkaltaisesta toisenlaisesta
muotoilusta voi tässä yhteydessä mainita esimerkiksi IPSS:n (International Social Survey Programme)
tutkimuksessa käytetyn muotoilun:

Q 35: To what extent do you agree or disagree with the following statements? (agree strongly, agree,
neither agree nor disagree, disagree, disagree strongly, can�t choose)

a. There are only a few people I can trust completely
b. Most of the time you can be sure that other people want the best for you
c. If you are not careful, other people will take advantage of you

Alla on  joka tapauksessa esitetty haastatelluille esitetyt kysymykset muokattuina analyysia varten.
Numeroa vastausvaihtoehdon edessä on käytetty summamuuttujien muodostamisessa. Lopullisessa
tilastoanalyysissä  kysymykset k1 ja k3  yhdistettiin kysymysten 2 ja 4 kanssa.

k1. �Oletteko osallistunut tämän vuoden aikana jonkin tilaisuuden, tapahtuman tai 
vastaavan järjestelyihin vapaaehtois- tai harrastustoiminnan puitteissa?�
0: �ei�
1: �kyllä�

k2. �Oletteko ollut mukana tällaisessa aktiivisessa toiminnassa tänä vuonna:�
0: �ei osallistunut�
1:  �1-2 päivänä�
2:  �3-10 päivänä�
3:  �11-20 päivänä�
4:  �vai useampana päivänä?�

k3. �Oletteko käynyt tänä vuonna jossain vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tapahtumassa 
yleisönä tai rivijäsenenä?�

   0: �ei�
1: �kyllä�

k4. �Onko osallistumiskertoja likimäärin arvioiden:�
   0: �ei osallistunut�

1: �1-2�
2: �3-10�
3: �11-20�
4: �vai useampia?�

k5. �Onko teillä ystäviä tai omaisia, joilta voitte pyytää apua tai neuvoa jokapäiväisen elämän 
ongelmissa?�
0: �ei�
1: �kyllä�    
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k6. �Kuinka monta henkilöä tähän ystävä- tai omaispiiriin kuuluu?�
0: �ei yhtään�
1: "1-2"
2: "3-10"
3: "11-20"
4: "USEAMPIA"

k7. �Kuuluuko ystävä- ja omaispiiriinne johonkin alaan tai asiaan hyvin perehtyneitä, jotka voivat
tarvittaessa auttaa teitä oman alansa kysymyksissä?�

 0: �ei�
1: �kyllä�

k8. �Onko teillä ystäviä, omaisia tai perheenjäseniä, jotka voivat auttaa esim. työnsaannissa tai
järjestää tavallista edullisemmin tavaroita, palveluja tai työsuorituksia?�
0: �ei�
1: �kyllä�

k9. �Onko teillä muita tuttavuussuhteita, joista on tarpeen tullen hyötyä esim. työnsaannissa tai
hankinnoissa?�
0: �ei�
1: �kyllä�

k10. �Voitteko työpaikkanne kautta saada merkittäviä alennuksia tavaroista tai palveluista?�
     �ei�

�kyllä�

k11. �Oletteko väitteestä Enemmistöön kotikuntani asukkaista voi luottaa:�
1: �täysin samaa mieltä�
2: �jokseenkin samaa mieltä�
3: �vaikea sanoa?�
4: �jokseenkin eri mieltä�
5: �täysin eri mieltä�

k12. �Oletteko väitteestä Kotikuntani virastoissa ja laitoksissa saa tasapuolista ja luotettavaa pal-
velua:�
1: �täysin samaa mieltä�
2: �jokseenkin samaa mieltä�
3: �vaikea sanoa?�
4: �jokseenkin eri mieltä�
5: �täysin eri mieltä�

Kysymykset k2 ja k4 on yhdistetty yhdeksi summamuuttujaksi laskemalla näiden kahden kysymyksen
pisteet yhteen. Näin näistä kahdesta kysymyksestä on saatu asteikolla 0-8 arvoja saava muuttuja, joka
on tässä ristitty HARRASTUS:ksi. Vastaavalla tavalla on menetelty kysymysten k6-k9 pisteytyksen
kohdalla. Tätä toista summamuuttujaa kutsutaan tässä yhteydessä YSTÄVÄ:nä ja se saa siis arvoja
väliltä 0-7. Toisaalta kysymykset k11 ja k12 on pidetty erillään, vaikka esimerkiksi faktorianalyysin
kautta niiden yhdistämistä oli voinut pitää yhtä mielekkäänä ratkaisuna. Kysymys k10 on sikäli ongel-
mallinen, että se soveltuu lähinnä työelämässä mukana olevien haastateltujen kokemusten kuvailuun.

HARRASTUS:ksen ajatellaan mittaavan tietynlaista osallistumisen astetta, yhteisöllistä aktiivisuutta.
YSTÄVÄ kuvastanee ystäväpiirin ja ystävien kautta saadun avun laajuutta, jonkinlaisen epävirallisen,
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auttavan verkoston olemassaoloa. Kysymysten k11 ja k12 avulla yritetään peilata yhtäältä toisiin ihmi-
siin yleensä sekä toisaalta viranomaisia kohtaan tunnettua luottamusta.

T u l o s t e n  t u l k i n t a a

Seuraavassa on esitetty edellä esitettyjen kysymysten pohjalta eri luokitusten mukaisia vastauksia. Ku-
viot on rytmitetty siten, että kuhunkin kysymykseen liittyen esitetään kaksi taulukkoa. Näistä henkilö-
muuttuja-tauluissa esitetään vastausten jakaumat ikäluokan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen
mukaan. Aluemuuttuja-taulukoissa on puolestaan kuvattu vastausten jakaumat eri aluemuuttujien mu-
kaan. Aluejakoina on käytetty kasvukeskukset - muu Suomi �jaon (liite C) lisäksi maakuntajakoa sekä
eri yliopistoseutukuntien vastauksia.

Selittävien muuttujien valintaan on vaikuttanut ensinnäkin vastaajan henkilöön liittyvien kysymysten
kohdalla se, ettei muita potentiaalisia selittäjiä ole ollut tarjolla. Tässä ei ole esimerkiksi ollut mahdol-
lista saada käyttöön vastaajan henkilökohtaisia tuloja. Koulutustasoa olisi jouduttu tarkastelemaan niin
karkealla tasolla, ettei sitä ole otettu mukaan. Toisaalta koulutustason vaikutus tulee epäsuorasti kuva-
tuksi sosioekonomisen muuttujan kautta. Aluemuuttujista eroja etsittiin esimerkiksi seutukunnan tulota-
son, asukasluvun tai muuttovoiton/tappion kautta. Edelleen yhtenä selittävänä muuttujana kokeiltiin
btv-indikaattoria, johon on yhdistetty seutukunnan bkta:n, työttömyyden ja väestökehityksen koko
maan vastaavaan kehitykseen suhteutetut muutokset. Näitä ei ole otettu mukaan esitykseen kahdesta
syystä. Ensinnäkään niiden kautta ei löytynyt käyttöön otetuista muuttujista merkittävästi eroavia ja-
kaumia eri alueiden kesken. On katsottu, että esimerkiksi kasvukeskus �muu Suomi �jaon avulla pys-
tytään päättelemään poisjätettyjen muuttujien tarjoama tieto. Toiseksi kuvioita kertyy valituillakin se-
littäjillä kylliksi, joten tietynlainen rajaaminen on tässäkin mielessä tarkoituksenmukaista.

Vap aaehto is työ -  j a  har rastu skysymykset

Kuviossa 1 ja 2 on kuvattu erilaisiin vapaaehtois- ja harrastustoiminnan tilaisuuksien tai tapahtumien
järjestelyihin osallistumista alkuvuoden aikana. Kuvion mukaan noin 70 prosenttia vastaajista ei ole
osallistunut mainitunkaltaisten tapahtumien järjestelyihin. Osallistuneista 10 prosenttia on osallistunut
1-2 kertaa, reilut 10 prosenttia 3-10 kertaa ja vajaat 10 prosenttia yli kymmenen kertaa.

Ikäryhmittäin erot ovat melko selviä. Kuvion 1 perusteella reilut 35 prosenttia 35-44 �vuotiaista on
osallistunut vapaaehtois- tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin kuluneena vuonna. Muiden ikäryhmien
osalta osallistumisaste jää tasaisesti hieman alle koko maan keskiarvon. Toisaalta aktiivisimmin, jos
tänä rajana pidetään yli kymmenenä päivänä osallistumista, näyttävät osallistuvan yli 65-vuotiaat. Mo-
lemmilla tavoilla tarkastellen 25-34 �vuotiaiden voidaan katsoa olevan passiivisinta ikäluokkaa.

Sosioekonomisen muuttujan mukaan varsinkin ylemmät toimihenkilöt ja pienyrittäjät erottuvat muusta
joukosta. Näissä ryhmissä yli 40 prosenttia vastaajista on kuluvan vuoden aikana osallistunut erilaisten
vapaaehtois- tai harrastustilaisuuksien järjestelyihin. Ylemmät toimihenkilöt ja pienyrittäjät osallistuvat
yhdessä eläkeläisten kanssa myös muita ryhmiä aktiivisemmin eri tilaisuuksien järjestelyihin. Myös
omaa kotia hoitavien joukossa on huomattavan paljon todella aktiivisia, yli 20 kertaa tilaisuuksien jär-
jestelyihin osallistuneita. Ei kertaakaan tilaisuuksien järjestelyihin osallistuneita oli muita enemmän
työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, omaa kotia hoitavien sekä työttömien keskuu-
dessa.
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Kuvio 1: ”Oletteko olleet mukana jonkin tilaisuuden, tapahtuman tai vastaavan järjestelyissä vapaaeh-
tois- tai harrastustoiminnan puitteissa tänä vuonna?” (henkilömuuttujat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

mies 

nainen

työtön

opiskelija/varusmies

työkyvytön,
työkyvyttömyyseläkkeellä

eläkkeellä

hoitaa omaa kotia

maatal.yrittäjä

pienyrittäjä

yl.toimihenkilö

al.toimihenkilö

työntekijä

15-24 v.

25-34 v.

35-44 v.

45-54 v.

55-64 v. 

yli 65 v.

koko väestö

ei osallistunut 1-2 päivänä 3-10 päivänä 11-20 päivänä useampana
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Kuvio 2:  ”Olet teko o l leet  mukana jonkin t i la isuuden,  tapahtuman ta i  vastaavan jär jeste ly issä vapaa-
ehto is-  ta i  har rastusto iminnan pui t te issa tänä vuonna?”(a luemuut tu jat )

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Helsingin sk.

Turun sk.

Tampereen sk.

Lappeenrannan sk.

Kuopion sk.

Joensuun sk.

Jyväskylän sk.

Vaasan sk.

Oulun sk.

Rovaniemen sk.

Uusimaa

Itä-Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa

kasvukeskus

muu

koko väestö

ei osallistunut 1-2 päivänä 3-10 päivänä 11-20 päivänä useampana
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Sukupuolitarkastelussa ei osallistumisen suhteen ole eroja. Miesten voi tosin tulkita olevan aavistuksen
aktiivisempia tilaisuuksien tai tapahtumien järjestelyihin osallistujia. Erot ovat kuitenkin myös tässä
suhteessa kovin pieniä.

Kuviossa 2 on kuvattu vapaaehtois- tai harrastustoiminnan tilaisuuksien tai tapahtumien järjestelyihin
osallistumista eri aluejakojen perusteella. Aluetarkastelun perusteella huomataan, että kasvukeskusten
ja muun Suomen välillä esiintyy melko suurta eroa varsinkin osallistumisen tai ei-osallistumisen välillä.
Muussa Suomessa erilaisten tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen on vajaat 10 prosenttiyksikköä
suurempaa. Muu Suomi pärjää myös kategorioiden suhteen kasvukeskuksia paremmin.

Maakunnittain tarkastellen osallistumishaitari on melko suuri. Osallistuu - ei-osallistu �akselilla passii-
visimmiksi alueiksi paljastuvat Ahvenanmaa, Kainuu, Itä-Uusimaa sekä Uusimaa. Toisaalta Lapissa,
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kymenlaaksossa sekä Varsinais-Suomessa erilaisten vapaaehtois-
ja harrastustoiminnan tilaisuuksien järjestämiseen osallistutaan keskimääristä aktiivisemmin. Aktiivis-
ten tilaisuuksien järjestämiseen osallistujien (yli 10 päivänä) suhteen tarkastellen tilanne on hieman
erilainen. Muita aktiivisemmin tilaisuuksien järjestelytoiminnassa ollaan oltu Lapissa, Kainuussa,
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla. Toisaalta vähäisintä aktiivinen järjestelytoimin-
nan tilaisuuksien järjestämiseen osallistuminen on ollut Itä-Uudellamaalla.

Yliopistoseutukuntien suhteen erot ovat huomattavia. Ei kertaakaan osallistuneiden osuus on selvästi
suurinta Rovaniemen seutukunnassa ja vähäisintä Lappeenrannan seutukunnassa. Aktiivisesti järjeste-
lytoimintaan osallistuneiden (yli kymmenenä päivänä) osuudet olivat pienimpiä Oulun ja Turun seutu-
kunnissa, jotka molemmat jäävät tässä suhteessa koko maan keskiarvon alapuolelle. Suurinta aktiivinen
järjestelytoimintaan osallistuneiden osuus oli Rovaniemen, Joensuun ja Tampereen seutukuntien alu-
eilla. Yleistäen yliopistoseutukunnilla osallistuminen erilaisten tilaisuuksien järjestelyyn on muutamaa
poikkeusta laskematta selvästi maan keskiarvoa heikompaa.

Kuvioissa 3 ja 4 kuvataan vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan yleisönä tai rivijäsenenä osallis-
tumista. Odotusten mukaisesti osallistuminen yleisönä tai rivijäsenenä on yleisempää kuin varsinaisiin
järjestelytoimintaa osallistuminen. Ero näiden kahden mukana olemisen tavan kesken ei kuitenkaan ole
kovin suuri. Niiden osuus, jotka olivat osallistuneet vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin
edes yleisönä on noin 40 prosenttia vastanneista. Tilaisuuksien järjestelyihin osallistuneiden osalta tämä
suhde oli 30 prosenttia. Toisaalta aktiivisesti (yli 10 päivänä) osallistuneiden kohdalla järjestelytoimin-
taa osallistuneiden osuus on itse asiassa yleisönä tai rivijäsenenä osallistuneiden osuutta suurempi.

Kuvion 3 mukaan erot eri ikäryhmien osalla varsinkin osallistumisen kohdalta ovat suhteellisen selvät.
35-44 �vuotiaista noin puolet on osallistunut ainakin kerran johonkin harrastus- tai vapaaehtoistyön
tapahtumaan. Muut ikäryhmät yltävät korkeintaan koko maan keskiarvoon tai jäävät selvästi sen alle.
Aktiivisesti tilaisuuksiin yleisönä tai rivijäsenenä osallistuneiden osalta yli 65-vuotiaat ja 45-55-
vuotiaat näyttäytyvät aktiivisimmilta. Yli 65-vuotiaat olivat myös aktiivisia erilaisten vapaaehtoistyön
ja harrastustoiminnan tilaisuuksien järjestäjiä.

Sosioekonomisen muuttujan mukaan erot ovat erilasiin tilaisuuksiin rivijäsenenä osallistumisen yhtey-
dessä huomattavan suuret. Selvimmin keskiarvosta parempaan suuntaan poikkeavat ylemmät toimihen-
kilöt, maatalous- ja pienyrittäjät sekä alemmat toimihenkilöt. Ylemmistä toimihenkilöistä yli puolet
ovat osallistuneet erilaisiin tilaisuuksiin yleisönä tai rivijäsenenä. Keskimääräistä heikommin tilaisuuk-
siin osallistuviksi ryhmiksi jäävät omaa kotia hoitavat sekä työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläk-
keellä olevat. Aktiivisia, yli 10 kertaa osallistuvia, ovat muita selvemmin ylemmät toimihenkilöt. Maa-
talousyrittäjistä ei tämänkaltaiseen aktiiviseen osallistumiseen yllä vastaajista yksikään. Ainakin ylem-
pien toimihenkilöiden ja toisaalta työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä tapauksissa aktiivisuus
ja passiivisuus toistuvat kuvioissa 1 ja 3.

