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YHTEISKUNTAVASTUU
Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen 
yhteiskunnalliseen vastuuseen 

Lukijalle

Tämä kirja on syntynyt monen eri tieteenalan ja käytännön asian-
tuntijan yhteistyönä ja se muodostaa siten laajan poikkitieteellisen 
näke myksen yhteiskuntavastuun aihepiiristä sekä teoreettisella että 
käytännöllisellä tasolla. Artikkelit rajoittuvat yhteiskunta vastuun 
tarkastelussa yritysten ja julkisen hallinnon näkökulmiin alaotsi-
kon mukaisesti. Näin ollen kirjan teemojen ulkopuolelle jäävät ns. 
kolmannen sektorin organisaatiot sekä poliittinen vastuukeskustelu. 
Yksilön vastuullisuutta käsitellään lähinnä yrityksen tai julkisyhtei-
sön sisäisen toiminnan näkökulmasta. Uskon kirjan antavan uusia vi-
rikkeitä yhteiskuntavastuun soveltamiseksi yrityksissä sekä poikivan 
uusia mielenkiintoisia tutkimushaasteita. 

Yhteiskuntavastuulle on selvä tilaus 2000-luvun alun länsimai-
ses sa yhteiskunnassa. Tähän kehitykseen on vaikuttanut sekä 
1980-luvun voimakas taloudellinen noususuhdanne, joka korosti 
yksi löllisyyttä ja omien etujen tavoittelun hyväksyttävyyttä, että 
nousua seurannut taloudellinen taantuma, jossa yksilöt pyrkivät pitä-
mään huolta omasta selviytymisestään. Yksilöllisyyden kautta seuraa 
yleensä kollektivismi. Yhteiskuntavastuuseen liittyy yhteisöllisyyttä, 
halua toimia vastuullisena yrityksenä, organisaationa tai kansalaisena 
yhteiskunnassa sekä halua tehdä enemmän yhteisen hyvän vuoksi 
kuin mitä minimitaso edellyttää. Yhteiskuntavastuun kantamainen 



tuottaa ennen kaikkea henkisiä palkkioita, mutta eivät taloudelliset 
palkkiotkaan ole poissuljettuja. 

Yhteiskuntavastuun teema kulkee läpi kirjan punaisena lankana 
moni syisenä ja monisärmäisenä ilmiönä, joka kytkee toisiinsa liike-
taloudelliset mekanismit, globalisaation, vakuutusjärjestelmät sekä 
yksityisen ja julkisen sektorin. Artikkeleissa vastuullisuuden teemaan 
kytkeytyvät kiinteästi ns. pehmeämmät muuttujat kuten eettisyys, 
luottamus ja arvot. 

Kirja etenee yhteiskuntavastuuta yleisesti pohtivista artikkeleista 
vakuutusjärjestelmiin liittyvän vastuullisuuden tarkasteluun. Tämän 
jälkeen käsitellään yrityksiä vastuun kantajina ja lopuksi edetään glo-
baa lille tasolle.

Johdantopuheenvuorossaan Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo 
Kalpala luo katsauksen yhteiskuntavastuun merkitykseen yritystoimin-
nassa ja erityisesti vakuutusalalla. Tämän puheenvuoron hän piti 
aihet ta käsittelevässä seminaarissa 23.4.2002 Tampereella. Tämän ja 
muiden seminaarin alustuksina toimineiden puheenvuorojen pohjalta 
päätettiin kirjoittaa tämä kirja, jossa pääjohtaja Kalpalan lisäksi kah-
deksan muuta kirjoittajaa ovat pohtineet yhteiskuntavastuun teemaa, 
kukin omasta näkökulmastaan.

Professori Ari-Veikko Anttiroiko käsittelee syvällisesti yhteiskunta-
vastuun teoreettisia ja käsitteellisiä määrittelyjä artikkelissaan tarjo-
ten siinä hyvinkin poikkitieteellisestä näkökulmasta tehdyn koosteen 
alueen kirjallisuuteen luoden siten vahvan teoreettisen pohjan kirjan 
muille artikkeleille. Hän käsittelee myös yhteiskuntavastuuseen liit-
tyviä tutkimuksellisia näkökohtia. Hän keskustelee asiantuntevasti 
yhteis kuntavastuun eri tasoista ja kerroksista sekä yksityisellä että jul-
kisella sektorilla sekä käy läpi yhteiskuntavastuun määrittelyprosessin 
keskeiset elementit ja sen edellyttämät velvoitteet. Anttiroiko näkee 
yhteiskuntavastuun juuri 2000-luvulla suurena haasteena, johon kyt-



key tyvät niin globalisaatioon kuin kestävään kehitykseen sekä tieto-
yhteiskuntaan liittyvät kehityssuunnat.

Neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen pohtii omassa kir-
joituksessaan vastuullisuuskysymyksiä yksityisen ja julkisen sektorin 
muuttuvien roolien kautta. Artikkelinsa erityistarkastelun kohteeksi 
hän on valinnut sosiaaliturvan, jota hän lähestyy luontevasti euroop-
palaisen sosiaaliturvan järjestämistä käsittelevien mallien avulla. Ar-
tikkelissa tuodaan esiin muutospaineet yksityisen ja julkisen sektorin 
välillä sekä näitä sektoreita erottavat perinteiset paradigmat. Lopuksi 
käsitellään uudistuvia pelisääntöjä, joiden avulla sosiaaliturvaa kos-
keva uudenlainen yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on 
mahdollista toteuttaa.

Viestintäjohtaja Reijo Ollikainen sitoo yhteiskuntavastuun käsit tee-
seen yhteisvastuun. Hän näkee Suomen sopimusyhteiskuntana, jossa 
monet uudistukset toteutetaan ns. kolmikantaperiaatetta noudattaen. 
Tämä periaate kytkee yhteen sekä poliittiset etupiirit että ammattiyh-
distysliikettä ja yritystoimintaa edustavat vaikuttajat. Hän laajentaa 
perspektiiviä käsittelemällä kolmiportaista sosiaali turvan mallia ja 
sen toteutumista eri maissa. Ollikaisen mielestä vakuutus on paitsi 
riskin jakamista myös vastuun jakamista, jossa etenkin taloudellisen 
vastuullisuuden merkitys on suuri ja ulottuu poikkeuksellisen pit-
källe. Tämä toteutuu mm. eläke- ja muissa henkilövakuutuksissa, 
joissa vakuutusorganisaation on kyettävä vastaamaan huutoonsa 
vuo si kymmentenkin kuluttua. Lisäksi suurten pääomien liikutteli-
joina vakuutusyhtiöt voivat tasoittaa maltillisella sijoituspoli tii kalla 
markkinoiden vaihteluja, mutta äkkinäisillä liikkeillä myös aiheuttaa 
niitä. Suurvahinkojen ja katastrofien varalta vakuutusyhtiöt joutu-
vat etsimään suojaa toisistaan, mikä tapahtuu erilaisten poolien ja 
jälleen- tai edelleenvakuutusten sekä myös yhteisvastuusäännösten 
kautta. 



Tutkimuspäällikkö Seija Ilmakunnas ja erikoistutkija Eila Tuomi-
nen keskittyvät artikkelissaan työeläkevakuutukseen liittyviin vas-
tuul lisuuskysymyksiin. He tarkastelevat kansalaisten luottamusta 
eläke turvaan ja työeläkeuudistuksen vaikutusta tähän kehitykseen. 
Lisäksi he valottavat eläketurvan tasoa ja eläkeuudistuksen vaikutuk-
sia. He tuovat esille työeläkkeisiin liittyvän ns. sukupolvisopimuksen, 
joka perustuu sukupolvien väliseen ketjuun; ansiotyössä käyvät suku-
polvet osallistuvat kunkin ajan järjestelmän eläkkeiden rahoitukseen 
ja saavat itse aikanaan eläkkeelle jäädessään eläketurvan vastaavin 
järjestelyin. Sopimus on uusien haasteiden edessä eläkeläisten mää-
rän kasvaessa ja pienten ikäluokkien korvatessa suuret ikäluokat työ-
elämässä. Ilmakunnas ja Tuominen luovat uskoa kantavaan periaat-
teeseen: työeläkkeen tulee taata kohtuullinen kulutustaso. Lopuksi 
he käyvät keskustelua, ovatko eläketasoon ja kulutustasoon liitetyt 
tavoitteet saavutettu.

Pääjohtaja Kari Neilimo nostaa yhteiskuntavastuun osaksi käytän-
nön johtamisjärjestelmää. Hän pohtii, miten hyvyys sopii kovaan busi-
nek seen ja liittää vastuukysymykset markkinatalouden kehitysmeka-
nismeihin. Hän toteaa, että ihmisyyteen kuuluu olennaisena osana 
hyvän ja pahan erottaminen toisistaan ja kutsuu vastuullista yritystä 
ihmiskasvoiseksi markkintalousyritykseksi. Niin ikään hänen mieles-
tään etiikkaa ja businesta ei pidä erottaa toisistaan, sillä pitkällä täh-
täyksellä korkeaa yritysetiikkaa noudattavat yritykset menestyvät ja 
omistajien sekä muiden sidosryhmien ja yritysten toimintamallien 
välillä olevat ristiriitaisuudet minimoituvat. 

Omassa artikkelissani olen kytkenyt yhteiskuntavastuun ja etii-
kan käsitteet toisiinsa ja keskustelen niiden avulla vakuutusyhtiön 
käy tännön tason ratkaisuista sekä tuon esiin useita esimerkkejä vas-
tuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä vakuutusyhtiön arjen tasolla. 
Kytken artikkelini sekä TT:n että Carrollin jaotteluun ja tuon niiden 
kautta teoreettista jäsennystä käytännön kysymyksiin. Ehdotan, että 



vastuullisuus ja eettisyys luovat luottamusta ja tuon myös esille yksi-
lön merkityksen yrityksen vastuullisena toimijana.

Dosentti Arto Suominen esittää tuoreita ajatuksia henkilöriskien 
hallinnasta ja niiden kytkeytymisestä yhteiskuntavastuun teemaan. 
Hän esittää uusia haasteita, kuten henkilöstön uudistumisen ja osaa mi-
sen säilymisen sekä varhaisen työstä poisjäännin eliminoimisen. Hän 
näkee, että henkilöstöriskien hallinta on aikaan sidottu ja pai no piste 
on nyt selvästi muuttunut eläkkeelle siirtymisen nopeuttami sesta siir-
tymisen hidastamiseen. Hän keskustelee ikäjohtamisen tärkeydestä ja 
toteaa, että palkkiotkaan eivät yksin riitä pitämään työvoimaa poissa 
eläkeputkesta. Lopuksi artikkeli tuo esiin henkilöstöriskien koko kir-
jon ja liittää niiden hallinnan osaksi turvallisuusjohtamista. 

Professori Ilari Karppi laajentaa yhteiskuntavastuun käsitteen 
globaaliksi taloudelliseksi toimintatavaksi. Hän kysyy: kenelle yh-
teiskuntavastuu kuuluu? Edelleen hän pohtii, mihin yhteiskuntaan 
yhteiskuntavastuu kohdistuu ja kiinnittyy, kun talouden prosessit 
muuttuvat yhä kelluvammiksi ja yritykset tähtäävät globaaleihin 
johtoasemiin sekä läsnäoloon kaikilla keskeisillä markkina-alueilla 
ja kaikissa maanosissa? Artikkelin missiona on jäsentää globaalita-
louden rajapinnoilla tavattavia, yritysten ja muiden organisaatioiden 
yhteiskuntavastuun toteuttamista haastavia ilmiöitä. Karppi ottaa 
esille yritykset maastamuuton filttereinä ja vaikuttajina työvoiman 
liikkuvuuteen. Hän toteaa maailmantalouden koostuvan nykyisenä 
globalisaation aikakautena yhtäältä kehittyneistä ja voimakkaasti 
kasvavista ja toisaalta vähemmän kehittyneistä ja heikkojen kasvue-
dellytysten alueista. Artikkelissa käsitellään myös globaalitalouden 
arvoketjuja ja globaalia teknologiajohtajuutta. 



Uskoakseni keskustelu yhteiskuntavastuusta jatkuu aktiivisena ja 
moniulotteisena. Alueelle kaivataan käsitteellisen tarkastelun lisäksi 
empiirisiä tutkimuksia yhteiskuntavastuun käytännön toteutuksesta 
sekä malleja yhteiskuntavastuun soveltamisesta eri yhteisöihin ja ti-
lanteisiin. Siis aitoa vastuullisuutta!

Tampereella lokakuussa 2003

Raija Järvinen
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Asmo Kalpala

JOHDANTOPUHEENVUORO

Yhteiskuntavastuun kantaminen tarkoittaa yritykseen kohdistamien 
odotusten täyttämistä. Yritys, joka lupaa olla yhteiskunnan vastuul-
linen jäsen sitoutuu toimimaan eettisesti. Se sitoutuu kestävään kehi-
tykseen, joka luo tasapainon talouden, ihmisen, ja ympäristön välille. 
Pohjimmiltaan kysymys on arvoista ja arvojärjestyksestä, siitä millä 
hinnalla yritys pyrkii täyttämään perustehtäväänsä, taloudellisen 
hyvinvoinnin luomista.

On selvää, että arvot ovat aina henkilökohtaisia – tai tässä yhtey-
dessä yrityskohtaisia. Ne ovat aina myös paikkaan ja aikaan sidottuja, 
vaikka harjoitettaessa yritystoimintaa kansainvälistyvässä taloudessa 
eurooppalaisilla yhteismarkkinoilla on aivan yhtä selvää, että ainakin 
eurooppalaisten yritysten arvot lähenevät toisiaan. Yritysten yhteis-
kunnallisesta vastuusta käytävä keskustelu vaikuttaa sekin tähän 
suuntaan. Jotta yritysten vastuunkantotahtoa ja -kykyä voidaan 
verrata, on löydettävä yhteisiä eurooppalaisia näkemyksiä arvopoh-
jaisista tavoitteista.

Keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta on jo saanut virallisia 
muotoja – mm. EU:n komissio on antanut oman tiedonantonsa, jota 
Euroopan parlamentti käsittelee. Samalla käytettävä käsitteistö on 
alkanut vakiintua. Yhteiskuntavastuu jaetaan kolmeen osa-alueeseen, 
taloudellisen ja sosiaaliseen vastuuseen sekä vastuuseen ympäristöstä. 
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Yrityksen toimintaa halutaan arvioida näiden osa-alueiden yhteisvai-
kutuksen perusteella.

On selvää, että yrityksen pitää asettaa etusijalle taloudellisen 
vastuun kantaminen. Yrityksen on vastattava omistajien tuotto-odo-
tuksiin ja tuotettava taloudellista lisäarvoa yhteiskuntaan. Vastuulli-
nen yritys ei kuitenkaan pyri tuottoon hinnalla millä hyvänsä, vaan 
kestävän kehityksen ehdoilla. Tällainen toimintatapa tuottaa myös 
omistajille pitkällä aikavälillä parhaan tuloksen.

Vakuutusyhtiön taloudellinen menestys perustuu pitkälti sijoitus-
toiminnan onnistumiselle. Eettinen, sosiaalisesti vastuullinen sijoitta-
minen onkin tärkeä työväline vakuutusyhtiölle, joka haluaa olla vas-
tuullinen yrityskansalainen. Suomessa vakuutusyhtiöiden sijoitukset 
vastaavat 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Näin suurten sijoit-
tajien toimintaperiaatteilla on suuri painoarvo. Vakuutusyhtiöiden 
sijoitustoiminnalta on perusteltua vaatia sosiaalista vastuullisuutta 
myös siksi, että vakuutusyhtiön sijoittamat varat ovat asiakkailta vas-
tuuvelan kattamiseksi kerättyjä varoja. Ne on siis tarkoitettu palautu-
maan asiakkaille vakuutuskorvauksina ja eläkkeinä.

Yhteiskuntavastuun toinen osa-alue, sosiaalinen vastuu, ulot-
tuu yrityksen sisältä sen ulkopuolelle. Yrityksen sisällä sosiaalinen 
vastuullisuus tarkoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja vastuunkan-
toa työnantajana. Ulospäin vastuullisuus näkyy osallistumisena 
yhteiskunnan ja lähiympäristön kehittämiseen. Se konkretisoituu 
suhtautumisessa eri sidosryhmiin, kuten kuluttajiin, asiakkaisiin ja 
yhteistyökumppaneihin.

Kansainvälisissä määritelmissä sosiaaliseen vastuullisuuteen sisäl-
lytetään usein toimintaa, joka pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 
on julkisen vallan vastuulla. Kun kehitämme yhteiskuntavastuun koti-
maisia määritelmiä, on syytä pitää kiinni siitä, että peruspalvelujen ja 
sosiaalisen turvallisuuden Suomessa ei tulisi perustua hyväntekeväi-
syyteen. Tämä ei sulje pois sitä tärkeää työtä, jota monet suomalaiset 
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yhteisöt tekevät huolehtiakseen lähimmäisistään, kotiseudustaan ja 
elinympäristöstään. Hyvinvointivaltioista keskusteltaessa tulee kyetä 
kuitenkin varmistamaan, ettei siitä muodostu samanlaista doktriinia 
kuin vahvasta markasta 1980-luvulla. Ts. hyvinvointivaltion tulevai-
suus on kiinni kyvystä löytää tehokkaita ja ympäristömuutoksiin 
sopeutuvia ratkaisuja.

Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen ja yhteiskuntavas-
tuun elementeistä ehkä parhaiten tunnettu. Yksinkertaistaen se tar-
koittaa ympäristövaikutusten hallintaa ja luonnonvarojen kestävää 
käyttöä. Ympäristövaikutusten huomioon ottamisessa on suomalai-
sillakin yrityksillä jo pitkät perinteet. Yhteiskuntavastuu-ajattelu ei 
sinänsä tuo tähän mitään uutta. On kuitenkin erinomaista, että 
yhteis kuntavastuukeskustelu korostaa kestävän kehityksen kolmen 
osa-alueen yhteenkuuluvuutta.

Ensimmäinen vaatimus yhteiskuntavastuulliselle yritykselle on, 
että se noudattaa lakeja. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan yrityksen 
on mentävä pidemmälle. Yhteiskuntavastuun kantaminen tarkoittaa 
omaehtoista sitoutumista eettisiin toimintatapoihin. Jokaisen yrityk-
sen on itse asetettava tavoitteensa yhteiskuntavastuun kantamisessa. 
Yrityksen tavoitteena voi olla maineenhallinta, sosiaalinen pääoman 
kehittäminen tai kilpailuedun saavuttaminen.

Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ryhtyi keväällä 2001 kartoitta-
maan, mitä yhteiskuntavastuuseen sitoutuminen käytännössä merkit-
see vakuutusyhtiöille. Asiaa on työstetty työryhmissä ja seminaareissa 
sekä keskusteluissa sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on 
määritellä, mitä erityispiirteitä juuri vakuutustoiminnalla on: Eroaa-
ko vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuu muilla toimialoilla toimivien 
yritysten yhteiskuntavastuusta?

Arvoista puhuttaessa on luonnollista, että jokainen vakuutusyhtiö 
ratkaisee sitoutumisensa yhteiskuntavastuuseen omista lähtökohdis-
taan omalla tavallaan. Koko alan kannalta on kuitenkin hyödyllistä 
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pohtia yhdessä ja sidosryhmiä kuunnellen, mitä vaatimuksia vakuu-
tusyhtiö joutuu itselleen asettamaan, kun se haluaa kehittyä hyväksi 
yrityskansalaiseksi. Onnistuessaan tämä projekti kirkastaa käsitystä 
vakuutuksen ja vakuutusalan tehtävästä yhteiskunnassa.

Yhteiskuntavastuuhanke voi onnistua vain avoimessa vuorovai-
kutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Aitoa yhteiskuntavastuuta ei voi 
syntyä ilman avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Erityisen tärkeätä on 
tehdä myös lakisääteisen vakuutuksen pelisäännöt ymmärrettäväksi 
mahdollisimman laajoille piireille, jotta niistä voidaan käydä aitoa 
yhteiskunnallista keskustelua.



Ari-Veikko Anttiroiko

YHTEISKUNTAVASTUU JA SEN 
MÄÄRITTELYPROSESSI

Johdanto

Yhteiskuntavastuu – haaste 2000-luvulle

Amerikkalaistutkijat Mokhiber ja Weisman1 kirjoittavat, että vuosi 
2002 tullaan muistamaan yhtiöiden tekemien rikosten vuotena. 
Uutiskynnyksiä ylittänyt julkinen kohu nousi erityisesti amerikkalai-
sen energiajätti Enronin konkurssin jälkimainingeissa. Analyytikot 
olivat antaneet konkurssin partaalle ajautuneen yhtiön osakkeille 
osto  suosituksia vuoden 2001 lopulla, vaikka sen todellinen tila olisi 
pitänyt olla nähtävissä jo paljon aiemmin. Toinen suuri ongelma syn-
tyi siitä, että konkurssin myötä myös yrityksen eläkerahasto romahti 
ja työntekijät menettivät siten sen kautta kerätyt eläkkeet. Samainen 
tapaus merkitsi myös kirjanpidon ja ennen muuta tilintarkastuksen 
kriisiä, joka huipentui, kun suuri laskenta-alan konsulttiyhtiö Arthur 
1 Mokhiber & Weisman 2002.
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Andersen tuhosi Enronin tilintarkastukseen liittyviä dokumentteja, 
joilla olisi ollut käyttöä Enronin konkurssiin liittyvissä virallisissa 
käsit telyprosesseissa. Muitakin tapauksia on toki noussut esiin lapsi-
työvoiman käytöstä tilinpäätöstietojen vääristelyyn ja lähipiirikaup-
poihin. Ne ovat heikentäneet ennestäänkin haurasta luottamusta 
suur yritysten toimintatapoihin ja johtamiseen. 

Laajimmillaan kritiikkiä on saanut koko maailmanjärjestelmää 
muo vaava globalisaatio, jota on luonnehdittu vapaamarkkinaideolo-
gian ja sen rakenteiden ulottamiseksi kaikkialle maailmaan. Lisäksi 
länsimaisia yhteiskuntia on syytetty imperialististen rakenteiden yllä-
pitämisestä ja haluttomuudesta vaikuttavasti parantaa kehitysmaiden 
asemaa ja kehitysedellytyksiä. Vastavoimaksi vapaamarkkinaideolo-
gian laajenemiselle on noussut eri muotoja saanut kansalaisaktivismi. 
Esi merkiksi Greenpeace on tuonut globaalit ympäristökysymykset 
esiin räväkästi median kautta2 ja Attac-liike syntyi Ranskassa 1990-
luvun lopulla vastustamaan globaalin talousjärjestelmän epädemo-
kraat tisia ja eriarvoisuutta lisääviä piirteitä3. Kaiken kaikkiaan 
glo baalit ongelmat ja uusia muotoja saanut kansalaisaktivismi ovat 
anta neet uutta pontta yhteiskuntavastuuta korostaville vaatimuksille. 

Yhteiskuntavastuun ongelmiin on reagoitu monella tavalla. Varsin-
kin monikansalliset yhtiöt ovat täsmentäneet sosiaalisen ja eettisen vas-
tuun periaatteitaan ja käyttäneet jopa miljoonia euroja luodakseen 
itses tään mielikuvaa vastuullisina ja ympäristöystävällisinä toimijoi-
na. Yhteiskuntavastuuta on korostettu myös osana yritys- ja ammatti-
etiikkaa, jota ovat edistäneet alan järjestöt ja verkostot. Vuonna 1992 
perus tettu Business for Social Responsibility (BSR) on esimerkki 
kan sainvälisestä organisaatiosta, jonka tehtävänä on auttaa jäsenyri-
tyk siään menestymään niin, että ne samalla kunnioittavat eettisiä 
arvoja, ihmisyyttä, yhteisöjä ja ympäristöä. Euroopassa samantyyp-

2 Castells 1998, 118, 352.
3 Meriläinen 2002.
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pinen järjestö on yritysvetoinen vuonna 1996 perustettu CSR Europe 
-verkosto. Vastaavaa yhteistyötä tehdään mm. joukkotiedotuksen, 
lääketieteen, arkkitehtuurin ja insinööritieteiden sekä tietotekniikan 
alojen ammatillisten yhdistysten ja verkostojen piirissä. 

Myös julkinen sektori on puuttunut vastuun ongelmiin yhä tiukem-
min. Hyvänä esimerkkinä käy Yhdysvallat, jossa yritysten yhteiskun-
tavastuu on viime vuosien kuluessa kuulunut keskeisimpien sisäpoliit-
tisten kysymysten joukkoon. Valkoinen talo nosti maaliskuussa 
2002 agendalle kymmenen kohdan suunnitelman yritysten vastuun 
parantamiseksi ja amerikkalaisten osakkeenomistajien suojelemiseksi. 
Sen perustana on kolme periaatetta: tiedon täsmällisyys ja saatavuus, 
yri tysjohdon vastuullisuus sekä tarkastuksen riippumattomuus4. 
Euroo passa mm. Euroopan komissio on julkaissut tästä teemasta 
vih reän kirjan Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility5. 

Yhteiskuntavastuun kysymykset ovat näkyneet jo pitkään eri muo-
dois saan myös kansainvälisellä tasolla. Keskeisinä foorumeina ovat 
toi mineet erityisesti YK ja sen jäsenjärjestöt. Yhteiskuntavastuun tee-
maa on jo vuosia käsitelty eri muodoissaan myös OECD:n piirissä. 
Jär jestö on esimerkiksi hyväksynyt erilliset ohjeet monikansallisille 
yri tyksille6. Yksi arvovaltaisimmista kansainvälisistä avauksista lienee 
YK:n pääsihteeri Kofi Annanin Maailman talousfoorumissa 1999 
esit tämä the Global Compact -aloite. Hanke käynnistettiin YK:ssa 
vuoden 2000 kesäkuussa. Sen ajatuksena on kutsua yritysjohtajat 
mukaan kansainväliseen yhteistyöhön ja erityisesti antamaan panok-
sensa ihmisoikeuksiin, työelämään ja ympäristöasioihin liittyvien 
asioiden hoitamiseen7. 
4 White House 2003.
5 Suom. Vihreä kirja yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämises-

tä, ks. Euroopan komissio 2001.
6 OECD 2000.
7 The Global Combat 2003.
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Yhteiskuntavastuu tutkimuskohteena

Vaikka yhteiskuntavastuuta sivuavista kysymyksistä on kirjoitettu ja 
keskusteltu paljon eri foorumeilla, nimenomaan ”vastuun” käsitteel-
lis tämistä ajatellen tämä keskustelu ei ole ollut kovin täsmällistä tai 
sel keää8. Jopa yritysten yhteiskuntavastuu, joka lienee kaikkein moni-
puolisin ja laajin vastuudiskurssi, on jäänyt epämääräiseksi ja pinnal-
liseksikin, vaikka se on jo pitkään kuulunut tärkeiden kansainvälisten 
keskusteluteemojen joukkoon9. 

Yleisellä yhteiskunnallisella ja käsitteellisellä tasolla yhteiskunta-
vastuun kysymykset ovat nousseet esiin filosofian (lähinnä moraali- ja 
yhteiskuntafilosofian) sekä tieteentutkimuksen piirissä. Yhteiskunta-
teoreettisina ja osin empiirisinäkin kysymyksinä niitä on käsitelty 
sosiologian piirissä ennen muuta aikalaisanalyysien sekä postmoder-
nia ja riskiyhteiskuntaa koskevien diskurssien yhteydessä. Tuoreet 
yhteiskuntatieteelliset näkökulmat yhteiskuntavastuun kysymyksiin 
ovat pyörineet mm. postmodernia kulttuuria, globalisaatiota, tie-
toyhteiskuntaa sekä uusia hallinnan (governance) ja yhteisöelämän 
muotoja koskevan keskustelun ympärillä. Kansainvälisen politiikan 
ja kehitysmaatutkimuksen piirissä varsinkin globaalin vastuun 
kysy mykset ovat olleet näkyvästi esillä. Yhteiskuntavastuuta koske-
van keskustelun ytimeen kuuluu ymmärrettävistä syistä yrityksen 
taloustiede. Sen ja moraalifilosofian leikkaukseen sijoittuva yritys-
8 Yhteiskuntavastuun vastuu-ulottuvuutta käsitellään yleensä maininnallisesti jonkin 

muun teeman sivujuonteena. Tällaisia yleisiä yhteiskuntavastuuta kehystäviä teemoja 
ovat erityisesti riskiyhteiskunta ja globalisaatio sekä kehitysmaiden ongelmat. Yksi vas-
tuun uusia ulottuvuuksia käsitteleviä suomalaisia teoksia on af Hällström & Raunistola 
1998. Siinä asiaa tarkastellaan globaalin etiikan kannalta. Toinen vastuuteemaa Suomen 
kansainvälisen roolin kautta jäsentävä julkaisu on Rooman klubin Suomen komitean 
toimesta julkaistu Kansainvälinen vastuumme (1995).

9 Yksi harvoja nimenomaan yritysten yhteiskuntavastuuseen keskittyviä suomalaisia 
julkaisuja on Könnölä & Rinne 2001. Yritysetiikkaa käsitteleviä teoksia on niin meillä 
kuin kansainvälisestikin tarjolla huomattavasti enemmän.
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etiikka muodostaa käynnissä olevan keskustelun kannalta keskeisen 
tutkimusalan, minkä lisäksi tätä teemaa on käsitelty mm. yrityksen 
hallinnon ja markkinoinnin piirissä. Tältä osin on syytä muistaa, 
että vaikka yrityksen taloustiede on yhteiskuntavastuun tutkimisen 
kannalta tärkeä oppiala, sen piirissä niin yritysetiikan kuin yritysten 
yhteiskunnallisen vastuunkin tutkimus on jäänyt varsin vähäiseksi. 
Vastaavia professionaalisesti yhteiskuntavastuuta lähestyviä oppialo-
ja ovat mm. kasvatustiede, lääke- ja hoitotiede, sosiaalipolitiikka ja 
sosiaa lityö, ympäristöpolitiikka sekä tiedotusoppi. 

Tässä artikkelissa ’yhteiskuntavastuuta’ lähestytään institutio-
nalistisesti painottuneesta yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. 
Aluksi tarkastellaan yhteiskuntavastuun määrittämisperustoja, min-
kä jälkeen käsitellään yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuun ulot-
tu vuuksia lähinnä yrityksiä koskevan keskustelun valossa. Artik kelin 
lop puosassa hahmotellaan yhteiskuntavastuun määrittelyp rosessia 
eri tyisesti toimijoiden roolien ja po. määrittelyprosessin vaiheiden 
kan nalta.

Yhteiskuntavastuun määrittämisperustat

Yhteiskunnalliset vastuusuhteet muodostavat monimutkaisen ja mo-
nella tavalla hyvin hajanaisen kokonaisuuden. Yhteiskuntavastuuta on 
jo sen vuoksi hankala käsitteellistää. Seuraavassa pohditaan lyhyesti 
yhteiskuntavastuun käsitteen luonnetta. Sen jälkeen hahmotetaan 
tämän vastuun määrittämisen sosiaaliontologista perustaa. Tämä pe-
rusta määrittelee sen, mihin vastuun määrittäminen ankkuroidaan, 
ts. mikä on se legitiimi perusta, jonka varassa voidaan yleensäkin teh-
dä yhteiskuntavastuuta koskevia määrityksiä. Toinen vastuun rajo ja 
määrittelevä tekijä on ideologia eli yhteiskunnallisesti määräyty nyt 
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uskomus- ja arvojärjestelmä, joka pyrkii jäsentämään yksilön roolia 
yhteis kunnassa sekä yhteisöelämän kehittämisen perusteita ja suun-
taa. Lopuksi pohditaan lyhyesti sitä, miten organisaation tehtävät suh-
teutuvat vastuumäärityksen ontologisiin ja ideologisiin perustoihin.

Yhteiskuntavastuun käsitteen luonne

Yhteiskuntavastuu voidaan alustavasti määritellä toimijan vastuuna 
yhteiskunnalle eli vastuuna sille yleiselle sosiaaliselle viitetaustalle, 
jonka se jakaa muiden toimijoiden kanssa. Vastuu on lähtökohtai-
sesti normatiivinen sosiaalinen konstruktio. Sen käsitteellistäminen 
edellyttää relationaalisia ja kontekstuaalisia määrityksiä, ts. vastuu on 
jonkun tahon määrätynlaista vastuuta jollekin toiselle taholle jonkin 
asian tai sisällön suhteen.

Yhteiskuntavastuun käsitteen sisällön ja alan määrittäminen 
on teoreettisesti ongelmallista, sillä yhteiskuntavastuun ja muiden 
vas tuiden välisen rajan vetäminen ei ole mitenkään yksiselitteistä. 
Täl laista rajaa kuitenkin tarvitaan, jotta yhteiskuntavastuun käsite 
säi lyttää erottelukykyisyytensä ja mielekkyytensä. Kaksi perusvaih-
toehtoa on määritellä yhteiskuntavastuu joko sisällön tai laadullisen 
ulot tuvuuden kautta. Vaikka yhteiskuntavastuun sisältöä voidaan 
hahmottaa esimerkiksi jäljempänä esitettävän kuuden kohdan sisäl-
töaluejäsennyksen muodossa, yhteiskuntavastuun voidaan katsoa ole-
van kaikkeen sosiaaliseen toimintaan liittyvä laadullinen ulottuvuus. 
Kaikki sellaiset vastuun ulottuvuudet, joilla on yhteiskunnallinen 
luon ne, kuuluvat siten yhteiskuntavastuun käsitteen piiriin, olipa 
niiden konkreettisuus- ja sitovuusaste mikä tahansa. Tältä kannalta 
yhteiskunnalliseksi määrittyvät sellaiset vastuut, joiden määrittelyssä 
ja siihen liittyvässä argumentaatiossa yhteiskunnallisella ulottuvuu-
della on keskeinen merkitys. 
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Todettakoon vielä tarkennuksena, että yhteiskuntavastuu on käsit-
teellisesti eri asia kuin esimerkiksi toimijoiden välinen sopimusoikeu-
dellinen vastuu tai vaikkapa kansalaisjärjestöjen suuryrityksiin koh-
distamat vastuuvaatimukset. Yhteiskuntavastuussa on kyse yleisen 
tason yhteiskunnalliseksi määriteltävissä olevasta vastuusta, jonka 
perus tana ovat yhteinen yhteiskunnallinen tai globaali viitetausta, 
yhteisöelämän perimmäiset arvot ja käytännöt sekä sosiaalisen elä-
män keskeiset olosuhdetekijät. Näin ollen yhteiskuntavastuu kytkeytyy 
nimenomaan inhimillisen ja sosiaalisen elämän materiaalisiin ehtoihin 
ja arvoperustaan. Tästä syystä myös yhteiskuntavastuuta koskeva mää-
rit tely ankkuroituu yhteiskuntaelämän reunaehtoihin ja arvoperus-
taan, vaikka sen käytännön toteuttaminen onkin usein nimenomaan 
”sosiaaliteknologinen” tai hallinnan ja kontrollin keinoihin liittyvä 
kysymys. 

Seuraavassa pohditaan tällaisen vastuun määrittämisen perustaa 
ja vastuun määrittelemisen ideologisia lähtökohtia. 

Vastuumäärityksen ontologiset perustat

Yhteiskuntavastuu on jonkin tahon sellaista vastuuta yhteisölle tai jol-
lekin määritellylle taholle, jolla voidaan katsoa olevan yhteiskunnal-
lista merkitystä. Yleisesti keskustelussa esillä olleita vastuun muotoja 
ovat mm. oikeudellinen, kollektiivinen ja moraalinen vastuu10. Nämä 
kolme vastuun muotoa johdattavat itse asiassa niihin perustoi hin, 
joiden varassa yhteiskuntavastuu voidaan määritellä. Näin ollen tätä 
määrittelyä voidaan lähestyä sosiaaliontologisessa mielessä yhteisölli-
seltä, tekniseltä ja moraaliselta kannalta.

Yhteisöllinen vastuumääritys. Yhteisöllinen vastuumääritys on sii-
nä mielessä luonteeltaan konventionalistinen, että sen mukaan yhtei-
10 Vrt. Reading 1977, 178.
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sössä vallitsevat perinteet, tavat, tottumukset ja uskomukset määrit-
tävät sellaisenaan vastuun perustan. Vastuun määrityksen viimekäti-
nen perusta on tällöin se, miten yhteisön jäsenet yleensä suhtautuvat 
vastuukysymyksiin tai mitä pidetään yhteisöllisesti hyväksyttävänä. 
Yhteiskunnan modernisoituminen on merkinnyt käytännössä sitä, 
että yhteisöllisesti määräytyneet vastuut ovat pitkälti korvautuneet 
teknisillä määrittelyperusteilla. 

Tekninen vastuumääritys. Puhtaasti teknisessä mielessä vastuun 
mää rittäminen viittaa sen määrittämiseen, kenellä tai millä taholla 
on vallitsevien muodollisten määrittelyperusteiden tai normien perus-
teella katsottava olevan vastuu tietystä teosta tai tapahtumasta. Usein 
tällainen tarkastelu kytkeytyy joko taloudelliseen tai oikeudelliseen 
vastuun määrittämiseen. Modernin yhteiskunnan yksi tunnusmerkki 
on asioiden ’tekninen’ määrittäminen. Siinä mielessä tämä vastuu-
määrityksen perusta heijastaa parhaiten modernin yhteiskunnan toi-
minnallista logiikkaa ja sen vastuu-, riski- ja vakuutusdiskursseja.

Moraalinen vastuumääritys. Vastuukysymyksiä käsitellään usein 
ymmärrettävistä syistä nimenomaan moraaliselta kannalta. Kysymys 
on sen arvioimisesta, mikä on oikein ja väärin tai hyvää ja pahaa. 
Tällöin vastuun määrittäminen yhdistyy kysymykseen teon moraa-
lisesta luonteesta ja tekijän moraalista. Filosofisessa mielessä kyse 
on ennemminkin toimijan tarkoitusperistä kuin itse teosta tai sen 
luonteesta11. 

Modernissa yhteiskunnassa yhteiskuntavastuun määrittely ei ra-
kennu yhden perustan varaan, vaan se syntyy yhteisöllisen, teknisen 
ja moraalisen tarkastelun yhdistelmänä. Yhteisöllisyys muodostaa 
mää rittelyn yleisen sosiaalisen kehyksen, tekniset normit muodosta-
vat vastuun määrittelyn modernit välineet ja moraalinen arviointi 
tuo vastuun sisällölliseen punnitsemiseen aidon moraalifilosofisen 
eli eettisen perustan. Käytännössä kuitenkin yhteisöllinen määritys 
11 French 1984, 7.
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on kaiken yhteiskuntavastuun määrittämisen historiallinen perusta 
ja toisaalta tekninen vastuumääritys on tunnusomaista nimenomaan 
modernille yhteiskunnalle.

Moraalisen vastuun erityisluonne

Moraalinen tai eettinen vastuu on sen määrittämistä, onko tietty 
toi mija moraalisesti vastuussa sellaisesta tekemästään teosta, jota 
voi daan pitää moraalisesti tuomittavana tai epäeettisenä. Velasquez12 
mää rittää yksilön moraalisen vastuun seuraavasti. Henkilö on moraali-
sesti vastuussa vain sellaisesta teosta ja sen seurauksista, jonka (a) 
hen kilö suoritti tietoisena ja vapaaehtoisesti ja jonka tekeminen oli 
moraalisesti väärin, tai jonka (b) henkilö jättää tietoisena ja vapaaeh-
toisesti suorittamatta ja jonka tekemättä jättäminen oli moraalisesti 
väärin.

Kaksi erityisehtoa vähentää aina moraalista vastuuta: tietämättö-
myys ja kyvyttömyys. Tietämättömyys voi koskea teon ja sen seuraus-
ten kannalta relevantteja tosiseikkoja tai itse moraalisen arvioinnin 
edellytyksenä olevia moraalisia periaatteita. Kyvyttömyys voi puoles-
taan olla tulosta joko toimijan sisäisestä (psyykkisestä) kyvyttömyy-
destä tai se voi johtua toimintamahdollisuuksia rajoittavista ulkoisista 
olosuhteista.13

Vastaavanlainen vastuullisuuden luonnetta määrittävä asetelma 
liittyy formaaliin ja materiaaliseen vastuuseen. Henkilö on formaalis-
ti eli muodollisesti tuottamassa moraalisesti paheksuttavaa toimintaa 
jos (a) hän tietoisena ja vapaaehtoisesti osallistuu epämoraaliseen toi-
mintaan tai auttaa muita sen aikaansaamisessa ja jos (b) hän täysin 
hyväksyy ja haluaa kyseisen toiminnan toteutuvan. Sitä vastoin hen-
12 Velasquez 1982, 28.
13 Velasquez 1982, 28–29.
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kilö tuottaa moraalisesti tuomittavaa toimintaa materiaalisesti jos hän 
syyllistyy edellä mainittuun (a-kohta) tietämättään, pakotettuna tai 
ilman että haluaisi tehdä niin eli toimii esimerkiksi painostuksen alai-
sena.14 Näin ollen vaikka tietämättömyys ja kyvyttömyys vähentävät 
moraalista vastuutamme tai voivat poistaa sen kokonaan, voimme sil-
ti olla materiaalisesti tuottamassa moraalisesti tuomittavaa toimintaa. 
Modernin yhteiskunnan järjestelmiä ja instituutioita ajatellen tämä 
näkökohta on tärkeä. Usein joudumme pohtimaan omaa moraalista 
orientaatiotamme juuri siinä valossa, miten toimintaamme ehdollis-
tavat instituutiot ratkaisuihimme reagoivat. Tietty organisaatio voi 
esimerkiksi palkita eettisesti kyseenalaista toimintaa tai sanktioida 
kypsiin eettisiin perusteisiin nojaavaa toimintaa. Saattaa myös olla, 
että oikeusjärjestys tai yleisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet edel-
lyttävät yksittäistapauksessa sellaista menettelyä, joka joidenkin 
osallisina olevien toimijoiden ymmärryksen mukaan ei ole eettisesti 
oikein. Tällaisissa konfliktitilanteissa vastuun ’tekninen’ määrittä-
minen on yleensä aina etusijalla, sillä se nojaa institutionalisoituihin 
käytäntöihin. Moraalista oikeutusta tekniset normit eivät luonnolli-
sestikaan automaattisesti synnytä. 

Vastuukonseptien ideologiset lähtökohdat

Yhteiskuntavastuun ideologiset perustat liittyvät nykykeskustelussa 
erityisesti yritystoimintaan, joten tässäkin on mielekästä painottaa 
po. näkökulmaa. Samalla on syytä muistaa, että ne sopivat pääosin 
myös muiden organisaatiotyyppien yhteiskuntavastuiden ideologisten 
perustojen tarkasteluun.

Yritysten yhteiskuntavastuun ultraliberalistinen minimimäärittely 
lähtee Milton Friedmania mukaillen siitä, että yritystoiminnan yh-
14 Velasquez 1982, 30.
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teiskunnallinen vastuu on voittojen lisääminen tai tehokas taloudelli-
nen toiminta15. Toisaalta yhä yleisemmin tunnustetaan se tosiseikka, 
että yritys on oikeudellinen, poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
instituutio, jolloin myös sen vastuuta tulee tarkastella muistakin kuin 
taloudellisista lähtökohdista käsin. Näin ollen yrityksen taloudellista 
toimintaa, jonka päätarkoitus on tuottaa voittoja yrityksen omistajil-
le, ei voida pitää yrityksen yhteiskuntavastuun ainoana tai välttämät-
tä edes pääasiallisena sisältönä16. 

Jos yritysten taloudellisen tehtävän hoitaminen ei muodosta tyy-
dyttävää tulkintaa yhteiskuntavastuun sisällöstä ja alasta, on tietysti 
haettava mielekkäitä laajentavia näkökulmia. Näistä ensimmäisenä 
tulee vastaan yrityksen oikeudellinen ulottuvuus. Itse asiassa edellä 
mainittuun yhteiskuntavastuun minimiteoriaan liitetään yleensä 
normien noudattamisperiaate, jonka mukaan yrityksen tulee taloudel-
lisessa toiminnassaan noudattaa sosiaalisesti hyväksyttyjä (lähinnä 
oikeudellisia) normeja. Tämä näkökanta kiinnittää huomiota niihin 
institutionaalisiin keinoihin tai strategioihin, joilla minimitason 
yhteiskuntavastuu voidaan käytännössä toteuttaa. Kuten sanottu, 
tämäkin tulkinta myötäilee yhteiskuntavastuun minimiteoriaa.17

Monet tutkijat kritisoivat tällaista normien noudattamisen näkö-
kulmaa. Heidän pyrkimyksenään on syventää kyseistä vastuukäsitys-
tä siten, että se koskee myös sellaista käyttäytymistä ja toimintaa, 
joka ylittää puhtaasti rationaalisen ja itseintressin motivoiman nor-
mien noudattamisen. Erityisen tärkeäksi tältä kannalta muodostu-
vat yritystoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ja niihin liittyvä 
moraalinen arviointi.18 Tällaiset syventävät ja laajentavat näkökulmat 
perustuvat kahteen päätyyppiin: eräänlaiseen moderniin systeemi-

15 Wedderburn 1984, 9.
16 Mashaw 1984, 55–56.
17 Mashaw 1984, 56; ks. myös Sillanpää 1990.
18 Mashaw 1984, 56.
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ajatteluun tai vaihtoehtoisesti radikaaleihin yhteiskunta- ja moraali-
filo sofisiin lähtökohtiin. 

Moderniin järjestelmäajatteluun perustuvan yhteiskuntavastuukä-
sitteen mukaan yritykset muodostavat elimellisen osan yhteiskunnan 
kokonaisuudesta, jolloin ne nähdään kokonaisjärjestelmän ehdoilla 
toi mivina osajärjestelminä. Tällöin niiden vastuutakaan ei voida 
mää ritellä pelkästään niiden kapea-alaisista intresseistä nousevan 
pää tehtävän pohjalta. Tärkeänä lisänä on otettava huomioon yrityk-
sen toiminnan legitimiteetti eli oikeutus tai yleinen hyväksyntä, joka 
puo lestaan kytkeytyy siihen, miten yritys vaikuttaa yhteiskunnan 
koko naisuuteen. Yhteiskuntavastuu määrittyy siten sellaiseksi yrityk-
sen toiminnaksi, joka ei tähtää välittömään taloudelliseen voittoon, 
vaan jossa otetaan huomioon yhteiskunnan ja eri sidosryhmien koko-
naishyödyt ja hyvinvointi. 

Radikaali yhteiskuntavastuukonsepti pohjautuu eettiseen imperatii-
viin eli ajatukseen, että moraali on yrityksen olemassaolon ja toimin-
nan luontainen ja myös perustava osatekijä. Vastuullinen yritys pai-
nottaa moraalisia periaatteita ja niiden strategioita ja toimintatapoja 
ohjaavaa vaikutusta.19 Tämän suuntauksen ideologisesti ”lievempää”, 
moraaliseen valveutuneisuuteen pohjautuvaa vastuukonseptia voi-
daan luonnehtia sosiaaliliberalistiseksi tai sosiaalidemokraattiseksi 
pai notuksista riippuen. Sen lähtökohtana ovat markkinatalousjärjes-
telmä, institutionalisoitu solidaarisuus ja demokraattisesti toimivaan 
hyvinvointiyhteiskuntaan sovitetut yritystoiminnan periaatteet ja 
käytännöt. Sitä vastoin radikaalimmassa kommunitaristisessa lähes-
ty mistavassa yhteiskuntavastuun idea ulotetaan osallisuuden, pai-
kallisuuden ja kollektiivisuuden vahvistamiseen yhtiö- ja toiminta-
muotojen valintaa (esim. paikallisen osuustoiminnan suosiminen) ja 
yritysten kollektiivista kehittämisvastuuta myöten.

19 Vrt. Sillanpää 1990.



29

Ari-Veikko Anttiroiko Yhteiskuntavastuu  ja sen määrittelyprosessi

Organisaation tehtävien yhteys vastuun 
määrittämisperustoihin

Yhteiskuntavastuun käsitteellinen selkiyttäminen edellyttää sen suh-
teuttamista organisaatioiden ”vaikutusten” kahteen ulottuvuuteen. 
Yhtäältä yhteiskuntavastuun voidaan ajatella osoittavan organisaa-
tion varsinaisiin funktioihin, jolloin huomio kiinnittyy esimerkiksi 
yrityksen taloudelliseen tehtävään, kuntien poliittiseen, viranomais-, 
palvelu- ja kehittämistehtävään tai valtion taloudellisiin tehtäviin, 
joita ovat stabilointi-, allokointi- ja redistribuutiotehtävät. Tämä on 
yhteiskuntavastuun ”funktionaalinen” puoli. Toisaalta yhteiskunta-
vastuulla tarkoitetaan edellistä useammin vastuutahon aikaansaamia, 
eri sidosryhmiin tai yhteiskuntaan kohdistuneita negatiivisia vaiku-
tuksia. Tällöin vastuu määrittyy organisaation aiheuttamien negatii-
visten ulkoisvaikutusten tai dysfunktioiden kautta. 

Yhteiskuntavastuun käsitteen laajuuden kannalta tällä erotte-
lulla on itse asiassa suuri merkitys, sillä yhteiskuntavastuu nousee 
käy tännön tasolla esiin lähinnä dysfunktioiden kautta, kun taas 
minimalistisen yhteiskuntavastuuteorian lähtökohtana ovat nimen-
omaan organisaation perusfunktiot. Kun tämä funktioihin perustuva 
ulottuvuus yhdistetään sosiaaliontologiseen perustaan ja ideologisiin 
lähtökohtiin, saadaan kuvion 1 osoittama, suuntaa-antava käsitteel-
linen kenttä.

Kuvio 1 osoittaa yhteiskuntavastuun perusteiden määrittelyyn 
liit tyviä yleisiä yhteyksiä organisaation tehtävän, ideologian ja sosiaa-
li ontologisen perustan välillä. Kyse on lähinnä ideaalityypeistä. 
Läh tökohtana on ajatus, että minimiteoria lähestyy vastuukysymyk-
siä lähtökohtaisesti organisaation perusfunktioiden kautta ja määrit-
tää vastuun lähinnä teknisenä kysymyksenä. Järjestelmäteoria 
tai yleensä järjestelmäajatteluun nojautuva ajattelutapa tähdentää 
perus funktioiden rinnalla dysfunktioiden hallinnan tarpeellisuutta, 
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joi ta tarkastellaan kokonaisjärjestelmän (yhteiskunnan) toimivuuden 
kan nalta. Siinäkin lähtökohtana ovat tekniset normit, mutta niiden 
mää rittely perustuu minimiteoriasta poiketen selvemmin julkisen 
sektorin vahvaan rooliin ja myös laajaan demokratiakäsitykseen. 
Tällä lähestymistavalla on yhtymäkohtia myös sosiaaliliberalistiseen 
vas tuukonseptiin. Tässä tarkastelussa ’yhteisöllisin’ yhteiskuntavas-
tuun määrittämistapa perustuu kommunitarismiin eli eräänlaiseen 
yhtei söllisyysajatteluun, jossa kaikille organisaatioille asetetaan selviä 
sosiaalisia tehtäviä niiden päätehtävän täydennykseksi. Siinä yhteis-
kuntavastuun määrittämisen perustana ovat pienyhteisöt ja niissä 
vallitsevat perinteet, käytännöt ja arvot. 

Moraalinen vastuunmääritys on tässä jäsennyksessä eräänlainen 
täydentävä perusta, joka liittyy sekä tekniseen että yhteisölliseen 
määritysperustaan. Minimiteoria tarjoaa moraaliselle arvioinnille 
kenties kaikkein kapeimman kehyksen, mutta samalla moraalinen 
vastuunmääritys on läsnä kaikissa niissä organisaatiokohtaisissa rat-
kaisuissa, joita minimivastuun puitteissa tehdään. Tekninen vastuun-
määritys tapahtuu sekin tietyn moraalisen viitekehyksen puitteissa, 
vaikka samalla itse tekniset ja usein hyvin pitkälle professionalisoitu-
neet määritystavat eivät muodosta kaikkein otollisinta maaperää mo-
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Kuvio 1. Organisaation yhteiskuntavastuun perustat
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raalisesti motivoiduille ratkaisuille. Teoreettisessa mielessä enemmän 
tilaa moraalisille pohdinnoille tarjoaa järjestelmäajatteluun pohjau-
tuva vastuukonsepti, jota tosin ehdollistavat markkinatalousjärjes-
telmän, taloudellisen tehokkuuden ja yksilöllistymisen imperatiivit. 
Sen ”moraali” on eriytyneen ja institutionalisoituneen yhteiskunnan 
institutionalisoitua moraalia, joka perusteita on vaikea avata yhteis-
kunnallisten järjestelmien toimintalogiikan ja vallitsevien valtara-
kenteiden vuoksi. Kaikkein avoimimmin ”moraalinen” lähtökohta 
yhteiskuntavastuulle muodostuu kommunitarismin viitekehyksessä, 
koska se asettaa organisaatioille suoria yhteisöä ja yhteiskuntaa palve-
levia ja hyvinvointia lisääviä tehtäviä. Toisaalta tällainen järjestelmä 
ei mitenkään väistämättä ole sen moraalisempi kuin muutkaan, sillä 
se voi perustua pelkästään perinteiden kunnioittamiseen ja yhteisön 
olemassa oleviin tapoihin ilman erityistä moraalista pohdintaa. 

Edellä todetun perusteella ”moraalinen vastuunmääritys” on 
kuvios sa 1 asetettu ikään kuin kaikkiin ideologioihin ja perustoihin  
liittyväksi ulottuvuudeksi, joka tuo kuhunkin vastuukonseptiin 
oman moraalisen lisänsä mutta on samalla kunkin ideologian ja 
jär jestelmän ehdollistama. Teoreettisesti ”moraali” voidaan nähdä 
tie tysti myös itsenäisenä perustana teknisen ja yhteisöllisen määrityk-
sen rinnalla, siis eräänlaisena ideaalisena yhteiskuntavastuun määrit-
tä misperustana, mutta tässä tarkastelussa moraalinen pohdinta ja 
arviointi on haluttu liittää konkreettisesti erityyppisiin ideologisiin 
läh tökohtiin. Lisäksi voidaan ajatella, että jokaisen vastuukonseptin 
perus tana on aina jonkinlainen moraali tai eettinen koodisto, joka 
puolestaan kytkeytyy ideologiseen perustaan ja yhteiskuntavastuun 
ideaan. Olennaista tiukasti moraalin varaan rakentuvassa ideaalisessa 
tai metatason perustassa on se, että se pystyy ylittämään sitä ehdollistavat 
ins ti tutionaaliset ja muut tekijät ja lähestymään yhteiskuntavastuun 
kysy myksiä puhtaasti moraaliselta kannalta. Tällainen moraalinen 
ref lektio on mahdollista kaikissa konteksteissa, joten moraali omaa 
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vastuun määritysperustaa kuvaavana kategoriana laadullisen erityis-
luonteen.

Yrityksen yhteiskuntavastuun ulottuvuuksia

Kaikki yksilöt, organisaatiot ja yhteisöt joutuvat kantamaan yhteis-
kuntavastuuta. Yritystoiminnan osalta Panula20 on ilmaissut tämän 
asian siten, että yritysten yhteiskuntavastuu (engl. corporate responsi-
bility tai corporate social responsibility) on osa laajaa yhteiskuntasopi-
musta eli osa sitä yhteiskunnallista kudelmaa, johon yritystoimintaa 
harjoittavat taloudelliset yksiköt kuuluvat. 

Koska yritykset ovat modernin vastuudiskurssin keskeisimpiä 
kohteita, niiden yhteiskuntavastuun käsittely pystyy tarjoamaan 
kaikkein pisimmälle kehiteltyjä käsitteellisiä jäsennyksiä. Jo senkin 
vuoksi tässä artikkelissa käsiteltävää teemaa on perusteltua tarkentaa 
yrityksiä koskevan vastuudiskurssin pohjalta. 

Kaksi näkökulmaa yrityksen yhteiskuntavastuuseen

Se, että yritykset ovat vallitsevan vastuudiskurssin tärkeimpiä kohtei-
ta, heijastelee organisoidun voittoa tavoittelevan toiminnan erityis-
luonnetta ja sen eriytymistä yhteiskunnan muista osajärjestelmistä. 
Pontta tälle keskustelulle ovat antaneet ne monet käytännön tapauk-
set, joissa asukkaiden, kuluttajien, älymystön tai julkisen vallan nä-
kemykset tai intressit ovat ristiriidassa yrityselämässä ilmenneiden 
käytäntöjen tai orientaatioiden kanssa. Yhteiskunnallisia jännitteitä 

20 Panula 1999, 170.
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syntyy jo sen vuoksi, että tehokkaasti toimivat yritykset vaikuttavat 
paikallisyhteisöjen elinkeinoelämään ja joissain tapauksissa murenta-
vat pohjaa perinteisiltä elinkeinoilta ja elämänmuodoilta21. Yritysten 
vastuun korostamiseen lienevät vaikuttaneet myös ideologiset tekijät 
ja vuosikymmenien myötä saadut kokemukset varsinkin monikansal-
lisista yrityksistä, jotka eivät ole kantaneet ihmisyyteen, ympäristöön 
ja yhteiskuntaan liittyvää vastuutaan.