Sukupuolten suhteen erot ovat osallistumisenkin suhteen hyvin pieniä. Miesten voi kuitenkin katsoa
olevan jonkin verran naisia aktiivisempia erilaisiin vapaaehtois- tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin
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osallistujia. Sukupuolitarkastelussakin tilaisuuksien järjestelyihin osallistumisessa ja tilaisuuksiin ylei-
sönä osallistumisessa on tiettyä toistuvuutta.

Muuten kuvioita 1 ja 3 vertailemalla paljastuu, että ensinnäkin tilaisuuksiin osallistuminen rivijäsenenä
tai osallistujana on siis odotusten mukaisesti yleisempää kuin näiden tilaisuuksien järjestämisessä mu-
kana oleminen. Toisaalta aktiivien keskuudessa vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksien
järjestäminen on yleisempää kuin tilaisuuksiin rivijäsenenä tai yleisönä osallistuminen. Karkeasti tämä
näkyy useimpien henkilöön liittyvien muuttujien suhteen. Tämänkaltaista hiukan yllättävää eroa järjes-
tämisaktiivisuuden hyväksi on nähtävissä muitten paitsi 45-54-vuotiaiden, alempien toimihenkilöiden,
työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, opiskelijoiden tai varusmiesten, työttömien sekä
miesten ryhmissä.

Kuviossa 4 on kuvattu vapaaehtois- ja harrastustoiminnan tilaisuuksiin osallistumista aluemuuttujia
vasten. Kasvukeskus - muu Suomi -tarkastelussa kasvukeskuksissa vapaaehtoistyöhön tai harrastustoi-
minnan tilaisuuksiin osallistuminen on aavistuksen heikompaa. Tätä osin tilanne vastaa tilaisuuksien
järjestämiseen osallistumista. Toisaalta aktiivinen, yli 10 kertaa osallistuminen on kasvukeskuksissa
aavistuksen suurempaa, kun tilaisuuksien aktiivinen järjestämiseen osallistuminen (kuvio 2) oli suu-
rempaa muussa Suomessa.

Maakuntien välisessä tarkastelussa osallistuminen on maan keskiarvoon nähden suurempaa Pohjan-
maalla, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kes-
kimääräisen heikommalle puolelle jäädään erityisesti Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin aktiivisesti osallistuneiden osuus on
selvästi suurin Lapissa ja Satakunnassa. Näissä maakunnissa myös tilaisuuksien aktiiviseen järjestämi-
seen osallistuminen oli suurta. Selvästi keskiarvoista aktiivisessa osallistumisessa jäädään Kainuussa,
Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä.

Yliopistoseutukuntien osalta pohjoiset seutukunnat Rovaniemi ja Oulu ovat erilaisiin tilaisuuksiin ylei-
sönäkin osallistumisessa muita passiivisempia. Myös Kuopion ja Joensuun seutukunnissa osallistumi-
nen vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin yleisönä tai rivijäsenenä on heikompaa kuin
maassa keskimäärin. Toiselta puolelta muita aktiivisempia yleisönä harrastustoimintaan osallistujia
löytyy jälleen erityisesti Lappeenrannasta. Myös Vaasan, Oulun, Kuopion ja Turun seutukunnissa ak-
tiivinen tilaisuuksiin yleisönä tai rivijäsenenä osallistuminen on keskimääräistä suurempaa.

Kuvioiden 2 ja 4 sanoma on osittain vastaavanlainen kuin 1- ja 3-kuvioissa. Osallistuminen vapaaeh-
toistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin rivijäsenenä tai osallistujana on helpompaa tai ainakin ylei-
sempää kuin näissä tilaisuuksissa järjestäjänä oleminen. Aluemuuttujienkin suhteen on havaittavissa
edellä 1- ja 3-kuvioiden yhteydessä havaittu aktiivien tilaisuuksien järjestelyinto. Muun Suomen osalta
ero on tältä osin selvä. Aktiivien suhteellinen osuus tilaisuuksien järjestelyissä kuin tilaisuuksiin osal-
listumisessa on maakuntien osalta suurempaa Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Poh-
jois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Yliopistoseutukuntien osalta samansuuntaista eroa on
nähtävissä Rovaniemen, Joensuun ja Tampereen seutukunnissa.

Kuvioissa 5 ja 6 on esitetty kysymysten k2 ja k4 pohjalta muodostetun summamuuttujan kuvaajat. Toi-
sin sanoen kuvioiden 1 ja 3 sanoma on tiivistetty kuvioon 5 sekä kuvioiden 2 ja 4 vastaukset kuvioon 6.
Summamuuttuja on muodostettu puhtaasti kysymysten k2 ja k4 pisteet yhteen laskien. Kysymyksiä ei
ole painotettu esimerkiksi siten, että tilaisuuksien järjestäminen arvotettaisiin tilaisuuksiin rivijäsenenä
osallistumista tärkeämmäksi. Pisteluokat on kuvion lukukelpoisuuden nimissä tiivistetty neljään.
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Kuvio 3: ”Osallistumiskertoja tänä vuonna jossain vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tapahtumassa
yleisönä tai rivijäsenenä?” (henkilömuuttujat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

mies 

nainen

työtön

opiskelija/varusmies

työkyvytön,
työkyvyttömyyseläkkeellä

eläkkeellä

hoitaa omaa kotia

maatal.yrittäjä

pienyrittäjä

yl.toimihenkilö

al.toimihenkilö

työntekijä

15-24 v.

25-34 v.

35-44 v.

45-54 v.

55-64 v. 

yli 65 v.

koko väestö

ei osallistunut 1-2 kertaa 3-10 kertaa 11-20 kertaa useammin
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Kuvio 4: ”Osallistumiskertoja tänä vuonna jossain vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tapahtumassa
yleisönä tai rivijäsenenä?” (aluemuuttujat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Helsingin sk.

Turun sk.

Tampereen sk.

Lappeenrannan sk.

Kuopion sk.

Joensuun sk.

Jyväskylän sk.

Vaasan sk.

Oulun sk.

Rovaniemen sk.

Uusimaa

Itä-Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa

kasvukeskus

muu

koko väestö

ei osallistunut 1-2 kertaa 3-10 kertaa 11-20 kertaa useammin
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Kuvio 5: HARRASTUS (henkilömuuttujat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

mies 

nainen

työtön

opiskelija/varusmies

työkyvytön,
työkyvyttömyyseläkkeellä

eläkkeellä

hoitaa omaa kotia

maatal.yrittäjä

pienyrittäjä

yl.toimihenkilö

al.toimihenkilö

työntekijä

15-24 v.

25-34 v.

35-44 v.

45-54 v.

55-64 v. 

yli 65 v.

koko väestö

0 1->2 3->4 5->6 7->8
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Kuvio 6: HARRASTUS (aluemuuttujat)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Helsingin sk.

Turun sk.

Tampereen sk.

Lappeenrannan sk.

Kuopion sk.

Joensuun sk.

Jyväskylän sk.

Vaasan sk.

Oulun sk.

Rovaniemen sk.

Uusimaa

Itä-Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa

kasvukeskus

muu

koko väestö

0 1->2 3->4 5->6 7->8
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Kuvioissa 5 ja 6 kuvatun koko maan keskiarvon mukaan hieman yli puolet vastaajista jää pisteissä nol-
lille. He eivät ole siis osallistuneet sen paremmin vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksien
järjestelyihin kuin itse tilaisuuksiin yleisönä tai rivijäsenenä. Toisaalta koko maan keskiarvona vajaata
8 prosenttia vastaajista voi pitää aktiivisina kyseenomaisin tilaisuuksiin osallistujina.

Iän mukaan tarkastellessa koko väestön keskiarvosta eroavat lähinnä 35-44 �vuotiaat vastaajat. Heistä
vajaat 60 prosenttia eli selvästi muita ryhmiä enemmän on osallistunut ainakin jonkinasteisesti erilaisiin
vapaaehtoistyön ja harrastustoiminnan tilaisuuksiin. Vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuk-
sien aktiivisen järjestämisen tai osallistumisen osalta vanhin ikäryhmä erottuu muista edukseen.

Sosioekonomisen aseman suhteen hajonta on huomattavasti suurempaa. Keskimääräisestä osallistu-
vampana ryhmänä esiin nousevat ylemmät toimihenkilöt. Heistä vajaat 65 prosenttia on ollut mukana
erilaisissa tilaisuuksissa joko järjestäjänä, rivijäsenenä tai yleisönä. Myös maatalous- ja pienyrittäjien
sekä alemmat toimihenkilöiden keskuudessa on muita enemmän vapaaehtoistyön ja harrastustoiminnan
tilaisuuksiin osallistuvia.

Toisaalta omaa kotia hoitavat sekä työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat vastaajat erottu-
vat osallistumisen suhteen muita passiivisempina ryhminä. Näistä kahdesta ryhmästä noin 30 prosenttia
vastaajista oli osallistunut erilaisiin vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin joko järjestäjä-
nä tai yleisönä. Aktiivisenkin osallistumisen eli yli 5 pistettä saaneiden suhteen muista ryhmistä eroavat
edukseen ylemmät toimihenkilöt. Toisaalta todella aktiivisten (7-8 pistettä) osalta työkyvyttömät tai
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat pärjäävät melkein yhtä hyvin kuin ylemmät toimihenkilöt. Vähäisintä
aktiivinen vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaa osallistuminen on työntekijöiden, pien- ja maatalo-
usyrittäjien sekä työttömien keskuudessa.

Sukupuolen suhteen erot ovat vähäisiä. Ainoana huomattavana erona voidaan todeta, että todella aktii-
visten (pisteitä 7-8) osalta miehet pärjäävät naisia paremmin.

Kuvion 6 aluenäkökulmasta vapaaehtois- ja harrastustoimintaan osallistuminen on kasvukeskus - muu
Suomi �akselilla melko tasaista. Muussa Suomessa on jonkin verran enemmän niitä, jotka ovat ylipää-
tään osallistuneet erilaisiin vapaaehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin vuoden 2000 alkupuo-
lella. Samaten muussa Suomessa erilaisiin tilaisuuksiin aktiivisesti osallistuminen on kasvukeskuksia
yleisempää.

Maakuntien suhteen erot ovat hyvin suuria. Vapaaehtois- tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin järjestäjä-
nä tai yleisönä osallistumisen suhteen passiivisiksi alueiksi osoittautuvat tässä Ahvenanmaa, Etelä-Savo
ja Keski-Pohjanmaa. Erityisesti Ahvenanmaa eroaa muista alueista. Muita osallistuvimmiksi alueiksi
puolestaan nousevat Pohjanmaa, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Pirkanmaan. Aktiivisen osallistumisen
kannalta muita paremmaksi nousevat Lapin lisäksi Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Ky-
menlaakso ja Satakunta.

Hajaannus on suurta myös eri yliopistoseutukuntia tarkasteltaessa. Keskimääräistä vähemmän vapaa-
ehtoistyön tai harrastustoiminnan tilaisuuksiin joko järjestäjinä tai yleisönä on osallistuttu Rovaniemen,
Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Turun seutukunnissa. Keskimääräistä selvästi suurempaa osallistumien
on puolestaan Vaasan ja Lappeenrannan seutukunnissa. Aktiivisen tilaisuuksiin osallistumisen suhteen
Joensuun, Lappeenrannan ja Tampereen seutukunnat pärjäävät paremmin. Keskimääräistä heikompaa
aktiivinen osallistuminen on Rovaniemen ja Oulun seutukunnissa.
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Ystävyyskysymykset

Kuviossa 7 ja 8 kuvattu arkipäivän ongelmatilanteissa auttamaan pystyvän ystävä- tai omaispiirin laa-
juutta. Koko maan vastausten keskiarvona vain noin 7 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole
lainkaan arkipäivän tilanteissa apua tarjoavia ystäviä. Vajaalla 20 prosentilla ystäväpiiri käsitti 1-2 hen-
kilöä. Kolmesta kymmeneen ystävää vastaajista oli noin 65 prosentilla ja lopulta reilulla 10 prosentilla
oli ilmoituksensa mukaan yli 20 ystävän tai omaisen tukipiiri.

Kuvion 7 mukaan erot eri ikäryhmien kesken ovat suuria. Ikäluokittain tarkastellen nuorimpien eli 15-
24 -vuotiaiden joukossa on vähiten niitä, joilla ei ole lainkaan tarpeen tullen auttavaa ystävä- tai suku-
laispiiriä � vanhimmassa ikäluokassa tämänkaltaisen vastaajien osuus on suurin. Erot tuntuvat kuiten-
kin melko luonnollisilta. Toisaalta tarkasteltaessa yli 10 hengen omais- tai ystäväpiiriä erot eri ikäryh-
mien kesken ovat selvästi pienemmät. Tämänkin joukon osalta 15-24 �vuotiaat pärjäävät muita ikä-
ryhmiä paremmin. Toisaalta yli 10 hengen omais- tai ystäväpiirin suhteen yli 65-vuotiaat pärjäävät pa-
remmin kuin 45-54- tai 55-64-vuotiaiden ryhmät.

Sosioekonomista muuttujaa vasten tarkastellessa ylempien- ja alempien toimihenkilöiden, omaa kotia
hoitavien sekä opiskelijoiden tai varusmiesten ryhmissä on vähiten niitä, joilla ei ole lainkaan arkielä-
män tilanteissa auttamaan kykenevää ystävä- tai sukulaispiiriä. Suhteellisesti eniten ilman tukipiiriä
olevia on maatalousyrittäjien, eläkeläisten sekä työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkeläisten ryhmis-
sä. Näistä ryhmistä opiskelijoiden ja varusmiesten, eläkeläisten sekä työkyvyttömien tai työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevien ystävä ja omaispiirin laajuus tai kapeus liittynee ikään � ylemmillä ja alemmilla
toimihenkilöillä sekä omaa kotia hoitavilla ikä ei voi olla ratkaiseva tekijä. Paljon (11-20) ystäviä ja
sukulaisia on työttömien, opiskelijoiden tai varusmiesten, ylempien toimihenkilöiden ja eläkeläisten
keskuudessa. Toisaalta erityisesti työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkeläiset näyttävät pärjäävän
tässäkin suhteessa muita ryhmiä heikommin.

Sukupuolen mukaan kuva on kaksijakoinen. Yhtäältä naisten joukossa on vähemmän niitä, joilla ei ole
lainkaan tukevaa ystävä- tai omaispiiriä tai joilla tämä piiri on suhteellisen pieni. Toisaalta miesten kes-
kuudessa on enemmän niitä, joilla tämä tukeva piiri on suuri.

Kuvion 8 aluetarkastelun mukaan kasvukeskusten ja muun Suomen välillä ei esiinny eroa tyystin ystä-
vättömien kesken. Toisaalta kasvukeskuksissa on muuta Suomea selvästi enemmän niitä, joilla on tu-
kenaan suhteellisen suuri ystävä- ja omaispiiri.

Maakunnittain tarkastellen muita alueita pienemmän arkielämäntukipiirin alueeksi erottuvat erityisesti
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Itä-Uusimaa. Itä-Uudellamaalla ilman ystävä- tai omaispiiriä il-
moittaa vastaajista olevansa yli 10 prosenttia. Toisaalta Ahvenanmaalla yksikään vastaajista ei ollut
ilman tukiverkkoa. Keskimääräistä pienempi ilman ystävien tai omaisten tukiverkkoa olevien suhteelli-
nen osuus oli myös Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Suuren arkielämän ystävä- ja
omaispiirin alueita ovat kuvion 8 perusteella Ahvenmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Kanta-Häme ja Uusi-
maa. Selvästi koko maan keskivertoa pienemmän laajan tukipiirin alueita olivat Pohjois-Pohjanmaa,
Keski-Suomi, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Yliopistoseutukuntien osalta kuva on kaksijakoinen. Erityisesti Tampereen ja Turun seutukunnissa on
muita enemmän niitä, joilla ei ole lainkaan jokapäiväisen elämän ongelmissa auttamaan kykenevää ys-
tävä- tai omaispiiriä. Toisaalta Tampereella on tarkasteluun otetuista seutukunnista eniten niitä, joilla
on suuri tukipiiri. Myös Vaasan, Joensuun, Kuopion ja Helsingin seutukunnissa on maan keski-arvoon
verrattuna niitä, joilla on suuri ystävä ja omaisverkosto.
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Kuvio 7: ”Kuinka monta henkilöä tähän ystävä- tai omaispiiriin kuuluu?” (henkilömuuttujat)
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ei yhtään 1-2 henk. 3-10 henk 11-20 henk useampia
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Kuvio 8: ”Kuinka monta henkilöä tähän ystävä- tai omaispiiriin kuuluu?” (aluemuuttujat)
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Ystävä ja omaispiiriä on kuvattu hieman eriytyneemmin kuviossa 9 ja 10. Vastausten perusteella oman
alansa kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia on reilulla 70 prosentilla väestöstä.
Osuus on selvästi pienempi kuin kysyttäessä arkielämän tilanteiden ystävä- ja omaispiiriä yleensä.