Könnölä ja Rinne (2001) ovat määritelleet yrityksen yhteiskun-
nallisen vastuun siten, että sillä tarkoitetaan ”taloustieteellistä ja 
liikkeenjohdollista lähestymistapaa yritykseen, joka nähdään osana 
yhteiskuntaa”. Heidän vastuukonseptinsa on selvästi yritysvetoinen. 
Se painottaa vahvasti liiketoimintanäkökulmaa ja sen yhteiskuntau-
lottuvuutta tarkastellaan nimenomaan sidosryhmien kautta. Tämä 
näkyy Könnölän ja Rinteen mallin kahdessa perusoletuksessa: (1) 
yrityksen toiminnan on oltava tuloksellista ja kannattavaa ja (2) yri-
tyksen on ansaittava asemansa ”kansalaisena” eli osana yhteiskuntaa, 
mikä konkretisoituu sidosryhmäsuhteissa.22 

21 French 1984.
22 Erikoiseksi Könnölän ja Rinteen konseptin tekee yritysetiikan selkeä erottaminen yritys-

ten vastuullisuuden käsitteestä. Heidän mukaansa yritysetiikka koskee oikean ja väärän 
määrittämistä ja se kytkeytyy yrityksen ja sen piirissä toimivien sisäisten sidosryhmien 
arvoihin, kun taas yritysten vastuullisuuden käsite kuvaa liiketoimintaa eikä etiikkaa. 
Vastuullisessa liiketoiminnassa tulkitaan siten sisäisten sidosryhmien sijaan ulkoisilta 
sidosryhmiltä tulevia viestejä ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintoihin. (Könnölä & 
Rinne 2001, 17–18.) Pyrkimys tämän uuden käsitekentän selkiyttämiseen on oikean-
suuntainen, mutta Könnölän ja Rinteen ratkaisu ei ole käsitteellisesti paras mahdolli-
nen. Etiikka liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Näin ollen myöskään yrityksen 
vastuullisuutta ei voida käsitellä siten, että vapauduttaisiin tämän vastuullisuuden mää-
rittämiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Tällainen jako ei siis ole käsitteellisesti 
mielekäs. Könnölän ja Rinteen konsepti olisi kestävämpi, jos yritysetiikka nähtäisiin 
yksinkertaisesti vastuukysymyksiä määrittävänä moraalisena perustana. Tämä perusta 
vaikuttaa puolestaan niihin reunaehtoihin, jotka määrittävät yritysten liiketoiminnan ja 
sidosryhmäsuhteiden kautta tarkasteltavia yhteiskunnallisia vastuita.
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Hieman edellistä muistuttavan lähtökohdan asian tarkastelulle 
tarjoaa Euroopan komission (2002) tiedonanto. Siinä yritysten yhteis-
kuntavastuu määritellään käsitteeksi, jossa ”yritykset yhdistävät va-
paaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja 
vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa.” Yrityksen tärkeimpänä 
tehtävänä on lähtökohtaisesti luoda lisäarvoa tuottamalla yhteiskun-
nan tarvitsemia hyödykkeitä ja tuottaa voittoa omistajilleen. Toisaalta 
yhteiskunnan kehittyessä yritystoiminnan arvoihin ja käytäntöihin 
kohdistuu uusia yhteiskuntavastuun rajoja muuttavia vaateita. Varsin-
kin monikansallisilla yrityksillä on tarve osoittaa, että niiden toimin-
ta on vastuullista ja että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ottavat 
huomioon kestävän kehityksen periaatteet. 

Euroopan komission23 tiedonannossa yhteiskuntavastuun tärkeim-
miksi piirteiksi todetaan seuraavat:

• yhteiskuntavastuu on sellaista yritysten vapaaehtoista toi-
mintaa, joka ylittää oikeudelliset vaatimukset ja jonka myös 
yritys näkee pitkän aikavälin etujensa mukaiseksi.

• yhteiskuntavastuu liittyy olennaisesti kestävään kehityk-
seen: yritysten on otettava huomioon toimintansa taloudel-
liset, yhteiskunnalliset ja ekologiset vaikutukset.

• yhteiskuntavastuu ei ole harkinnanvarainen lisä yrityksen 
perustoimintoihin vaan tapa, jolla yrityksiä johdetaan ja 
hallinnoidaan. 

Edellä esitetyt Euroopan komission luonnehdinnat korostavat vapaa-
ehtoisuutta, sidosryhmänäkökulmaa ja yritysten omia intressejä. 
Tätä voisi kutsua yrityskeskeiseksi näkökulmaksi. Perusvaihtoehtona 
sille on yhteiskuntakeskeinen näkökulma, jolloin yritysten yhteiskun-
ta vastuuta ei nähdä yritysten vapaaehtoiseksi ja itseintressin mää-

23 Euroopan komissio 2002.
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rit tämäksi vastuunkantamiseksi, vaan pikemminkin koko yhteis-
kun nallisen toimijakentän pyrkimykseksi ratkaista yrityselämään 
liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja ristiriitoja. Taustaa tämän kysymyk-
sen arvioinnille tarjoaa edellä esitetty keskustelu vastuumäärityksen 
ideologisista perustoista. Samalla joudutaan ottamaan kantaa myös 
yhteiskuntavastuun määrittäjään ja määrittelyprosessiin. Suppea 
yritys vetoinen määrittely jättää vastuun viime kädessä yritykselle 
ja näkee vastuunmäärityksen yrityksen sisäisenä prosessina, kun 
taas laajempi kontekstuaalinen näkökulma perustuu ajatukseen, että 
yhteis kuntavastuuta ei määritä pelkästään yksittäinen yritys, vaan se 
määrittyy monimuotoisessa yhteiskunnallisessa prosessissa. Jäljem-
pänä hahmoteltava yhteiskuntavastuun määrittelyprosessi perustuu 
juuri tällaiseen kontekstuaaliseen näkökulmaan.

Yhteiskuntavastuun kerrokset

Yhteiskuntavastuun kerroksia tai tasoja määritellään yleensä moraali-
sen kypsyyden pohjalta. Tällaiset jäsennykset muodostavat jatkumon 
moraalittomasta tai epämoraalisesta toiminnasta kypsään moraa-
lisesti motivoituun toimintaan. Tätä keskustelua on käyty nimen-
omaan moraalista vastuunmääritystä valottavan yritysetiikan piirissä. 
Esimerkiksi Reidenbachin ja Robinin jäsennyksessä yritystoiminnan 
moraalisten tasojen kuvaukseen kuuluu epämoraalinen, laillinen, 
reaktiivinen, viriävä moraalinen ja moraalinen taso24. Carrollin vas-
taava tasokuvaus jäsentää yritystoiminnan yhteiskunnallisen vastuun 
neljään kerrokseen seuraavasti25:

24 Panula 1999, 171.
25 Panula 1999, 171.
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1) Taloudellinen vastuu ankkuroituu kannattavaan taloudel-
liseen toimintaan, joka muodostaa lähtökohdan myös yri-
tyk sen muille yhteiskuntavastuille. 

2) Oikeudellinen vastuu merkitsee sitä, että yritystoiminnassa 
on noudatettava yhteiskunnan pelisääntöjä, jotka pohjautu-
vat oikeudelliseen sääntelyyn (lakeihin ja asetuksiin sekä 
nii den nojalla annettuihin säädöksiin ja viranomaisten pää-
tök siin). 

3) Moraaliseen vastuuseen kuuluu yhteiskunnallisten arvojen 
ja moraalisääntöjen noudattaminen sekä velvollisuus toi-
mia vallitsevan oikeudenmukaisuuskäsityksen antamissa 
rajoissa. 

4) Filantrooppinen vastuu eli kirjaimellisesti ihmisrakkauteen 
perustuva vastuu on hyvinvoinnin ja ihmiselämän laadun 
aktiivista edistämistä mm. hyväntekeväisyyteen osallistu-
malla. 

Tämä jäsennys antaa viitteitä siitä, että vastuun määrittämisperustan 
voidaan katsoa kehittyvän tavallaan moraalisen kypsyyden funktio-
na, ts. vastuun määrittymisessä tapahtuu siirtymää minimitasoisesta 
taloudellisesti määrittyvästä vastuusta tekniseen (oikeudellinen 
vastuu) ja edelleen moraalisesti motivoituun vastuunkantamiseen. 
Selkeydestään huolimatta esitetty nelitasoinen jäsennystapa ei ole 
ongel maton. Sen kategoriat ovat vahvasti kontekstisidonnaisia, jol-
loin niiden määrittelyn taustalla oleva rationaliteetti suhteellistuu. 
Esi merkiksi yhteiskunnalliset olot vaikuttavat ratkaisevasti eettisesti 
moti voitujen ratkaisujen mielekkyyteen. Lisäksi alhaisen ja korkean 
vero asteen samoin kuin tasaisen tulonjaon ja epätasaisen tulonjaon 
maat ovat varsin erilaisia konteksteja tässä suhteessa. Korkean veroas-
teen maissa yritysten yhteiskuntavastuun sosiaalis-taloudellinen puoli 
on pitkälti ikään kuin institutionalisoitu verotuksen ja tulonsiirto-
järjestelmien kautta, kun taas filantrooppiselle vastuulle otollinen 
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maaperä muodostuu ennen kaikkea sellaisiin yhteiskuntiin, joissa 
vaurauden keskittyminen ja alhainen pääomaverotus yhdistyvät räi-
keään ihmisten väliseen epätasa-arvoon. Tässä suhteessa esimerkiksi 
Suomi, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Venäjä ovat kaikki hyvin erilaisia 
yhteiskuntia. 

Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmäsuhteet

Yrityksen yhteiskuntavastuu koskee yrityksen sisäisiä ja ulkoisia 
suhteita ja vastuun realisoitumista niiden kautta. Tällaisen relatio-
naalisen lähestymistavan mukaan yhteiskuntavastuun voidaan aja-
tella suojelevan nimenomaan yrityksen eri sidosryhmiä : asiakkaita, 
työntekijöitä, yritystoiminnan vaikutuspiirissä olevia asukkaita sekä 
omistajia, rahoittajia ja riskisijoittajia.26 Tärkeän sidosryhmän muo-
dostavat tietysti myös julkisyhteisöt, joskaan tällöin kyseessä ei ole 
niiden ”suojeleminen” vaan niiden asettamien velvoitteiden täyttämi-
nen. Vaikka yhteiskuntavastuudiskurssin teemat koskettavat niinkin 
laajoja kysymyksiä kuin ihmisoikeudet, globalisaatio tai työvoiman 
käyttö kehitysmaissa, paikallistasolla tällainen vastuu realisoituu 
käytännössä erilaisten sidosryhmä- ja osallisuussuhteiden kautta. 

Keskeisin näkökulma yritysten yhteiskuntavastuun osalta kohdis-
tuu siihen vastuuseen, joka yrityksellä on omistajilleen. Tähän liittyvä 
corporate governance -keskustelu syntyi anglo-amerikkalaisessa kon-
tekstissa, jossa yksi kantava teema on yrityksen valta- ja vastuusuhtei-
den määrittely ja sen osana mm. omistajien kontrollin säilyttäminen. 
Corporate governance -teema liittyy myös yrityksen johdon ja työn-
tekijöiden aseman määrittämiseen. Näistä varsinkin johdon suhde 
omistajiin on ollut vilkkaan keskustelun kohteena. Työntekijöiden 
oikeuksiin liittyvä työpaikkademokratia ja vastaavat kysymykset ovat 
26 Vrt. Coleman 1984, 76–77. Ks. myös Könnölä & Rinne 2001.
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olleet tavalla tai toisella esillä huomattavasti pidempään, oikeastaan 
aina teollisuusyhteiskunnan syntyajoista lähtien. 

Näitä laajempi toiminnallinen vastuu-ulottuvuus liittyy yrityksen 
ulkoisiin sidosryhmäsuhteisiin, joista merkittävä osa perustuu talo-
udellisiin intresseihin. Tällaisia ulkoisia sidosryhmiä ovat rahoittajat 
ja sijoittajat, liikekumppanit ja kilpailijat sekä yrityksen asiakkaat. 
Viimeksi mainittu kytkeytyy kysyntä- tai markkinasuuntautuneella 
aika kaudella korostuneeseen asiakasohjautuvuuteen, minkä puitteissa 
yrityksen yhteiskuntavastuu näyttäytyy ytimeltään vastuuna kulutta-
jille tai asiakkaille.27 

Taloudellisen intressin lisäksi yrityksen ulkoiset sidosryhmät edus-
tavat julkista intressiä, jonka nimissä toimivat esimerkiksi kunnat, 
maakunnat, valtio ja tietyt kansainväliset organisaatiot (YK, IMF, 
OECD ja vastaavat) sekä kansalaisyhteiskunnan intressien kirjoa, jota 
edustavat kansalaiset, vapaamuotoiset asukas- ja toimintaryhmät 
sekä järjestökenttä. 

Yritykset, julkisyhteisöt ja järjestökenttä

Edellä on käsitelty muutamia yritysten yhteiskuntavastuuseen liitty-
viä ulottuvuuksia, kuten sen piirteitä ja kerroksia ja siihen liittyviä 
sidos ryhmäsuhteita. Yleisen yhteiskuntavastuun idean kannalta 
nämä jäsennykset sopivat mutatis mutandis myös muiden sektorei-
den eli julkisen sektorin ja kolmannen sektorin organisaatioiden 
kuvaukseen. Luonnollisesti myös yleisemmät yhteiskuntavastuun 
sosiaaliontologista ja ideologista perustaa koskevat jäsennykset ovat 
relevantteja myös muiden kuin yrityssektorin kannalta. 

Julkisen yhteiskuntavastuun määrittelyn sosiaaliontologinen perus-
ta määrittyy lähinnä julkishallinnon kehittyneisyyden pohjalta. 
27 Vrt. Coleman 1984, 76.
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Niin ikään julkisen yhteiskuntavastuun ideologinen perusta jäsen-
tyy jatkumona uusliberalistisesta minimivaltioajattelusta keskitien 
(sosiaali liberalismi ym.) kautta radikaaliin kommunitaristiseen 
ajat teluun. Siinä missä yritysten yhteiskuntavastuuta voidaan tul-
kita minimikriteerien, normien noudattamisperiaatteen, modernin 
järjestelmäajattelun ja radikaalin vastuukonseptin pohjalta, myös 
julkisen sektorin toimintaa voidaan tarkastella ja yleensä tarkastel-
laankin samantyyppisistä lähtökohdista käsin. Niin ikään julkisyh-
teisöjen yhteiskuntavastuun kerroksia voidaan varsin pitkälle jäsentää 
edellä käsiteltyjen yrityksiä varten kehitettyjen kuvausten pohjalta. 
Olennaisin kysymys yrityksiä varten tehtyjen käsitteellistämistapojen 
soveltamisessa julkisyhteisöihin on julkisyhteisöjen erityispiirteiden 
riittävän tarkka huomioon ottaminen. Julkisyhteisöjen aluerajat, toi-
mivalta, organisointitapa, julkisoikeudellinen luonne ja tietysti myös 
niiden perimmäinen tehtävä julkisen intressin muotoilijoina ja toteut-
tajina asettavat omat reunaehtonsa julkisen yhteiskuntavastuun käsit-
teel listämiselle. Julkisyhteisöjen erityisasemaa yhteiskuntavastuun 
määrittelyssä käsitellään vielä jäljempänä. 

Kolmesta pääsektorista kansalaisyhteiskunta ja erityisesti sen järjes-
täytynein osa eli järjestökenttä on ehkä kaikkein ongelmallisin. Nimit-
täin yleensä näkökulma kansalaisyhteiskuntaan on ennemminkin 
sen tarjoamia mahdollisuuksia erittelevä ja sen vaatimuksia tulkitseva 
kuin sen vastuuta korostava. Tällä on omat luonnolliset syynsä, mut-
ta yhteiskuntavastuun kysymykset koskevat joka tapauksessa myös 
tätä sektoria. Julkisen sektorin tavoin yrityksiä koskevat kuvaukset 
sovel tuvat varsin hyvin myös kansalaisyhteiskunnan yhteiskuntavas-
tuun jäsentämiseen. Heuristisesti tämän sektorin vastuukysymykset 
jakaan tuvat kahteen päälohkoon: kansalaisten yhteiskuntavastuuseen, 
jossa ydin kysymys on kansalaisten vastuu yhteiskunnan jäseninä 
sekä järjestökentän yhteiskuntavastuuseen, jossa olennaista on järjes-
töjen vastuullinen ja kestävää yhteiskuntakehitystä edistävä toimin-
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tatapa. Nimenomaan järjestöjen kohdalla yhtymäkohdat yritysten 
yhteiskuntavastuuseen ovat selvät. Tässä yhteydessä ei ole mahdolli-
suutta puuttua lähemmin näihin kysymyksiin. Edellä todettu riittää 
kuitenkin osoittamaan, että ”yhteiskuntavastuun” kysymys ei koske 
pelkästään yrityksiä ja että on jopa todennäköistä, että niin julkisen 
kuin kolmannenkin sektorin vastuukysymykset saattavat muodostua 
hyvinkin tärkeiksi teemoiksi yhteiskunnan hajautumiskehityksen 
voimistuessa ja organisointitapojen monimuotoisuuden lisääntyessä. 

Yhteiskuntavastuun määrittelyprosessi 

Yhteiskuntavastuun määrittelyprosessilla tarkoitetaan tässä intressiristi-
riitojen sävyttämää monimuotoista tapahtumaketjua, jossa asetetaan 
tietyn toimijan tai toimijaryhmän yhteiskunnalliselta kannalta mää-
rittyvä vastuu suhteessa yhteiskunnan muihin toimijoihin ja julkiseen 
valtaan. Nämä prosessit voivat olla hyvin erilaisia. Joissain prosesseissa 
sekä toimijuus että ongelmakysymykset ovat selvät, kuten esimerkik-
si yksittäisiin yhtiöihin kohdistuvissa yksilöidyissä vaatimuksissa, 
kun taas jotkut prosessit ovat hyvin epämääräisiä ja lähinnä väljästi 
puit teistavia. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi yleiset kestävään 
kehi tykseen tai oikeudenmukaisuuteen liittyvät pyrkimykset. Osa 
täs tä määrittelystä tapahtuu vapaan yhteiskunnallisen ja kansalaiskes-
kus telun muodossa ja osa puolestaan formaalin poliittis-hallinnolli-
sen järjestelmän puitteissa. Lisäksi osa näistä määrittelyprosesseista 
on yritysten itsensä organisoimia ja perustuu niiden vapaaehtoisesti 
toteut tamiin pyrkimyksiin. Vastuun määrittelyn tulokset voivat siten 
olla vaikuttavuudeltaan, yksityiskohtaisuudeltaan ja sitovuudeltaan 
hyvin erilaisia. 
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Prosessien erilaatuisuutta kuvaa myös se, että joissain tilanteissa 
vastuun syntyminen voidaan osoittaa yksiselitteisesti esimerkiksi 
viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä, kun taas joissain ti-
lanteissa intressiristiriidat jäävät käytännössä ratkaisematta. Viimeksi 
mainituissa tapauksissa vastuun rajat voivat asettua yhteiskunnallises-
ti hyväksyttyihin uomiinsa ilman sen suurempia konflikteja, mutta 
ääritapauksessa ne voivat pitkäänkin jatkuneen kiivaan väittelyn ja 
painostustoiminnan jälkeen jäädä lukkiutuneiksi konfliktiasetelmik-
si. Esimerkiksi ydinvoima, turkistarhaus ja monet vastaavat kysymyk-
set muodostuvat helposti arvolähtökohtien erilaisuudesta johtuviksi 
yrityselämän ja ympäristöaktivistien välisiksi ”asemasodiksi”.

Yhteiskuntavastuun prosessikuvaus

Yhteiskuntavastuun määrittelyä puitteistavat yhteiskuntarakentee-
seen liittyvät tekijät. Näiden rakenteiden ehdollistamalla kentällä 
toimijat toteuttavat pyrkimyksiään ja esittävät myös toisilleen vaati-
muksia. Yhteiskuntavastuudiskurssi muodostuu sellaisista toimijoiden 
vastuuta koskevista vaatimuksista, jotka kytkeytyvät inhimillisen ja 
sosiaalisen elämän materiaalisiin ehtoihin ja arvoperustaan. Esitetyt 
vaatimukset saavat prosessin kuluessa tietyn sisällön ja niitä käsitel-
lään muodollisissa (virallisissa), monenkeskisissä tai organisaation 
sisäisissä prosesseissa, joiden tuloksena syntyy joko vapaaehtoisuu-
teen, painostukseen tai suoranaiseen pakkoon perustuvia ratkaisuja. 
Kyseistä prosessia havainnollistaa kuvio 2.

Olennaista tässä mallissa on, että kyseessä on sosiaalinen prosessi, 
jossa vastuusubjektista tulee yhteiskuntavastuun realisoituessa vas-
tuunkantaja. Yritysten itsenäisesti toteuttamat yhteiskuntavastuun 
määrittelyprosessit rakentuvat hiukan eri perustalta. Tässä mallissa 
on korostettu yksittäisen organisaation ja muiden toimijoiden toi-
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minnallista vuorovaikutusta yhteiskunnallisen toimintaympäristön 
puitteissa.

Kontekstina postmoderni riskiyhteiskunta

Yhteiskuntavastuun määrittelyprosessin taustalla vaikuttavat glo-
baali ja yhteiskunnallinen konteksti. Yleinen yhteiskuntatieteellinen 
viitekehys yhteiskuntavastuun kysymyksille muodostuu modernia ja 
postmodernia yhteiskuntaa koskevasta keskustelusta. Ennen muuta 
siihen liittyvä riskiyhteiskuntakeskustelu on vahvistanut kriittistä itse-
ymmärrystä yhteiskuntakehityksen reunaehdoista28. Sen eräänlainen 

Vastuu-
agendan 
muodos-
tajat

Globaali konteksti

Yhteiskunnallinen konteksti

Yhteiskuntavastuudiskurssit

Vastuuagendan 
muotoutuminen Yhteiskunta-

vastuun sisältö
• Humanismi
• Politiikka ja oikeus
• Talous
• Hyvinvointi
• Sidosryhmät
• Ympäristö

Yhteiskuntavastuun määrittyminen

Keinot
• Viralliset
• Epäviralliset
• Omaehtoiset

Määrittäjä
• Muodollinen määritys
• Toimijakentän painostus
• Itsemääritys

Vastuusubjekti

Yhteiskuntavastuun 
realisoituminen
• Pakkokeinot
• Painostus
• Vapaaehtoisuus

Toimijakenttä
• Kansalaiset
• Yritykset
• Julkinen sektori
• Media
• Järjestöt

Kuvio 2. Yhteiskuntavastuun määrittelyprosessin keskeiset elementit

28 Beck 1990; Beck 1992; Beck et al. 1994; Giddens 1997; Lash et al. 2000; Massa & 
Rahkonen 1995; Ahponen 1997; Kuusela & Ollikainen 1998; Kamppinen et al. 2001, 
Inkinen et al. 2002.
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äärimuoto on entropologia, jossa tutkitaan sitä miten ihmiset tuhoa-
vat itseään ja ympäristöään29.

Yksinkertaisen moderniteetin puitteissa tieteen, teknologian ja 
talou den leikkauksessa rakennettiin vaurautemme perusta. Modernin 
yhteiskuntamuodon kehityksen nähtiin 1900-luvulla lähenevän kas-
vun ja kestävyyden rajoja. Tämä kehityksen myötä syntyneitä vaa roja 
tutkivat tieteet ja niitä torjuvat instituutiot eivät hallitse uutta tilan-
netta. Käsityksemme ”kaiken hallittavuudesta” on joutunut koetuk-
selle, mikä heijastuu yhteiskuntaelämän kaikille alueille.30

Riskit on alettu nähdä keskeisenä osana modernia yhteiskuntaa. 
Siihen liittyvä moderniteetin kehä muodostuu tavoitteista, joiden saa-
vuttamisen keinot lisäävät samalla riskejä, jotka kehämäisesti uhkaa-
vat myös itse näiden tavoitteiden saavuttamista. Ennustettavuus 
vähenee usein juuri niiden toimien kautta, joilla me pyrimme kontrol-
loimaan tapahtumien kulkua. Riskiyhteiskunnan käsitteen luoneen 
Ulrich Beckin perussanoma liittyy yhteiskuntien pitkän aikavälin 
raken teellisiin muutoksiin. Kyseessä on teollisuusyhteiskunnan muut-
tu minen myöhäisteolliseksi riskiyhteiskunnaksi, jonka riskit eivät ole 
enää pelkästään vapaaehtoisia tai yksilön omalla toiminnalla vältet-
täviä, vaan yhteiskunnan kudoksissa syntyviä ja laajentuvia moderni-
saatioriskejä. Ne monimutkaistuvat ja laajenevat muodostaen lopulta 
vai keasti hallittavan riskiympäristön.31 Riskiulottuvuuden tunnista-
misen ja analysoinnin kautta on luontevaa edetä yhteiskuntavastuuta 
kos kevaan peruskysymykseen: millaisia uhkia ja vaaroja kehitys tuo 
tul lessaan, ja millä tahoilla on perimmäinen vastuu sekä tästä kehi-
tyssuunnasta että sen riskien hallinnasta ja epäterveiden piirteiden 
poistamisesta?

29 Raumolin 1982.
30 Kamppinen et al. 2001, 141.
31 Beck 1992; Kamppinen et al. 2001, 140; Eräsaari 2002, 31–33.
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Toinen tärkeä postmoderniin kehitysvaiheeseen ja koko yhteis-
kunnallisen kontekstin muuttumiseen liittyvä teema on globali saatio, 
jota on luonnehdittu modernisaatiokehityksen uudeksi vai heeksi. 
Glo balisaatio muuttaa itse asiassa koko yhteiskunnallisen konteks-
tin ideaa korvatessaan asteittain ”yhteiskunnaksi” mielletyt kan sal-
lis val tioon kytkeytyvät ääriviivat uusilla enemmän tai vähemmän 
glo baa leilla hallinta- ja markkinasuhteilla.32 Tämä kehitys merkitsee 
elä mänpiirien ja alueyhteisöjen altistumista yksiulotteiselle globaalille 
mark kinaperiaatteelle. Tällaiset hajautuvat ja laajenevat yhteiskunnal-
liset prosessit ovat luonnollisesti omiaan hajauttamaan ja epäselventä-
mään myös ”yhteiskunnallisiksi” luonnehdittavia vastuusuhteita. 

Toimijakenttä

Yhteiskuntavastuu kytkeytyy aina jonkinlaiseen toimijuuteen ja toi-
mijakenttään. Tässä mielessä se ei ole pelkästään ”yleistä” vastuuta 
epä määräisesti käsitteellistetylle ”yhteiskunnalle”, vaan hyvinkin 
konkreettinen vastuusuhde kahden tai useamman institutionaalisen 
toi mijaryhmän välillä. Esimerkiksi tietyllä alueella teollista toimintaa 
harjoittava yritys, sen työntekijät, alueen asukkaat ja kyseistä toimin-
taa sääntelevä viranomainen muodostavat tällaisen toimijakentän. 
Tällöin yhteiskuntavastuun kysymys voi konkretisoitua hyvin yksi-
selitteisenä konfliktina esimerkiksi asukkaiden ja teollisuusyrityksen 
välillä. Elleivät yhteiskunnallinen keskustelu ja toimijoiden valinnat 
saa aikaan yleisesti hyväksyttävää ratkaisua konfliktitilanteissa, rat-
kaisija tällaisissa tapauksissa on viime kädessä toimivaltainen viran-
omainen tai tuomioistuin. 

Yhteiskuntavastuuvaatimusten paradigmaattisia kohteita ovat yri-
tykset, kun taas vastuun määrittelijöinä erityisasemassa ovat yhtäältä 
32 Beck 1999, 63.
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kansalaiset ja toisaalta julkisyhteisöt. Kansalaisten asema perustuu 
siihen, että luonnollisina henkilöinä heillä tulee olla mahdollisuus 
vaikuttaa yhteiskunnan ja asuinpaikkakunnan oloihin, toimintaan ja 
kehitykseen. Tämä kuuluu kaikkien demokraattisten oikeusvaltioi-
den lähtökohtiin. 

Julkisyhteisöillä on erityisasema viimekätisinä vastuun määrittä-
jinä. Tämä johtuu yhtäältä niiden poliittisesta vastuusta edustuk-
sellisessa järjestelmässä ja toisaalta niiden hallinnollisista sääntely-, 
ohjaus- ja kontrollitehtävistä. Julkisyhteisöt ovat siten tavallaan yhteis-
kuntavastuun legitiimejä asettajia ja valvontainstansseja. Toisaalta 
nykyi nen yhteiskuntakehitys on monellakin tavalla murentanut 
julkis yhteisöjen mahdollisuuksia vastata tähän haasteeseen. Ne eivät 
kykene kontrolloimaan riskiyhteiskunnan kaikkia aspekteja: relevant-
tia tietoa ei pystytä aina tuottamaan, seuraukset paljastuvat usein 
hal lit semattomiksi ja vastuutahojen yksiselitteinen osoittaminen on 
vaikeaa33. 

Julkisen sektorin tosiasiallinen kyky laajasti ymmärretyn yhteis-
kuntavastuun hoitamiseen on globaalisti tarkasteltuna varsin rajalli-
nen. Syynä eivät ole pelkästään toimintaympäristön nopea muutos 
tai riskiyhteiskuntakehitys, vaan myös julkisen sektorin kapasiteetti-
rajoitteet tai eettiset ongelmat. Jo pelkkä epädemokraattisesti hallit-
tujen maiden suuri lukumäärä ja valtioiden aiheuttamat ihmisoikeuk-
sien loukkaukset ilmentävät julkisen yhteiskuntavastuun heikkoa tilaa. 
Sama koskee korruptiota, nepotismia ja hallinnon tehottomuutta. 
Kaiken kaikkiaan on jouduttu kyseenalaistamaan sellainen näkemys, 
että yksittäinen julkinen viranomainen mitenkään yksiselitteisesti 
ajaisi ”julkista etua” ja toimisi kokonaisuuden kannalta kustannus-
tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti kypsällä tavalla. 
Yhden kuvan ympäristöliikkeen ja kaupungin hallinnon välisistä 
konfliktipinnoista tarjoaa Markus Laineen ja Lasse Peltosen ympä-
33 Vrt. Eräsaari 2002, 21–22.
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ristökysymyksen politisoitumista Tampereella valottava väitöskirja 
Ympäristökysymys ja aseveliakseli34. Se osoittaa hyvin, kuinka moni-
kerroksisia esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyvät yhteiskunta-
vastuudiskurssit ovat ja kuinka suuret riskit julkisella hallinnolla on 
ajautua epäterveisiin arvovaltakiistoihin ja puoluepoliittiseen peliin ja 
toisaalta myös palvelemaan yrityselämän lyhyen aikavälin intressejä. 
Huonosti johdetut ja puutteellisesti kontrolloidut poliittis-hallinnol-
liset rakenteet ja prosessit heikentävät mahdollisuuksia yhteiskunta-
vastuun asianmukaiseen määrittelyyn ja hallintaan.

Lisäväriä tähän kuvaan tuo julkisen hallinnon toiminta- ja orga-
nisointitapojen nopea muutos, joka on todennäköisesti nostamassa 
myös niiden toiminnan perusteet ja vaikutukset uudentyyppisten 
vastuuvaateiden piiriin. Varsinkin monet julkisyhteisöjen omistamat 
yhtiöt ovat yhteiskuntavastuun osalta verrattavissa muihin yhtiöihin, 
vaikka niiden yhtiökokouksessa omistajan ääntä käyttää julkisyhtei-
sö35. Samoja piirteitä sisältyy markkinaperusteisiin hallinta- ja kump-
panuussuhteisiin, joiden keskeinen piirre on julkisen ja yksityisen 
intressin yhteensovittamisen seurauksena syntyvä demokraattisen 
kontrollin heikkeneminen. Julkishallinnossa tämän muutosprosessin 
ehkä kaikkein ilmaisukykyisin opinkappale on uusi julkisjohtaminen 
eli New Public Management, jolla on perusteidensa osalta vahvoja ideo-
logisia yhteyksiä uusliberalismiin ja joka edustaa yhtä uusmodernin 
”laskelmoivan” ajattelun muotoa. Sen ongelmana on, kuten professori 
Pertti Ahonen on todennut, että varsinkin sen markkinamekanismin 
hyödyntämiseen perustuvat keinot alkavat elää hallinnossa omaa elä-
määnsä irtautuen samalla siitä yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä 
kokonaisuudesta jota sen tulisi palvella36. Yleisesti tämäntyyppiset 
kehityskulut merkitsevät sitä, ettei julkinen sektori kykene eikä itse 

34 Laine & Peltonen 2003.
35 Ks. esimerkkinä kunnallisten yhtiöiden käytöstä vallan välineenä Puttonen 2002.
36 Ahonen 2003, 72–77.
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asiassa edes pyri vakauttamaan yhteiskuntakehitystä ja huolehtimaan 
riittävästä jatkuvuudesta ja rakenteiden uusintamisesta, millä puoles-
taan on epävarmuutta ja volatiilisuutta eli heilahtelevuutta lisäävä 
vaikutus yhteiskuntakehitykseen.

Vastuuagendan muotoutuminen

Vastuuagendan muotoutumisella tarkoitetaan sitä prosessia, jossa yh-
teiskuntavastuuta aletaan vaatia ja määritellä. Tämän prosessin ydin-
toimija on vastuuagendan muodostaja, joka voi olla mikä tahansa taho, 
siis esimerkiksi aktiivinen kansalainen, järjestö, tiedotusväline, yritys, 
tutkija, seurakunta, poliitikko tai julkisyhteisö tai niiden jonkinlai-
nen yhteenliittymä. Näitä muodostajia on käytännössä useita ja nii-
den näkemyksetkin poikkeavat yleensä huomattavasti toisistaan. Joka 
tapauksessa vastuuagendan muodostajan aseman saa nimenomaan se 
taho, joka kykenee aikaansaamaan vaikuttavaa yhteiskunnallista kes-
kustelua jonkin organisaation tai toimijatahon yhteiskuntavastuusta. 

Yritysten sisäisissä yhteiskuntavastuun määrittelyprosesseissa kes-
keinen agendanmuodostaja voi olla esimerkiksi yrittäjäjärjestö tai yri-
tyksen omistaja tai johto. Huomattakoon, että agendanmuodostaja ei 
välttämättä ole se toimija, joka vaikuttaa keskeisimmin vastuuagen-
dan lopulliseen muotoutumiseen tai joka toimii yhteiskuntavastuun 
muodollisena määrittäjänä esimerkiksi viranomaisen roolissa. 

Yhteiskuntavastuun sisältöalueet

Yhteiskuntavastuun sisältö tarkoittaa sitä yhteiskunnalliseksi luonneh-
dittavaa asiakokonaisuutta, josta vastuun määrittelyssä on kysymys. 
Yleisellä tasolla tämä sisältö on periaatteessa ’yhteiskunta’, mutta 
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käy tännössä se suhteutuu tapauskohtaisesti määräytyviin aihe- ja 
ilmiö alueisiin. Yhteiskuntavastuun sisältö voidaan karkeasti jakaa 
seu raavanlaisiin teema-alueisiin:

1. Yleishumanistinen vastuu
• ihmisoikeudet, ihmisarvon kunnioitus, tasa-arvo ja oi-

keudenmukaisuus
2. Hyvinvointivastuu

• taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet 
(TSS-oikeudet), hyvinvointi, koulutus ja itsensä toteut-
taminen

3. Poliittis-oikeudellinen vastuu
• poliittinen vastuu, demokratia, oikeudelliset vastuut, 

hallinnon toiminta ja virkavastuu
4. Taloudellinen vastuu

• markkinoiden toiminta, kilpailu, kulutus, taloudenpito 
ja taloudellinen tehokkuus

5. Toiminnalliset sidosryhmävastuut
• erilaisista vastavuoroisuussuhteista ja määrämuotoisesta 

kanssakäymisestä johtuvat velvollisuudet asiakkaita, 
omistajia, julkista hallintoa, rahoittajia, alihankkijoita, 
kilpailijoita ym. kohtaan

6. Ympäristövastuu
• kestävä kehitys, ympäristöongelmat, liikenne, asuinym-

päristö jne.

Käytännön tasolla yhteiskuntavastuun sisältönä voi olla puuttuminen 
esimerkiksi sellaisiin ongelmiin kuin naisten syrjiminen työelämässä, 
lapsityövoiman käyttö, työntekijöiden heikot työolot ja -ehdot, alhai-
nen palkkataso halpatuontimaissa, ympäristön saastuminen tai joh-
don ylisuuret optiot. Niiden yksiselitteinen jäsentäminen on tietysti 
vaikeaa, mutta edellä esitetty ryhmittely antaa joka tapauksessa os-
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viittaa näiden sisältöalueiden luonteesta. Vastuualueiden painotuksia 
eri sektoreilla havainnollistaa kuvio 3.

Yhteiskuntavastuun määrittäjä

Yhteiskuntavastuun muodollinen määrittäjä on se toimija, jolla on 
tosi asiallinen valta määrittää jonkin toimijan tai toimijaryhmän 
yhteis kuntavastuuta. Kaikissa tilanteissa tällaista yksiselitteistä vas-
tuun määrittäjää ei voida tietenkään osoittaa. Auktoriteettitasot mää-
rittyvät siten, että globaalilla, yhteiskunnallisella ja yhteisöllisellä ta-

Yhteiskuntavastuu

Yritysten yhteiskun-
tavastuu
1. Taloudellinen 

vastuu
2. Oikeudellinen 

vastuu
3. Toiminnalliset 

sidosryhmävastuut
4. Hyvinvointivastuu
5. Yleishumanistiset 

vastuut
6. Ympäristövastuu

Kansalaisyhteiskun-
nan yhteiskunta-
vastuu
1. Sosiaalisen inte-

graation vastuu 
(järjestys, kasva-
tus ja sivistys)

2. Poliittinen ja 
oikeudellinen 
kansalaisvastuu

3. Taloudenpitovas-
tuu

4. Toiminnalliset 
sidosryhmä- ja 
osallisuusvastuut

5. Yleishumanistiset 
vastuut

6. Ympäristövastuu

Julkinen yhteiskunta-
vastuu
1. Poliittinen vastuu
2. Virkavastuu, oikeu-

delliset vastuut ja 
hyvän hallinnon 
periaatteet

3. Hyvinvointi- ja 
sidosryhmävastuut

4. Taloudelliset 
vastuut

5. Yleishumanistiset 
vastuut

6. Ympäristövastuu

Kuvio 3. Yhteiskuntavastuun sisällöt eri sektoreilla
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solla määrittelyn muodollisen vastuun kantaa kyseisen hallintatason 
toimivaltainen julkinen orgaani, esim. kansainvälisellä tasolla YK ja 
sen alajärjestöt, EU:n osalta sen instituutiot toimivaltansa mukaisesti 
(Eurooppa-neuvosto, komissio, Euroopan parlamentti ja oikeusasia-
mies sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin), kansallisella tasolla val-
tio-orgaanit toimivaltansa mukaisesti ja alue- ja kuntatasolla niiden 
poliittis-hallinnolliset toimielimet. Eräillä aloilla on myös kansallisia 
ja kansainvälisiä järjestöjä ja verkostoja sekä puolijulkisia toimielimiä 
ja ns. itsesäätelyelimiä, jotka ovat määrittämässä alansa yhteiskunta-
vastuun kysymyksiä. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Suomen 
asianajajaliitto ja Julkisen sanan neuvosto. 

Yhteiskuntavastuun määrittelyä koskevan institutionaalisen hierar-
kian alimmalla tasolla ovat yksityiset organisaatiot ja ryhmät, jotka 
eivät voi tehdä koko yhteisöä tai toimialaa koskevia päätöksiä. Orga-
ni saatiot voivat vaikuttaa näihin kysymyksiin nimenomaan omaa 
toi mintaansa koskevissa kysymyksissä. Tällaisista organisaatiotason 
määrittelyistä kantaa vastuun kyseinen organisaatio sen päätöksen-
tekorakenteen mukaisella tavalla. Organisaatiotason ratkaisut ovat 
aina tavalla tai toisella alisteisia niille konteksteille, joissa kyseinen 
orga nisaatio toimii. Tällöin yhteisölliset vastuukysymykset joudutaan 
otta maan huomioon myös organisaatiotasoisissa yhteiskuntavastuun 
määrittelyprosesseissa. 

Yhteiskuntavastuun asettamisen keinot

Yhteiskuntavastuun asettamisen keinot ja niiden sitovuus ja täsmäl-
lisyys ovat tietysti käytännön tasolla tärkeitä. Niiden systemaattinen 
määrittely on vaikeaa jo pelkästään keinovalikoiman laajuuden ja 
moni aineksisuuden vuoksi. Toiminnalliselta kannalta tärkeä tähän 
liit tyvä lähtökohta on ero organisaation vapaaehtoisen vastuunkanta-
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misen, ulkopuolisen painostamisen ja legitiimin pakottamisen välillä. 
Niiden väliin jää tietysti vielä lukuisia välimuotoja.

Jos asiaa lähestytään nimenomaan siltä kannalta, että organisaatio 
ei vapaaehtoisesti toimi vastuullisesti, joudutaan punnitsemaan niitä 
keinoja, joilla tämä vastuu voidaan asettaa. Skemaattisesti esitettynä 
yhteiskuntavastuun edellyttämät velvoitteet voidaan saada toteutet-
tua seuraavilla tavoilla:

1)  Yleinen mielipide, kulutuskäyttäytyminen ja julkisuus 
2)  Kansalaistoiminta, aktivismi ja organisoitu painostustoi-

minta
3)  Organisaatioiden eettiset yleisperiaatteet
4)  Yhteisölliset eettiset yleisperiaatteet (esim. YK)
5)  Viranomaisten suositukset
6)  Kahden- tai monenkeskiset sopimukset
7)  Poliittisten toimielinten ja viranomaisten päätökset
8)  Lain nojalla annetut alemmanasteiset säädökset 
9)  Lainsäädäntö (lait ja asetukset)
10) Tuomioistuinten päätökset
11) Viranomaisten pakkotoimet ja voimankäyttö.

Yleinen mielipide ja kansalaiskeskustelu voivat joskus vaikuttaa merkit-
tä västikin yritysten linjauksiin ja strategioihin, osittain senkin vuoksi 
että ne vaikuttavat yrityksen imagoon ja joissain tapauksissa myös 
suoraan yritysten tuotteiden kysyntään. Havaittuihin yhteiskuntavas-
tuun ongelmiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi suosimalla kehitys-
maiden alkutuottajien tuotteita tai luomutuotteita, osallistumalla 
kehitysprojekteihin tai boikotoimalla epäeettisten yritysten tuotteita. 
Tällaiset keinot ovat käytössä erityisesti kansalais- ja järjestötoimin-
nan piirissä. 
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Organisaatio- tai yhteisötasoiset eettiset yleisperiaatteet ovat yleen-
sä julistuksenomaisia toimintaohjeita, joiden tosiasiallinen merkitys 
toiminnan ohjaamisessa vaihtelee suuresti37. Ne voivat tosin muokata 
merkittävästikin yhteiskuntavastuuseen liittyviä asenteita. 

Erilaisten suositusten painoarvo vaihtelee lähinnä suosituksen 
anta jan aseman mukaan. Luonteensa puolesta ’suosituksia’ vastaavat 
tie tyssä mielessä myös vallitseva oikeuskäytäntö ja tuomioistuinten 
aiemmat päätökset, koska niillä on yleensä toimintaa tosiasiallisesti 
ohjaava vaikutus. 

Yhteiskuntavastuu voidaan realisoida myös erilaisten yksityisoi-
keudellisten sopimusjärjestelyjen kautta. 

Näitä sitovammat vastuun asettamiskeinot ovatkin jo lähinnä 
poliittisia tai oikeudellisia. Suuntaa tai puitteita yhteiskuntavastuul-
le tarjoavat poliittisten instituutioiden ja viranomaisten päätökset ja 
alemmanasteiset säädökset. Esimerkkejä näistä ovat luvanvaraisiin 
elinkeinoihin liittyvät ratkaisut (viranomainen voi peruuttaa luvan), 
veron korottaminen, kunnan järjestyssääntöön otetut vaateet ja 
vastaavat. Keskeinen vastuun asettamisen muoto on luonnollisesti 
lainsäädäntö. Lainsäädännöllisesti asetettu yhteiskuntavastuu näkyy 
esimerkiksi perustuslaissa, tuoteturvallisuuslaissa (tuotteisiin vaaditut 
merkinnät, tuotteen kerääminen pois markkinoilta jne.) sekä maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. Tätä ankarammat keinot liittyvät yksittäis-
tapauksia koskeviin tuomioistuinten päätöksiin sekä viranomaisten 
pakkotoimiin ja legitiimiin voimankäyttöön.

Nämä keinot voidaan ryhmitellä kolmeen paradigmaattiseen 
luokkaan. Omaehtoisuuteen perustuvan yhteiskuntavastuun asettaja 
on organisaatio itse ja sen käyttämä keino on organisaation eettisten 
periaatteiden täsmentäminen ja toiminnallistaminen. Toimijakentän 
painostukseen perustuvan yhteiskuntavastuun asettajia ovat organi-
saation sidosryhmät ja tällöin paradigmaattinen keino on yleinen 
37 Ks. yritysten eettisten ohjeiden osalta Manley 1992 ja esimerkkinä Nokia 2002.
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painostus ja kansalaisaktivismi. Pakkokeinoihin perustuvan määri-
tyksen voi tehdä yleensä vain toimivaltainen viranomainen. Sen vas-
tuumäärityksen paradigmaattinen muoto on viranomaisen päätös. 

Näkökulmia yhteiskuntavastuun realisoitumiseen 

Mitä yhteiskuntavastuun vaatimisella sitten voidaan saada aikaan? 
Lähtökohta on luonnollisesti se, että organisaatioiden toiminnas-
sa otetaan kapea-alaista itseintressiä laajemmin huomioon niiden 
toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Tämä lisää yhteiskunnan 
kiinteyttä ja ennustettavuutta ja vahvistaa sosiaalista pääomaa. Yh-
teiskuntavastuun realisoitumisen edellytys on, että toimijat yleisesti 
toteuttavat seuraavanlaisia periaatteita vuorovaikutussuhteissaan:

• yleisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattami-
nen

• lainkuuliaisuus
• totuudellisuus ja rehellisyys
• riittävä avoimuus, tiedonkulku ja läpinäkyvyys.

Tällaiset pelisäännöt muodostavat sen perustan, jonka varaan sisäl-
löllinen yhteiskuntavastuu ja sen toiminnallistaminen rakentuvat. 
Usein yhteiskuntavastuun realisoimisen perusedellytys on erityisesti 
luotettavan tiedon saaminen. 

Yhteiskuntavastuu sisäistyy orientaatioksi, ilmenee päätöksen-
teos sa ja realisoituu toimintana, jossa toimija kantaa vastuunsa 
yhteis kunnalle. Lähtökohtaisesti yhteiskuntavastuun tulisi siis olla 
sisään rakennettuna kaikkien organisaatioiden toimintaan. Koska 
itse yhteiskuntavastuun sisällölliset rajat ja toteutusmuodot ovat lähes 
aina epäselviä tai riidanalaisia ja koska yhteiskunnallinen vastuulli-
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suus on periaatteessa jo lähtökohtaisesti toissijaista organisaation 
pää tehtävään nähden, syntyy painetta eri muodossa tapahtuville 
inter ventioille. Yhteiskuntavastuu ei ole tässä mielessä pelkästään 
orga nisaation vapaaehtoisuuteen perustuva kysymys. Se edellyttää 
käy tännössä ”yhteiskunnan” väliintuloa, mihin edellä esitetty proses-
sikuvauskin perustuu. 

Toiminnallisessa mielessä yhteiskuntavastuun realisoitumiseen 
voidaan pyrkiä joko ennalta ehkäisevästi tai reagoimalla tapahtunei-
siin väärinkäytöksiin tai ongelmiin. Yhteiskuntavastuun asettamisen 
keinoja voidaan käyttää pääsääntöisesti molempiin tarkoituksiin. 
Tosin viranomais- ja tuomioistuinpäätökset ja pakkovallan käyttö 
ilmentävät yleensä yhteiskunnan reaktioita tapahtuneisiin laimin-
lyönteihin tai ilmenneisiin ongelmiin. 

Ennalta ehkäisevät pyrkimykset perustuvat yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, moraalia vahvistavaan asennemuokkaukseen sekä sel-
laisiin suosituksiin ja institutionaalisiin järjestelyihin, joiden tarkoi-
tuksena on ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä. 

Tapahtuneisiin väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin reagoivat 
toimintamuodot ovat yleensä konfliktipitoisia ja niihin sisältyy usein 
erilaisia sanktioita ja myös pakkovallan käyttöä. Näitä reaktiivisen 
yhteiskuntavastuun realisoimisen muotoja ovat mm. yleinen painos-
tus ja sosiaaliset tai taloudelliset sanktiot (asiakkaat, kuluttajat jne.), 
viranomaisten tai tuomioistuinten määräämät sanktiot sekä sopi-
mukseen tai tuomioistuimen päätökseen perustuva korvaus vahin-
gonkärsijälle. Organisaation näkökulmasta ulkopuolisiin kohdistuva 
korvausvastuu liittyy sellaisiin vastuuasetelmiin kuin isännänvastuu 
(työnantajan vastuu työssä aiheutetusta vahingosta, joka koskee sekä 
julkisia että yksityisiä työnantajia), tuotevastuu, kuljetusoikeudelli-
nen vastuu (rautatiet, vesiliikenne jne.), tietorekisterin pitäjän vastuu, 
vastuu ympäristövahingoista sekä elinkeinonharjoittajan vastuu eri-
tyistilanteissa kuten vaarallisen toiminnan harjoittamisessa tai yleisö-
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tilaisuuksien järjestämisessä38. Julkisen vallan keinoja ovat mm. sak-
ko, veron korottaminen, toiminnan keskeyttäminen ja pakkotoimet.

Lopuksi 

Yhteiskuntavastuun kysymykset ovat juuri 2000-luvun alussa monis-
takin syistä haastavia. Niiden määrittelyt voivat pohjautua mitä eri-
laisimpiin lähtökohtiin, jolloin itse käsite on ymmärrettävissä hyvin 
eri tavoin. Tässä artikkelissa pyrkimyksenä on ollut osoittaa yhteis-
kuntavastuun käsitteen relationaalinen ja kontekstuaalinen luonne. 
Asiaa havainnollistaa edellä esitetty skemaattinen perusmalli. Sen 
pohjalta voidaan jäsentää sitä yhteiskunnallista prosessia, jossa yritys-
ten ja muidenkin organisaatioiden vastuukysymykset määrittyvät. 

Aikamme megatrendit ovat sellaisenaan lisäämässä yhteiskunta-
vastuuseen liittyviä haasteita, kuten jo edellä on todettu. Esimerkiksi 
globalisaatio pakottaa pohtimaan länsimaisen elämänmuodon ja 
orga nisointitapojen kestävyyttä ja niiden sopivuutta muihin kon-
teksteihin. Tästä syystä globalisaatiota, riskiyhteiskuntakehitystä, 
moni kansallisia yhtiöitä ja myös kansainvälisten organisaatioiden 
toi mintaa koskeva tutkimus tulee olemaan tärkeässä roolissa yhteis-
kuntavastuun uusia ulottuvuuksia ajatellen.39 

Niin ikään ympäristöriskejä ja kestävää kehitystä koskeva keskus-
telu tulee säilyttämään paikkansa yhteiskuntavastuuseen liittyvänä 
avain diskurssina. Sen merkitys on entisestään lisääntynyt ilmasto-
muutoksen, bio- ja geeniteknologian kehityksen sekä terveyteen ja 
terveellisiin elämäntapoihin kohdistuvan lisääntyvän kiinnostuksen 
myötä.
38 Routamo 1998, 156–162.
39 Ks. e.g. Brecher & Costello 1994 ja Barnet & Cavanagh 1995.
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Suuriin yhteiskunnallisiin muutosaaltoihin kuuluva tietoyhteiskun-
takehitys on nostamassa esiin aivan uusia vastuudiskursseja40. Niihin 
liittyviä teemoja ovat mm. yksityisyyttä, immateriaalioikeuksia sekä 
sananvapautta, tiedonsaantia ja verkkoonpääsyä koskevat kysymyk-
set. Myös lisääntyvä viestinnällistyminen muuttaessaan mediamaise-
maa, joukkotiedotuksen logiikkaa ja yhteiskunnallisten toimijoiden 
välisiä viestintäsuhteita asettaa haasteita yhteiskuntavastuun määrit-
telylle ja hallinnalle41. Globalisaatiota ja tietoyhteiskuntakysymyksiä 
yhdistävänä tärkeänä teemana on noussut esiin erityisesti digital 
divide eli digitaalisen kahtiajaon problematiikka. 

Haasteen alan tutkimukselle muodostavat myös yhteiskunnan or-
ganisoitumisessa ja julkisyhteisöjen organisointiperiaatteissa tapahtu-
neet muutokset. Raja yksityisen ja julkisen välillä hämärtyy, mikä on 
omiaan tekemään yhteiskuntavastuun määrittelyprosesseista aikai-
sempaa epäselvempiä. Erityisesti uuden julkisjohtamisen (New Public 
Management) ideat samoin kuin verkostoihin ja yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuuteen perustuvat uuden hallinta-ajattelun (new 
governance) muodot kuuluvat tämän muutoksen ytimeen.42 

Nämä esimerkit riittävät osoittamaan, että yhteiskuntavastuun 
määrittelyn ja hallinnan kysymykset tulevat mitä todennäköisimmin 
kuulumaan lisääntyvää huomiota osakseen saavien tutkimusteemo-
jen joukkoon. 

40 Ks. Dhillon 2002.
41 Ks. mediaetiikasta esim. Nordenstreng & Heinonen 2002.
42 Ks. Anttiroiko et al. 2003 ja Ahonen 2003.
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Carin Lindqvist-Virtanen

VASTAKKAINASETTELUSTA 
YHTEISTYÖHÖN
Julkisen ja yksityisen sektorin muuttuvat 
roolit sosiaaliturvassa

Yksityisen sektorin toimijoilta peräänkuulutetaan yhteiskuntavastuu-
ta. Yritykset korostavatkin yhä useammin kantavansa vastuuta paitsi 
taloudellisesta tuloksesta myös ympäristöstä, kestävästä kehityksestä 
ja siitä yhteiskunnasta, jossa toimivat. Keskustelu liittyy laajempaan 
kysymykseen julkisen sektorin roolista ja mikä olisi optimaalinen 
vastuun- ja työnjako julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tässä kir-
joituksessa pohdin, miten työnjako on muuttumassa sosiaaliturvan 
osalta sekä mitä vaikutuksia muutoksella on.

Euroopan sosiaalinen malli on vakiintunut osaksi keskustelua Eu-
roopan unionin tulevaisuudesta. Perinteisesti valtio on ollut kaikissa 
maissa sosiaaliturvan keskeinen toimija. Taloudellisen päätöksenteon 
erkaantuminen poliittisesta päätöksenteosta, osana globaalistuvaa 
maailmantaloutta, on kaventanut hallitusten mahdollisuuksia toimia 
kansallisissa puitteissa. Samanaikaisesti viime vuosien sosiaalipoliit-
tista keskustelua on hallinnut voimakkaasti pohdinta siitä, mikä on 
ja minkä tulisi olla julkisen sektorin asema sosiaaliturvan osalta. Tä-
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hän ovat vaikuttaneet paitsi huoli julkisen sektorin taloudesta myös 
periaatteellisemmat pohdinnat, minkä roolin yksityinen sektori voisi 
omaksua sekä olisiko saavutettavissa aiempaa parempi työnjako julki-
sen ja yksityisen sektorin välillä ja miten se voitaisiin toteuttaa.

Sosiaaliturvajärjestelmät Euroopassa

Euroopan sosiaalinen malli esiintyy käsitteenä 1990-luvun alkupuo-
lelta eteenpäin ja muun muassa 1994 julkaistussa eurooppalaisen 
sosiaalipolitiikan valkoisessa kirjassa (COM(1994)333, 2) todetaan, 
että Euroopan sosiaalinen malli perustuu yhteisiin arvoihin. Barce-
lonan Eurooppa-neuvoston päätelmissä (maaliskuu 2002) linjataan 
seuraava näkemys:

Euroopan sosiaalinen malli perustuu hyvään taloudelliseen 
suorituskykyyn sekä sosiaalisen suojelun, koulutuksen ja työ-
markkinaosapuolten välisen vuoropuhelun korkeaan tasoon. 

Merkille pantavaa on tässä tavoite yhdistää toisaalta taloudelliset 
tavoitteet ja toisaalta aktiivisen ja dynaamisen hyvinvointivaltion 
kehittäminen. 

Suomalaista sosiaaliturvaa rakennettiin ja kehitettiin voimakkaas-
ti 1950-luvulta alkaen. Myös muissa Euroopan maissa kehitys oli 
voimakasta vastaavana aikana, joskin maiden historiallinen kehitys 
tältä osin vaihtelee suuresti. Yhteistä oli yleensä kuitenkin voimakas 
pyrkimys lisätä kansalaisten sosiaalista hyvinvointia ja julkisen sekto-
rin keskeinen asema sosiaalisen hyvinvoinnin takaajana.

Käytännössä sosiaaliturvan järjestämis- ja rahoitustavat vaihtele-
vat merkittävästi eri maiden kesken. Karkeasti luokitellen on kuvat-
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tu neljä pääryhmää, johon eri maiden sosiaaliturvamallit on voitu 
enemmän tai vähemmän mielekkäästi luokitella:

• Ns. Beveridge-mallin (myös anglosaksinen tai liberaali mal-
li) muunnelmat, joille on tunnusomaista, että sosiaaliturva 
pyrkii turvaaman vähimmäisturvan (usein tarveharkin-
nalla merkittävä rooli); etuudet rahoitetaan sosiaalivakuu-
tusmaksuilla. Valtio vastaa vähimmäisturvajärjestelmistä. 
Tämän mallin merkittävimmät edustajat ovat Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Irlanti. 

• Ns. Bismarck-mallin (myös korporatistinen tai keskieu-
rooppalainen malli) muunnelmat, jossa ensisijaisesti on 
turvattu työntekijät lakisääteisillä, pakollisilla sosiaaliva-
kuutuksilla; etuudet ovat ansiosidonnaisia ja rahoitus työn-
antajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla. Perheet on 
turvattu ns. johdetulla oikeudella (derived rights), jossa oi-
keus sosiaalivakuutukseen syntyy perheen huoltajan kautta. 
Mallin edustajina ovat ennen kaikkea Saksa ja Itävalta.

• Ns. pohjoismainen malli, jolle on tunnusomaista uni-
versaaliset oikeudet, asumiseen (alussa kansalaisuuteen) 
perustuva oikeus sosiaaliturvaan, kaikille turvattu perus-
toimeentulo (mm. kaikille maksettava kansaneläke) ja 
oikeus terveydenhuoltoon. Oikeus sosiaaliturvaan on yksi-
löpohjainen. Perusturvaa on usein täydennetty ansiosidoin-
naisella osuudella. Järjestelmä on laajasti verorahoitteinen, 
vakuutettujen omat maksuosuudet ovat matalat ja julkisilla 
palveluilla on merkittävä osuus. Mallin puhdasoppisin so-
veltaja on ollut Tanska.

• Ns. eteläeurooppalainen malli (myös familistinen malli), 
joka on usein työperusteinen ja vakuutuspohjainen (perhe-
kohtaisilla, johdetuilla oikeuksilla) sosiaaliturvan perusra-
kenteen osalta, mutta missä merkittävätkin väestöryhmät 
voivat olla vakuutusten ulkopuolella ja jossa myös vapaaeh-
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toissektorilla (mm. kirkolla) ja perheiden antamalla turvalla 
on merkittävä rooli.