Ikäluokittaisessa tarkastelussa koko maan keskiarvosta eroavat selvimmin yli 65-vuotiaat. Heidän
osaltaan oman alansa alan kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia oli noin 55 prosen-
tilla. Muiden ikäluokkien osalta tilanne on melko tasainen. Joka tapauksessa 25-34-vuotiailla on vasta-
usten perusteella muita enemmän oman alansa kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia.

Sosioekonomista muuttujaa vasten erot ovat suurempia. Osa eroista, esimerkiksi eläkeläisten muita
ryhmiä heikompi pärjääminen selittynee iän kautta. Myös työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläke-
läisten muita alhaisempaa suhdetta selittää ikä ainakin tietyltä osin - valtaosa, 62 prosenttia työkyvyt-
tömistä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevista kuuluu 55-64 �vuotiaisiin. Ikä ei puolestaan selitä työn-
tekijöiden tai työttömien alhaisempia suhteita. Näissä molemmissa ryhmissä liki puolet vastanneista
kuuluu kahteen nuorimpaan mukaan otettuun ikäluokkaan eli niihin, joissa ikäluokittelun mukaan tar-
kastellen tulisi olla eniten auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia. Ikä ei selitä myöskään ylempien
toimihenkilöiden muita suurempaa suhdetta.

Iän vaikutus ei näy sukupuolen mukaisessa tarkastelussa. Vastanneista miehet ovat suhteellisesti nuo-
rempia kuin naiset. Kuviossa 9 miehet ja naiset ovat kuitenkin käytännössä tasoissa.

Kuvion 10 aluetarkastelujen mukaan kasvukeskuksissa vastaajilla on selvästi enemmän oman alansa
kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä ja omaisia. Tässäkin tapauksessa on epäselvää mistä erot
johtuvat. Osatekijä on varmastikin se, että kasvukeskuksissa asuvat vastaajat ovat jonkin verran nuo-
rempia kuin muualla Suomessa asuvat. Ero kasvukeskusten eduksi on kuviossa 10 kuitenkin suurempi
kuin kuviossa 8, jossa kuvattiin ystävä- ja omaispiirin laajuutta yleensä.

Maakuntatarkastelun perusteella erityisesti Ahvenanmaalla mutta myös Etelä-Pohjanmaalla ja Uudel-
lamaalla on keskimääräistä suuremmalla osalla vastaajista oman alansa kysymyksissä auttamaan kyke-
neviä ystäviä tai omaisia. Muutoin tasaisen hajanaisessa joukossa selvimmin keskimääräisen huonom-
malle puolelle jää Pohjois-Pohjanmaa. Myös Kainuu, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Sata-
kunta erottuvat huonommassa kastissa. Maakuntienkin suhteen erot ovat yleistäen suurempia kuviossa
10 kuin kuviossa 8.
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Kuvio 9: ”Kuuluuko ystävä- tai omaispiiriinne johonkin alaan tai asiaan hyvin perehtyneitä, jotka voivat
tarvittaessa auttaa teitä oman alansa kysymyksissä?” (henkilömuuttujat)
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yli 65 v.

koko väestö

ei kyllä
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Kuvio 10: ”Kuuluuko ystävä- tai omaispiiriinne johonkin alaan tai asiaan hyvin perehtyneitä, jotka voivat
tarvittaessa auttaa teitä oman alansa kysymyksissä?” (aluemuuttuja)
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Yliopistoseutukunnista Rovaniemellä ja Joensuussa on muita vähemmän niitä, joilla on oman alansa
kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä  tai omaisia. Niissäkin kuitenkin yli 60 prosenttia vastan-
neista ilmoitti, että heillä on oman alansa kysymyksissä auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia. Vaa-
san ja Helsingin seutukunnissa puolestaan oli selvästi keskimääräistä enemmän vastaajia, joilla oli mai-
nitun kaltaisia ystäviä tai sukulaisia. Joka tapauksessa muiden muuttujien yhteydessä kuvattu trendi
kuvioiden 8 ja 10 välillä näkyy selvänä myös yliopistoseutukuntien kohdalla.

Kuvioissa 11 ja 12 on kuvattu entisestäänkin rajattua ystävä ja omaispiirin olemassaoloa. Kuvioiden 11
ja 12 mukaan noin puolella vastaajista on esimerkiksi työnsaantia helpottamaan kykeneviä ystäviä tai
omaisia. Suhde on siis huomattavasti pienempi kuin kahdessa edellisen kysymyksen kohdalla.

Ikäryhmien kesken erot ovat todella suuria. Nuorimman ikäluokan vastaajista noin kahdella kolmas-
osalla on työnsaannissa auttamaan tai erilaisten tavaroiden, palvelusten tai työsuoritusten tavallista
edullisemmin järjestämiseen kykeneviä ystäviä tai omaisia. Muiden ikäluokkien kohdalla suhde jää
puoleen tai reilusti sen alle. Vanhimpien ikäluokkien suhteen asetettu kysymys ei toki kaikin puolin
päde sisältönsä puolesta.

Sosioekonomisen muuttujan suhteen parhaaksi ryhmäksi erottuvat opiskelijat ja varusmiehet. Heidän
osaltaan ikä on oletettavasti tärkeä selittäjä. Muiden ryhmien osalta kuvio on kaksijakoinen. Työnteki-
jät, alemmat ja ylemmät toimihenkilöt sekä maatalousyrittäjät muodostavat oman tasaisen joukkonsa.
Näillä ryhmillä noin 50 prosentilla on jopa työnsaannissa auttamaan kykeneviä ystäviä tai omaisia.
Heikoimpien ryhmien, eläkeläisten ja työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkeläisten, osalta iällä on
todennäköisesti suuri merkitys.

Sukupuolten välillä ero on selvä. Miesten etumatka on reilut kymmenen prosenttiyksikköä.

Kuvion 12 aluemuuttujien mukaan kasvukeskusten vastaajilla on selvästi enemmän esimerkiksi työn-
saannissa auttamaan pystyviä ystäviä tai omaisia kuin muussa Suomessa asuvilla. Ero on vajaat kym-
menen prosenttiyksikköä eli samaa luokkaa kuin kuviossa 10.

Maakuntien osalta erityisen selvästi keskimääräistä paremmin pärjäävät Ahvenanmaa, Lappi, Satakunta
ja Uusimaa. Selvästi koko maan keskiarvosta jäävät Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kymen-
laakso ja Päijät-Häme. Erot näiden kahden ryhmittymän välillä ovat suurimmillaan 20 prosenttiyksikön
luokkaa.

Yliopistoseutukuntien kesken erot ovat tasaisempia kuin kuviossa 10. Kuviossa 12 muista parempina
erottuvat Oulun, Jyväskylän ja Helsingin seutukunnat. Turun seutukunta puolestaan jää ainoana muista
jälkeen.  Suhteessa kuvioon 10 varsinkin Vaasan ja Kuopion seutukuntien suhteellinen tilanne on
muuttunut heikommaksi.

Kuviossa 13 ja 14 kuvattu kysymys muistuttaa paljolti kuvioissa 11 ja 12 kuvattua tilannetta. Erona on
se, että tauluissa 13 ja 14 on kysytty �hyödyllisiä� tuttavia kun kysymyksissä 11 ja 12 kysyttiin
�hyödyllisiä� ystäviä tai omaisia. Ei ole tietoa kuinka tarkkaa eroa vastaajat pitävät ystävien ja tuttavien
kesken ja onko tässä eroja eri ryhmien kesken. Joka tapauksessa kuviot 11 ja 13 sekä 12 ja 14 muistut-
tavat jakaumiltaan toisiaan.

Kuviossa 13 jakauma on iän suhteen hyvin jyrkkä. Mitä vanhempi ikäryhmä, sitä vähemmän vastaajilla
näyttää olevan auttamaan kykeneviä tuttavia olevan. Jako on jonkin verran jyrkempi kuin kuviossa 11
ja selvästi jyrkempi kuin kuviossa 9.
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Kuvio 11: ”Onko teillä ystäviä, omaisia tai perheenjäseniä, jotka voivat auttaa esim. työnsaannissa tai
järjestää tavallista edullisemmin tavaroita, palveluja tai työsuorituksia?” (henkilömuuttujat)
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yli 65 v.

koko väestö

ei kyllä
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Kuvio 12: ”Onko teillä ystäviä, omaisia tai perheenjäseniä, jotka voivat auttaa esim. työnsaannissa tai
järjestää tavallista edullisemmin tavaroita, palveluja tai työsuorituksia?” (aluemuuttujat)
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Kuvio 13: ”Onko teillä tuttavuussuhteita, joista on tarpeen tullen hyötyä esim. työnsaannissa tai hankin-
noissa?” (henkilömuuttujat)
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Kuvio 14: ”Onko teillä tuttavuussuhteita, joista on tarpeen tullen hyötyä esim. työnsaannissa tai hankin-
noissa?” (aluemuuttujat)
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Sosioekonomisenkin muuttujan jakauma eroaa kuvion 11 jakaumasta lähinnä siten, että kuviossa 13
ylemmät toimihenkilöt ovat nousseet opiskelijoiden/varusmiesten rinnalle kärkiryhmäksi. Toisaalta
pienyrittäjät ja omaa kotia hoitavat sijoittuvat koko maan keskiarvon tienoille, kun nämä ryhmät vielä
kuviossa 11 sijoittuivat selvästi keskimääräistä heikommin. Eläkeläiset sekä työkyvyttömät ja työky-
vyttömyyseläkeläiset jäävät myös kuvion 11 tarkastelussa hännille.

Miesten ja naisten välinen ero on kuvioiden 11 ja 13 välillä kasvanut. Naisista alle 40 prosenttia ilmoit-
ti, että heillä on tarpeen tulleen hyödyksi olevia tuttavia. Miehillä tämä suhde oli noin 55 prosenttia.

Myös kuvioiden 12 ja 14 välillä on tiettyä toistoa. Myös kuviossa 14 kasvukeskuksissa elävillä on
enemmän auttamaan kykeneviä ihmissuhteita. Erokin on säilynyt samansuuruisena, noin kymmenessä
prosenttiyksikössä kasvukeskusten hyväksi.

Maakuntienkin välisessä tarkastelussa kuviot 12 ja 14 muistuttavat pitkälti toisiaan. Huomattavimpina
eroina ovat Ahvenanmaan ja Keski-Suomen selvät notkahdukset kuviosta 12 kuvioon 14. Pohjois-
Savon osalta muutos on päin vastainen. Muutoin Lappi, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta jatkavat kärjessä
myös kuviossa 14.

Yliopistoseutukuntien välisessä tarkastelussa muutosta taulujen 12 ja 14 välillä löytyy siten, että tau-
luun 12 verrattaessa Rovaniemen, Joensuun ja Turun seutukunnat ovat selvästi parantaneet asemiaan
kuvioon 14. Kuopion ja Lappeenrannan suhteellinen asema on puolestaan heikentynyt ja ne jäävätkin
kuvion 14 tarkastelussa hännille.

Kuviossa 15 ja 16 on kuvattu työpaikan tuomaa epäsuoraa hyötyä, mahdollisuutta saada merkittäviä
alennuksia tavaroista tai palveluista. Vastausten mukaan reilut 20 prosenttia vastanneista pääsee osalli-
seksi tämänkaltaisesta epäsuorasta työedusta. Suhdetta laskenee se, ettei osa vastaajista ole mukana
työelämässä ja näin ollen laskee keskiarvoa.

Kuvion 15 mukaan tässä suhteessa iän mukaan löytyy eroja. Varsinaisesti aktiivisessa työiässä olevien
kesken näitä eroja on kuitenkin suhteellisen vähän. 25-54-vuotiaiden ryhmissä työn epäsuoran hyödyn
hedelmistä pääsee nauttimaan 35-40 prosenttia. Näitä ikäluokkia nuoremmat eivät ole vielä työelämäs-
sä ja vanhemmat puolestaan jo osaksi työelämän ulkopuolella.

Sosioekonomisen aseman mukaan työntekijöiden, alempien ja ylempien toimihenkilöiden sekä pien-
yrittäjien suhteen erot ovat huomattavia. Alemmilla toimihenkilöillä työpaikan epäsuorasta hyödystä
pääsee osalliseksi vajaat 45 prosenttia � ylemmillä toimihenkilöillä noin kymmenen prosenttiyksikköä
vähemmän. Silti maatalousyrittäjillä ja omaa kotia hoitavilla työstä hyötyvien osuus jää jo selvästi pie-
nemmäksi. Muissa ryhmissä epäsuora hyöty on hyvin vähäistä luonnollisista syistä.

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miesten aseman asema vaikuttaa paremmalta. Noin 35 prosenttia
miehistä ilmoitti saavansa työpaikkansa kautta merkittäviä alennuksia tavaroista tai palveluista. Naisilla
työstään epäsuorasti hyötyneitä oli viitisen prosenttiyksikköä vähemmän. Tässä suhteessa kuvion 15
sanoma toistaa ystäväkysymysten kertomaa � miehillä näyttää olevan enemmän hyödyllisiä ihmissuh-
teita.

Kuvion 16 aluemuuttujien mukaan kasvukeskusten vastaajilla on selvästi muuta Suomea enemmän
hyötyä työstään. Kasvukeskuksissa alennuksia tavaroista tai palveluksista työnsä kautta sai vajaat 30
prosenttia, kun muussa Suomessa vastaavasta edusta pääsi nauttimaan 20 prosenttia vastaajista.

Maakuntatasolla eniten työn epäsuorista eduista nautitaan Uudellamaalla, Lapissa ja Keski-
Pohjanmaalla. Pienintä työn tuoma etu on puolestaan Kainuussa, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja
Kymenlaaksossa. Ero Uudenmaan ja tarkastelussa huonoimmin pärjänneiden maakuntien kesken oli
noin 20 prosentin luokkaa.
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Seutukuntatasolla Oulu erottuu selvästi muista yliopistoseutukunnista. Siellä vajaat 45 prosenttia vas-
taajista kertoi hyötyneensä työpaikastaan merkittävien alennusten kautta. Myös Helsingissä ja Vaasassa
työ tarjoaa erilaisia välillisiä etuja muita seutukuntia enemmän. Sen sijaan Joensuussa ja Lappeenran-
nassa tämänkaltainen työn tuoma epäsuora hyöty on selvästi maan keskimääräistä alhaisempaa.

Kuviossa 17 ja 18 on kuvattu kysymyksistä k6-k9 muodostetun summamuuttujan YSTÄVÄ jakaumia
henkilö- ja aluemuuttujia vasten. Kuvio 17 on siis tavallaan tiivistys kuvioista 7, 9, 11 ja 13 ja kuvio 18
tietysti vastaavasti kuvioista 8, 10, 12 ja 14. Kysymyksiä ei ole painotettu tässäkään tapauksessa mil-
lään lailla eli esimerkiksi kuvion 7 perusteella vastaaja on voinut saada neljä pistettä. Mitä enemmän
pisteitä vastaaja on saanut, sitä paremmin hän on vertailussa pärjännyt. Vastauspisteet on tiivistetty
kuuteen luokkaan lähinnä siten, että joitain merkityksellisenä pidettyjä pisteytyseroja ei ole peitetty
luokkia yhdistelemällä. Näin esimerkiksi pisteet 0 ja 1 on pidetty erossa.

Kuvion 17 perusteella noin neljällä prosentilla kaikista vastaajista ei ole minkäänlaista ystävien- tai
omaisten tukiverkostoa tukenaan. Vajaalla 50 prosentilla tukiverkosto jää YSTÄVÄ-pisteiden kautta
tulkittuna verraten pieneksi, alle neljän pisteeseen. Edelleen vajaalla seitsemällä prosentilla ystävien ja
omaisten tukiverkko on hyvin suuri, 6-7 pistettä. Näillä seitsemällä prosentilla on siis käytännössä hyö-
dyllisten tuttavuussuhteiden lisäksi ylipäätään laaja ystävä- ja omaispiiri.