Edellä mainittujen neljän pääryhmän peruserot koskevat sekä toi-
meentuloturvan (erityisesti eläkejärjestelmien) että terveydenhuollon 
järjestämistä. Entisten sosialististen maiden järjestelmä poikkesi 
mer kittävästi näistä eikä siihen tässä lähemmin puututa. Viime vuo-
si kymmenen aikana kuitenkin tapahtui erittäin merkittävää lähen-
tymistä eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien kesken. Sosiaali turvan 
kattavuutta on laajennettu yhä suurempaan osaan väestöä maissa, 
joissa perinteinen turva on koskenut työntekijöitä; rahoitusta on 
uusittu, toimeenpanoa on siirretty yksityisen sektorin järjestelmille, 
palveluiden tarjoamisen rinnalle on tullut palvelusetelityyppisiä 
etuuksia, tasa-arvon ja muuttuvien perherakenteiden johdosta yksilö-
oikeuteen perustuvaa turvaa on laajennettu.

Suomi luetaan karkeassa luokittelussa pohjoismaiseen ryhmään, 
koska Suomessa asumisen perusteella kaikille taataan oikeus perus-
toimeentuloturvaan ja terveydenhuoltoon ja oikeudet määräytyvät 
yksilöllisesti. Verorahoitteisuus on myös Suomessa merkittävä (mm. 
pääosa terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista rahoitetaan verova-
roin). Suomessa on kuitenkin aina ollut myös vahvoja piirteitä ns. 
Bismarck-tyyppisestä järjestelmästä, erityisesti ansiosidonnaisten 
etuuk sien osalta. Suomessa on myös yksityisellä sektorilla aina ollut 
poik keuksellisen merkittävä rooli sosiaalivakuutuksessa (mm. työelä-
kevakuutus ja tapaturmavakuutus on hoidettu yksityisissä vakuutus-
laitoksissa).

Eri lähestymistavoista huolimatta kaikille maille on kuitenkin ol-
lut olennaista julkisen sektorin vahva ja selkeä osuus: julkinen sektori 
on vastannut sosiaaliturvan ytimestä joko vastaamalla järjestelmistä 
itse (valtiollinen eläkejärjestelmä, julkisen sektorin ylläpitämä tervey-
denhuoltojärjestelmä) tai pakollisten vakuutusjärjestelmien ylläpitä-
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jänä. Puhtaasti yksityisen sektorin vastuulle on jätetty joko vain eräät 
väestöryhmät tai julkisten järjestelmien täydentäminen. 

Muutospaineet: miksi ja mitä roolien muutoksia 
tavoitellaan

Viime vuosina on alettu hakea uutta tasapainoa julkisen ja yksityisen 
sektorin välillä. Muutospaineita on syntynyt useammasta syystä, 
sekä taloudellisista syistä että muuttuneen yhteiskunnan ja uusien 
asenteiden aiheuttamista uusista ajatuksista.

Julkisen sektorin talouden tasapainosta huolestuneet katsovat 
että julkisen sektorin roolia tulisi vähentää ja että sen tehtävien hoi-
ta minen edellyttää uusia ratkaisuja tilanteessa, jossa verorasitusta 
tuli si vähentää ja menopaineet samanaikaisesti kasvavat. Nopeasti 
ja voimakkaasti ikääntyvä väestö tulee aiheuttamaan lisääntyvää 
hoivan tarvetta, mihin nykyiset voimavarat eivät riitä ja siten myös 
uusille toimijoille on tilaa. Väestön vaatimukset ja odotukset kasvavat 
samalla, joten nykyiset palvelut eivät välttämättä tyydytä enää. Mm. 
lääketieteen tekninen kehitys muuttaa toimintatapoja ja tuo uusia 
mahdollisuuksia, mutta lisää usein samalla kustannuksia. 

EU:n palveluiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus -periaate ulottuu 
aiempaa selvemmin myös palveluihin. Tällöin toimintaympäristö 
muuttuu. Yksityinen palveluiden tarjonta lisääntyy kysynnän myötä 
samalla kuin tarve lisätä tämän toimialasektorin toimintaedellytyk-
siä mm. työllisyysnäkökulmasta kasvaa. Myös kulttuurin arvostukset 
ovat muuttuneet yksilön valinnanvapautta korostavaan suuntaan. Sa-
malla on lisääntynyt henkilöiden oman vastuun ja ns. kannustinnä-
kökulmien korostaminen.
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Muutoksesta keskusteltaessa on argumentoitu, että julkisen sek-
torin toimien rajoittaminen ja yksityisesti tuotettujen palveluiden 
laajempi käyttö edistäisi mm. julkisen sektorin talouden tasapainoa, 
lievittäisi rahoitusongelmia ja parantaisi asiakkaiden valinnan oi-
keuksia. Toisaalta on pelätty mm. epätasa-arvoa väestön keskuudessa 
ja suuremman rahoitusvastuun sekä riskien siirtymistä yksityisille 
kansalaisille. 

On kuitenkin syytä todeta, ettei ole lainkaan selvää, mitä yksityi-
sellä tässä tarkoitetaan. Lähempi tarkastelu osoittaa jälleen kerran 
laajan harmaan alueen, jossa rajanveto käydään lähinnä katsojan 
silmissä. Raja-alueella liikutaan mm. kun katsotaan: 

• onko järjestelmä julkisesti vai yksityisesti hallinnoitu eli 
missä varsinaiset päätökset tehdään; onko järjestelmä 
esimerkiksi lailla säädetty tai työmarkkinaosapuolten sopi-
muksiin perustuva

• onko lakisääteisen järjestelmän toimeenpano julkisen vi-
raston vai ovatko toimeenpanijoina yksityiset laitokset (vai 
kenties tietyt yksityiset, mutta auktorisoidut laitokset tai 
tuottajat); esimerkiksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
(social partners) ylläpitämät järjestelmät voidaan toimeen-
panna erityisissä laitoksissa kuten kassoissa

• jos kyseessä on sekä päätöksenteon että toimeenpanon osal-
ta yksityinen järjestelmä, onko kyseessä voittoa tavoitteleva 
vai ei-voittoa tavoitteleva järjestelmä; ei-voittoa tavoitteleva 
järjestelmä lähenee periaatteiltaan julkista järjestelmää.

Myös muunlaisia yhteistyömalleja, joissa jokin julkisen sektorin vas-
tuulla tai intressissä oleva palvelu tai hanke järjestetään molempien 
sektoreiden yhteistyönä, esiintyy yhä enenevässä määrin: 
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• Ns. contracting-out -vaihtoehdot: käsitettä käytetään aina-
kin kahdessa mielessä; toisaalta malleista, joissa henkilö 
voi valita julkisen etuuden tai palvelun sijasta yksityisen 
vaihtoehdon (esimerkiksi yksityisen vakuutuksen julkisen 
sosiaalivakuutuksen sijaan) tai toisaalta kun julkinen sekto-
ri ostaa palvelun yksityiseltä sektorilta eikä tuota sitä itse.

• Ns. public-private partnership -mallit: näissä yhteistyömal-
leissa esimerkiksi perusrahoitus voi olla alkuun yksityistä, 
mutta julkinen sektori vuokraa tilan tai palvelun käyttöön-
sä ja mahdollisesti myöhemmin lunastaa sen (esimerkiksi 
koulun tilojen rakentaminen). 

Kumppanuusmallissa toimii tilaaja–tuottaja-yhteistyö, joka on laa-
jempi kuin perinteinen ostopalvelu. Sopimukset kattavat sekä laa-
jemman palvelukokonaisuuden että ovat kestoltaan pidempiä (useita 
vuosia).

Useimmissa maissa löytyy esimerkkejä eri rakenteellisista ratkai-
suista. Esimerkiksi Suomessa löytyy jo perinteisesti sosiaalivakuutuk-
sen osalta lähes kaikkia vaihtoehtoisia malleja.

Suomen työeläkejärjestelmä on esimerkiksi lakisääteinen sosiaa-
li vakuutusjärjestelmä. Päätökset tehdään kolmikantaperiaatteella 
mutta vahvistetaan lailla niin, että etuudet ja maksut ovat yhteneväi-
siä kaikille vakuutetuille. Toimeenpano on yksityisissä, mutta erillis-
lainsäädännön mukaan toimivissa (’auktorisoiduissa’), ei-voittoa 
tavoit televissa eläkelaitoksissa. Työeläkejärjestelmä on osa Suomen 
julkista sosiaalivakuutusta ja luetaan EU:n ns. ykköspilarin järjestel-
mäksi. Toisaalta yksittäisiä yhtiöitä säätelevät periaatteellisesti samat 
säännöt kuin muuta yksityissektorin vakuutustoimintaa. Rahoitus 
hoidetaan työnantajan ja vakuutettujen vakuutusmaksuin eikä jul-
kisen sektorin rahaa (verorahaa) käytetä rahoitukseen lukuun otta-
matta kolmea erityisryhmää, jotka ovat yrittäjät, maatalousyrittäjät 
ja merimiehet.
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Suomen tapaturmavakuutus on samoin osa lakisääteistä sosiaa-
li turvaa1, jossa edut ovat yhtenäisesti säädetyt ja lain turvaamat. 
Toi meenpano on yksityisissä vakuutuslaitoksissa, joiden osalta nouda-
te taan täysin normaalia vakuutuslainsäädäntöä. Vakuutusmaksut 
kukin yhtiö määrää itse. Vakuutus on kuitenkin järjestettävä ei-
voittoa tuottavalla periaatteella. Julkisen sektorin rahaa ei käytetä 
rahoitukseen. 

Sairausvakuutus on ns. perinteinen sosiaalivakuutus. Etuudet 
ovat lailla kaikille yhtäläisiksi säädetyt ja maksut määrätään valtion 
toimesta. Maksut ovat kaikille vakuutetuille yhtenäiset eikä vakuutus-
maksujen maksamisella ja etuuksien saannilla ole suoraa yhteyttä ts. 
maksujen maksaminen ei ole edellytys etuuksien saannille eikä kus-
tannustaso suoraan määrää vakuutusmaksujen tasoa. Toimeenpano 
on erillisessä julkisen sektorin laitoksessa, Kansaneläkelaitoksessa. 
Osa rahoituksesta tulee verorahoituksen kautta.

Ryhmähenkivakuutus on työmarkkinasopimuksiin perustuva 
vakuutus, jossa on sopimuksen perusteella sovittu kaikille vakuute-
tuille yhtäläiset etuudet. Ryhmähenkivakuutus koskee työntekijöitä. 
Vakuutus otetaan siitä vakuutusyhtiöstä jossa työnantajalla on laki-
sääteinen tapaturmavakuutus, mutta vakuutusta hoitaa erillinen yh-
teiselin (vakuutuspooli). Rahoitus hoidetaan työnantajan maksamilla 
vakuutusmaksuilla.

Myös muualla sosiaaliturvan alueella, jossa jako julkiseen ja yksi-
tyiseen sektoriin oli ennen kohtalaisen selkeä, esiintyy yhä enemmän 
erilaisia ostopalveluja ja kumppanuusmallien sovltamista. Näin myös 
kunnissa, sillä Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa kotikun-
ta. Kunta on velvollinen järjestämään tarpeelliset palvelut ja rahoitus 
on pääosin verorahoitteista (kunnallisvero ja valtion maksama tuki 
valtion osuuksien kautta). Lisäksi noin 10 prosenttia rahoituksesta 
tulee asiakkaiden asiakasmaksuista. Kunta ei kuitenkaan ole velvol-
1 Belgiassa tapaturmavakuutus on vastaavanlainen.
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linen itse tuottamaan palveluja vaan voi ne hankkia vapaasti, myös 
yksityissektorilta.

Vuonna 2000 yksityisen palvelutuotannon osuus koko sosiaali- ja 
terveystoimen palvelutuotannosta oli noin viidennes. Sosiaalipalvelui-
den osalta tämä vastasi vajaata yhtä miljardia euroa ja noin 30 000 
henkilön työpanosta. Vastaavasti terveystoimen osalta kustannukset 
olivat vajaa puolitoista miljardia euroa ja siellä työskenteli samoin 
noin 30 000 henkilöä. Yksityisesti tuotettujen palveluiden osuus on 
kasvanut nopeimmin sosiaalipalveluissa, joissa kasvu vuodesta 1995 
lähtien on ollut noin seitsemän prosenttia, kun se terveyspalveluissa 
on ollut noin kaksi prosenttia. Sosiaalipalveluiden puolella erilaisten 
järjestöjen osuus yksityisestä palvelutuotannosta on merkittävä, noin 
kolme neljännestä, kun se terveystoimen puolella on alle neljännes.

Aivan uusina toimintamuotoina ovat julkisen ja yksityisen sek-
torin sekaomistukset. Esimerkkinä tästä on Tampereella vuonna 
2002 aloittanut tekonivelsairaala, jossa omistajina ovat ulkomainen 
terveys palveluyritys, suomalaisia kuntia ja suomalaista yksityisrahaa. 
Palveluiden ostajana toimii pääasiassa julkinen sektori. 

Julkinen ja yksityinen sektori on rakennettu eri 
toimintaparadigmojen varaan 

Välimaastoon siirtyminen ei käy ongelmitta. Julkisen ja yksityisen 
sektorin lähtökohdat ovat olleet erilaiset ja niille on muodostunut 
omat säännöstönsä ja toimintaparadigmansa. On ollut tarpeen 
säätää eri asioista. Erilaiset välimuodot eivät siten sellaisenaan ’istu’ 
kumpaankaan sektoriin vaan edellyttävät, että erikseen päätetään 
kuinka pitkälle noudatetaan julkisen sektorin periaatteita ja kuinka 
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pitkälle yksityisen sektorin. Lainsäädännön erot aiheuttavat myös 
uusia vaatimuksia. 

Julkisen sektorin osalta leimaavia piirteitä ovat olleet lakisäätei-
syys ja normien säätelemä toimintaympäristö. Rahoitus on tur vattu 
budjettirahoituksen kautta. Toiminta on pyritty rakentamaan mah-
dollisimman samanlaiseksi koko maassa. Laissa on mää rätty keitä 
palvelut (tai vakuutus) koskevat eikä yksiköillä ole mah dollisuutta 
siten vaikuttaa asiakaskuntaansa. Säädetyt toimet myös pitää hoitaa 
– kunnalla ei ole valtuuksia näitä toimia omalla päätöksellään lak-
kauttaa. Tämä on mahdollistanut vakaat olot ja mahdollisuuden pit-
käjänteiseen suunnitteluun sekä ’keskittymisen varsinaiseen työhön’. 
Samalla se on poistanut ’pakon’ uudistumiseen, kustannustehokkuu-
den etsimiseen ja rakenteiden muuttamiseen. Peri aatteessa voittoa ta-
voittelematon toiminta on halvempaa kun yksi kustannuserä jää pois. 
Toisaalta maksajan kannalta katsottuna tämä etu voidaan menettää 
yleisenä kustannustehottomuutena.

Yksityisen sektorin toimintatavat ovat muotoutuneet vapailla 
markkinoilla. Eräs toiminnan olennainen piirre on, että toimijalla on 
itse madollisuus päättää toimiako vai ei. Uusia palveluita ja tuotteita 
voi tuoda markkinoille tai olla tuomatta. Yrityksillä on pitkälle mah-
dollisuus itse sopia asioista. Perusajatuksena on, että yritys tavoittelee 
toiminnallaan voittoa. Yritys voi yleensä myös itse valita asiakkaansa 
ja siten vaikuttaa riskeihinsä ja kustannuksiinsa (esimerkiksi henki-
vakuutusyhtiö voi kieltäytyä vakuuttamasta tietyn iän ylittäneitä 
tai tietyn sairauden omaavia henkilöitä tai edellyttää heiltä selkeästi 
erikseen määrättyä vakuutusmaksua). Yritysten keskinäistä asemaa 
säätelee kilpailulainsäädäntö, jolla pyritään estämään yksittäisen 
yrityksen liian vahva asema markkinoilla ja varmistamaan uusien 
yrittäjien markkinoille pääsy. Kuluttajien asemaa turvataan kulut-
tajansuojasäännöksillä. Merkittävä osa pelisäännöistä on pyritty 
hoitamaan säätämällä annettavan informaation määrästä ja tasos-
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ta, jolla pyritään varmistamaan markkinoiden toimivuus. Teorian 
mukaanhan markkinamekanismi toimii, kun kaikilla toimijoilla on 
koko ajan yhtäläiset ja riittävät tiedot käytettävissään.

Erilaisten sääntöjen aiheuttamista ristipaineista on kokemusta 
myös Suomessa. Kilpailusääntöjen noudattamisen laajuudesta ja 
sijoitustoiminnan sääntelystä on keskusteltu työeläkevakuutuksen 
osalta. Tapaturmavakuutuksen osalta EU:n säännöt (kolmannen 
henkivakuutusdirektiivin soveltaminen) johti siihen, että yhtiöiden 
vakuutusmaksut määräytyvät yhtiökohtaisesti, kun perustariffi aiem-
min vahvistettiin yhtäläiseksi. Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluita 
ostetaan enenevässä määrin yksityisiltä tuottajilta, mikä edellyttää 
uusia toimintatapoja ja uutta osaamista. Julkisen sektorin hankintaa 
säätelee oma lainsäädäntönsä kilpailuttamisvelvoitteineen. Tämä 
asettaa erityisiä vaatimuksia tarjouspyynnöille ja tarjousten vertailulle 
ja vaikeuttaa omalta osaltaan pitkäaikaisen kumppanuussuhteen luo-
mista. Hintavertailu julkisesti ja yksityisesti tuotetun palvelun välillä 
on osoittautunut ongelmalliseksi. 

Olennaista on kuitenkin huomata, että julkiselle sektorille jää 
aina vastuuta. Mikäli edelleen halutaan turvata eurooppalaisen so-
siaalisen mallin perustavoitteet, julkisen sektorin on vähintään vas-
tattava pelisääntöjen rakentamisesta, valvonnasta sekä mahdollisten 
laatuvaatimusten määrittelystä. On myös todettava, että merkittä-
vien taloudellisten riskien kannalta lopullinen vastuu kansalaisten 
hyvinvoinnista jää julkiselle sektorille.
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Vastakkainasettelusta yhteistyöhön uudistuvilla 
pelisäännöillä

Kehittyneessä yhteiskunnassa taloudellinen, lainsäädännöllinen ja 
sosiaalinen infrastruktuuri mahdollistavat monen erilaisen toimivan 
ratkaisun. Siten on mahdollista etsiä uusia vaihtoehtoja, jotka parem-
min vastaavat uusiin haasteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin. Uudet 
ratkaisut ja eritoten uudet julkisen ja yksityisen sektorin välimuodot 
edellyttävät kuitenkin uutta ja erilaista säädösrakennelmaa ja koko-
naisarkkitehtuuria. 

Euroopassa perinteinen sosiaaliturvamalli on ollut julkisen sek-
torin aluetta. Yksityisen sektorin toiminta on ollut lisävaihtoehtojen 
ja lisäturvan tarjoaminen. Näin kumpikin sektori on voinut toimia 
pitkälle omien perusrakenteittensa ja vakiintuneen toimintatapansa 
puitteissa. 

Kun uusia toimintamalleja on otettu käyttöön on samalla joudut-
tu tilanteeseen, jossa julkisella sektorilla on sovellettava yksityissekto-
rin pelisääntöjä ja jossa selkeää vastuunjakoa ei ole määritelty. Näin 
on syntynyt uusia riskejä ja ongelmia. Esimerkkeinä mainittakoon:

• Palvelun tuottajan valinnan siirtyessä yksityiselle kansalai-
selle esimerkiksi palvelusetelimallissa lisää tämä asiakkaan 
tiedonsaannin tarvetta ja riittävän objektiivisen ja vertai-
lukelpoisen informaation tuottamisen tarvetta. Samalla on 
ratkaistava, kuka vastaa siitä, jos tuotettu palvelu ei laadul-
taan vastaa luvattua. 

• Julkisen sektorin ostaessa palvelut yksityiseltä sektorilta on 
samoin määriteltävä kumpi kantaa vastuun palvelun laa-
dusta, vastaa virheistä ja laiminlyönneistä. On ratkaistava 
miltä osin tästä säädetään lailla tai muussa normistossa ja 
missä määrin se jätetään sopimusten varaan. 
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• Julkisen sektorin ostaessa palvelut sitä sitoo toisaalta julkisia 
hankintoja koskeva lainsäädäntö, toisaalta kilpailulainsää-
däntö. Julkinen sektori ei voi yksityisen sektorin tapaan 
vapaasti valita keiltä se palvelut hankkii. Tämä lisää osaa-
misvaatimuksia ja myös riskejä valitusprosesseista.

• Yksityissektorin palvelun tarjoajien oikeus valita tarjoavat-
ko palveluita vai ei voi aiheuttaa puutetta sopivista tarjoajis-
ta, epäjatkuvuutta palveluketjuissa (irtisanotut sopimukset) 
ja vaikeuksia turvata palvelut kaikille yhtäläisin perustein.

• Alueellisen tasa-arvon tavoite voi olla vaikea toteuttaa jos 
asiakaspohja ei ole riittävä yksityissektorin toiminnalle. 

• Pitkäaikaisten sijoitusten osalta (eläkesijoitukset) riskien 
hallinta edellyttää julkisen sektorin valvonnan lisäämistä

Jotta tavoitteet riittävän ja tasa-arvoisen sosiaaliturvan toteuttamisek-
si voidaan toteuttaa, joudutaan siten sekä normittamaan uusia asioita 
että määrittelemään vastuut. Jos suurempi osa toiminnasta siirtyy 
yksityisen sektorin puolelle noudattaen tämän sektorin yritysmaail-
maa sääteleviä periaatteita ja lainsäädäntöä, on joko erillisellä lain-
säädännöllä tai sopimuksin turvattava niiden asioiden toteutuminen, 
jotka ovat nyt julkiselle sektorille säädettynä yleisenä velvoitteena. 
Siten voi olla tarpeen rajoittaa yksityisen sektorin perinteistä oikeutta 
valita asiakkaansa. Esimerkkinä olkoon keskustelu, tulisiko pankkeja 
velvoittaa tarjoamaan tietyt peruspalvelut kaikille tai esitetyt vaati-
mukset, että henkilöllä pitää muuttaessaan EU-maasta toiseen olla 
oikeus saada henki-/eläkevakuutus toisesta jäsenmaasta ilman uutta 
lääkärintarkastusta, jos hänellä sellainen on aiemmin voimassa.

Kilpailuneutraliteetin varmistaminen eri tuottajien kesken voi 
edellyttää erillisselvityksiä. On esimerkiksi jouduttu pohtimaan, 
millä edellytyksillä voi julkisten varojen tuella rakennetun laitoksen 
tiloja käyttää yksityispraktiikan pitämiseen niin ettei se vääristäisi 
kokonaiskustannusrakennetta.
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Yhtäläisen laadun varmistaminen erilaisten tuottajien kesken ja/
tai oikeudenmukaisen hintavertailun mahdollistaminen laatunormis-
tojen avulla edellyttää laatukriteerien ja niiden mittaamisen määritte-
lyä. Riittävien julkisuus-, tietoturva- ja kielivaatimusten noudattami-
sen varmistaminen edellyttää huolellista sopimusten laatimista sekä 
mahdollisesti uutta lainsäädäntöä. 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääntyessä julkisen sek-
torin on myös yleensä lisättävä valvontaorganisaatiota ja oikeusturvan 
toteuttamiseen käytettäviä voimavaroja. Julkisen sektorin toimijoita 
on myös koulutettava uuteen toimintaympäristöön. Edellä mainitut 
ongelmat eivät kuitenkaan sinällään ole este uusien toimintamallien 
etsimiselle. Viime vuosina lainsäädäntöä onkin pyritty uudistamaan 
siten, että se mahdollistaisi entistä joustavammat ratkaisut. Tavoit-
teena on ollut yhdenmukaistaa säännöksiä mahdollisimman paljon. 
Esimerkiksi kirjanpidon ja kustannuslaskennan osalta julkinen sek-
tori on lähestynyt yksityissektoria. Edelleen on kuitenkin myös mer-
kittäviä ongelmia ratkaisematta. Ostopalveluiden osalta puuttuu sekä 
osaamista että selkeää näkemystä riskien ja vastuun jaosta. Arvioitaes-
sa onko taloudellisempaa ostaa palvelu (yksityiseltä) tuottajalta vai 
tuottaa palvelu itse on vaikeaa arvioida paljonko itse kilpailuttaminen 
ja sopimusten tekeminen, valvonta ja muuhun oikeusturvaan liittyvä 
toiminta itse asiassa tulee maksamaan.

Tässä kirjoituksessa olen rajoittunut pohtimaan, mitä julkisen 
ja yksityisen sektorin muuttuvat roolit ja uudenlainen ja laajempi 
yhteistyö merkitsee sosiaaliturvan kohdalla. Erityisesti olen pyrkinyt 
kuvaamaan, minkälaisia uusia toimintamalleja on syntymässä sekä 
mitä uusia ongelmia ja haasteita nousee muutoksesta. Peruslähtökoh-
tana on tällöin ollut se sosiaaliturva, joka perinteisesti on Suomessa 
katsottu kuuluvan yhteiseen, julkiseen sosiaaliturvaamme. En ole 
pohtinut missä määrin itse rajanvetoa tulisi muuttaa sen välillä, mitä 
hoidamme yhteisesti ja mikä kuuluu jokaisen omalle vastuulle. On 
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kuitenkin selvää, että myös tämä raja on merkityksellinen sille, mitkä 
rahoitus-, vastuu- ja tuottamismallit ovat järkeviä vaihtoehtoja. 

Toimintamallit ovat muuttumassa. Muutos antaa mahdollisuuden 
löytää uusia malleja, jotka säilyttävät vanhan mallin parhaat puolet 
mutta samalla toimivat paremmin muuttuneessa yhteiskunnassa. 
Tämä vaatii kuitenkin huolellista harkintaa ja riittävän rehellistä ar-
viointia, mitä muita rakenteellisia, toiminnallisia, lainsäädännöllisiä 
ja osaamistason muutoksia tarvitaan. Se vaatii huolellista valmistelua 
ja yhteisymmärrystä päätavoitteista. Jos tämä lyödään laimin, ra-
kennemuutos on hallitsematon. Jos siinä onnistutaan, suomalainen 
hyvinvointivaltio uudistuu mutta säilyy.
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YHTEISVASTUUSTA JA 
YHTEISKUNTAVASTUUSTA

Yhteisvastuu ja yhteiskuntavastuu kuuluvat kehittyneen hyvinvoin-
nin ja sisäisesti eheän yhteiskunnan sanastoon. Alkeellisemmissakin 
yhteisöissä puolustettiin lähipiiriä, torjuttiin uhkaa, toteutettiin roo-
lijakoa, jaettiin ja pantiin talteen, mutta koko kansan yhteisvastuu on 
nuorta eetosta, kansojen ja maapallonlaajuinen kohtalonyhteys vielä 
nuorempaa.

Puhe globaalista yhteisvastuusta toimii julkilausumissa, mutta 
huonommin käytännössä. Kansallisella tasolla, ainakin kehittynei-
den maiden yhteiskuntapolitiikassa pystytään kiistelemään jo varsin 
konkreettisesti esimerkiksi sosiaalisen tasauksen asteesta, sukupolvien 
vastuun jaosta, kansantalouden kokonaisuudesta ja kilpailukyvystä. 
Pohjoismaissa sekä monissa muissakin Euroopan maissa tasa-arvoon 
pyrkivä sosiaaliturva, terveydenhoito ja koulutus kytkeytyvät hyvään 
taloudelliseen menestykseen.

Rajallisten voimavarojen, tiukan taloudenpidon sekä sosiaalisten 
ja sivistyksellisten vaatimusten välille syntyy aina jännite, josta muo-
dostuu ideologisia jakolinjoja ja politiikan polttoainetta. Siinä voima-
kentässä suunnistavat myös äänestäjät. Yritteliäisyyden ja työnteon 
vaatimus, vastuu itsestä ja muista sekä huolenpidon ja auttamisen 
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kysymykset ovat jääneet mieliimme lapsuudesta ja opintien alusta, ai-
nakin entisessä koulussa. Sirkka ja muurahainen ja Saarijärven Paavo 
ovat alan merkkiteoksia.

Aisopoksen (n. 500 ekr) sadussa muurahainen raatoi pellolla, 
mutta sirkka teki hänestä pilkkaa ja soitteli kaiken kesää pientareella. 
Syyskylmien tullessa sirkka pyysi osaansa, mutta muurahainen mai-
nosti ahkeruuttaan ja kehotti soittajaa tanssimaan lämpimikseen. 
Selvää puhetta, mutta mieleen nousi – kumma kyllä – myös autta-
mishaluisia säälin tunteita.

Saarijärven Paavolla ahkeruus, yrittäminen ja vastuu lähimmäi-
sestä asettuvat niin ihanteelliseen kaareen, että vaimon ehdotus koko 
sadon itsellä pitämisestä on tarpeen lähinnä kysymyksenasettelun 
vuoksi. Toisen puolen antaminen naapurille viittaa enempään kuin 
pelkkään lähimmäisenrakkauteen. Naapurikin yritti parhaansa, 
mutta halla vei viljan. Voimassa näyttää olleen pienen piirin yhteis-
kuntasopimus ja naapureiden keskinäinen vakuutus. Sama opetus 
kuin Runebergillä ja Paavolla on Jeesuksen usein siteeratussa ohjeessa 
kahden ihokkaan omistajalle.

Aisopoksen sadussa Kettu ja korppi kettu edustaa täysinoppinutta 
etuuksien saalistajaa, joka ei kaihda keinoja. Korppi ihastuu imarte-
luun, antaa näytteen ketun kehumasta laulutaidostaan ja pudottaa 
leivänpalan. Korppia ei pidä ylenkatsoa, koska oma ja lajitoverin rää-
käisy lienee sen mielestä oikeasti kaunis. Lienee myös kunnianvastais-
ta etsiä sadusta yhteyksiä hyvinvointiyhteiskuntaan, koska Aisopos ei 
ollut sellaisesta vielä kuullut.

Koko yhteiskunnan mittoihin ja poliittisten perusohjelmien 
joukkoon heikompien auttaminen ja taloudellinen tukeminen on 
laajentunut vasta äsken. Niitä on ajettu sekä sosiaalisilla motiiveilla 
että levottomuuksien tai muiden häiriöiden välttämisellä. Suomessa 
sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva ja sosiaalivakuutus ovat 1900-luvun 
tuonti-ideoita ja keksintöjä, jotka alkoivat kasvaa menestystarinoiksi 
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sotien jälkeen. Pekka Kuuselle 1960-luvulla sosiaalipolitiikka oli 
kasvun synnyttämisen ja jakamisen väline. Tietoisena tavoitteena oli 
apua tarvitsevien aktivointi, kulutuskyvyn nostaminen ja voimava-
rojen mobilisointi. Kuusi korosti jakamisen kasvuvaikutusta, koska 
köyhien kulutusalttius on (suhteellisesti) suurempi kuin rikkaiden. 

Aktivointi ja kannustaminen asetetaan nykyisin melkein aina 
tasaamisvaatimusten poliittiseksi vastapainoksi. Keppi ja porkkana 
liitettiin aiemmin lumiukon hahmoon, mutta nyt ne ovat tulleet 
osaksi eräiden johtavien virkamiesten puheenpartta. Joitakin kan-
nustinloukkuja on purettu ja uusia patistimia otettu käyttöön, mutta 
moni odottaa Kuusen tapaista synteesiä, uuden aikakauden kokoavaa 
sanomaa.

Linjatuomarit unohtavat keskikentän

Yhteiskunnan ja talouden kehittyessä mahdollisuudet taata jokaisel-
le yhteisön jäsenelle ihmisarvoinen elämä ovat helpottuneet. Myös 
yksilöiden ja perheiden omat voimavarat sosiaalisen turvallisuutensa 
kehittämiseen paranevat, ainakin useimmissa tapauksissa. Toisaalta 
tekninen muutos ja osaamisvaatimusten kasvu merkitsevät joillekin 
uhkaa: vähän koulutettujen, heikkovoimaisten ja huono-osaisten 
syrjäytymisvaara on todellinen, ehkä kasvavakin. Tulonjako on Suo-
messa edelleen tasaisimpia maailmassa. Kuitenkin Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella näyttää siltä, että ylimmän desiilin ylin huip-
pukerros on kahminut tuloista selvästi aiempaa paksumman siivun. 
Tulohaitarin alapäässä taas köyhyys tuntuu syventyneen, vaikkei 
köyhien määrä olekaan viime vuosina lisääntynyt.

Köyhimpien asema absoluuttisesti ja sen suhteellinen kehitys ovat 
aika selkeitä mittareita. Jonkinlainen perälauta yhteiskunnassa tar-
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vitaan, etteivät takariviläiset tippuisi kyydistä. Sosiaaliset oikeudet 
ja tuen antaminen tarvitseville ymmärretään yhteisvastuuseen ja 
yhteis kunnan tehtäviin kuuluviksi asioiksi. Taloudellisen ja sosiaa-
lisen kehityksen jatkuminen tarvitsee myös dynamiikkaa, vapautta, 
innostumista ja menestysmahdollisuuksia. Kannustammeko kanssa-
ihmi siäm me tavoittelemaan parempaa, ottamaan vastuuta itsestään 
ja lähipiiristään, jotta tästä seuraisi myönteisiä vaikutuksia myös 
yhteiseen hyvään? Olemmeko niin jaloja, että osallistumme jopa kor-
jaustalkoisiin epäonnistumisten ja väärien valintojen jälkeen?

Poliittisessa kielenkäytössä ja taistelussa pelataan joko–tai-asetel-
milla, ääripäillä. Politiikan linjatuomarit viheltävät äkkirikastunei-
den yltäkylläisyydelle ja osoittavat syrjäytyneiden huono-osaisuutta. 
”Saarnassansa he kuvailevat taivaan iloja ja helvetin kauhuja”. Keski-
kentällä ns. normaalia työ-, yrittämis- ja perheuraa toteuttavat eivät 
nouse ryhmänä likimainkaan kokoaan vastaavan huomion kohteeksi, 
vaikka heidänkin elämäänsä liittyy paljon vaihtelua ja riskejä. 

Kaksikärkisin varustein lähdetään jopa verokeskusteluun, eläke-
väittelyyn ja työmarkkinaratkaisuja edeltävään vääntöön. Käytän-
nössä tilanne on kuitenkin tasapainoisempi. Veroissa, eläkkeissä ja 
tuloissa suuren enemmistön kohtalona on sijoittua jakauman keski-
vaiheille.

Suomi on sopimusyhteiskunta

Käteen jäävästä tulosta, sosiaalipaketeista ja joistakin työllisyystoi-
mista neuvotellaan osapuolten kesken tai kolmikantaisesti ennen kuin 
ne tulevat poliittiselle areenalle. Yhteisvastuun, poliittisen koheesion 
ja tehtyjen päätösten hyväksyttävyyden kannalta edustavien tahojen 
sopimukset ovat erittäin merkittäviä. Suomi on viime vuosikymme-
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ninä ollut ja on edelleen leimallisesti sopimusyhteiskunta, jossa laajoja 
asia- ja kansalaisryhmiä sidotaan yhteen, etuuksien ja velvollisuuksien 
sovittuun kehitykseen. 

Tästä aiheutuu omat pulmansa ja voimakasta arvostelua niiden 
taholta, jotka eivät ole suoraan neuvotteluprosessissa mukana. Mark-
kinauskoisten mielestä laajat sopimusten verkot ylläpitävät jäykkyyk-
siä, haittaavat reagointia tilanteiden muutoksiin ja mm. estävät pieni-
palkkaisten palvelutöiden runsastumista. Käytännössä konsensus on 
tuonut yhteiskuntaan ja talouteen ennustettavuutta ja vakautta sekä 
laajastikin katsoen tasoittanut eri ryhmien voimasuhteita enemmän 
kuin niitä kasvattanut.

Työmarkkinakonsensuksen vahvimpia aikaansaannoksia Suomes-
sa on kattava ansiosidonnainen eläketurva. Viimeiseen, vuonna 2002 
sovittuun ja pääosin 2005 voimaantulevaan uudistukseen sisältyy 
voimakkaampi yhteisvastuuviesti kuin päältä näyttää. Etuuksia pa-
rannetaan, mutta tämä ei tule ilmaiseksi. Vastuuta annetaan kullekin 
henkilökohtaisesti, koska eläke paranee työvuosia kerryttämällä. Ns. 
elinaikakertoimen käyttöönotolla koetetaan hallita työssäolon ja 
eläkevuosien suhdetta ihmisten eliniän pidetessä. Työmarkkinatilan-
teesta ja työpaikoilla omaksuttavasta linjasta pitkälle riippuu, missä 
määrin ikääntyneet, yli 63-vuotiaat työntekijät saavat todellisuudessa 
valinnan mahdollisuuksia.

Yhteiskunnan toimin ja vakuutuksilla tasataan yksilöllisen on-
nistumisen, menestymisen ja sattuman vaihteluja. Julkinen talous ja 
laajat vakuutusjärjestelmät pystyvät ottamaan vastaan muutamien 
vuosien mittaisia takaiskuja suhdannevaihteluina, mutta pitemmällä 
aikavälillä niiden anteliaisuus ja kustannukset riippuvat talouden 
kehityksestä ja työllisyydestä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
talouskasvu ja työnteko ovat sallineet turvasysteemien rakentajille 
kohtuullisen liikkumatilan. 
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Kolmen portaan malli

Suomessa ei ole totuttu viime vuosikymmeninä sälyttämään vastuuta 
sosiaalisista riskeistä kansalaisille eikä perheille, vaan tämä tehtävä 
on osoitettu yhä enemmän yhteiskunnalle ja lakisääteisille järjestel-
mille. Eräissä maissa, esimerkiksi Ruotsissa, vakuutetuille on annettu 
mahdollisuus ottaa itselleen vastuuta ja riskiä eläkemaksujen sijoitta-
misesta. Hyvä ajatus toteutui huonoon aikaan, menetti suosionsa ja 
pedagogisen tehonsa, kun pörssien alamäki pilasi tuotot heti alkuun. 

Vanhusten tarvitsemat palvelut ovat periaatteessa kuntien vastuul-
la ja poliittinen taho tyytyykin melkein siihen toteamukseen. Samaan 
aikaan ratkaisuja etsitään omatoimisuuden säilyttämisestä, kotona 
asumisen tukemisesta, järjestöjen palvelutuotannosta, lähimmäisa-
vusta ja perhekohtaisesta huolenpidosta, joka on edelleen yleistä.

Sosiaaliturvaa kuvataan varsinkin Euroopassa ns. kolmen portaan 
mallilla, jossa ensimmäinen on yhteiskunnan tarjoamaa, toinen työ-
suhteeseen liittyvää ja kolmas itse järjestettyä. Ensimmäiseen luetaan 
mm. valtion ja kunnan verovaroista kustantamat perusetuudet, val-
tion eläkkeet sekä julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut. Toinen porras 
tarkoittaa työsuhteeseen perustuvaa, ansioihin suhteutettua sosiaali-
turvaa, mm. työeläkkeitä ja Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuu-
tusta. Kolmas sosiaaliturvan porras muodostuu itse kustannetusta, 
usein verotuksellisesti tuetusta vapaaehtoisesta vakuutusturvasta. 
Järjestelmien erot maiden välillä ovat suuret ja tässä tyydytään hy-
vin kuvailevaan tasoon. Esimerkiksi Suomen työeläkejärjestelmä on 
ansioturvaa, mutta kuuluu EU-luokituksessa ensimmäiseen pilariin 
mm. pakollisuutensa ja laitoksille asetettujen yhteisten vastuiden 
vuoksi. Lakisääteinen tapaturmavakuutuskin hoidetaan täällä va-
kuutusyhtiöiden kautta, kun se monissa muissa maissa kuuluu val-
tiollisten laitosten tehtäviin.
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Yhteisvastuun ja yhteiskunnan roolin suhteen portaiden korkeus-
suhteet poikkeavat eri maissa merkittävästi. Näin on, vaikka kaikki 
seuraavassa kaavamaisessa kuviossa tarkoitetut kuuluvat demokraatti-
siin valtioihin, joissa äänestäjien tahtoon nojaavat edustajat säätävät 
lait.

Ns. pohjoismainen malli erottuu muista. Siihen kuuluvat laajat, kai-
kille tarvitseville tarkoitetut vähimmäisturvaetuudet ja kattava ansio-
sidonnainen turva työssä oleville, kun taas omaehtoisille ja täydentä-
ville vakuutuksille on löytynyt varsin vähän kysyntää, ainakin tois-
taiseksi. Keskieurooppalaiset yhteiskunnat nojaavat sosiaaliturvassa 
vahvasti työsuhteeseen – jopa niin, että kotona olevat perheenjäsenet 
saavat turvansa osin työssäkäyvän kautta. Britannia on jo markkina-
vetoisempi ja ns. liberaalin sosiaaliturvan maat jättävät eläke- ja sai-
rausturvaa vielä enemmän kunkin omalle vastuulle. Jälkimmäisessä 
tyyppiesimerkkinä on tietenkin Yhdysvallat, mutta mallia soveltavat 

täydentävä turva

ansioturva

vähimmäisturva

Pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot

Keski-Euroopan 
hyvinvointivaltiot

Brittein saarten 
maat

Liberaalin sosiaali-
turvan maat

Kuvio 1. Sosiaaliturvan kolme porrasta (kaavamainen, ei-tieteellinen malli)
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esimerkiksi Itä-Euroopan uudet markkinataloudet. Jälkimmäisten 
raju hyppäys selittynee osin halulla tehdä selvä ero aiempaan puolue- 
ja valtiojohtoisuuteen, mutta myös taloudellisilla syillä.

Ns. pohjoismainen malli on kallis ja edellyttää korkeaa vero-
tuksen ja sosiaalimaksujen tasoa. Se on mahdollinen vain vakaissa 
kehittyneissä yhteiskunnissa. Tosin niissäkin kiistellään jatkuvasti, 
verotuksesta, hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen mitoituksesta 
sekä niiden vaikutuksesta talouden menestykseen.

Erot pienempiä kuin näyttää

Sosiaalimenot ja julkisen sektorin koko yhdistetään usein yhteisvas-
tuun käsitteeseen. Ne nähdään hyvinvoinnin tasaajina ja yhteiskun-
nan muunkin tasa-arvoisuuden tunnusmerkkeinä. Erilaista yhteis-
kuntapolitiikan traditiota ja käytäntöä edustavat maat eroavat sosi-
aalimenojen suhteen kuitenkin yllättävän vähän toisistaan. OECD: n 
piirissä on tehty vertailuja, joissa yritetään ottaa huomioon myös 
yksityiset sosiaalimenot, jotka otetaan ns. kolmanteen portaaseen 
kuuluvista vakuutuksista, omasta taskusta tai työnantajan kassasta. 
Myös erilaisten verojärjestelmien vaikutus on koitettu vertailulaskel-
mista puhdistaa.

Seuraavassa kuvassa pohjoismaiden bruttomääräiset sosiaalimenot 
suhteessa bruttokansantuotteeseen edustavat huippua, mutta netto-
määräisiä menoja tarkasteltaessa erot tasoittuvat jo merkittävästi. 
Kun mukaan otetaan yksityiset menot, asettuu Suomikin varsin koh-
tuulliseen vertailuasemaan.
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Taulukko 1. Brutto- ja nettososiaalimenot eräissä maissa 1997 1

Julkiset sosiaali-
menot (brutto)

Julkiset sosiaali-
menot (netto)

Julkiset ja yksityiset 
sosiaalimenot (netto)

Korea 4,4 4,6 8,6

Japani 15,1 14,8 15,7

Uusi Seelanti 20,7 17,0 17,5

Irlanti 19,6 17,1 18,4

Tsekki 21,7 19,3 19,3

Kanada 20,7 18,7 21,8

Australia 18,7 17,9 21,9

Yhdysvallat 15,8 16,4 23,4

Alankomaat 27,1 20,3 24,0

Iso-Britannia 23,8 21,6 24,6

Itävalta 28,5 23,4 24,6

Norja 30,2 24,4 25,1

Italia 29,4 24,1 25,3

Suomi 33,3 24,8 25,6

Tanska 35,9 26,7 27,5

Belgia 30,4 26,3 28,5

Saksa 29,2 27,2 28,8

Ruotsi 35,7 28,5 30,6

1 OECD 1997.
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Suomen pitkää pylvästä bruttomenojen BKT-osuudessa selittää 
menojen tason ohella verojärjestelmämme. Muun muassa lakisää-
teiset työeläkemaksut luetaan meillä tilastoissa veroihin, kun samaa 
tarkoitusta palvelevia etuuksia järjestetään monissa muissa maissa 
yksityisen sektorin kautta esimerkiksi yritysten eläkekassoista tai 
ammat tikuntakohtaisilla vakuutuksilla. Tilastoissa näkyvään veroas-
teeseen vaikuttaa myös se, annetaanko perhetukia verovähennyksinä 
vai tulonsiirtoina. 

0                   10                  20                  30                  40
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Julkiset ja yksityiset sosiaalime-
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Kuvio 2. Brutto- ja nettososiaalimenot eräissä maissa 1997 2

2 OECD 1997.
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Monet toimeentuloturvaetuudet maksetaan meillä verovaroista 
bruttomääräisinä ja ovat saajalleen veronalaista tuloa. Näillä järjes-
telyillä pyritään vero-opilliseen linjakkuuteen ja tarkkaan oikeuden-
mukaisuuteen. Harvapiikkisempään kampaan tyytyvän tarkkailijan 
mieleen voi tosin nousta tulkinta, että valtio pitää kaksin käsin kiinni 
niistä, jotka on keinuunsa ottanut.

Taloustieteessä ja varsinkin talouskeskustelussa on sosiaaliturvan 
tason ja hinnan vaikutus taloudelliseen menestykseen noussut yhä 
enemmän esille. Näiden asioiden tutkiminen, vertailu ja niistä kes-
kusteleminen on erittäin tärkeää, koska linjaerot levenevät muuten 
liikaa hyvinvointijärjestelmän kehittymisen, väestön ikääntymisen 
sekä talous- ja verokilpailun paineissa.

Mielipide-erot peruskysymyksissä ovat Suomessa ja muissa Poh-
joismaissa loppujen lopuksi varsin pieniä. Keskustelun tiimellyk-
sessäkin pohjimmaisena säilyy yleistuntuma, että Pohjoismaat ovat 
menestyneet hyvin ja ovat hyvinvointiyhteiskuntia. Ne menestyvät 
hyvin myös talousvertailuissa, vaikka kärkimaa Ruotsin sijoitus on 
kieltämättä heikentynyt parin viime vuosikymmenen aikana.

Tuloerot haittaavat taloutta, ei sosiaalipolitiikka

Monet arvostetut tutkijat ovat selvittäneet yhtäältä sosiaalimenojen 
tason ja toisaalta tuloerojen suhdetta talouskasvuun. Näin koetetaan 
etsiä osviittaa hyvinvointipolitiikan ikuisiin kysymyksiin. Tekevät-
kö helpot etuudet ihmisistä laiskoja vai antavatko ne tarpeellisen 
tasoituksen niille, jotka sellaista tarvitsevat? Kannustavatko suuret 
tuloerot hyvin menestyviä yhä uusiin työ- ja yrittämisponnistuksiin? 
Patistavatko ne myös heikommin pärjänneitä työn ääreen vai aiheut-
tavatko ne toivottomuutta, lamautumista ja syrjäytymistä?
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Alan merkittävimmistä tutkimuksista on ilmestynyt Sosiaali- ja 
terveysministeriön kustantamana Jaakko Kianderin ja Henrik Lönn-
qvistin3 erinomainen yhteenveto ja arviointi. Pelkistetysti tulokset 
kertovat, että suuret tuloerot hidastavat talouskasvua. Teollisuusmais-
sa riippuvuus ei ole tosin niin selvä, mutta päinvastaista ei niidenkään 
osalta voida perustellusti väittää. Niin kuin pitkittäisleikkauksiin pe-
rustuvissa selvityksissä ja vertailuissa yleensä, tulokset ovat herkkiä 
ajanjaksojen valinnalle ja oletuksille. Yhteisvastuun kannalta olen-
nainen on havainto, että laajassa aineistossa heikoimmin menestyivät 
jakautuneet yhteiskunnaat, joissa on heikot konfliktien hallintame-
kanismit. Sopimusyhteiskunnassa elämistä ovat temperamenttiset 
henkilöt pitäneet tylsänä, mutta jonkinmoista aineellisen kehityksen 
balsamia konsensus näyttää tarjoavan liiasta sovusta kärsimään jou-
tuneille.

Sosiaalimenojen ja sosiaaliturvan tason vaikutusta talouskasvuun 
on em. teoksenkin mukaan vaikea tulkita. Vertailu on jälleen herk-
kää mm. sille, mikä ajanjakso valitaan. Tulkinnassa on vielä omat 
hankaluutensa. Joudutaan esimerkiksi pohtimaan, aiheutuiko sosiaa-
li menojen nousu talouden hidastumisesta ja työttömyydestä, vai 
oli vatko suuret sosiaalimenot kenties myötävaikuttamassa talouden 
takaiskuun.

Kaikkien varausten jälkeenkin Kiander ja Lönnqvist vetävät 
yhteen, että hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan vaikutukset ta-
loudelliseen kasvuun ovat vähäisiä. Selvää näyttöä ei ole siitä, että 
hyvinvointivaltioiden sosiaalijärjestelmät sen paremmin edistäisivät 
kuin hidastaisivatkaan kasvua. Pohjoismaiden keskuudesta on jo 
mainittu Ruotsin aseman heikentyminen pitkän aikavälin kan-
santulovertailuissa, mutta Suomi, Norja ja Tanska ovat nousijoiden 
joukossa.

3 Kiander & Lönnqvist 2002.
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Kansainvälisissä tutkimuksissa ja vertailuissa eurooppalaiset hy-
vin vointivaltiot ovat kärkisijoilla useimmilla inhimillisen kehityk-
sen asteikoilla sekä tuloköyhyyden vähentämisessä, syrjäytymisen 
tor junnassa ja tuloerojen tasaamisessa. Suomi sijoittuu muutenkin 
hyvin, mutta korkealla pysyttelevä työttömyytemme antaa pitkän 
mii nuksen.

Vakuutus on riskin jakamista

Ns. kolmen portaan mallissa tarkoitetaan erilaisia yhteisvastuun 
kantamistapoja, joista laajinta lajia edustaa ensimmäinen porras. Sen 
kautta kaikki tietyn tulotason ylittävät osallistuvat veroja maksamal-
la elämisen perusedellytysten kustantamiseen niille, jotka eivät sitä 
itse pysty järjestämään. Toisen portaan vaatimien maksujen ja sen 
tarjoamien etuuksien yhteisvastuupiirissä ovat työelämässä olevat tai 
olleet. Kolmannellakin portaalla etsitään laajasta vakuutuksenottajien 
joukosta suojaa henkilö- tai perhekohtaisen onnenvaihtelun varalta.

Filosofien pohdittavaksi sopii kysymys, onko yhteiskunta raken-
nettu vakuutuksen periaatteille ja missä määrin vakuutus on yhteis-
kunnallisen tehtävän toteuttamista. Esikoisoikeuden tulkinnanvarai-
suuden osoittamiseksi voidaan todeta, että vakuutus on keksintönä 
vanhempi kuin valtiot ja yli kaksi kertaa vanhempi kuin Jeesuksen 
ansiokkaat yhteisvastuun opetukset. Valtion, kuntien ja vakuutuksen 
tehtävänjaosta keskustellaan näinäkin päivinä. Valtio ja kunnat eivät 
mieluusti anna tehtäviä muille, vaikka valittavat, miten vaikea niiden 
on selvitä velvoitteistaan ja varsinkin päättäjäportaansa antamista 
lupauksista.

Vakuutustoiminnan perusidea on vastuun jakaminen ja vakuu-
tusyhtiön tehtävä riskin kantaminen maksua vastaan. Suomessa 
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vakuu tus on volyymeilla mitaten vielä voittopuolisesti yhteiskunnal-
lisen tehtävän toteuttamista. Näin on kiistatta lakisääteisissä lajeissa, 
mutta riskin varalta otettavissa vapaaehtoisissakin vakuutuksissa pe-
rusideana on suuren yhteisvastuukollektiivin kerääminen. 

Yhteiskuntavastuu: enemmän kuin lakien 
noudattamista

Vakuutusalalla toimivat yritykset, laitokset ja ihmiset ovat hyvinvoin-
tia ja riskiturvaa varmistavassa tehtävässä. Siksi niiden on syytä ja 
hyödyllistä miettiä tehtäväänsä ja vastuutaan yhteiskunnassa. Vastuu 
eläkevakuutuksen harjoittajilla on selvä, mutta vapaaehtoisissa lajeissa 
se on joskus vaikeampi hahmottaa. Yhteiskuntavastuu vakuutustoi-
minnassa on joskus hyvin pitkävaikutteista ja laajaa. Usein sen ulot-
tuvuuksien havaitseminen vaatii hienoviritteisempää otetta kuin esi-
merkiksi teollisuudessa ja kaupassa, jotka ovat joutuneet kohtaamaan 
raaka-aineidensa ja tuotteidensa alkuperään, valmistusmenetelmiin 
ja jopa ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Voivatko vakuutustoiminnan harjoittajat sitten saada yhteiskun-
tavastuuta arvioitaessa pluspisteitä jo lähdössä, koska heidän ammat-
tinsa on vastuun kantaminen? Heidän on luultavasti paljon helpompi 
osoittaa vastuullisuuttaan kuin halpatuojien tai myrkynkäsittelijöi-
den, tupakka- tai aseteollisuudesta puhumattakaan. 

Lähtökohtien erilaisuudesta huolimatta jokaiseen toimialaan lie-
nee sovellettava omia mittareitaan. Esimerkiksi öljyn kuljettaminen ja 
myrkkyjen käsittely on tarpeellista ja jossain määrin välttämätöntä. 
Näiden alojen on otettava määräykset ja odotukset erityisen tarkas-
ti huomioon. Samoin voi vastuun kantamisen ammattia harjoittaa 
hyvin tai huonosti. Vakuutustoimintaa säätelevät monet lait ja viran-
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omaismääräykset, mutta alan yritysten on omaksuttava erityinen 
vastuuajattelu kauan elääkseen ja menestyäkseen. 

Varsinkin lakisääteisen eläkevakuutuksen hoitoon liittyy vastuu 
suurten ihmisjoukkojen toimeentulosta, eläkevarojen keräämissetä ja 
sijoittamisesta. Vahinkovakuutuksessakin lakisääteinen tapaturma-
vakuutus on osa sosiaaliturvaa ja liikennevakuutus rinnastuu siihen 
henkilövahinkojen osalta. Riskihenkivakuutuksella ja kodin perus-
vakuutuksilla on monissa tapauksissa sosiaalinen tehtävä. Nämä ovat 
perusasioita, vaikka markkinoinnissa ja yhtiöiden kilpailussa saatta-
vat korostua muutkin houkuttimet. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa 
on tuotekirjavuus lisääntynyt, mutta kokonaisuutena vakuutustoi-
minnan tulee luoda yhteiskuntaan vakautta ja tarjota järkeviä tapoja 
riskeiltä suojautumiseen.

Lainsäädännössä tehtävän vastuullisuus näkyy mm. siinä, että 
toimilupa myönnetään vain yhtiölle, jonka voidaan olettaa noudatta-
van terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita sekä kykenevän kantamaan 
vakuutussopimuksissa ottamansa vastuun. Valvonta on järjestetty 
kattavasti ja riippumattomasti. Alalla on sovittu monista käytänne-
säännöistä (Code of Conduct), joilla toimintaa ohjataan vapaaehtoi-
sesti.

Yhteiskuntavastuusta voidaan tehdä alakohtaisia ohjelmia ja 
suosituksia, mutta vastuu toteutuu viime kädessä toimintaa harjoit-
tavissa yrityksissä ja laitoksissa. Minimitasona on (1) lainsäädännön 
noudattaminen. Sitä seuraavat (2) yhtiön omista periaatteista lähtevä 
vastuullisuus ja (3) sidosryhmien odotuksiin vastaaminen. Pisimmäl-
le vietyä ajattelua on (4) yhteiskuntavastuustrategian käyttäminen 
kilpailukeinona.
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Tavoitteilla on hintansa

Yritys voi yhteiskuntavastuustrategiassaan ja vastuullisuutensa osoit-
tamisessa valita tietoisesti erilaisia tasoja. Julistuksia ja ohjelmalau-
seita tehtäessä tulee helposti tavoitelluksi korkeita päämääriä, joista 
syntyy kaksi ongelmaa. Niistä voi tulla ensinnäkin niin abstrakteja, 
etteivät käytännön toteuttajat löydä niistä liittymäkohtia työhönsä 
eivätkä ohjenuoraa sen suunnitteluun. Toinen vaara liittyy siihen, että 
liian laveista lupauksista ja ylevistä psalttareista saattaa jäädä kiinni. 
Jos joutuu selittelemään, kuihtuu hyvänkin vastuuohjelman imago-
hyöty helposti siihen.

Korkeiden arvopäämäärien ja yhteiskunnallisen hyvän asialle julis-
tau tuminen ei ole ilmaista. Jos vakuutusyhtiö on esimerkiksi ilmoitta-
nut tarjoavansa kattavaa riskiturvaa, sen tulee kartoittaa asiakkaansa 
ris kit. Asioiden tarkka läpikäynti ja selostaminen vaatii työtä ja sillä 
välin saattaa jokin muu kauppa jäädä tekemättä. Lupaus sosiaalispai-
not teisesta sijoittamisesta esimerkiksi vuokra-asuntotuotantoon mer-
kit see melko varmasti tyytymistä pienehköön tuottoon. Hyvästä 
yhteiskuntavastuustrategiasta on todennäköisesti taloudellista hyötyä 
pitkällä aikavälillä, mutta usein siinä on myös hintalappu mukana. 
Yhteiskuntavastuuta tarkastellaan tavallisesti taloudellisen vastuun, 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kautta.

Pitkiä taloudellisia vastuita

Vakuutustoiminnassa taloudellisen vastuullisuuden merkitys on suuri 
ja ulottuu poikkeuksellisen pitkälle. Eläke- ja muissa henkilövakuu-
tuksissa yhtiön on kyettävä vastaamaan huutoonsa vuosikymmenten-
kin päästä. Suurten pääomien liikuttelijoina vakuutusyhtiöt voivat 
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tasoittaa maltillisella sijoituspolitiikalla markkinoiden vaihteluja, 
mutta äkkinäisillä liikkeillä myös aiheuttaa niitä.