Ikäluokittaiset ero ovat kuvion 17 mukaan hyvin selvät. Ikäluokittaiset erot myös toistuvat kaikkien
pisteluokkien osalta. Nuoremmissa ikäluokissa on vähemmän niitä, joilla ystävä- ja omaisverkostoa ei
ole lainkaan. Samaten nuoremmissa ikäluokissa useimmilla on laajempi ystävä- ja omaispiiri tukenaan.
Tämänkaltaisen yleisen trendin ainut poikkeama ilmenee siinä, että yli 65-vuotiaiden joukossa on jon-
kin verran enemmän hyvin suuren ystävä- tai omaispiirin omaavia vastaajia kuin mitä samankaltaisia
vastaajia oli  45-54 - ja 55-64 -vuotiaiden keskuudessa.

Myös sosioekonomisen muuttujan mukaan tarkasteltuna erot ovat huomattavan suuria. Korkeintaan
yhden pisteen saaneita oli opiskelijoiden tai varusmiesten keskuudessa vain pari prosenttia, ylempien ja
alempien toimihenkilöiden sekä omaa kotia hoitavien joukoissakin vajaat viisi prosenttia. Toisaalta
korkeintaan yhden pisteen saaneita oli esimerkiksi työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkeläisten jou-
kossa yli 25 prosenttia. Vastaavankaltaiset erot näkyvät myös tarkasteltaessa hyvin suuren tukipiirin
omaavien osuutta kunkin ryhmän vastaajista. Näinkin päin tutkien opiskelijat ja varusmiehet sekä
ylemmät ja alemmat toimihenkilöt pärjäävät ryhminä parhaiten. Vastaavasti työkyvyttömät ja työky-
vyttömyyseläkkeellä olevat paljastuvat ryhmäksi, jossa on vähiten hyvin suuren ystävien ja omaisten
tukijoukon omaavia. Huomattavaa on kuitenkin myös se, että työttömien ryhmässä on suhteellisesti
tarkastellen paljon niitä, joilla on laaja tukiverkosta tarpeen tullen apunaan.

Sukupuolitarkastelussa huomio kiinnittyy ensinnäkin siihen, että miesten joukossa on enemmän niitä,
joilla tukiverkosto on pieni tai sitä ei ole lainkaan. Ero näin tulkiten on naisten eduksi muutaman pro-
senttiyksikön luokkaa. Toisaalta miehet pärjäävät selvästi paremmin tutkittaessa laajemman ystävä ja
omaisverkoston suhteellisia osuuksia. Eroksi jää jo erilliskysymyksissä muotoutunut reilu kymmenen
prosenttiyksikköä.

Yleisesti ottaen kuviossa 17 näkyvät erot eri henkilömuuttujien suhteen kertautuvat kysymys kysymyk-
seltä. Periaatteessa samat ryhmät sijoittuvat parhaiten kaikissa kysymyksissä mutta varsinaiset erot tu-
levat ilmi vasta �hyödyllisten� ystävyys tai tuttavuussuhteiden kautta. Iän ja sosioekonomisen muuttu-
jan suhteen eroa näkyy jokaisen summamuuttujan kysymyksen yhteydessä. Sukupuolen mukaan tar-
kasteltuna erot ilmanevät kuitenkin vasta �hyödyllisten� ystävyys- tai tuttavuussuhteiden osalta.
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Kuvio 15: Voitteko työpaikkanne kautta saada merkittäviä alennuksia tavaroista tai palveluista?” (hen-
kilömuuttujat)
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Kuvio 16: Voitteko työpaikkanne kautta saada merkittäviä alennuksia tavaroista tai palveluista?” (alue-
muuttujat)
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Kuvio 17: YSTÄVÄ (henkilömuuttujat)
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Kuvio 18: YSTÄVÄ (aluemuuttujat)
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Eroja havaitaan myös kuvion 18 aluetarkastelussa. Kasvukeskukset � muut Suomi �vertailussa kasvu-
keskukset pärjäävät paremmin tutkittaessa laajemman tukiverkoston suhteellista osuutta. Niiden, joilla
ei ole tukiverkkoa lainkaan tai se on hyvin pieni, joukossa kasvukeskukset ja muu Suomi eivät eroa
juuri lainkaan.

Maakuntatarkastelussa Ahvenanmaa erottuu muista maakunnista siten, että vastausten perusteella siellä
kaikilla on ainakin jonkunmoinen ystävä- ja omaistukiverkko. Ahvenanmaalla on myös suhteessa muita
maakuntia enemmän niitä, joilla tukiverkon koko on suuri. Muista maakunnista pärjäävät Lappi, Etelä-
Pohjanmaa, Kanta-Häme, Satakunta ja Uusimaa pärjäävät  suurten ystävyyspisteiden osalta muita pa-
remmin. Selvästi keskimääräisen alapuolelle jäädän erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja
Keski-Suomessa. Keskiarvon alle jäädään myös Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Yliopistoseutukuntien osalta Turussa ja Tampereella on selvästi eniten niitä, joilla ei ole lainkaan tuke-
vaa verkostoa tai joilla tämä verkosto on pieni. Toisaalta varsinkin Tampere pärjää hyvin tarkasteltaes-
sa niitä, joilla on suuri tukiverkko takanaan. Tämäkin käy erinomaisena osoituksena siitä hajonnasta,
joka leimaa koko aineistoa ja jonka tähden kuvioiden perusteella tehty tulkinta saattaa olla ongelmal-
lista. Tulkinta on vaikeaa myös Lappeenrannan kohdalla � siellä pienen tukiverkon omaavia on tarkas-
teluseutukunnista vähiten mutta toisaalta Lappeenranta pärjää heikoiten laajan ystävä- ja omaistukiver-
kon omaavien suhteellista osuutta tarkasteltaessa.

Muu Suomi � kasvukeskukset tarkastelussa erot muodostuvat kysyttäessä �hyödyllisten� ystävyys tai
tuttavuussuhteiden perään. Tältä osin tilanne on vastaavankaltainen kuin sukupuolten yhteydessä. Maa-
kuntien osalta kuva on monitahoinen. Esimerkiksi Ahvenanmaan suhteellinen asema heikkenee kuvi-
osta 8 kuvioon 14. Uudenmaan osalta tilanne on päinvastainen. Samaten jonkinasteisena linjauksena
näkyy Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen heikohko pärjääminen kuvio kuviolta. Muiden maakunti-
en suhteen on vaikea vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Seutukuntien osalta Helsinki on tasaisen vah-
va kuviosta 8 kuvioon 14. Vastaavasti Joensuun, Jyväskylän, Rovaniemen ja Oulun suhteellinen asema
muiden seutukuntien joukossa vahvistuu kuvioon 14. Kuopion seutukunta puolestaan menettää suhteel-
lista asemaansa kuviosta 8 kuvioon 14.

Luot tamuskysymykset

Kuvioissa 19 ja 20 on kuvattu luottamusta kotikunnan asukkaisiin. Kaikkien vastaajien osalta reilut 30
prosenttia oli väitteen �enemmistöön kotikuntani asukkaista voi luottaa?� kanssa täysin samaa mieltä.
Vielä suurempi osa eli noin 40 prosenttia ilmoitti olevansa jokseenkin samaa mieltä. Vastaavasti vajaat
15 prosenttia oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä ja noin 5 prosenttia täysin eri mieltä. Empijöiden
osuus oli noin 10 prosenttia.

Vastausluokkia yhdistelemällä voidaan tulkita, että reilut 70 prosenttia kaikista vastaajista luottaa koti-
kuntaisiinsa. Tämä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi World Values Survey yhteydessä on aiemmin
todettu. Vuosien 1990-1991 World Values Study mukaan noin 57 prosenttia suomalaisista ilmoitti
luottavansa ihmisiin yleensä (Knack & Keefer 1997, s. 1284). Vuosien 1995-1996 World Values Stu-
dyn mukaan suomalaisten luottamus oli laskenut vajaaseen 48 prosenttiin. Ainakin osa eri vuosina teh-
tyjen WVS:n välistä eroista selittynee 1990-luvun alun syvällä lamalla ja sen tuomalla epävarmuudella.
Tämän perusteella tässä tutkimuksessa esitettyjä luottamuslukuja tulisi viitteellisesti verrata nimen-
omaan vuosien 1990-91 WVS:n tuloksiin. Ero vuosien 1990-1991 WVS-tiedon ja tässä esitetyn välillä
voi puolestaan selittyä suurelta osin sillä, että World Values Surveyn kysymys (�Generally speaking,
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would you say that most people can be trusted or that you can�t be too careful in dealing with people�)
voidaan tulkita jonkin verran konkreettisemmaksi, mikä todennäköisesti laskee samaa mieltä olevien
osuutta.

Ikäluokkatarkastelussa ei kaksijaolla, samaa ja eri mieltä olemisen aste-erot unohtaen, 15-54 �vuotiai-
den kesken ilmene oikeastaan minkäänlaisia eroja. Näiden neljän ikäryhmän luottamus kotikuntalaisiin
on noin 70 prosenttia luokkaa. Kahden vanhimman ikäluokan luottamus sen sijaan nousee lähemmäksi
80 prosenttia. Epäluottamuksen suhteen edellä mainittu pätee käänteisenä � kaksi vanhinta ikäluokkaa
tuntevat vähiten epäluottamusta kotikuntalaisia kohtaan.

Sosioekonomisen muuttujan suhteen huomattavia eroja löytyy kummallakin edellä mainitulla tavalla.
Selvästi muita enemmän luottamusta löytyy ylemmiltä toimihenkilöiltä ja eläkeläisiltä. Näiden kahden
ryhmän keskuudessa kotikuntalaisiin luotta melkein 80 prosenttia vastaajista. Vähäisintä kotikuntalaisia
kohtaan tunnettu luottamus on työttömien, pienyrittäjien ja työkyvyttömien tai työttömyyseläkkeellä
olevien keskuudessa. Epäluottamusta (jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä) kotikuntalaisia koh-
taan tuntevia oli eniten työttömien ja maatalousyrittäjien ryhmissä. Työttömien joukossa oli lisäksi sel-
västi eniten niitä, joiden epäluottamus ilmaistiin jyrkästi (täysin eri mieltä).

Sukupuolenkin mukaan erot ovat selviä. Miesten keskuudessa luottamus kotikuntalaisiin on kuutisen
prosenttiyksikköä naisia suurempaa. Epävarmojen suhteellisen osuuden ollessa kummankin sukupuolen
suhteen samansuuruinen, myös varsinainen epäluottamus kotikuntalaisiin on naisten joukossa miehiä
suurempaa.

Kuvion 20 aluetarkastelun perusteella kasvukeskuksissa luotetaan kotikuntalaisiin jonkin verran muuta
Suomea enemmän. Kuitenkin luottamuksen aste-eroilla tarkasteltuna kotikuntalaisiinsa ehdottomasti
luottavien (täysin samaa mieltä) suhteellinen osuus on muussa Suomessa kasvukeskuksia suurempaa.
Varsinainen kotikuntalaisia kohtaan tunnettu epäluottamus on muussa Suomessa kasvukeskuksia suu-
rempaa.

Eri maakuntien kesken erot huimia. Ahvenanmaalta luottamus kotikuntalaisiin on selvästi suurinta.
Muita alueita, joilla luotetaan kotikunnan asukkaisiin keskimääräistä enemmän ovat Pohjanmaan, Kes-
ki-Suomen, Etelä-Karjalan ja Kanta-Hämeen maakunnat. Selvästi keskimääräistä vähemmän kotikun-
talaisia kohtaan tunnettua luottamusta esiintyy Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-
Karjalassa, Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Itä-Uudellamaalla. Mel-
kein kaikki edellä mainitut vähäisen luottamuksen alueet ovat samalla myös keskimääräistä suuremman
epäluottamuksen (jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä) maakuntia.

Yliopistoseutukunnista erityisesti Kuopiossa ja Tampereella luotetaan kotikunnan asukkaisiin muita
enemmän. Maan keskimääräiseen nähden kotikuntalaisiin luottavien osuus on tavanomaista suurempi
myös Oulussa ja Helsingissä. Keskimääristä vähemmän kotikuntalaisiin luotetaan Vaasan, Joensuun ja
Turun seutukunnissa. Turusta löytyy myös paljon ei-luottavia. Samaten Rovaniemen, Vaasan, Jyväs-
kylän ja Lappeenrannan seutukunnista vastaajien joukossa on maan keskimääräiseen tasoon nähden
paljon epäluottamusta kotikuntalaisia kohtaan. Eri seutukuntien kesken vallitsee suuria eroja myös epä-
röivien suhteen � Vaasasta näitä löytyy yli 20 prosenttia, kun Kuopiossa vain noin 5 prosenttia ei tien-
nyt luotaako vai ei-luottaa.

Kuvioissa 21 ja 22 on kuvattu kotikunnan viranomaisia kohtaan tunnettua luottamusta. Koko maan ta-
solla luottamus kotikunnan viranomaisiin on jonkin verran suurempaa kuin kotikunnan asukkaisiin. Ero
on selvempi ei-luottavien osuuksia tarkastellessa. Kotikuntalaisiin kohtaan ei-luottamusta tunsi 20 pro-
senttia vastaajista - kotikunnan viranomaisiin kohtaa vastaavanlaista ei-luottamusta sen sijaan tuntee
selvästi alle 15 prosenttia. Tältä pohjalta voidaan todeta, että ainakin kotikunnan viranomaiset koetaan
luotettaviksi.
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Kuvio 19: ”Enemmistöön kotikuntani asukkaista voi luottaa?” (henkilömuuttujat)
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yli 65 v.
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Kuvio 20: ”Enemmistöön kotikuntani asukkaista voi luottaa?” (aluemuuttujat)
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Noin 75 prosentin luottamusta viranomaisiin voi verrata Knackin ja Keeferin tuloksiin. Knack ja Keefer
rakensivat tutkimustaan varten vuosien 1990-1991 WVS:n vastauksista viranomaisten luottamusta
mittaavan indeksin, jossa luottamus viranomaisiin johdettiin koulutus- ja tuomioistuinjärjestelmää sekä
poliisia ja virkamieskuntaa kohtaa tunnetusta luottamuksesta (�how much confidence� � �a great deal�,
�quite a lot�, �not very much�, �none at all�) (Knack ja Keefer, s. 1274). Tulosten mukaan 66 prosent-
tia suomalaisista luotti (vastasi �a great deal� tai �quite a lot�) viranomaisiin (s. 1285). Tällä tavoin
mitattu luottamus viranomaisiin oli siis myös WVS-aineiston tapauksessa suurempi kuin luottamus
�ihmisiin yleensä�.

Knackin ja Keeferin viranomaisluottamuksen ero tässä esitettyihin tuloksiin johtunee luultavimmin
jälleen WVS-kysymysten konkreettisemmasta muodosta. Vastaavasti se, että viranomaisiin luotetaan
enemmän kuin �ihmisiin yleensä� niin WVS:n kuin tässä esitetynkin pohjalta saattaa liittyä kysymyk-
sen luonteeseen. Viranomaiset ovat etäämmällä ihmisten tavallisesta arjesta, eikä heidän mahdollinen
luottamuksenarvottomuutensa realisoidu yhtä helposti kuin tuttavan luotettavuus. Tähän viittaa myös
se, että tässä tutkimuksessa käytetyillä yleisluontoisemmilla kysymyksillä on saatu suurempi luotta-
muslukuja kuin WVS.ssä.

Ikäluokkien mukaan erot luottamuksessa kotikunnan viranomaisiin ovat hivenen pienempiä kuin ky-
syttäessä suhdetta kotikuntaisten luottamuksenarvoisuutta. Kuvion 21 perusteella 45-54 � sekä 15-24 �
vuotiaat luottavat kotikunnan viranomaisiin jonkin verran muita ikäryhmiä vähemmän. Luottamuksen
varmuuden suhteen erot ovat selvempiä � vanhemmat ikäluokat luottavat viranomaisiin nuoria var-
memmin. 45-54 � ja 15-24 �vuotiaat erottuvat muista myös epäluottamuksen suuruutensa vuoksi.

Kuvion 21 perusteella sosioekonomisista ryhmistä kotikunnan viranomaisiin luottavat eniten ylemmät
ja alemmat toimihenkilöt, maatalousyrittäjät ja pienyrittäjät. Selvästi muita vähemmän viranomaisiin
luottavat työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, työttömät ja työntekijät. Näissä kolmessa
vähän viranomaisiin vähän luottavassa ryhmässä myös varsinainen viranomaisten puolueettomuutta
kohtaan tunnettu epäluottamus on suurinta. Työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kes-
kuudessa myös viranomaisten puolueettomuudesta jyrkästi eri mieltä olevien osuus on selvästi suurin.

Sukupuolen mukaan erot ovat kovin pieniä. Miehet luottavat viranomaisiin naisia ehdottomammin
mutta koko luottamusta (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä) tai epäluottamusta (jokseenkin
eri mieltä, täysin eri mieltä) tarkastellen sukupuolten välillä ei esiinny juuri minkäänlaisia eroja.
ja ei esiinny niinkään luottamuksen suuruuden kuin luottamuksen asteen suhteen.

Kuvion 22 mukaan muun Suomen ja kasvukeskusten kesken eroja luottamuksessa viranomaisten toi-
mintaa ei oikeastaan ole. Tarkasti ottaen muussa Suomessa sekä viranomaisia kohtaan tunnettu luotta-
mus että epäluottamus ovat kasvukeskuksia suuremmalla tasolla.

Maakuntien kohdalla Ahvenanmaa erottuu muista � siellä kaikki vastaajat ilmoittivat luottavansa viran-
omaisten puolueettomuuteen. Selvästi maan keskimääräistä suhdetta enemmän viranomaisiin luotetaan
myös Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Vä-
häisintä luottamus viranomaisiin oli Lapissa ja Satakunnassa. Suurinta epäluottamusta viranomaisten
puolueettomuuteen tunnetaan Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Pohjois-
Savossa ja Pirkanmaalla.

Yliopistoseutukuntien osalta kotikunnan viranomaisiin luotetaan muita selvästi enemmän Kuopiossa,
Tampereella ja Oulussa. Vähäisintä luottamus viranomaisiin on Rovaniemellä, Vaasassa, Jyväskylässä
ja Helsingissä. Varsinainen epäluottamus viranomaisten puolueettomaan toimintaan on suurinta Vaa-
sassa, Helsingissä ja Turussa. Tilanne on siis osittain sama kuin kysyttäessä luottamusta kotikunnan
asukkaisiin. Erona kuvioon 20 verrattuna on lähinnä se, että ei-luottamuksen osuus on noussut selvästi
Rovaniemen, Jyväskylän, Joensuun, Lappeenrannan ja Turun seutukunnissa -  näissä siis viranomaisia
kohtaan tunnettu ei-luottamus on selvästi suurempaa kuin kotikuntalaisia kohtaan tunnettu ei-luottamus.
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Kuvio 21: ”Kotikuntani virastoissa saa tasapuolista ja luotettavaa palvelua?” (henkilömuuttujat)
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Kuvio 22: ”Kotikuntani virastoissa saa tasapuolista ja luotettavaa palvelua?” (aluemuuttujat)
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K u v i o i d e n  y h t e e n v e t o a

Iän suhteen suurempia eroja esiintyy lähinnä ystäväkysymysten kohdalla. Ystäväkysymykset ovat sa-
malla ainut �osakysymys�, jossa vanhemmat ikäluokat pärjäävät muita heikommin. Varsinkin kysyttä-
essä luottamusta viranomaisten puolueettomaan toimintaan, erottuvat vanhemmat ikäluokat muita pa-
remmiksi � siis heidän luottamuksensa on muita suurempaa. Muidenkin summakysymysten osalta eri
ikäryhmien kesken löydetään tilastollisesti merkittäviä eroja mutta nämä erot ovat kuitenkin selvästi
pienempiä.

Sosioekonomisen muuttujan suhteen erot ovat suuria jokaisen summamuuttujan osalta. Varsinkin
ylemmät toimihenkilöt pärjäävät hyvin tarkastelun jokaisella osa-alueella. Ylemmät toimihenkilöt osal-
listuvat muita enemmän, heillä on opiskelijoiden/varusmiesten jälkeen muita enemmän ystävyyssuh-
teita ja he luottavat muita enemmän niin kotikuntansa asukkaisiin kuin viranomaisiinkin. Toisaalta työ-
kyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat taas vaikuttavat pärjäävän joka suhteessa muita hei-
kommin. Edelleen varsinkin kysyttäessä arvioita viranomaisten toiminnasta löytyy työttömien ja maa-
talousyrittäjien joukosta huomattavan paljon niitä, jotka eivät ole vakuuttuneita viranomaisten tasapuo-
lisesta ja luotettavasta palvelusta. Oletettavasti näiden kahden ryhmän joukossa on niitä, jotka eivät
sellaisenaan kaikkia viranomaisten päätöksiä niele � epäluottamus kohdistuu kotikunnan viranomaisiin,
vaikka oikeampi kohde saattaisi olla Helsingissä tai Brysselissä tai maailmantalouden muutoksissa.
Toisaalta on huomattava, ettei työttömien ryhmä muiden kolmen summakysymyksen osalta eroa huo-
mattavasti työntekijöiden ryhmästä. Tässä mielessä ei voida todeta, että työttömyys jotenkin automaat-
tisesti merkitsisi syrjäytymisen alkua.

Sukupuolen osalta suurempia eroja esiintyy ystäväkysymysten ja viranomaisten luotettavuuden osalta.
Molempien kysymysten kohdalla miehet pärjäävät naisia paremmin. Vastausten pohjalta miehillä on
enemmän sekä ystävyyssuhteita että luottamusta viranomaisten toimintaan.

Aluejaolla kasvukeskukset � muu Suomi erot muodostuivat sellaiseksi, että muussa Suomessa osallis-
tutaan erilaisiin vapaaehtois- ja harrastustoiminnan tilaisuuksiin kasvukeskuksia enemmän. Muussa
Suomessa luotetaan myös hivenen enemmän kotikuntalaisiin kuin kasvukeskuksissa. Kasvukeskukset
puolestaan selvästi pärjäävät paremmin ystäväkysymysten osalta ja viranomaisten luotettavuutta ky-
syttäessä.

Aluetasolla yhteenveto on tulosten hajanaisuuden vuoksi hieman vaikeampaa. Yhtenäistä linjaa esimer-
kiksi alueen vaurauden tai muun menestykseen pohjaavan selittäjän mukaan ei löydy. Kehityksen mo-
nimutkaisuuden tähden suoranaisia yleistyksiä kaikissa suhteissa hyvin tai huonosti pärjäävistä maa-
kuntista tai seutukunnista ei voida todeta.

Myöskään keskusalueena toimivan seutukunnan ja ympäröivän maakunnan välillä ei voida vetää yhte-
näistä linjaa. Tietyissä tapauksissa keskusalue pärjää ympäröivää aluetta paremmin, toisinaan tilanne on
päinvastainen. Näin keskusalueiden ja ympäröivien alueiden eroja ei voida liittää esimerkiksi eroihin
ylempien toimihenkilöiden suhteellisessa osuudessa. Kaikilla tarkastelun yliopistoseutukunnilla ylem-
pien toimihenkilöiden osuus vastanneista oli suurempi kuin näitä alueita ympäröivillä alueilla mutta
tästä huolimatta tietyt ympäröivät alueet (maakuntataso) pärjäsivät keskusalueitaan (yliopistoseutu-
kuntataso) paremmin.

Edellä kuvatuttujen taulukoiden osalta voidaan todeta, että niin henkilö- kuin aluemuuttujienkin osalta
löydetään tilastollisesti merkittävää eroa niin harrastus-, ystävä- kuin luottamuskysymystenkin suhteen.
Tällä tavalla ei kuitenkaan päästä kovin pitkälle. Eroja on joka suuntaan mutta mitkä niistä ovat toisia
merkityksellisempiä? Ovatko tilastollisesti merkitykselliset erot oleellisia kuvattavan ilmiön kannalta?
Painavatko henkilömuuttujat aluemuuttujia enemmän? Seuraavassa on yritetty löytää vastausta näihin
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kysymyksiin. Analyysitavaksi on valittu logistinen regressiomalli, jossa selitettävänä muuttujana pide-
tään vuoroin harraste-, ystävä- ja luottamuskysymyksiä. Selittäjinä on käytetty kuvioissa käytettyjen
muuttujien ohella muitakin alueen kehittyneisyyttä kuvaavia muuttujia.

Taulukossa 1 on kuvattu paras vapaaehtois- ja harrastustoimintaan osallistumista selittävä tulos. Taulu-
kossa on mitattu todennäköisyyttä kuulua niihin, jotka ovat saaneet yli neljä pistettä summamuuttuja
HARRASTUS:sta. Taulukossa esitetyllä tavalla muuttujia on jouduttu rajaamaan monessa mielessä.
Sosioekonomisen muuttujan käyttöä sellaisenaan joudutaan rajaamaan ensinnäkin siksi, että joissain
ryhmissä havainnot eivät riitä. Toiseksi sosioekonomista muuttujasta joudutaan pudottamaan osa pois
ikämuuttujan samanaikaisen mukana pitämisen vuoksi. Tämä siksi, että kolmikymppisten joukossa on
suhteellisen vähän eläkeläisiä tai työkyvyttömiä. Ikämuuttujaa on puolestaan käsitelty sosioekonomisen
muuttujan vuoksi paljolti siksi, että sekä nuorissa että vanhoissa ikäluokissa on vähän korkeasti koulu-
tettuja.

Taulukossa 1 positiivinen kerroin (B) viittaa siihen, että muuttujan mukanaolo lisää todennäköisyyttä
kuulua niihin, jotka ovat saaneet yli 4 pistettä HARRASTUS:sta. Vastaavasti Exp(B) kuvastaa muuttu-
jan suhteellista tärkeyttä yhtälössä � mitä suurempi Exp(B) on, sitä tärkeämpi muuttuja on. Kunkin
muuttujan kohdalla yksi ryhmä on jätetty vertailukategoriaksi eli sen kerroin on asetettu nollaksi. Yh-
den muuttujan sisäiset vertailut tehdään suhteessa tähän vertailukategoriaan. Näin esimerkiksi sosio-
ekonomisen muuttujan ryhmiä verrataan työntekijöihin.

Taulukon 1 perusteella voidaan siis todeta, että sosioekonomisen muuttujan osalta ylemmillä toimihen-
kilöillä on suurin todennäköisyys kuulua aktiivisiin vapaaehtois- ja harrastustoimintaihmisiin. Ikä-
muuttujan osalta 38-47-vuotiaat vaikuttavat aktiivisimmilta, samoin miehet naisia aktiivisimmilta. Mu-
kaan otetun alueen btv-kehitystä (bkta:n, työpaikkojen ja väestön määrän kehitys suhteutettuna koko
maan vastaavaan suhteelliseen kehitykseen) kuvaavan muuttujan mukaan taantuvilla alueilla asuvilla
on suurin todennäköisyys kuulua vapaaehtois- tai harrastustoiminnan suhteen aktiivisiin. Muuttujien
vahvuuden vertailussa (Exp(B)) henkilömuuttujat vaikuttavat selvästi voimakkaammilta kuin mukaan
otettu alueellista kehitystä kuvaava muuttuja.

Taulukko 1: vapaaehtois- ja harrastetoiminta (HARRASTUS)

B s.e. Wald sig. Exp(B)
työtön 0,196 0,446 0,197 0,657 1,216
yl.toimihenkilö 1,462 0,265 30,327 0,000 4,315
al.toimihenkilö 0,782 0,288 7,354 0,007 2,186
työntekijä 0
25-37-vuotias -0,564 0,258 4,786 0,029 0,569
38-47-vuotta 0,319 0,217 2,163 0,141 1,375
48-55-vuotta 0
mies 0,506 0,197 6,570 0,010 1,658
nainen 0
kasvava alue -0,830 0,235 12,513 0,000 0,436
sinnittelevä alue -0,333 0,229 2,109 0,146 0,717
taantuva alue 0
vakio -3,014 0,302 99,441 0,000 0,049

-2 Log Likelihood = 828,593
Nagelkerke R2 = 0,09
N= 1 419

Tuloksia tulkitessa pitää kuitenkin muistaa yleistettävyyden rajat. Ensinnäkin testiarvojen mukaan yh-
tälöllä ylipäätään pystytään ennustamaan kovin huonosti. Selitysasteeksi saadaan vaivaiset 9 prosenttia.
Tämä viittaa ilmiön vaikean tavoitettavuuden lisäksi siihen, ettei käytössä ole tarpeeksi hyviä selittäviä



50

muuttujia. Muiden muuttujien käytettävissäolo voisi vaikuttaa selitysasteen nousun lisäksi nyt mukaan
otettujen selittävien muuttujien poistipahtamiseen tai ainakin suhteellisten voimakkuuksien heilahtelui-
hin. Toisekseen taulukossa 1 mukanaolevien muuttujien sisäisten ryhmien tilastollista eroa joudutaan
suhteuttamaan kertoimien melko suuriin keskivirheisiin. Keskihajontakriteerien (2*(+/- keskivirhe))
mukaan tulkiten voidaan tulkita vain, että miehet kuuluvat naisia todennäköisemmin aktiivisiin vapaa-
ehtois- ja harrastustoimintaan osallistujiin. Lisäksi sosioekonomisen muuttujan osalta vastaava tulkinta
voidaan tehdä ylempien ja alempien toimihenkilöiden suuremmasta todennäköisyydestä suhteessa
työntekijöihin � sen sijaan ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä työttömien välillä ei voida ei
voida vallitsevan tilastollisesti merkitsevää eroa kyseisen aktiivisiin harrastajiin kuulumisen todennä-
köisyyden suhteen.

Taulukossa 2 on esitetty vastaava estimointi ystäväkysymysten suhteen. Tällä kerta rajaus on tehty nii-
den välille, jotka ovat saaneet YSTÄVÄstä ali tai yli 2 pistettä. Jako on tehty jonkinlaisen selitysvoi-
man löytämiseksi mutta saattaa valintana jonkinasteisesti vääristää tilannetta - toisin valittu raja olisi
tuottanut toisenlaisia tuloksia. Toisaalta muita rajoja kokeiltaessa mallin ennustettavuuden kanssa alkoi
olla vielä suurempia vaikeuksia. Joka tapauksessa valitun mallin selitysaste saatiin hivenen paremmaksi
kuin vapaaehtois- ja harrastustoimintaa haarukoidessa.

Taulukko 2: ystäväkysymykset (YSTÄVÄ)

B s.e. Wald sig. Exp(B)
työtön -0,570 0,271 4,444 0,035 0,565
yl.toimihenkilö 1,183 0,258 20,987 0,000 3,264
al.toimihenkilö 1,097 0,270 16,559 0,000 2,996
työntekijä 0
25-37-vuotias 1,176 0,238 24,503 0,000 3,243
38-47-vuotta 0,612 0,219 7,845 0,005 1,844
48-55-vuotta 0
mies -0,746 0,203 13,495 0 0,474
nainen 0
kasvukeskus -0,565 0,195 8,412 0 0,569
muu Suomi 0
vakio 1,975 0,231 73,226 0 7,206

-2 Log Likelihood = 827,502
Nagelkerke R2 = 0,125
N= 1 403

Sosioekonomisen muuttujan suhteen ylempien ja alempien toimihenkilöiden todennäköisyys kuulua
hieman enemmän ystäväsuhteita omaavien joukkoon on selvästi suurempi kuin työttömillä ja työnteki-
jöillä. Ylempiä ja alempia toimihenkilöitä yhtäältä sekä työntekijöitä ja työttömiä ei kuitenkaan ryhmi-
nä voi erottaa toisistaan. Tässä suhteessa sosioekonomiset ryhmät jakautuvat kahteen kastiin. Iän suh-
teen vanhin ikäluokka jää selvästi huonoimmaksi ryhmäksi. Sen sijaan kahta muuta ikäryhmää ei voida
erottaa toisistaan. Muitten tulosten mukaan miehillä ja kasvukeskuksissa asuvilla on pienempi todennä-
köisyys kuulua niiden joukkoon, jotka ovat saaneet vähintään kaksi pistettä YSTÄVÄssä.