Suurvahinkojen ja katastrofien varalta vakuutusyhtiöt joutuvat et-
simään suojaa toisistaan, maksua vastaan. Jotkut, yleensä hyvin suu-
ret yhtiöt ovat erikoistuneet jälleenvakuuttamiseen. Tämä maailman-
laajuinen sitoumusten verkko on toistaiseksi kestänyt hirmumyrskyt, 
maanjäristykset, salakavalat sairaudet kuten asbestoosin ja jopa ame-
rikkalaisten asianajajien saalistuksen, mutta terrori-isku World Trade 
Centeriin koetteli vakuutusjärjestelmän kestävyyden rajoja. 

Vakuutusalalle ei ole kunniaksi, että valtioita jouduttiin pyytä-
mään apuun ja sitä saatiinkin lentoliikenteen jatkuvuuden varmista-
miseksi. Pääosin vakuutusyhtiöt selvisivät omin voimin tai toisiinsa 
tukeutuen, mutta ilmaan jäi kysymys, onko varautuminen riittävää 
kaikkia mahdollisia tilanteita ajatellen. Joudutaan myös kysymään, 
onko se edes periaatteessa mahdollista. Nähdyn kaltaista terrori-iskua 
ei voitu mitenkään ennustaa eikä myöskään kerätä varoja etukäteen 
tuollaisen jättivahingon varalta. Maksajat eivät todennäköisesti 
suostuisi kustantamaan varautumista sellaiseen, joka on normaalin 
käsityskyvyn ulkopuolella. Vakuutusyhtiöt – suuria jälleenvakuutus-
jättejä myöten – kilpailevat keskenään, eikä suuria maksunkorotuk-
sia ole helppo toteuttaa, jos niitä perustellaan ennen näkemättömillä 
uhkilla.

Vakuutus sopii ennustettavilta, ajallisesti vakailta, kohtuullisen 
kokoisilta ja riittävän harvoin sattuvilta vahingoilta suojautumiseen. 
Tämä riittää pitkälle, mutta äärimmäisen epätodennäköisten, suuria 
joukkoja koskettavien menetysten kohdatessa kansaa joudutaan pa-
himmat jäljet paikkaamaan valtiollisin ja yhteisvastuullisin toimen-
pitein.

Vakuutusjärjestelmän kestävyyttä on kansallisesti lujitettu Suo-
messa yhtiöiden yhteisvastuulla lakisääteisissä lajeissa. Käytännössä 
yhteisvastuu on tähän asti toiminut melkein aina myös vapaaehtoisis-
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sa lajeissa, kun ala tai toinen yhtiö on ottanut kannettavakseen yhden 
nurin menneen yhtiön vastuut. Nyt, saati sitten tulevaisuudessa, 
kilpailun kiristyttyä ja yhtiöiden kansainvälistyessä tämän linjan 
jatkuminen on epätodennäköistä vapaaehtoisten lajien osalta.

Taloudellista vastuullisuutta voidaan vakuutusyhtiöissä lähestyä 
mm. tämäntapaisin kysymyksin:

• Miten yhtiö ottaa huomioon vaikutukset yhteiskunnan 
vakauteen kehittäessään toimintaansa?

• Millaisia lähtöolettamuksia yhtiöt tekevät yhteiskunnan 
vakaudesta?

• Miten yhtiö hankkii tietoa yhteiskunnan taloudellisesta 
kehityksestä sekä sitä koskevista arvioista ja odotuksista?

• Miten yhtiön johto vaikuttaa ja toimii myönteisen taloudel-
lisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edesauttamiseksi?

• Miten yhtiö kehittää riskienhallintamenetelmiä?
• Miten yhtiö ottaa huomioon palvelujensa saatavuuden ja 

alueellisen kehityksen kehittäessään toimintojaan?
• Millaiset eettiset periaatteet ohjaavat sijoitustoimintaa?
• Miten sijoitustoiminnassa otetaan vaikutukset rahoitus-

markkinoiden vakauteen?
• Millaista omistajapolitiikkaa noudatetaan niissä sijoitus-

kohteissa, joissa omistus tuottaa määräysvaltaa?

Ympäristövastuu kevyt kantaa

Kysymys ympäristövastuusta on vakuutusyhtiöille helppo, ainakin 
jos tarkastellaan niiden omaa toimintaa. Vakuutus on toimialana ”va-
kuutusteollisuutena” siistiä sisätyötä, paperien ja sähköisten merkki-
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en pyöritystä, joka ei vaadi merkittävää luonnonvarojen käyttöä. Silti 
rakentamisen, matkojen, kuljetusten ja hankintojen ympäristövaiku-
tuksia on syytä pohtia.

Asia muuttuu toiseksi, jos vakuutusyhtiöiltä edellytetään ja ne itse 
edellyttävät asiakkaidensa toiminnan ympäristövaikutusten huomi-
oonottamista. Kierrätykseen ja tuotteiden elinkaaren hoitoon voidaan 
periaatteessa kehittää vakuutusratkaisuja, mutta ne eivät toistaiseksi 
ole saaneet vastakaikua lainsäätäjän taholta. Ympäristövastuuvakuu-
tuksiin liittyy yrityksen ympäristön tilan arviointia ja korvauspiirin 
määrittelyä, joilla voi olla jotakin vaikutusta. Vakuutusyhtiölle on 
saattanut tulla myös omistajan valtaa joidenkin yritysten ympäristö-
ratkaisuihin.

Laajoja sosiaalisia vastuita

Sosiaalinen vastuu on suomalaisessa vakuutustoiminnassa keskeisessä 
asemassa sen suoranaisten sosiaaliturvatehtävien vuoksi. Näistä tehtä-
vistä merkittävin on lakisääteinen työeläkevakuutus, jonka kansain-
välisissä vertailuissa katsotaan kuuluvan julkiseen sektoriin. Lakisää-
teiset eläkevakuutukset tarjoavat ansioturvaa, mutta pakollisuutensa 
ja toimeenpanijoilta edellytettävien monien yhteisten velvollisuuksien 
vuoksi ne luetaan EU-luokituksessa ensimmäiseen pilariin. 

Yhteiskuntavastuun kantaminen edellyttää laajempaa otetta kuin 
annetun tehtävän hyvää hoitoa, mikä tietenkin on minimivaatimus. 
Vakuutusyhtiöt ja niiden yhteiselimet ovat olleet aloitteellisia ja 
tehneet yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen sekä valtiovallan kanssa. 
Tehtävänä on ollut eläkejärjestelmän kestävyyden lujittaminen, elä-
kemaksujen ja -menojen sopeuttaminen talouden kehitysnäkymiin 
ja väestörakenteen muutoksiin sekä työssä jaksamisen ja työhyvin-
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voinnin kehittäminen. Työeläkeyhtiöiden hallinnossa on työmark-
kinajärjestöjen edustus. Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa 
työtapaturmien ja ammattitautien seurauksia ja liikennevakuutuskin 
rinnastuu henkilövahinkojen osalta sosiaaliturvaan. Työntekijöiden 
ryhmähenkivakuutus on sopimuspohjainen ja kattava. Sillä on edel-
leen taloudellista merkitystä kuolleen perheenhuoltajan omaisille. 

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla yksityishenkilöt ja kotitaloudet vah-
vistavat turvaansa ja niissäkin toimii vakuutuksen perusidea, saman 
riskin (taloudellisen menetyksen) uhkaamien ihmisten kokoaminen 
suureksi asiakasjoukoksi, joka muodostaa yhteisvastuukollektiivin. 
Tämä perusidea toimii riskiliikkeen osalta samalla tavoin sekä keski-
näisissä että osakeyhtiömuotoisissa vakuutusyhtiöissä.

Monissa maissa yritysten sosiaalinen vastuu ymmärretään suurel-
ta osin hyväntekeväisyydeksi sekä lähiympäristöstä ja naapurustosta 
huolehtimiseksi. Yritykset saavat amerikkalaislähtöisissä mittauksissa 
pluspisteitä esim. henkilökuntansa lasten päivähoidon järjestämises-
tä. Meillä monet tällaiset peruspalvelut ja vähäosaisimpien tukemi-
nen hoidetaan julkisen vallan, kuntien tai KELA:n kautta.

Hyvän tarkoittamista ja varsinkin tekemistä on syytä kannattaa, 
mutta Suomen tapaisessa yhteiskunnassa voidaan vaatia pitkäjäntei-
sempää yhteiskunnallista panosta. Vakuutusala osallistuu yhteistyös-
sä viranomaisten kanssa monin tavoin mm. tapaturmien, liikenneva-
hinkojen, tulipalojen, tuhopolttojen ja vuotovahinkojen torjuntaan. 
Verkottuminen sekä yhteinen tiedon keruu ja analysointi vahinkojen 
vähentämiseksi kuuluvat yhteiskuntavastuuseen, mutta innostus 
niihin näyttää vaihtelevan. Yhteistä tietovarantojen keräämistä kar-
tetaan joskus kilpailusyistä, vaikka vahingontorjunnan yhteiskunnal-
linen intressi on selvästi nähtävissä.
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Asiakas ja yhtiö4

Vakuutusyhtiön ja asiakkaan suhteeseen liittyy merkittäviä sosiaali-
sen vastuun kysymyksiä. Vakuutusyhtiön pitäisi perehtyä asiakkaan 
riskeihin ja auttaa asiakasta tunnistamaan ne. Näillä markkinoilla 
toimii myös vakuutuksenvälittäjiä, joiden osuus vakuutusten myyn-
nistä yksityishenkilöille on varsin pieni. Myynti monien kanavien 
kuten internetin tai järjestöjäsenyyksien kautta taikka luottokorttien 
kylkiäisinä voi yhtäältä aiheuttaa päällekkäisvakuutusta, toisaalta 
jättää aukkoja turvaan. Vastuullinen yhtiö pyrkii välttämään mo-
lempia ja informoi asiakasta tarpeen tullen.

Yhteiskuntavastuun kantaminen ei asiakassuhteissa ole ongel-
matonta ja tässäkin hyvillä ratkaisuilla on hintansa. Vakuutusyh-
tiö haluaisi luonnollisesti asiakkaikseen maksuistaan huolehtivia, 
muutenkin huolellisia, terveellistä ja säännöllistä elämää viettäviä 
ihmisiä, joille sattuu vähän vahinkoja. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan 
saisi asettaa ketään ilman perusteltua syytä eriarvoiseen asemaan 
sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän tms. seikan vuoksi. Asiakaskunnan segmentointi 
ei Suomessa ole edennyt läheskään niin pitkälle kuin suuremmilla 
vakuutusmarkkinoilla.

Geeniteknologia saattaa periaatteessa nousta suureksikin kysy-
mykseksi, koska vakuutusta tehtäessä pitäisi molemmilla sopimus-
puolilla olla sama informaatio. Kehitys voi tulevaisuudessa johtaa 
asiakaskunnan valikoitumiseen, mutta testejä tai niiden tuloksia ei 
Suomessa kysellä.

Asiakkuuden epääminen on herättänyt keskustelua pankkialalla 
ja oli nousemassa esiin vakuutustoiminnassakin, mutta asiassa etsit-

4 Viitteet asiakasvalintaa koskeviin suosituksiin ja vakuutusalan laajahko yhteiskuntavas-
tuumuistio löytyvät Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton internet-sivuilta (www.vakes.fi/
svk).
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tiin vapaaehtoinen tie. Lakisääteiset vakuutukset on myönnettävä, 
mutta maksuvelvollisuutensa systemaattisesti ja tahallaan laiminlyö-
neitä asiakkaita on haastettu oikeuteen ja siellä tuomittu. Monien ku-
luttajatahojen mielestä kotivakuutuskin on sellainen perushyödyke, 
jollainen jokaisen olisi saatava. Vakuutusalalla on annettu suositus, 
ettei pelkkä maksuhäiriömerkintä luottorekisterissä saa estää vakuu-
tuksen saamista. Toisaalta myös rikollisuuden ehkäisy ja rehellisten 
asiakkaiden suojelu kuuluu yhteiskuntavastuuseen.

Lähdeluettelo:

Kiander, Jaakko & Lönnqvist, Henrik (2002) Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
suja 2002:20.

OECD (1997).

Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton WWW-sivusto. www.vakes.fi/svk.
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TYÖELÄKETURVA
Yhteisvastuuta sukupolvien välillä 

Eläkeuudistuksen vaikutuksia

Suomen eläkejärjestelmä uudistuu merkittävässä mitassa. Taustalla 
ovat työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut, joiden tuloksena 
syys kuussa 2002 nivottiin kiinni ”eläkepaketti” yksityisen sektorin 
osalta. Näiden neuvottelutulosten pohjalta hallitus antoi eduskun-
nalle esityksen eläkeuudistukseksi. Eläkeuudistusta voidaan pitää 
merkittävänä niin taloudellisilta vaikutuksiltaan kuin monilta osin 
peri aatteiltaankin.1 Sitä on luonnehdittu merkittävimmäksi eläke-
uudistukseksi sitten työeläkejärjestelmän synnyn. Eläkkeelle jo siir ty-
neisiin uudistuksen vaikutukset ovat lähinnä välillisiä, mutta muu-
toin sen vaikutukset kohdistuvat enemmän tai vähemmän kaikkiin 
nuorempiin suomalaisiin.

1 Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen arvion mukaan eläkesopimus hillitsee eläkemenojen 
kasvupainetta selvästi. Pitkällä aikavälillä sopimus laskee eläkemenojen nousupainetta 
suhteessa palkkasummaan yksityisen sektorin työntekijöiden eläkkeiden kohdalla run-
saalla neljällä prosenttiyksiköllä.
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Myös jo viime vuosikymmenellä eläkejärjestelmään tehtiin huo-
mattavia uudistuksia, joiden taloudelliset vaikutukset ovat huomat-
tavia. On arvioitu, että ko. uudistusten johdosta eläkemenot ovat 
8,5 prosenttiyksikköä alemmat suhteessa koko talouden työtuloihin 
vuonna 2030 verrattuna tilanteeseen, missä näitä muutoksia ei olisi 
toteutettu (ks. Kansallinen eläkestrategiaraportti). Huomattavia 
viime vuosikymmenen uudistuksia olivat mm. julkisen sektorin van-
huuseläkkeiden ikärajamuutokset, ns. taitetun indeksin käyttöönot-
to, kansaneläkkeiden pohjaosan tekeminen eläketulovähenteiseksi ja 
varhaiseläkkeisiin tehdyt ikärajamuutokset. 

Tuoreimmalla eläkeuudistuksella on useita päämääriä. Eläke-
uudistuksen ensimmäinen tavoite liittyy työurien pidentämiseen. 
Lisäksi pyrkimyksenä on sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräi-
sen elinajan jatkuvaan kasvuun ja luoda edellytyksiä yksityisalojen 
työeläkelakien yhdistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Kun vaativia 
tavoitteita on paljon, tarvitaan myös runsaasti välineitä, jotta kaikki 
tavoitteet voidaan samanaikaisesti saavuttaa. Useat osauudistukset 
puolestaan tekevät eläkepaketin kokonaisvaikutusten arvioinnin vai-
keaksi. Kun monta eläkejärjestelmän osaa muutetaan samanaikaises-
ti, niin kaikkien osien vaikutukset tulee huomioida ennen ”lopullista 
tuomiota”. Lopputuloksen kannalta keskeisintä on, mitä vaikutuksia 
näillä muutoksilla yhdessä on eri väestöryhmille. 

Tämän mittaluokan sosiaaliturvareformin vaikutuksia voidaan 
ja on perusteltua arvioida monesta eri suunnasta. Hyvin nopeassa 
tah dissa reformia onkin arvioitu eri tahoilla sen taloudellisten vaiku-
tus ten osalta. Tällöin on tarkasteltu mm. uudistusten vaikutuksia 
elä keturvan tasoon ja kokonaiseläkemenojen sekä -maksujen kehit-
ty miseen. Niin ikään eläkeuudistusta on arvioitu ns. sukupuolivai-
ku tusten kannalta.2 Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta antoi 

2 Lista taloudellisia vaikutuksia arvioinneista löytyy esim. julkaisusta Ilmakunnas (2003). 
Sukupuolivaikutusten arviointi on esitetty julkaisussa Tuominen (2002).
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lau sunnossaan3 erityistä tunnustusta uudistuksen vaikutusten ar vioin-
nille erikseen naisten ja miesten eläketurvan osalta. Hyväksyttä vyy den 
kannalta on tietenkin olennaista, että esimerkiksi uusi ns. työ uramalli 
ei synnytä epätasa-arvoa sukupuolten välille. 

Em. valiokunta näki myönteisenä myös tavoitteen vahvistaa 
elä kejärjestelmän taloudellista kestävyyttä, jolloin varmistetaan nuo-
rempien sukupolvien eläkkeiden rahoitus. Taustalla on kysymys 
luot tamuksesta eläkejärjestelmään: ”Luottamus eläkejärjestelmän 
pysy vyyteen on edellytys koko yleisen eläkejärjestelmän säilymiselle. 
Jos eläkejärjestelmän pysyvyyteen ei luoteta, vaan jokainen pyrkii 
hank kimaan yksityisen vakuutuksen eläketurvansa hoitamiseksi, 
yhtei sen eläkejärjestelmämme pohja murenee ja halukkuus osallistua 
sen rahoitukseen vähenee. Tästä syystä luottamuksen vahvistaminen 
on ensiarvoisen tärkeää.” Tämä keskeinen näkökohta saa suuren pai-
no arvon valiokunnan kannanotossa. Yksittäisiä osauudistuksia on 
täl löin syytä peilata myös tätä yleistä luottamuksen säilyttämisen 
näkö kohtaa vasten. 

Eläkejärjestelmän kehittämisessä huolehditaan mm. järjestelmän 
taloudellisesta kestävyydestä. Tätä voi kutsua taloudelliseksi vastuuk-
si, joka ei kuitenkaan ole itseisarvo. Sen avulla pyritään turvaamaan 
eläkepolitiikan hyvinvointitavoitteet; ennen kaikkea riittävän tasoi-
nen eläketurva myös tuleville sukupolville. Tätä voidaan kutsua elä-
kejärjestelmän sosiaaliseksi vastuuksi. Kummatkin, sekä sosiaalinen 
että taloudellinen vastuu, ovat eläkejärjestelmän yhteiskuntavastuun 
keskeiset elementit ja ne ovat tiiviissä sidoksessa keskenään. Yhtenä 
sidosaineena niiden välillä on työ- ja tasa-arvoasiain valiokunnankin 
esille nostama luottamus eläketurvaan. 

Keskeinen näkökulma tässä artikkelissa on eläkejärjestelmän 
rahoi tuksellinen kestävyys ja sen vahvistaminen pyrkien samalla säi-
lyttämään vakuutettujen luottamus tulevan eläketurvan tasoon tai 
3 TyVL 23/2002 vp.
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jopa lujittamaan sitä. Rahoitukselliseen kestävyyteen tähtäävät toi-
met voivat toisaalta myös rapauttaa luottamusta. Tällöin uudistukset 
koetaan tulevan eläketurvan tasoa heikentävinä, jolloin seurauksena 
on pikemminkin järjestelmän kriisiytyminen kuin kestävyys. Luot-
tamuksen säilymisen vaateesta seuraa vaatimuksia sen suhteen, min-
kälaiset muutokset ovat mahdollisia ja/tai perusteltuja. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan erityisesti työeläkejärjestelmän 
näkökulmasta, minkälainen on kansalaisten luottamus eläketurvaan 
ja miten se on kehittynyt. Niin ikään tarkastellaan joitain siihen 
olennaisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten eläketurvan tasoa ja eläkeuu-
distusten vaikutuksia. Eläketurvan taso lähtökohtatilanteessa ja tuon 
tason odotettavissa olevat muutokset mm. eläkeuudistusten seurauk-
sena ovat keskeisiä seikkoja silloin, kun arvioidaan esimerkiksi nuor-
ten sukupolvien suhtautumista eläketurvansa tulevaisuuteen. (Liite.)

Sukupolvisopimuksella kansalaisten tuki 

Työeläkejärjestelmä perustuu yhteisvastuuseen ns. sukupolvisopi-
muksen4 muodossa. Ansiotyössä käyvät sukupolvet osallistuvat jär-
jestelmän eläkkeiden rahoitukseen ja saavat itse aikanaan eläkkeelle 
jäädessään eläketurvan vastaavin järjestelyin. Tämä sukupolvien 
ketjuun perustuva sopimus on uusien haasteiden edessä, kun vanhus-
ten määrä kasvaa, suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja työelämään 

4 Sosiaalipoliittisessa kirjallisuudessa pohjoismaisen hyvinvointivaltion katsotaan raken-
tuvan kirjoittamattomien sopimusten varaan. Kyse on pitkän ajan kuluessa syntyneistä 
järjestelyistä, jotka voivat sisältää lainsäädäntöä, työmarkkinajärjestöjen välisiä sopi-
muksia, institutionaalisia käytäntöjä. Sukupolvisopimus kattaa mm. eläkejärjestelmän, 
lasten- ja vanhustenhoidon ja koulutusjärjestelmän (ks. Väärälä 2000, 13). Erityisesti 
eläkejärjestelmän näkökulmasta aihetta on käsitelty julkiasussa Uusitalo (2002, 
38–43).
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tulee huomattavasti pienempiä ikäluokkia. Työikäisen väestön määrä 
kääntyy tästä syystä laskuun jo tämän vuosikymmenen lopulla. 

Vanhusväestön huoltosuhteen heikkenemiseen liittyvä keskustelu 
kuvaa makrotaloudellista lähestymistapaa sukupolvikysymykseen. 
Selvää onkin, että makrotaloudellisilla tekijöillä kuten tuottavuuden 
ja työllisyyden kehityksellä ja kasvuun tähtäävällä politiikalla laajasti 
ottaen, on tärkeä roolinsa eläkejärjestelmän taloudellisen pohjan vah-
vistamisessa ja sukupolvisopimuksen ylläpitämisessä. 

Väestön ikääntymisen ja siitä johtuvan taloudellisen rasituksen 
on joka tapauksessa arveltu vähentävän nuorempien sukupolvien 
haluk kuutta rahoittaa kasvavia eläkemenoja. Tämä sukupolvien vas-
takkainasettelu nousee aika ajoin esiin myös julkisuudessa. Järjestel-
män rahoituspohjan arvioidaan rapautuvan, jos työikäisen väestön 
haluk kuus osallistua lakisääteisen eläkkeiden rahoittamiseen vähenee 
ja eläketurva järjestetään yhä enemmän yksityisin vakuutuksin. Tär-
keimpiä syitä yksilöllisen eläkevakuutuksen ottamiseen on tutkimuk-
sen mukaan luottamuksen menettäminen lakisääteisen eläkejärjestel-
män etuuksien säilymiseen5. Sukupolvien välistä sopimusta ei voida 
kui tenkaan hetkessä irtisanoa, eikä olennaisesti muuttaa. Muutokset 
voi daan toteuttaa vain riittävän pitkällä siirtymäajalla, ennakoidusti 
ja tietoisena muutosten vaikutuksista eri sukupolville. 

Mistä sitten sukupolvien välisessä vastakkainasettelussa on kysy-
mys, onko huoli sukupolvikonfliktin syntymisestä aiheellinen? Suo-
malaisten sosiaali- ja eläketurvaa koskevista asenteista ei ole havait-
tavissa selvää sukupolvien välistä vastakkainasettelua. Halu nykyi-
senlaisen eläketurvan säilyttämiseen on päinvastoin vahva kaikis sa 
ikäryhmissä. Tätä osoittaa muun muassa suomalaisten yleinen 
haluk kuus maksaa suurempia vakuutusmaksuja, jotta eläke-etuudet 
säi lyvät. Myös nuoret ja keski-ikäiset olisivat valmiita heikentämään 

5 Hietaniemi 2001, 220–221.
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toi meentuloaan säilyttääkseen nykyisen eläketurvan6. Suomalaisten 
asenteissa ei tässä valossa ole havaittavissa selvää sukupolvien välistä 
ristiriitaa. 

Sukupolvien vastakkainasettelun taustalla on arvioitu olevan huo-
mion kohdistuminen lähes yksinomaan julkisiin tulonsiirtoihin ja ta-
louden makronäkökulmaan. Vähälle huomiolle jätetään taloudelliset 
ja sosiaaliset vaihdot, joita tapahtuu perheiden sisällä sukupolvelta 
toiselle. Perheiden sisäiset tulonsiirrot – joita tapahtuu huomattavassa 
määrin myös vanhemmalta sukupolvelta nuoremmille7 – hälventävät 
sukupolvien vastakkainasettelua 8. 

Lama kohtuullisti odotuksia 

Työeläkejärjestelmällä on siis kansalaisten tuki, mutta mielipiteisiin 
vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset kuten talouden suhdanteet. 
Tämä käy hyvin ilmi eri aikoina tehtyjen asennemittausten tuloksis-
ta. Suhdanteiden vaikutukset näkyivät jo 1970-luvun öljykriisin ai-
heuttamassa lamassa. Se oli omiaan hillitsemään sosiaaliturvan kehit-
tämishalukkuutta, mikä ilmeni mielipiteiden jyrkkänä muutoksena 
vuosien 1972 ja 1979 välisenä aikana9. Talouskriisin vaikutus näkyy 
myös 1990-luvun alun mielipiteissä, kun niitä vertaa suomalaisten 
asenteisiin 1980-luvun puolivälissä. Kriisitietoisuuden leviäminen 
kansalaisten keskuuteen kohtuullisti hyvinvointivaltioon kohdistuvia 

6 Työeläkeasenteet 2001, 1.
7 Joidenkin ulkomaisten tutkimusten mukaan jopa kuudesosa eläketuloista ”palautuu” 

nuoremmille sukupolville.
8 Kantola & Kautto 2002, 65–66.
9 Tuominen 1981, 34–35.
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odotuksia huomattavasti. Kun talous kääntyi nousuun, myös asenteet 
muuttuivat hyvinvointivaltiolle myönteisemmiksi10. 

Sama ilmiö on havaittavissa eläketurvaa koskevissa asenteissa 
kuten vastauksissa kysymyksiin, jotka mittaavat kansalaisten luot-
tamusta eläke-etujen säilymiseen ja rahoituspohjan kestävyyteen11. 
Kysyttäessä arviota rahojen riittävyydestä eläkkeiden maksamiseen, 
1990-luvun alussa vain joka kolmas (33 %) suomalainen uskoi niiden 
pitkällä aikavälillä riittävän. Vuosikymmenen lopussa järjestelmän 
kestävyyteen uskoi jo lähes joka toinen (45 %) ja vuonna 2001 runsas 
puolet (57 %)12 suomalaisista. Taustaolettamuksena kysymyksenaset-
telussa oli, että eläke-etuudet säilyisivät suurin piirtein senhetkisellä 
tasolla.13 Usko järjestelmän rahoituksen kestävyyteen on talouden 
synkimmistä vuosista vahvistunut kaikissa ikäryhmissä. 

Laman aiheuttama syvä notkahdus luottamuksessa on korjautu-
nut, mutta ei ole palannut yli vuosikymmenen takaiselle tasolle. La-
man odotuksia kohtuullistava vaikutus näyttää jossain määrin säily-
neen sosiaaliturvaa koskevissa asenteissa yleisesti. Tämän on arvioitu 
johtuvan muun muassa sosiaaliturvan leikkauksista ja hyvinvointival-
tion tulevaisuudesta käydyn keskustelun jatkumisesta, vaikka elettiin 
taloudellisen nousun aikaa14. Epäilemättä tämä osaltaan muokkasi 
kansalaisten mielipiteitä. 

10 Julkunen 2001, 91–94, Forma 2002b, 293–294.
11 Eläkejärjestelmien saamaa kannatusta ja tulevaisuuden näkymiä on arvioitu vakiintu-

neilla asennemittareilla. Asenne- ja mielipidemittauksia on tehty vuosina 1972, 1979, 
1986, 1987, 1992, 1995, 1998 ja 2001. Osa kysymyksistä on sellaisia, että niiden avulla 
voidaan arvioida muutosta hyvinkin pitkällä ajalla.

12 Kysymyksen sanamuoto v. 2001 eroaa aikaisempien vuosien kysymyksestä niin, että 
siinä pyydetään arvioimaan tilannetta 10–15 vuoden päästä. Tämä voi jonkin verran 
lisätä myönteisiä arvioita.

13 Työeläkeasenteet 1998, 2001.
14 Forma 2002a, 203.
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Suhdanteiden vaihdellessa nuorten ja vanhojen mielipiteet esimer-
kiksi sosiaaliturvan rahoituksesta ovat kuitenkin muuttuneet samaan 
suuntaan. Talouden kääntyminen nousuun tai laskuun ei sinänsä 
synnytä sukupolvien välille selvää vastakkainasettelua, vaan esimer-
kiksi suhdanteiden huononeminen heijastuu huolestuneisuuden kas-
vuna kaikissa ikäluokissa. Tämä suhdanneriippuvuus osoittaa omalta 
osaltaan taloudellisten näkökohtien tärkeyden, vaikka etuusperustei-
sessa eläkejärjestelmässämme esimerkiksi sijoitustuottojen muutokset 
eivät heijastu eläkkeisiin vaan eläkemaksuihin. 