Varsinkin työttömien ja miesten suhteen tilanne vaikuttaa taulukon 2 ja kuvion 17 tapauksissa erilai-
selta. Kuviossa 17 miehet pärjäävät naisia paremmin muiden esitettyjen rajojen osalta. Samaten työttö-
mien tilanne olisi todennäköisesti erilainen, mikäli estimoinnin rajaksi olisi otettu YSTÄVÄssä 6-7
pistettä saaneiden joukko. Taulukossa 2 esitettyjä tuloksia on siis tulkittava tämänkin kaltaisten rajoi-
tusten läpi.
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Taulukossa 3 on kuvattu luottamusta kotikuntalaisiin. Tässä tapauksessa on yritetty ennustaa todennä-
köisyyttä vastauksille 1 ja 2 eli sille, että vastaaja on �täysin samaa mieltä� tai �jokseenkin samaa
mieltä� kotikuntalaisten luotettavuudesta (Kuviot 19 ja 20).

Selittämisen aste jää jälleen kovin vaatimattomaksi, vajaaseen yhdeksään prosenttiin. Eroina löydettiin
ylempien ja alempien toimihenkilöiden ero työttömistä ja työntekijöistä. Sosioekonomisen aseman mu-
kaan vastaajat jakautuvat tässäkin tapauksessa kahteen kastiin. Sukupuolen mukaan miehillä on naisia
suurempi todennäköisyys kuulua kotikuntalaisiinsa luottavien joukkoon. Aluemuuttujana mukaan otettu
seutukunnan btv-kehitystä kuvaavan muuttujan mukaan todennäköisyys kuulua kotikuntalaisiinsa luot-
tavien joukkoon oli suurinta sinnittelevissä seutukunnissa. Aluemuuttujan osalta eri btv-alueiden eroja
ei kuitenkaan voida pitää tilastollisesti merkittävästi toisistaan eroavina.

Taulukko 3: Luottamus kotikuntaisiin

B s.e. Wald sig. Exp(B)
työtön -0,155 0,207 0,564 0,453 0,856
yl.toimihenkilö 1,253 0,170 54,660 0,000 3,502
al.toimihenkilö 1,028 0,165 39,043 0,000 2,796
työntekijä 0
mies 0,424 0,129 10,813 0,000 1,528
nainen 0
kasvava alue -0,300 0,151 3,955 0,047 0,741
sinnittelevä alue 0,134 0,159 0,706 0,401 1,143
taantuva alue 0
vakio 0,390 0,149 6,819 0,009 1,477

-2 Log Likelihood = 1584,273
Nagelkerke R2 = 0,088
N= 1 418

Taulukossa 4 on kuvattu epäluottamusta viranomaisiin. Taulukossa siis tarkastellaan todennäköisyyttä
sille, että vastaaja kuuluu niihin, jotka ovat kuvioissa 21 ja 22 vastanneet �jokseenkin eri mieltä� tai
�täysin eri mieltä�. Luottamusta tulkitaan käänteisesti lähinnä siitä syystä, ettei toisin päin tulkiten löy-
detty oikein minkäänlaisia eroja. Vastausten samankaltaisuus juontuu luultavimmin kysymyksen yleis-
luontoisuudesta. Joka tapauksessa käänteisestikin tulkiten selitysvoima jää jälleen kovin ohueksi, vajaa-
seen kuuteen prosenttiin.

Sosioekonomisen muuttujan suhteen todennäköisyydet ilmenevät edellisten tarkastelujen peilikuvina.
Työttömät näyttävät kuuluvan muita selvemmin niihin, joilta ei luottamusta kotikunnan viranomaisiin
riitä. Sosioekonomisen muuttujan osalta kertoimiin nähden suhteellisen suurten keskivirheiden tähden
tämänkaltaista johtopäätöstä ei kuitenkaan tilastollisessa mielessä voi johtaa. Sukupuolen osalta mie-
hillä vaikuttaa löytävän enemmän luottamusta viranomaisten tasapuoliseen ja luotettavaan palveluun.
Aluemuuttujan kohdalla kasvavien alueiden seutukunnat eroavat muista suuremman luottamuksensa
ansiosta. Kahta muuta btv-seutukuntablokkia, sinnittelevää ja taantuvaa aluetta, ei sen sijaan voi tilas-
tollisesti luotettavasti erottaa toisistaan.
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Taulukko 4: Epäluottamus viranomaisiin

B s.e. Wald sig. Exp(B)
työtön 0,148 0,221 0,448 0,503 1,160
yl.toimihenkilö -0,484 0,172 7,886 0,005 0,616
al.toimihenkilö -0,438 0,170 6,635 0,005 0,645
työntekijä 0
mies -0,466 0,134 12,040 0,001 0,627
nainen 0
kasvava alue -0,653 0,161 16,474 0,000 0,521
sinnittelevä alue -0,203 0,155 1,723 0,189 0,816
taantuva alue 0
vakio -0,571 0,154 13,808 0 0,565

-2 Log Likelihood = 1489,500
Nagelkerke R2 = 0,057
N= 1 419

Kaiken kaikkiaan summamuuttujien monimuuttujatarkastelusta jäi käteen ilmiön moniulottuvuus. Se-
lityksen aste jäi hyvin alhaiseksi ja selityksessäkin hajonnan osuus suureksi. Käytössä olleiden selittäji-
en avulla ilmiöihin päästiin kehnosti käsiksi. Tässä suhteessa varsinkin erilaisten ristiintaulukointien
merkittävyyksien painottamista tulisi välttää � yhteen muuttujaan keskittyminen saattaa vakuuttaa esit-
täjänsä mutta johtanee todennäköisesti hyvin onttoon ja perusteettomaan asetelmaa.

Työtä eteenpäin vievänä tuloksena voidaan pitää henkilö- ja aluemuuttujien keskinäistä suhdetta ku-
vastavia viitteitä. Henkilömuuttujat havaittiin vaikutukseltaan aluemuuttujia voimakkaammiksi harras-
tus- ja ystäväkysymysten sekä kotikuntalaisten luottamusta koskevien kysymysten osalta. Yritettäessä
selittää epäluottamusta kotikunnan viranomaisiin selittäjät havaittiin tasaveroisiksi. Joka tapauksessa
alueellakin siis havaittiin olevan oma merkityksensä. Näitäkin tuloksia on pidettävä ehdollisina siinä
mielessä, ettemme tiedä mitä muuttujien merkitykselle tapahtuisi lisäselittäjien mukaanoton jälkeen.
Emme esimerkiksi tiedä muuttuisiko alueen merkitys, mikäli päästäisiin testaamaan henkilökohtaisten
tulojen osuutta vastaajien mielipiteisiin.

P a x t o n i n  k o k e i l u n  s o v e l l u s

Paxton konkretisoi ajatuksensa perinteisellä nelikentällä. Hänelle sosiaalinen pääoma toteutuu siellä
missä sekä objektiiviset ihmisten keskinäiset yhteydet että subjektiiviset ominaisuudet � luottamus,
vastavuoroisuus, positiiviset emootiot � ovat korkealla tasolla.

Seuraavassa kokeilussa on lähdetty koemielessä tavoittelemaan Paxtonin nurkkaratkaisuja yhdistämällä
sekä harrastus-, ystävä- että molemmat luottamuskysymykset yhdeksi summamuuttujaksi. Kaikkiin
neljään kysymykseen �korkea� kategoriaan yltäneet ovat silloin niitä, joilla on sosiaalista pääomaa.
Tullakseen luokitelluksi niihin, joilla on �sosiaalista pääomaa� on vastaajan siis täytynyt saada kysy-
myksessä HARRASTUS vähintään kolme pistettä, kysymyksessä YSTÄVÄ vähintään neljä pistettä
sekä täytynyt luottaa (�täysin samaa mieltä� tai �jokseenkin samaa mieltä�) sekä kotikunnan asukkai-
siin että viranomaisiin. Luottamusta kuvataan näin ollen paitsi ystäväkysymyksillä (in-group trust)
myös luottamuksella abstrakteihin systeemeihin, kuten kotikunnan asukkaisiin tai kotikunnan päättäjiin
(between-groups trust). Toisaalta objektiivisia siteitä kuvataan harrastustoiminta-aktiivisuuden kautta.
Näin päästään ainakin kokeilemaan eri ulottuvuuksia samanaikaisesti huomioonottavaa muuttujaa. Ra
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Kuvio 23: Sosiaalinen pääoma (henkilömuuttujat)
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Kuvio 24: Sosiaalinen pääoma (aluemuuttujat)
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jat ainakin HARRASTUS ja YSTÄVÄ �kysymysten suhteen olisi voitu asettaa toisinkin, tiukemmiksi.
Rajat osoittautuivat kuitenkin yllättävän tiukoiksi jo mainitunkaltaisina.

Samassa yhteydessä on mitattu myös negatiivista �sosiaalista pääomaa�. Hypoteesina on siis tavallaan
tutkia löytyykö jonkin muuttujan suhteen todella vähäistä sosiaalisen pääoman tasoa. Vaikkei tätä eri-
koisen heikkoa sosiaalisen pääoman tasoa voitaisikaan pitää varsinaisesti yhteiskuntaa nakertavana
ilmiötä, kyetään tätä kautta ainakin hahmottelemaan minkä asteisesti ja mihin tätä negatiivista sosiaa-
lista pääomaa on päässyt kertymään. Tässä negatiivinen sosiaalinen pääoma on määritelty eräänlaisena
negatiivisena nurkkaratkaisuna. Sitä on vastaajalla, joka on saanut HARRASTUS kysymyksestä nolla
pistettä, YSTÄVÄ kysymyksestä korkeintaan yhden pisteen ja jolta ei löydy luottamusta (�jokseenkin
eri mieltä� tai �täysin eri mieltä�) sen paremmin kotikuntalaisiin kuin kotikunnan viranomaisiinkaan.
Taaskin raja olisi voitu vetää tiukemmaksi esimerkiksi kysymyksen YSTÄVÄ suhteen mutta tässäkin
suhteessa rajat ovat kyllin tiukat jo näin asetettuina.

Paxtonin tutkimukseen verrattuna tässä käytetyt menetelmät ovat sikäli kevyempiä, ettei tässä tutki-
muksessa kyetä tarkastelemaan selittäjien ja selitettävän kahdensuuntaisia vaikutuksia. Samaten Paxto-
nin tärkeänä pitämä hajonta jää puutteellisesti käsitellyksi.

Paxtonmukaelman tulokset on kuvattu taulukoissa 23 ja 24. Valitulla muodostustavalla mukaan noin 8
prosenttilla vastaajista on varsinaista sosiaalista pääomaa. Vastaavasti noin vajaalla prosentilla vastaa-
jista on määritellyn kaltaista negatiivista sosiaalista pääomaa.

Kuvion 23 mukaan eri ikäryhmien kesken erot ovat selviä tarkasteltaessa positiivista sosiaalista pää-
omaa. Eniten sosiaalista pääomaa on 35-54-vuotialla, vähinten puolestaan 25-34- sekä yli 65-vuotialla.
Negatiivista sosiaalista pääomaa on kolmella vanhimmalla ikäluokalla hieman koko maan keskiarvoa
enemmän. Kolmella nuorimmalla ikäryhmällä negatiivista sosiaalista pääomaa ei ole käytännössä lain-
kaan. Negatiivisen pääoman suhteen havainnot jäävät niin pieniksi, että yksikin negatiivisen sosiaalisen
pääoman pilttuuseen kategorioitu vastaaja saattaa painaa paljon. Tästä syystä negatiiviseen sosiaaliseen
pääomaan on kokeilunakin suhteuduttava varauksellisesti.

Sosioekonomisen muuttujan suhteen erot ovat vielä selvempiä. Positiivisen sosiaalisen pääoman osalta
maan keskimääräisen paremmalle puolelle pääsevät vain ylemmät ja alemmat toimihenkilöt. Samalla
käy ilmi näiden kahden ryhmän yliedustus aineistossa. Mikäli nämä ryhmät esiintyisivät aineistossa
oikealla painollaan, olisi koko maan keskiarvo jonkin verran pienempi. Joka tapauksessa erityisen vä-
hän positiivista sosiaalista pääomaa näyttää olevan omaa kotia hoitavilla ja työkyvyttömillä tai työky-
vyttömyyseläkkeellä olevilla. Selvästi koko maan keskiarvosta jäävät myös työntekijät ja työttömät.
Negatiivisen sosiaalisen pääoman suhteen joukosta erottuvat työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläk-
keellä olevat, maatalousyrittäjät sekä työttömät.

Sukupuolen mukaan kuvattuna miehet pärjäävät jonkin verran paremmin. Eroa miesten hyväksi kertyy
vajaat neljä prosenttiyksikköä. Sen sijaan negatiivisen sosiaalisen pääoman suhteen ei eroja sukupuol-
ten välillä löytynyt.

Kuvion 24 mukaan kasvukeskusten ja muun Suomen kesken välille ei synny minkäänlaista eroa. Tai
erot ovat niin merkityksettömiä, ettei niiden pohjalta voi johtaa minkäänlaisia päätelmiä sen paremmin
positiivisen kuin negatiivisenkaan sosiaalisen pääoman suhteen.

Sen sijaan maakuntien välisessä tarkastelussa hajonta on melko suurta. Ahvenanmaa esiintyy tässäkin
omassa kastissaan. Kuvion mukaan Ahvenanmaalla ei ole lainkaan sosiaalista pääomaa. Muutoin maa-
kunnista selvimmin yli koko maan keskiarvon nousevat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kanta-Häme,
Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa ja Uusimaa. Koko maan keskiarvon alle jäädään selvimmin Pohjois-
Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa.  Etelä-Savo, Kanta-
Häme ja Itä-Uusimaa erottuvat maakunniksi, joissa on muita enemmän negatiivista sosiaalista pää-
omaa.
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Maakuntatarkastelussa erottuu ensinnäkin Etelä-Savon muita huonompi pärjääminen. Etelä-Savon vas-
taajien joukossa on sekä keskimääräistä vähemmän positiivista sosiaalista pääomaa omaavia että kes-
kimääräistä enemmän negatiivista sosiaalista pääomaa omaavia. Toisaalta Itä-Uudellamaalla on keski-
määräistä enemmän sekä positiivista että negatiivista sosiaalista pääomaa omaavia.

Yliopistoseutukunnista keskimääräistä suurempaa positiivinen sosiaalinen pääoma on Jyväskylässä,
Tampereella ja Turussa. Huomattavasti keskimääräisen alle jäädään Rovaniemen, Joensuun ja Lap-
peenrannan seutukunnissa. Negatiivista sosiaalista pääomaa on muita seutukuntia enemmän Turussa,
Joensuussa ja Jyväskylässä.

Seutukuntatarkastelussa Joensuu on Etelä-Savon kaltainen alue siinä mielessä, että seutukunta pärjää
kehnosti kahdessa suhteessa. Joensuussa on muita vähemmän niitä, joilla positiivista sosiaalista pää-
omaa sekä muita enemmän niitä, joilla on negatiivista sosiaalista pääomaa. Toisaalta Jyväskylän ja Tu-
run seutukunnissa on muita enemmän sekä positiivista että negatiivista sosiaalista pääomaa.

Myös maakunta ja seutukuntatarkastelut menevät osittain ristiin. Maakunnista erityisesti Lapissa, Poh-
jois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa sosiaalinen pääoma on korkeampi kuin näiden maakuntien keskuk-
sissa Rovaniemellä, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Toisaalta toisensuuntainen eroa, keskuksen sosi-
aalinen pääoma korkeampi kuin maakunnan, on havaittavissa Keski-Suomen ja Pirkanmaan tapauksis-
sa. Näin ajatus siitä, että alueiden keskukset vetäisivät koko alueen sosiaalista pääomaa korkeammaksi,
ei saa yksiselitteistä tukea.

Kuvioiden avulla voidaan tutkia myös pärjääminen ja sosiaalisen pääoman määrän välistä yhteyttä.
Luotisuoran putnamilaisesti sosiaalisen pääoman ja pärjäämisen (yhteiskunnallisen aseman, alueen vau-
rauden) tulisi olla yhteydessä toisiinsa. Yhteyttä voidaan tulkita lähinnä sosioekonomisen muuttujan
sekä aluemuuttujien osalta.

Sosioekonomisen muuttujan osalta ylempien toimihenkilöiden tarkastelussa pärjääminen sekä toisaalta
varsinkin työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien heikko pärjääminen voi olla merkki
yhteiskunnallisen aseman ja sen mukanaan tuomien tekijöiden (vaurauden, riippumattomuuden aste)
sekä sosiaalisen pääoman välisestä yhteydestä. Ajatuksena on, että yhteys olisi juuri yhteiskunnallisesta
asemasta sosiaaliseen pääomaan tai että tästä seuraisi joko hyvä tai huono kehä � ylemmillä toimihen-
kilöillä on yhteiskunnallisen asemansa tukemana muita enemmän sosiaalista pääomaa ja tässä suhteessa
vaikutukset olisivat molemmansuuntaisia. Yhteiskunnallinen pärjääminen ja positiivisen sosiaalisen
pääoman kasaantuminen tukevat toisiaan.

Toisaalta aluemuuttujien suhteen vastaavan kaltaista yhteyttä ei ole nähtävissä. Esimerkiksi Lapissa,
Pohjois-Karjalassa tai Etelä-Karjalassa yleinen tulotaso on selvästi alhaisempi kuin Uudellamaalla. Li-
säksi Uudellamaalla positiivisen sosiaalisen pääoman tarkastelussa parhaiten pärjänneiden ylempien
toimihenkilöiden osuus vastaajista on selvästi suurempi kuin muualla Suomessa. Tämä ei kuitenkaan
merkitse sitä, että Lapissa, Pohjois-Karjalassa tai Etelä-Karjalassa olisi Uuttamaata heikompi positiivi-
sen sosiaalisen pääoman taso. Kääntäen korkea positiivisen sosiaalisen pääoman taso ei suoraan ilmene
pärjäämisenä tai alueen vaurautena.

Sosioekonomisenkaan muuttujan suhteen tilanne ei ole yksioikoinen. Uudellamaalla ylemmistä toimi-
henkilöistä positiivista sosiaalista pääomaa oli 15 prosentilla. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-
Savossa, Pohjanmaalla ja Lapissa ylemmistä toimihenkilöistä yli 25 prosentilla oli positiivista sosiaa-
lista pääomaa. Pohjois-Savon vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä puolestaan vain vajaalla 6 pro-
sentilla oli positiivista sosiaalista pääomaa. Seutukuntatasollakin löydettiin tässä suhteessa huomattavia
eroja. Turun seutukunnassa 21,2 prosentilla vastanneista ylemmistä toimihenkilöistä oli positiivista
sosiaalista pääomaa kun vastaava osuus Kuopiossa oli vain vajaat 8 prosenttia. Edelleen kasvukeskus-
ten ylemmistä toimihenkilöistä vajaalla 15 prosentilla oli positiivista sosiaalista pääomaa � muun Suo-
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men ylemmistä toimihenkilöistä positiivista sosiaalista pääomaa oli 20 prosentilla. Tämän perusteella
alueeseen näyttää liittyvän jotain mitattavan ilmiön kannalta merkityksellistä.

Iänkin suhteen löydettiin selviä eroja saman sosioekonomisen ryhmän sisältä. Esimerkiksi ylempien
toimihenkilöiden osalta 55-64-vuotiaista yli 23 prosentilla ja 45-55-vuotiaista 22 prosentilla oli positii-
vista sosiaalista pääomaa � 35-44-vuotiaiden osalta suhde tipahtaa 12 prosenttiin. Toisaalta alempien
toimihenkilöiden osalta juuri 35-44-vuotiailla on selvästi eniten sosiaalista pääomaa. Näin yhden sosio-
ekonomisen muuttujan sisällä sosiaalisen pääoman jakautuminen näyttäytyy erilaisena kuin pelkästään
ikämuuttujaa tarkastelemalla voisi luulla. Työntekijöiden ja työttömien osalta kovin selviä eroja ei
puolestaan löydy.

Sosiaalista pääomaa sukupuolen mukaan tarkasteltuna erityisen selvää eroa sosiaalisen pääoman sosio-
ekonomisen muuttujan sisäistä jakautumista löydettiin alempien toimihenkilöiden osalta. Alempiin
toimihenkilöihin kuuluvista miehistä 21 prosentilla oli sosiaalista pääomaa mutta naisista vain reilulla 6
prosentilla. Samanlaista miesten suurempaa sosiaalista pääomaa löydettiin myös työttömien (miehistä
8,2 prosentilla, naisista 4,6 prosentilla) ja työntekijöiden (miehistä 7,9 prosentilla, naisista 3,0 prosen-
tilla) ryhmissä. Ylempien toimihenkilöiden kohdalla tämänkaltaista sukupuolieroa ei puolestaan löy-
detty.

Yllämainitut auttavat hahmottamaan kuinka monimutkaista ilmiötä tässä on yritetty tavoittaa. Tavallaan
tämä tarkoittaa sitä, ettei myöskään alueen merkitystä sosiaalisen pääoman ilmenemisessä voida sulkea
pois. Ei tiedetä, liittyykö esimerkiksi edellä mainittu ylempien toimihenkilöiden eri alueilla eri asteinen
sosiaalisen pääoman taso johonkin tässä tavoittamattomaan henkilöön liittyvään (tulot, tms.) selittävään
muuttujaan vai itse alueeseen jonkinasteisena hyvän kehän mahdollistajana.

Seuraavassa on joka tapauksessa yritetty selvittää mitkä tekijät vaikuttavat tässä yhteydessä nimettyyn
paxtonmukaelmaksi nimettyyn sosiaaliseen pääomaan. Analyysitavaksi on taas valittu logistinen reg-
ressiomalli, jossa selitettävänä muuttujana pidetään sosiaalista pääomaa dikotomisena muuttujana � sitä
siis on tai ei ole. Selittäjäksi kokeiltiin erilaisia sekä vastaajan henkilöön että alueeseen liittyviä muut-
tujia.

Alla on kuvattu kaksi suurin piirtein samansisältöistä ja yhtä �hyvin� selittävää mallia. Ensimmäiseen
malliin valikoituivat sosioekonominen asema, ikä, sukupuoli ja seutukunnan vetovoima. Toiseen seutu-
kunnan vetovoiman sijaan seutukunnan btv-asema. Jälkimmäinen malli on otettu mukaan lähinnä sen
aluemuuttujan tarkemman jaon vuoksi. Molempien mallien muuttujia on jouduttu rajaamaan luonnolli-
sista syistä. Rajaukset ovat samat kuin eri ulottuvuuksien summamuuttujienkin yhteydessä. Ensinnä-
kään sosioekonomisessa muuttujassa ei ikämuuttujan tähden ole voitu pitää mukana eläkeläisiä eikä
työkyvyttömiä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia. Toisaalta ikäluokkia on jouduttu rajaamaan uudel-
leen sosioekonomisen muuttujan tähden � vanhimmissa ja nuoremmissa ikäluokissa esimerkiksi ylem-
pien toimihenkilöiden edustus jää liian pieneksi. Edelleen paljolti näiden rajausten johdosta pien- ja
maatalousyrittäjien sekä omaa kotia hoitavien ryhmät jäävät liian pieniksi, jotta ne voitaisiin ottaa mu-
kaan analyysiin.
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Taulukko 5: sosiaalinen pääoma 1

B s.e. Wald Sig. Exp(B)
työtön -0,033 0,431 0,006 0,939 0,968
yl.toimihenkilö 1,223 0,237 26,596 0,000 3,397
al.toimihenkilö 1,007 0,247 16,553 0,000 2,737
työllinen 0
25-37-vuotta -0,616 0,223 7,613 0,006 0,540
38-47-vuotta 0,061 0,196 0,098 0,754 1,063
48-55-vuotta 0
mies 0,802 0,186 19,531 0,000 2,231
nainen 0
kasvukeskus -0,457 0,181 6,405 0,011 0,633
muu Suomi 0
vakio -2,953 0,256 132,804 0,000 0,052

-2 Log likelihood = 978,382
Nagelkerke R Square = 0,083
N= 1 420

Taulukko 6: sosiaalinen pääoma 2

B s.e. Wald Sig. Exp(B)
työtön -0,020 0,431 0,002 0,963 0,980
yl.toimihenkilö 1,256 0,238 27,883 0,000 3,510
al.toimihenkilö 1,037 0,249 17,412 0,000 2,822
työntekijä 0
25-37-vuotias -0,609 0,223 7,435 0,006 0,544
38-47-vuotta 0,069 0,197 0,122 0,727 1,071
48-55-vuotta 0
mies 0,812 0,182 19,894 0,000 2,252
nainen 0
kasvava alue -0,560 0,202 7,689 0,006 0,571
sinnittelevä alue -0,035 0,234 0,022 0,882 0,966
taantuva alue 0
vakio -2,902 0,275 111,127 0,000 0,055

-2 Log likelihood = 979,182
Nagelkerke R Square = 0,082
N= 1 420

Malleissa kunkin muuttujan viimeinen kategoria on nollaksi kiinnittämällä asetettu vertailuryhmäksi.
Mitä suurempi kerroin on, sitä suurempi on myös todennäköisyys kuulua niihin, joilla on positiivista
sosiaalista pääomaa. Joka tapauksessa todennäköisyys kuulua niihin, joilla on sosiaalista pääoma kas-
vaa sosiaalisen aseman myötä � ylempien ja alempien toimihenkilöiden kertoimet eroavat selvästi
työttömistä ja nollaksi asetetuista työntekijöistä. Iän suhteen tilanne ei ole näin yksioikoinen. 25-37 �
vuotiaat kuuluvat tulosten mukaan epätodennäköisemmin niihin, joilla sosiaalista pääomaa mutta kahta
muuta ikäluokkaa ei voida erotella toisistaan. Kertoimista voidaan lisäksi päätellä, että sosioekonomi-
sella muuttujalla on suurempi vaikutus sosiaalisen pääoman kannalta.

Taulukon 5 perusteella todennäköisyydet kuulua niihin, joilla on sosiaalista pääomaa lasketaan seuraa-
vasti:

p = [1/(1+e-Z)], missä Z =  vakio + ikäryhmä + sosioekonominen ryhmä + sukupuoli + aluemuuttuja
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eli esimerkiksi

p(48-55 �vuotias muualla Suomessa asuva ylempi toimihenkilö mies) = [1/(1+e-0,867)] =  0,2959 eli
vajaat 30 prosenttia.

Vastaavasti

p(25-37-vuotias työtön kasvukeskuksessa asuva nainen) = [1/(1+e-4,059)] =  0,0169 eli vajaat 2 
prosenttia.

Itse asiassa erot eivät kuitenkaan ole näin selviä. Suurten keskivirheiden tähden esimerkiksi taulukossa
5 eroja (ja niihin liittyviä todennäköisyyksiä kuulua niihin joilla on sosiaalista pääomaa) eri sosioeko-
nomisen aseman tai ikäluokkien kesken ei voida pitää tilastollisesti merkittävinä (turvamarginaali +/- 2
* keskivirhe). Sen sijaan sukupuolen ja aluemuuttujan suhteen erot säilyvät huolimatta turvamarginaa-
lista � miehillä ja muussa Suomessa asuvilla on suurempi todennäköisyys kuulua niihin, joilla on sosi-
aalista pääomaa kuin naisilla kasvukeskuksissa asuvilla.

Kertoimien suhteellinen tärkeys näkyy Exp(B) �sarakkeessa. Tulosten mukaan sosioekonomisella ase-
malla ja sukupuolella on suurin vaikutus. Iän ja asuinpaikan merkitys on suurin piirtein yhtäläinen. Joka
tapauksessa tuloksena voi pitää sitä, että henkilömuuttujilla on sosiaaliseen pääomaan suurempi vaiku-
tus kuin asuinalueella. Tässä mielessä alueen merkitys muotoutuu erilaiseksi kuin esimerkiksi Putnamin
Italia-tutkimuksissa. Aluetta ei sinällään voi pitää merkittävimpinä hyvän tai huonon syklin aikaansaa-
jana mutta sillä kuitenkin on oma merkityksensä. Tuloksena voi pitää myös miesten selvästi suurempaa
todennäköisyyttä kuulua niihin, joilla on positiivista sosiaalista pääomaa. Edelleen �taantuva� Suomi
pärjää tarkastelussa kasvukeskuksia paremmin.

Taulukon 6 kuvauksen mukaan tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin taulukossa 5. Erotuksena on se,
että kasvukeskus � muu Suomi �jaottelun tilalle on otettu alueen suhteellista bkta:n, työpaikkojen ja
väestön kehitystä kuvaava muuttuja (liite C). Muuttuja tavallaan kuvaa samaa asiaa mitä kasvukeskus-
ten yhteydessä mitattiin, erona on hieman hienoviritteisempi jaottelu. Tulokset ovat kuitenkin taulukon
5 sanomaa vahvistavia. Positiivisen suhteellisen kehityksen seutukunnissa (eli kasvukeskuksissa) sosi-
aalisen pääoman taso on heikompi kuin suhteellisesti jälkeenjääneillä seutukunnilla.

Taulukoissa 6 erot seutukuntamuuttujien kesken ovat niin pieniä suhteutettuina varsin suuriin keskivir-
heisiin, ettei eroja todennäköisyyksissä voida pitää tilastollisesti merkittävinä. Sen voi kuitenkin suh-
teellisen turvallisesti sanoa, ettei taulukon 6 tulosten perusteella keskusalueiden sosiaalinen pääoma ole
suurempaa kuin esimerkiksi pahasti taantuvien alueiden. Tältä osin ennakko-oletukset eivät pidä paik-
kaansa. Muutoin taulukossa 6 kuvattujen muuttujien tilanne on sama kuin taulukossa 5 � tilastollisesti
merkittäviä eroja löydetään sukupuolen mutta ei löydetä sosioekonomisen aseman tai ikäluokan suh-
teen.

Y h t e e n v e t o a

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään vapaaehtois- ja harrastustoiminnan aktiivisuuteen, ystäväpiirin
laajuuteen sekä kotikuntalaisia ja kotikunnan päättäjiä kohtaan tunnettuun luottamukseen liittyviä teki-
jöitä. Selitystä haettiin sekä henkilö- että aluemuuttujien avulla. Aluemuuttujina käytettiin mm. maa-
kuntajakoa, yliopistoseutukuntia ja seutukunnan suhteellista kehitystä. Henkilömuuttujina mukana pi-
dettiin vastaajan ikää, sosioekonomista asemaa ja sukupuolta. Aluemuuttujan mielekkyys selittäjänä ei
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tarkoita sitä, että itse alueelle annettaisiin itsenäinen asema. Alue itsessään ei oleteta selittävän sosiaali-
sen pääoman suuruutta tai pienuutta vaan pikemminkin paljastaa alueeseen liittyvän jotain sellaista,
mitä ei käytössä olleiden henkilömuuttujien avulla kyetä tavoittamaan.

Selittäviä muuttujia peilattiin ensin vasten yksittäisiä kysymyksiä kuviomuodossa. Lähestymistavan
tarkoituksena oli vastausten jakautumien selvittäminen itselle ja muille. Yritettiin siis löytää tietynlaista
linjaa, toistuvaa rakennetta, jonka pohjalta yleistettävien johtopäätösten tekeminen olisi mielekästä.
Selvimmät erot niin vapaaehtois- ja harrastetoiminnan kysymysten (HARRASTUS), ystäväkysymysten
(YSTÄVÄ) kuin luottamuskysymystenkin suhteen saatiin sosioekonomisten ryhmien välille. Erot oli-
vat huomattavia kuitenkin myös muiden esitettyjen mittareiden osalta, joten kuvioesityksen perusteella
on vaikea hahmottaa minkä selittävän muuttujan mukaan tulkintaa tulisi johtaa. Toisaalta vaikka eri
selittäjien osalta kysymyksestä toiseen toistuvien rakenteiden löytäminen osoittautui hankalaksi. Näin
kävi erityisesti aluemuuttujien osalta.

Kunkin ulottuvuuden � osallistumisaktiivisuuden, ystäväpiirin laajuuden ja luottamuksen � suhteen
selitystä haettiin myös monimuuttujamallien avulla. Tärkein havainto tässä suhteessa liittyi mallien
heikkoon selitysvoimaan. Käytettävissä olevilla selittäjillä päästään käytännössä vain raapaisemaan
pintaa. Löydetyn selityksen ja käytettyjen selittäjien puitteissa voitiin kuitenkin päätellä, että henkilö-
muuttujat ja erityisesti sosioekonominen asema ovat tutkittujen ilmiöiden kannalta huomattavasti alue-
muuttujia tärkeämpiä tekijöitä.

Tutkimuksessa kokeiltiin myös kahdesta summamuuttujasta ja kahdesta luottamuskysymyksestä raken-
nettua yhdistelmämuuttujaa (omaa versiotamme Paxtonin ideasta), jolla yritettiin tavoittaa monivivah-
teisempaa �positiivista ja negatiivista sosiaalista pääomaa�. Tulosten mukaan erot havaittiin huomatta-
viksi. Henkilömuuttujien kohdalla 35-44-vuotiailla sekä 45-54-vuotiailla havaittiin niiksi ikäryhmiksi,
joilla on eniten sosiaalista pääomaa. Sosioekonomisen muuttujan suhteen ylemmät toimihenkilöt nousi-
vat selvästi muiden yläpuolelle ryhmäksi, jolla on eniten sosiaalista pääomaa. Heikoiten ryhmistä pärjä-
sivät työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat. Tällä ryhmällä, kuten myös maatalousyrittä-
jillä ja työttömillä oli muita ryhmiä enemmän negatiivista sosiaalista pääomaa. Työttömien ja varsinkin
työkyvyttömien tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kohdalla heikossa pärjäämisessä voi halutessaan
nähdä viitteitä jonkinasteisesta syrjäytymiskehityksestä. Sukupuolten osalta miesten keskuudessa ha-
vaittiin olevan selvästi enemmän niitä, joilla on positiivista sosiaalista pääomaa.

Aluemuuttujien osalta kasvukeskusten ja muun Suomen kesken ei havaittu eroja sosiaalisen pääoman
kasautumisessa. Maakuntatarkastelun mukaan muita paremmin pärjäsivät Lappi, Pohjois-Karjala, Ete-
lä-Karjala, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi. Sosiaalisen pääoman määrässä muista jälkeen jäätiin
Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Satakunnassa. Yliopistoseutu-
kuntien osalta parhaiten pärjäsivät Jyväskylän, Tampereen ja Turun seutukunnat. Toisaalta näissä seu-
tukunnaista varsinkin Turussa myös negatiivisen sosiaalisen pääoman suhde oli selvästi muuta maata
korkeampi. Muista selvästi jälkeen jäätiin Rovaniemen, Oulun, Joensuun ja Lappeenrannan seutukun-
nissa. Näiden aluemuuttujien osalta yhteiskunnallisten hierarkioiden löytäminen on vaikeampaa. Maa-
kuntien osalta tietyissä köyhemmillä alueilla on myös keskimääräistä heikompi sosiaalisen pääoman
taso ja vastaavasti joilla varakkaammilla alueilla keskimääräistä suurempi sosiaalisen pääoman taso.
Tämänkaltaisten yhteyksien yleistettävä johtaminen on kuitenkin hankalaa, kyseenalaistakin.

Yhtä muuttujaa syvemmälle sosiaalisen pääoman selittämisessä koetettiin päästä logistisen regressio-
mallin avulla. Tässä yhteydessä osa muuttujakohtaisessa tarkastelussa mielenkiintoisiksi havaituista
selityksen lähteistä jouduttiin poistamaan riittämättömien havaintojen tähden. Esimerkiksi sosioekono-
mista muuttujaa jouduttiin typistämään huomattavasti. Samaten maakuntamuuttujan analyysissa muka-
na pitäminen muodostui kestämättömäksi. Näin osa selityksestä tavallaan hukataan. Osaltaan tämän-
kaltaisten rajausten johdosta analyysissä ei päästy kovin syvälle. Parhaiten ilmiötä selittävän logistisen
regressiomallin avulla päästiin kovin vaatimattomaan reilun kahdeksan prosentin selitysasteeseen. Syi-
nä kehnoon selitysvoimaan voidaan omien rajausten ohella pitää rajallisten selittäjien sekä itse selitet-
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tävän ilmiön moniulotteisuutta. Sosiaalinen pääoma, tässä kuvatulla tavalla typistettynäkään, ei taivu
helposti selitettäväksi.

Edellä mainittu muistaen tutkimuksen tuloksista voidaan mainita tietynlaisen yhteiskunnallisen kerros-
tuneisuuden havaitseminen. Hiukan kärjistäen sosiaalista pääomaa on eniten niillä, joiden asema yh-
teiskunnassa ei muutoinkaan ole kehno. Iän mukaan erona löydettiin, että 25-37-vuotialla on 38-47-
sekä 48-55-vuotiaita pienempi todennäköisyys kuulua niihin, joilla on sosiaalista pääomaa. Edelleen
tulosten mukaan miehillä on suurempi todennäköisyys kuulua niihin, joilla on sosiaalista pääomaa. Ai-
noana aluemuuttujana mukaan saadun kasvukeskukset � muu Suomi �muuttujan mukaan kasvukeskuk-
sissa asuvilla on heikompi todennäköisyys kuulua niiden joukkoon, joilla on sosiaalista pääomaa.

Yllämainittujen tulosten yksioikoista yleistämistä on syytä varoa. Esimerkiksi iän ja sosioekonomisen
muuttujan suhteen suuret keskihajonnat vaikeuttavat tulosten todistusvoimaa. Sen verran voidaan joka
tapauksessa yleistää, että henkilöön liittyvät muuttujat havaittiin aluemuuttujia selitysvoimaisemmiksi.
Aluemuuttujalla on kuitenkin oma merkityksensä. Tulosten pohjalta ei voida vetää sen suuntaisia joh-
topäätöksiä, että sosiaalinen asema ja alueen vauraus vahvistaisivat toistensa vaikutuksia eli siis että
taantuvilla alueilla asuva työtön itsestään selvästi omaisi vähemmän sosiaalista pääomaa kuin rikkaalla
keskusalueella asuva työtön. Tätäkin voidaan pitää jonkinasteisena osoituksena ilmiön monivivahtei-
suudesta.
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L i i t t e e t

A.  Jyväskylän  lama j a  luot tamus-  pro jekt in  kuntakyselyn  luot tamusta
koskeneet  kysymykset

Luottamus suomalaisessa yhteiskunnassa

Seuraavassa on joukko väittämiä tai kysymyksiä, jotka käsittelevät luottamustanne suomalaisen yhteis-
kunnan eri ihmisryhmiin. Toivomme että punnitsette vastausta hu9olella , jotta saisimme oikeaan käsi-
tyksen suomalaisen yhteiskunnan ihmisryhmien suhteista.

35. Aikaisemmin ihmiset luottivat toisiinsa nykyistä enemmän. (täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa
mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä)

36. Kuvitellaan, että istutte täpötäydellä uimarannalla ja haluatte uimaan. Pyytäisittekö teille ennestään
tuntematonta naapuria katsomaan tavaroitanne, jos hän on (vastausvaihtoehdot: epäröimättä, vähän
epäröiden, en osaa sanoa, paljon epäröiden, en pyytäisi)

1.suomalainen
2.suomenruotsalainen,
3.romani,
4.saamelainen,
5.inkeriläinen,
6.venäläinen,
7.ruotsalainen,
8.virolainen

37.Kertokaa paljonko tunnette luottamusta alla lueteltuja henkilöitä /ryhmiä kohtaan. (vastausvaihtoeh-
dot: luotan erittäin paljon, melko paljon, en osaa sanoa, melko vähän, en lainkaan)

1.oma perhe
2.ystäväperjhe
3.naapurinne
4.työtoverinne
5.koulu-/tai opiskelutoverinne
6.esimiehenne/työnjohtajanne
7.suomalainen henkilö, jota ette tunne
8.ulkomaalainen henkilö, jota ette tunne

38. Ajatellaan että istutte kahvilassa vieraalla paikkakunnalla ja joudutte hetkeksi jättämään matkatava-
ranne muiden silmälläpidon alaiseksi.

39. Missä määrin koette luottavanne vieraisiin ihmisiin (vastausvaihtoehdot: erittäin paljon, melko pal-
jon, en osaa sanoa, melko vähän, en lainkaan)
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1.Lapissa
2.Keski-Suomessa
3.Varsinais-Suomessa
4.Savossa
5.Karjalassa
6.Helsingissä
7.Hämeessä
8.Ahvenanmaalla
9.Satakunnassa
10.Pohjanmaalla

B.  Oto ksen es i t t e ly :  kohd ejoukko j a  ka to

Alkuperäisen kyselyn kohdejoukko oli maakunnittain ja iän mukaan ositettu satunnaisotos 15-74 �vuo-
tiaasta väestöstä siten, että myös väestöltään pienimmistä maakunnista saatiin riittävä määrä haastatte-
luja. Otoskoko oli noin 3500. Aineisto painotettiin maakunnittain (ja iän mukaan) vastaamaan Suomes-
sa asuvaa väestöä.

Haastatteluun osallistui 2959 henkilöä, joten vastausprosentti oli 84,4 prosenttia (taulukko 7). Kadon
(546 henkilöä) suurimmat ryhmät muodostivat ne henkilöt, jotka kieltäytyivät haastattelusta tai joita ei
useista yrityksistä huolimatta tavoitettu.

Taulukko 7 : Tutkimuksen kato ja ylipeitto

Alkuperäinen kohdejoukko: 3512

Ylipeitto:
- kuollut 2
- muuttanut pysyvästi ulkomaille 5

Lopullinen kohdejoukko 3505 100 %

Kato:
- kieltäytyi 192 5,5 %
- ei tavoitettu 266 7,6 %
- haastattelua ei voitu tehdä kielen vuoksi 17 0,5 %
- ei kykene vastaamaan 32 0,9 %
- muu kato 39 1,1 %

Kyselyyn vastanneita: 2959 84,4 %

Taulukossa 8 on kuvattu analyysin kohteiksi otettujen muuttujien otoskoot, vastaajien määrän sekä
vastausprosentit. Mukaan on lisäksi liitetty muuttujien jakaumat analyysipainolla kertomisen jälkeen.
Analyysipaino on laskettu siten, että alkuperäisestä tasakiintiöidystä ositetusta otannasta on palautettu
koko maata edustava painotus. Analyysiä varten painot on skaalattu vastaajien lukumäärällä. Painotuk-
sissa konsultointiapua on antanut Kari Djerf.
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 Taulukko 8: Tutkimuksen kohdejoukko ja vastausprosentit

kohdejoukko otos vastanneet vastaus-% painotettu vastanneet

15-24 �vuotiaat 660 566 85,8 520
25-34 �vuotiaat 602 508 84,4 521
35-44 �vuotiaat 666 535 80,3 604
45-54 �vuotiaat 787 675 85,8 652
55-64 �vuotiaat 504 436 86,5 428
65-74 �vuotiaat 293 239 81,6 234

työtön 223 193
opiskelija/varusmies 370 353
työkyvytön, työkyvyttömyyseläkkeellä 157 166
eläkkeellä 334 319
hoitaa omaa kotia 81 78
maatalousyrittäjä 85 66
pienyrittäjä 43 35
ylempi toimihenkilö 411 526
alempi toimihenkilö 492 520
työntekijä 656 606

mies 1766 1468 83,1 1507
nainen 1746 1491 85,4 1452

kasvuseutu 602 496 82,4 1215
muu Suomi  2905 2463 84,8 1744

Uusimaa 186 149 80,1 757
Varsinais-Suomi 184 147 79,9 255
Satakunta 186 174 93,5 136
Kanta-Häme 183 138 75,4 93
Pirkanmaa 189 159 84,1 257
Päijät-Häme 185 149 80,5 114
Kymenlaakso 183 157 85,8 108
Etelä-Karjala 182 159 87,4 79
Etelä-Savo 189 166 87,8 96
Pohjois-Savo 186 157 84,4 144
Pohjois-Karjala 183 170 92,9 98
Keski-Suomi 185 160 86,5 148
Etelä-Pohjanmaa 182 158 86,8 109
Pohjanmaa 182 157 86,3 97
Keski-Pohjanmaa 131 114 87,0 40
Pohjois-Pohjanmaa 183 151 82,5 202
Kainuu 176 156 88,6 52
Lappi 183 154 84,2 111
Itä-Uusimaa 161 117 72,7 50
Ahvenanmaa 93 67 72,0 14

Helsingin sk. 140 710
Turun sk. 91 159
Tampereen sk. 105 169
Lappeenrannan sk. 76 37
Kuopion sk. 71 64
Joensuun sk. 86 50
Jyväskylän sk. 80 71
Vaasan sk. 73 45
Oulun sk. 80 106
Rovaniemen sk. 58 37

Sosioekonominen muuttuja on muodostettu vastausaineistosta, joten sille on saatavissa vain todellisten
vastanneiden määrät. Myöskään yliopistoseutukuntien osalta ei tiedetä suunnitellun otoksen kokoa.
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Vastausprosenttien osalta eri maakuntien ja yliopistoseutukuntien kesken on näkyvissä huomattavia
eroja. Maakunnista Ahvenanmaa, Itä-Uusimaa ja Kanta-Häme jäivät selvästi keskimääräisen vastausta-
son alapuolelle. Vastaavasti Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa vastausprosentit nousivat huomattavan
korkeiksi. Seutukunnittain samankaltaisiksi vastabooleiksi muodostuivat yhtäältä Turun seutukunta
keskimääräistä heikomman vastaustason edustajana sekä toisaalta Joensuun, Oulun ja Rovaniemen
seutukunnat jonkin verran korkeamman vastaustason edustajina.

C. Aluemuuttu j ien  koodaukset

Kasvukeskukset vs. muu Suomi

Kasvuseutukunnat: Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Oulu
Muu Suomi: muut seutukunnat

BTV-seutukunnat

Kasvava alue: Helsinki, Salo, Oulu

Sinnittelevä alue: Lohja, Turku, Rauma, Pori, Riihimäki, Luoteis-Pirkanmaa, Kotka-Hamina, Lappeen-
ranta, Imatra, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Äänekoski, Pohjoisten seinänaapurit, Härmänmaa, Vaasa,
Jakobstadsregionen, Kaustinen, Kokkola, Lakeus, Raahe, Ylivieska, Maarianhamina, Föglö

Taantuva alue: Tammisaari, Porvoo, Loviisa, Turunmaa, Vakka-Suomi, Loimaa, Kaakkois-Satakunta,
Pohjois-Satakunta, Hämeenlinna, Forssa, Kaakkois-Pirkanmaa, Etelä-Pirkanmaa, Itä-Pirkanmaa, Koil-
lis-Pirkanmaa, Pohjois-Pirkanmaa, Lounais-Pirkanmaa, Lahti, Itä-Häme, Kouvola, Länsi-Saimaa, Kär-
kikunnat, Mikkeli, Juva, Savonlinna, Joroinen, Pieksämäki, Ylä-Savo, Koillis-Savo, Varkaus, Sisä-
Savo, outokumpu, Ilomantsi, Keski-Karjala, Pielisen-Karjala, Kehys-Kainuu, Kajaani, Kaakkoinen
Keski-Suomi, Keuruu, Jämsä, Saarijärvi, Viitasaari, Suupohja, Eteläinen seinänaapuri, Kuusiokunnat,
Järviseutu, Kyrönmaa, Sydösterbottens kustregion, Ii, Siikalatva, Nivala-Haapajärvi, Koillismaa, Rova-
niemi, Kemi-Tornio, Torniolaakso, Koillis-Lappi, Tunturi-Lappi, Pohjois-Lappi

Kasvukeskusten ja muun Suomen jako on tietysti omalla tavallaan mielivaltainen. Kasvukeskuksiin
olisi voitu nostaa joku muukin. Jako nojautui pääosin väestönkehitykseen.

Btv-seutukuntajako on tehty vuosien 1988-1997 välisen seutukunnan suhteellisen kehityksen pohjalta.
Btv-muuttuja on muodostettu suhteuttamalla alueen bkt:n kehitys, alueen työpaikkojen kehitys sekä
alueen väestökehitys koko maan vastaavaan kehitykseen mainittuna ajanjaksona. Indikaattorin kolmelle
osatekijälle on annettu yhtä suuri painoarvo. Muuttujaan liittyy taaskin tiettyä mielivaltaisuutta siinä
mielessä, että tarkasteluajankohdaksi olisi voitu valita esimerkiksi viime vuosien kehitys ja tämä olisi
tietyllä tavalla vaikuttaa käytettyyn luokitteluun. Samaten luokittelujako olisi sisällön puolesta tavallaan
pitänyt tehdä neliluokkaiseksi (neljänteen luokkaan kaikkein pahiten taantuvat alueet). Tähän ei kuiten-
kaan menty puhtaasti siksi, ettei pahiten taantuvilta alueilta (pieniä laita-alueiden seutukuntia) ollut
käytettävissä riittävästi vastauksia analyysin läpiviemiseksi.