Etuusperusteinen turva Suomessa – säästämistä 
ja yhteisvastuuta 

Etuusperusteisessa eläkejärjestelmässä eläke-etuudet ja niiden ta-
voitemäärät määritellään laissa tai säädöksissä. Lähtökohtaisesti 
etuudet turvataan riippumatta esimerkiksi suhdannevaihteluista. Va-
kuutusmaksu määräytyy menokehityksen mukaan. Siihen, kuinka 
korkeaksi maksutaso nousee, vaikuttavat muun muassa demografiset 
tekijät ja taloudellinen kehitys. Näiden arvioimiseen liittyy pitkällä 
aikavälillä huomattavaa epävarmuutta, mikä tietenkin vaikeuttaa 
mak sukehityksen ennustamista. Etuusperusteisuuden etuna voidaan 
kuitenkin pitää sen tuomaa vakautta eläkejärjestelmään. Eläkkeen 
määräytymisperiaatteiden avulla voidaan muun muassa arvioida 
tulevan eläkkeen taso melko tarkkaan, mikä tekee mahdolliseksi 
elin kaarisuunnittelun. Maksuperusteisissa järjestelmissä sen sijaan 
etuu det määräytyvät maksettujen maksujen ja myös rahastojen anta-
man tuoton mukaan, joten tällainen arviointi on vaikeampaa. Sijoi-
tusriskin jäädessä työntekijän kannettavaksi näihin järjestelmiin voi 
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eläkkeen saajien kannalta liittyä sellaisia odottamattomia ongelmia 
kuin ns. Enron-skandaali osoitti. 

Suomen työeläkejärjestelmä perustuu sekä rahastointiin että ja-
kojärjestelmään. Osa eläkemaksuista rahastoidaan tulevia eläkkeitä 
varten, joten rahastoidulta osalta kysymys on kollektiivisesta elin-
kaarisäästämisestä eläkeajan varalle. Työiässä kerätyillä säästöillä 
rahoitetaan TEL-eläkejärjestelmän eläkkeistä noin neljäsosa ja työ-
ikäisten maksuilla loput kolmeneljäsosaa. Työeläkemaksujen osalta 
kysymys on siis ennen kaikkea sukupolvisopimukseen perustuvasta 
jakojärjestelmästä. Eläkkeiden rahoitukseen osallistuvat nuoremmat 
sukupolvet luottavat siihen, että heille työstä kertyvät eläkkeet rahoi-
tetaan jakojärjestelmällä heidän siirtyessään eläkkeelle. 

Vakuutusmaksun kehitys on riippuvainen myös rahastojen mää-
rästä ja tuotosta. TELA:n tilaston mukaan sen jäsenyhteisöjen sijoi-
tuskanta oli vuoden 2002 lopussa 70,9 mrd euroa. Sijoitusomaisuuden 
tuotto oli viiden viimeisen vuoden 1998–2002 aikana keskimäärin 
5,7 prosenttia, vaikka vuosi 2002 jäikin hiukan miinukselle15. TEL-
maksukehityksen pitkän aikavälin ennusteissa sijoitusten on oletettu 
tuottavan reaalisesti keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Laskelmien 
mukaan tuoton tasolla on huomattava vaikutus TEL-maksutasoon. 
Esimerkiksi jo ½ prosenttiyksikön korotus reaalituottoon voi alentaa 
TEL-maksutasoa pitkällä aikavälillä 1½ prosenttia16. 

Suomen työeläkejärjestelmä poikkeaa useimpien EU-maiden 
järjestelmistä työeläkkeiden osittaisen rahastoinnin osalta. Useim-
missa maissa kunkin vuoden eläkemenot rahoitetaan saman vuoden 
maksuilla ja veroilla, joten menojen kasvu heijastuu täysimääräisesti 
eläkemaksuun. Suomen osittain rahastoiva järjestelmä antaa etua 
muihin EU-maihin nähden, sillä eläkemaksujen korotuspaine on 
osittaisen rahastoinnin ansiosta Suomessa pienempi. Eläketason nou-
15 TELA 29.4.2003.
16 SOMERA-toimikunnan taustaraportti 2002, 329.
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susta ja väestön ikääntymisestä johtuva eläkemenojen kasvu ei koh-
distu täydellä painolla TEL-maksuun nostamiseen.17 Rahastoinnilla 
voidaan tasata pitkän aikavälin maksukehitystä ja vahvistaa samalla 
työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa.

Tavoitteena kulutustason kohtuullinen säilyminen 

Työeläketurvan laajeneminen kattamaan koko työssäkäyvän väestön 
on kestänyt vuosikymmeniä. Pisimpään on ollut voimassa julkisen 
sektorin virkamiesten eläketurva. Yksityiselle sektorille työeläkeva-
kuutus laajeni koskemaan ensinnä merimiehiä ja sittemmin kaikkia 
yksityisalojen palkansaajia vuonna 1962. Yrittäjiä työeläkevakuutus 
on koskenut vuodesta 197018 lähtien. Eri ikäluokkiin kuuluvat ovat 
erilaisessa asemassa työeläketurvansa kartuttamisen suhteen johtuen  
työeläkevakuutuksen hitaasta laajenemisesta kattamaan kaikki työs-
sä käyvät. Vuonna 1939 syntyneet ovat ensimmäinen sukupolvi, jossa 
palkansaajiin kuuluneet ovat olleet jokseenkin kattavasti vanhuus-
eläkkeen karttumisen piirissä sen alkamisesta eli 23 vuoden iästä 
lähtien. Vuonna 1947 syntyneet kuuluvat taas siihen ikäluokkaan, 
jotka ovat kartuttaneet eläketurvaansa 23 iästä lähtien niin yrittäjinä 
kuin palkansaajinakin. Työeläkkeen karttumisen piirissä ovat siten 
olleet kattavasti työuransa alusta lähtien vasta 1940-luvun lopulla ja 
sen jälkeen syntyneet ikäluokat. 

Työeläkejärjestelmän tavoitteena on kulutusmahdollisuuksien 
säilyttäminen kohtuullisessa määrin samana aktiiviaikaan verrat-

17 Ilmakunnas 2003, 115.
18 Joitakin väliinputoajaryhmiä koskevia eläkelakeja on tullut voimaan myöhemmin mm. 

Tael vuonna 1986.
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tuna. Vertailuperusteena on eläkkeensaajan vakiintunut kulutustaso 
ennen eläkkeelle jäämistä . Yksityisalojen työeläkelakeja laadittaessa 
kohtuulliseksi eläketasoksi katsottiin 40 prosenttia viimeisten työ-
vuosien palkasta, mikä vuoden 1975 tasokorotuksella nostettiin 60 
prosentiksi. Tämä tavoitetaso saavutetaan 40 vuoden työuralla. Voi-
maantulovaiheen hitautta lievennettiin säädöksellä, että eläkkeeseen 
oikeuttavaa aikaa oli myös työsuhdeaika ennen TEL:n voimaantuloa, 
jos työsuhde oli voimassa lain säätämisajankohtana tai alkoi kohta 
sen jälkeen. Mainitusta työsuhdeajasta (ennen 1.7.1962) otettiin huo-
mioon vain puolet. 

Työeläkejärjestelmän alkuvuosina eläkkeelle siirtyvien eläketaso 
jäi kaikesta huolimatta matalaksi lyhyen ansainta-ajan vuoksi. Tästä 
syystä säädettiin vähimmäiseläketaso19 vanhoille ikäluokille. Sää-
döksellä haluttiin turvata kohtuullinen eläke järjestelmän piiristä 
alkuvaiheessa eläkkeelle siirtyville. Etuusperusteisessa järjestelmässä 
tämä on osa sukupolvien välistä vastuuta; on katsottu oikeudenmu-
kaiseksi rahoittaa jakojärjestelmällä vähimmäiseläke niille, jotka 
järjestelmän lyhyen voimassaoloajan vuoksi eivät ennättäneet ansio-
työllä kartuttaa itselleen kohtuullista eläkettä. Vähimmäistasoiselle 
eläkkeelle on työeläkejärjestelmästä siirtynyt kaikkiaan noin 514 000 
eläkkeensaajaa. Nykyisissä eläkkeensaajissa heitä on noin 283 000 
henkilöä (ETK:n rekisteritieto).

Työeläkevakuutuksen hidas laajeneminen koskemaan myös yksi-
tyisalojen palkansaajia ja myöhemmin yrittäjiä näkyy eläketuloissa. 
Vanhimpien ikäluokkien eläketaso on vaatimaton, keskimääräinen 
eläke ilman perhe-eläkettä jää hiukan alle 800 euron kuukaudessa 
(kuvio 1). Näissä ikäluokissa on paljon pientä työeläkettä tai pelkkää 
kansaneläkettä saavia naisia. Naisenemmistöstä myös johtuu perhe-
eläkkeen huomattava merkitys vanhimmissa ikäryhmissä. Eläketaso 
19 Vähimmäistaso on määritelty eläkkeelle siirtymisajankohdasta riippuen 29–38 pro-

sentiksi eläkepalkasta niille, joilla palvelusajaksi on luettu aika lakien voimaatulosta 
eläkeikään.
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odotetusti nousee vanhimmista nuorempiin päin, mutta kääntyy 
alle 60-vuotialla laskuun. Tämänikäisistä valtaosa on työkyvyttö-
myyseläkeläisiä, joiden alempi eläketaso johtuu eläkkeen määräy-
tymistä koskevista säännöksistä ja nuorten alemmasta ansiotasosta. 
Keskimääräinen eläke on siis suurin 60–64-vuotiailla, eli vuosina 
1937–1941 syntyneillä. Näihin ikäluokkiin kuuluvien keskieläke 
– noin 1050 euroa kuukaudessa – ei vielä kuvaa työeläkejärjestelmän 
”kypsän vaiheen” eläketasoa. Tästä saadaan tietoa vasta suurten ikä-
luokkien jäätyä eläkkeelle. 

Kuvio 1. Omaeläkkeensaajien20 keskimääräinen kokonaiseläke iän mukaan 31.12.2001.

Omaeläkkeen
osuus

Perhe-eläkkeen
osuus

€/kk
1200

1000

800

600

400

200

0
16–        20–      25–      30–     35–      40–      45–      50–      55–     60–      65–       70–     75–        80–      Ikä
  19          24         29        34       39         44        49        54        59       64         69          74       79

20 Henkilö saa omaa työ- tai kansaeläkettä. Pelkkää perhe-eläkettä saavia ei lueta tilastossa 
omaeläkkeensaajiin.
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Yksityisalojen työeläkejärjestelmän myöhempi voimaantulo ja sen 
vähittäinen laajeneminen kattamaan kaikki työssäkäyvät näkyy 
osaltaan yksityisen sektorin matalammassa eläketasossa julkiseen sek-
toriin verrattuna (kuvio 2). Eläkejärjestelmän kypsymisen seuraukse-
na ero on kaventumassa. Eläketaso on yksityisellä sektorilla hitaasti 
kohonnut, kun sen sijaan julkisen sektorin eläkkeissä ei vastaavaa 
muutosta ole enää nähtävissä. Huomattava ero järjestelmien välillä 
selittyy paitsi julkisen sektorin eläkejärjestelmien pitemmästä voi-
massaolosta myös paremmasta karttumaprosentista sekä pitemmistä 
ja yhtenäisemmistä työurista. Erot työurien pituudessa ja eheydessä 
selittyvät osaksi julkisen sektorin palveluksessa olevien korkeammas-
ta koulutustasosta21. Eläke-eroihin vaikuttavat myös koulutukseen 
liittyvät palkkauksen erot. 

Vain yksityisen sektorin eläke

Molempien sektorien eläke

Vain julkisen sektorin eläke

1992          1993        1994         1995        1996          1997        1998        1999         2000       2001

€/kk

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

Kuvio 2. Työeläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke työeläkesektorin mukaan 
vuosina 1992–2001

21 Pitkään opiskelleiden on todettu jatkavan työssä pitempään ja heille kertyy eläkkeen 
ansainta-aikaa jonkin verran enemmän kuin vähän koulutetuille (Tuominen 2001, 
122–124.
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Onko tavoite saavutettu? 

Mitä voidaan sanoa nykyisestä eläketasosta, kun sitä arvioidaan 
työeläketurvan tavoitteesta, kulutustason kohtuullisesta säilymisestä 
käsin? Tämän arvioiminen on vaikeaa, sillä eläketulon ja vakiintu-
neen ansiotason välisiä suhteita ei juurikaan ole tutkittu. Tulotason 
muutoksesta eläkkeelle jäädessä saadaan tietoa tuoreesta julkaistusta, 
jossa muun muassa on selvitetty eläketulon ja viimeisen työvuoden 
ansioiden välistä suhdetta22. 1990-luvun loppupuolella vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden eläketulo suhteessa edeltä-
neeseen palkkatuloon osoittautui hyväksi (taulukko 1). Ansiotyöstä 
suoraan ko. eläkkeille siirtyneiden tulot pienenevät keskimäärin vain 
noin kolmanneksella. Yksityisen sektorin eläketulo oli keskimäärin 
60 prosenttia ja julkisen sektorin 68 prosenttia edeltäneistä ansiotu-
loista. Sektoreiden väliseen eroon vaikuttavat muun muassa edellä 
mainitut karttumisprosenttiin ja työuran kestoon liittyvät tekijät. 
Selvityksessä tarkastellaan ainoastaan pysyvästä TEL- tai julkisen 
sektorin työstä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä, 

Taulukko 1. Eläkkeelle siirtyneiden tulosuhteet23 eläkereitin mukaan24.

Eläkereitti Tulosuhteen 

mediaani Keskiarvo

Työstä vanhuuseläkkeelle 0,67 0,65

Työstä työkyvyttömyys- eläkkeelle 0,63 0,65

Työstä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle 0,66 0,65

22 Vertailu perustuu bruttotuloihin ja referenssivuotena on viimeinen työssäolovuosi, jol-
loin henkilö on ollut työssä koko vuoden (Rantala 2003, 93–106).

23 Tulosuhde osoittaa eläkkeen ja eläkkeelle jäämistä edeltäneen palkkatulon suhteen.
24 Rantala 2003, 99.
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joten kattavaa kuvaa työstä eläkkeelle siirtyvien eläketulon korvaus-
suhteesta ei siis saada.

Eläkkeelle siirtyneiden tulosuhteen hajonta on selvityksen mukaan 
melko vähäistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi 
TEL:n piiristä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 80 
prosenttia sijoittui 50–73 prosentin tulosuhderajojen sisään. Vain 10 
prosentilla eläkkeelle siirtyneistä eläkkeen osuus edeltäneistä palkka-
tuloista jäi alle 50 prosentin. Vastaavasti vain 10 prosentilla esiintyi 
73 prosenttia suurempi eläketulon korvaussuhde25. Tarkastelu koskee 
bruttotuloa. Todennäköisesti tulosuhde olisi todettua parempi, jos 
vertailtavina olisivat verotuksen jälkeen käteen jäävät eläke- ja palk-
katulot.

Vaikka eläkkeelle siirtyneiden eläketulot verrattuna viimeisiin 
työansioihin ovat kohtalaisen hyvät, koko eläkeläisväestössä vas-
taava tarkastelu antaisi todennäköisesti synkemmän kuvan. Tästä 
ei toistaiseksi ole olemassa vastaavaa tietoa. Viitteitä eläkeläisväestön 
tulosuhteesta saadaan OECD:n tekemästä 9 maata koskevasta selvi-
tyksestä. Kyseessä on ns. kvasikorvaussuhde, jossa eläkeläisten (65–
74-v.) nettotuloja on verrattu keski-ikäisen (40–50-v.) ja ikääntyneen 
(51–64-v.) väestön käytettävissä oleviin tuloihin eri ajankohtina. 
Viimeisin vertailu koskee 1990-luvun puoliväliä. Vertailukohteena 
eivät siis ole eläkkeelle siirtymistä edeltäneet työtulot, vaan työikäis-
ten tulot samana ajankohtana. Eläkeläisten kulutusmahdollisuudet 
ovat Suomessa kohtalaisella tasolla verrattuna työikäiseen väestöön 
ja samaa tasoa kuin muissa OECD-maissa26. Suomessa eläkeläisten 
käytettävissä olevat tulot olivat viime vuosikymmenen puolivälissä 
25 Rantala 2003, 101.
26 Vastaavanlaista, kansainvälisesti vertailevaa tietoa eläkeläistalouksien käytettävissä 

olevista tuloista työikäisiin verrattuna on olemassa yksin asuvista eläkeläismiehistä ja -
naisista. Myös tässä vertailussa ko. eläkeläisten toimeentulon taso työikäisiin verrattuna 
on todettu Suomessa hyväksi (Mäkinen 2002, 58–62).
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72–76 prosenttia työikäisten käytettävissä olevista tuloista. Vastaa-
vat tulosuhteet eri maissa vaihtelivat 65–87 prosentin välillä27. On 
huomattava, että eläkkeet eivät yksistään yllä tähän tasoon. Tulover-
tailuun sisältyvät kaikki tulot ja siten eläkeläisillä myös muut kuin 
eläketulot vaikuttavat tulosuhteeseen. 

Eläkeläistalouksien toimeentulo Suomessa näyttää olevan koh-
tuullisella tasolla muuhun väestöön verrattuna. Tätä osoittaa myös 
Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus, jossa on verrattu eläkeläista-
louksien toimeentuloa koko väestön toimeentuloon28. 2000-luvun 
taitteessa eläkeläistalouksien käytettävissä olevat tulot olivat keski-
määrin 82–85 prosenttia kaikkien kotitalouksien vastaavista tulois-
ta. Myös tässä eläkeläisväestön kohtuulliseen toimeentulon tasoon 
yltämistä selittävät osaltaan eläkeläistalouksien saamat muut kuin 
eläketulot. Esimerkiksi vuonna 2000 eläkeläistalouksien keskimää-
räisistä tuloista runsas neljäsosa oli muita kuin eläketuloja. Suurin osa 
näistä oli niin sanottuja tuotannontekijätuloja, eli palkka-, yrittäjä- 
ja omaisuustuloja. Muita tulonsiirtoja kuin eläketuloja oli verrattain 
vähän29. 

Työeläkejärjestelmän sosiaalisena vastuuna on riittävän eläke-
aikaisen taloudellisen toimeentulon turvaaminen. Eläkeläisväestön 
toimeentulotason voitiin todeta olevan suhteellisen lähellä väestön 
keskimääräistä tasoa, mutta ero työikäisten (40–64-v.) toimeentulo-
tasoon on jonkin verran suurempi. Suomessa vanhuuseläkeikään 
aiemmin liittynyt köyhyys on suureksi osaksi poistunut, ja tässä 
eläkejärjestelmien kehityksellä on ollut ratkaiseva merkitys. Köyhyys 
ei ole enää sen yleisempää eläkeläisväestössä kuin väestössä keski-

27 OECD 2001, 22.
28 Eri kokoisten kotitalouksien vertailun mahdollistamiseksi käytettävissä olevat tulot on 

laskettu ns. kulutusyksikköä kohti. Tarkastelussa on käytetty mm. OECD:n uutta ja 
vanhaa kulutusyksikköasteikkoa.

29 Uusitalo ym. 2003, 111–115.
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määrin30. Kulutustason kohtuullisen säilymisen toteutumista on sitä 
vastoin vaikea suoraan arvioida, sillä tästä ei ole olemassa tutkimuk-
seen perustuvaa tietoa. Eläkkeelle siirtyneiden eläketulon ja viimei-
sen työvuoden ansioiden vertaaminen antoi tosin viitteitä tavoitteen 
saavuttamisesta. 

Eläkeuudistukset ja luottamus 

Jotta eläketurvan riittävä taso varmistetaan tulevaisuudessakin, pi-
tää eläketurvan rahoituksen olla kestävällä perustalla. 1990-luvun 
talous kriisi, tuolloin romahtanut työllisyys sekä eliniän aikaisempia 
enna kointeja merkittävämpi piteneminen edellyttivät toimenpiteitä, 
joilla eläkemenojen nousupainetta lasketaan. Tuoreimman eläkeuu-
distuksen ja jo aiemmin viime vuosikymmenen aikana toteutettujen 
eläkeratkaisujen tulevia eläkemenoja laskeva vaikutus onkin mer-
kittävä, ja ”hedelmistään puu tunnetaan” -periaatteella voi todeta, 
että eläkepolitiikkaa on reformoitu viime vuosina tehokkaasti näissä 
muuttuneissa olosuhteissa.31

Eläketurvan ja yleisemminkin sosiaaliturvan uudistaminen ei ole 
päätöksentekijöille helppo tehtävä julkisen talouden niukkuuden 
oloissa. Olkoonkin, että eläketurvan kohdalla pyritään muutoksiin, 
jotka vaikuttavat vasta pitkien siirtymäaikojen päästä eikä puututa 
esimerkiksi jo kertyneisiin eläkeoikeuksiin. Kivuliaampaa uudista-
minen on joka tapauksessa nyt kuin joskus kultakaudeksikin sano-

30 Uusitalo ym. 2003, 126–127. Myös kansainvälisesti tarkastellen köyhyysaste on Suo-
messa matalaa, pohjoismaista tasoa (Mäkinen 2002, 63–64).

31 Voidaan karkeasti arvioida, että yhteenlaskettuna viime ja kuluvan vuosikymme-
nen eläkeuudistukset merkitsevät noin 5 prosenttiyksikön alennusta eläkemenot/
bruttokansantuote-suhteessa pitkällä aikavälillä.
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tulla 1980-luvulla, jolloin vielä luotiin esimerkiksi kokonaan uusia 
varhaiseläkemuotoja; yksilöllinen varhaiseläke, osa-aikaeläke ja var-
hennettu vanhuuseläke. 

Keskeinen piirre tämän ja viime vuosikymmenen eläkeuudistuk-
sissa on ollut pyrkimys pidentää työuraa varhaisen eläköitymisen 
sijasta. Motivaationa on ollut tulevien eläkkeiden rahoituspohjan 
vahvistaminen myöhentämällä eläkkeelle siirtymistä ja lyhentämäl-
lä samalla eläkkeellä oloaikaa. Teknisesti ilmaistuna on pyritty 
kas vattamaan ns. aktiiviajan suhdetta eläkkeellä oloaikaan nähden. 
Läh tökohtana ei toisin sanoen ole ollut taloudellisen kestävyyden 
hakeminen ensisijaisesti eläketason laskusta. 

Varhaiseläkkeisiin tehdyt rajoitukset ovat olleet yksi näkyvä osa 
tätä pyrkimystä. Ne ovat olleet toistuvia, ja niiden vaikutus on ollut ja 
tulee olemaan eläkkeelle siirtymisikää nostava32 ja eläkejärjestelmän 
rahoitusasemaa parantava. Ilmaisia lounaita nekään eivät tietenkään 
ole, sillä pidempi työura merkitsee hyvinvointikustannusta monille 
ihmisille. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden puolesta niitä 
kuitenkin voinee pitää kohtuullisina, kun otetaan huomioon eliniän 
odotettu piteneminen. Nuoremmat ja entistä terveemmät sukupolvet 
käyttävät pidemmästä elämästään myös hieman pidemmän siivun 
ansiotyöhön kuin vanhemmat lyhyemmän elämänkaaren sukupol-
vet. 

Viime ja kuluvan vuosikymmenen eläkeuudistuksiin on kuiten-
kin kuulunut myös osia, joiden vaikutus on eläketasoa laskeva. 
Tuo reimmassa eläkeuudistuksessa yksi olennainen elementti on elin-
aika kerroin, jonka vaikutus tulevien eläkkeiden tasoon on laskeva 
nykyis ten väestöennusteiden valossa. Elinaikakertoimen vaikutus 
huo mioidenkin ko. uudistuspaketilla on kuitenkin arvioitu ole-
van kokonaisuutena pikemminkin eläketurvan tasoa nostava kuin 

32 Varhaiseläkkeiden ikärajamuutosten vaikutuksia on tarkasteltu mm. julkaisuissa Ranta-
la (2002), Takala & Uusitalo (2002).
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etuustasoa laskeva vaikutus. TEL-, LEL- ja TaEL-eläkkeet nousevat 
kes kimäärin 5.5 % vertailussa, jossa verrataan keskenään vallitsevan 
lainsäädännön mukaista eläkettä (nykymalli) ja eläkeuudistuksen 
mukaista eläkettä (ns. työuramalli) laajan yksilöaineiston avulla33. 
Laskelmissa eläkkeitä verrataan ”kypsässä” vaiheessa eli olettaen, että 
ne ovat täysimääräisesti voimassa ja niissä on mukana myös työurien 
pitenemisen vaikutus. Työurien pitenemisen lisäksi tulevan eläketur-
van tasoon vaikuttavat nostavasti esimerkiksi palkkakerroin, jota 
käytetään eläkepalkkojen korottamisessa eläkkeelle siirtymisvuoden 
tasoon, ns. palkattomilta jaksoilta kertyvä eläketurva ja eläkkeen kart-
tu maprosenttien ja -aikojen kasvattaminen.

Laajaan uudistuspakettiin kuuluu siis sekä osia, jotka laskevat 
tulevia eläkemenoja että myös tekijöitä, jotka kasvattavat niitä. Koko 
järjestelmän kestävyyden kannalta on luonnollisesti hyvä uutinen, 
että ensiksi mainitut tekijät ovat selvästi painavampia. Toinen hyvä 
uutinen liittyy tulevan eläketurvan tasoon. Menojen hillinnän taus-
talla ei ole eläketason lasku, vaan myönteinen kehitys on mahdollista 
saavuttaa melko kohtuullisen työurien pitenemisen mukana. 

Koko eläkejärjestelmän näkövinkkelistä nämä seikat antavat ai-
hetta tyytyväisyyteen, mutta yksittäisen kansalaisen näkökulma voi 
olla vähän erilainen. Kun monet eri tekijät eläkkeiden laskennassa 
muuttuvat samanaikaisesti, se luonnollisesti vaikeuttaa oman tulevan 
eläkkeen arviointia. Päällimmäiseksi kokemukseksi voikin lukuisten 
muutosten keskellä jäädä epävarmuus eikä luottamus eläketurvan 
säilymiseen kohtuullisella tasolla tai usko sen paranemiseen. 

Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta on lausunnossaan kiinnittä-
nyt huomiota juuri näihin kysymyksiin34. Nopeatahtiset muutokset 
voi vat itsessään ruokkia käyttäytymistä, jossa eläkkeelle lähtemistä 
kiirehditään sen pelossa, että eläkkeelle pääsyn edellytyksiä voi-
33 Salonen 2002.
34 TyVL 23/2002 vp.
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daan taas ehtiä huonontamaan. Sosiaaliturvajärjestelmien kohdalla 
tärkeätä onkin myös se, miten uudistukset koetaan35. Odotukset 
esimerkiksi toistuvista eläkeleikkauksista voivat aikaansaada kehän, 
jossa tulevaisuudessa saataviin etuuksiin ei ainakaan täysimääräisesti 
uskota, vaikka koko eläkejärjestelmän tasolla tehdyt laskelmat muuta 
osoittaisivatkin. Tämä on silloin myös eläkejärjestelmien kehittämi-
sessä syytä ottaa huomioon, vaikka systemaattista tietoa tästä aihees-
ta onkin varsin vähän. 

Ko. valiokunta esittää selkeänä kantanaan, että eläkejärjestelmän 
uskottavuuden ja vakuutettujen luottamuksen vahvistamiseksi eläke-
lakien muutostahdin tulisi olennaisesti hidastua. Eläkejärjestelmiin 
lähtökohtaisesti kuuluu vakaus ja valiokunnan kanta on hyvin sopu-
soinnussa tämän lähtökohdan kanssa. Omalta osaltaan järjestelmän 
vakaus vähentää riskiä järjestelmää kohtaan tunnetun epävarmuu-
den ja epäluottamuksen kasvusta. 

Kritiikkiä eläkeuudistusta kohtaan on esitetty myös sen suhteen, 
miten uudistus kohtelee eri ikäluokkia. Suomen eläkeuudistusta 
arvioi dessaan mm. OECD on esittänyt kritiikkiä, koska eläkeuudis-
tuksen toimenpiteet eivät monelta osin kosketa ns. suuria ikäluok-
kia36. Esimerkiksi työttömyyseläkkeen lakkauttaminen koskee vasta 
vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneitä. Taustalla on ajatus, että on 
hyvä saada muutokset voimaan nopeasti ja vaikutukset tuntuviksi 
heti lähivuosina. Samalla saataisiin reformoidussa järjestelmässä 
eläkeikää lähestyvät ikäluokat ns. samalle viivalle kuin tulevatkin 
sukupolvet. 

35 Esimerkkinä lainmuutosten vaikutuksista yksilöiden kokemuksiin ja eläkkeelle siirty-
mistä koskeviin ratkaisuihin on vuoden 2003 alusta voimaan tulleet osa-aikaeläkettä 
koskevat muutokset. Lainmuutos omalta osaltaan ilmeisesti vaikutti siihen, että eläk-
keelle siirtyminen lisääntyi vuoden 2002 puolella, vaikka oikeus eläkkeelle jäämiseen 
entisin ehdoin koskee ennen vuotta 1947 syntyneitä jatkossakin.

36 OECD 2003.
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Tämä vaatimus pitää sisällään myös merkittävän ongelman. Sitä 
on hankala toteuttaa ilman että rikotaan kestävän eläkejärjestelmän 
perusperiaatetta, jonka mukaan eläkeuudistukset on syytä toteuttaa 
siten, että ne ovat hyvissä ajoin tiedossa ja että niihin voidaan va-
rautua. Tämä perusperiaate edellyttää samalla pitkiä siirtymäaikoja 
uudistuksille, koska lähivuosina eläkkeelle siirtyvillä ei käytännössä 
ole mahdollisuutta kompensoida eläketurvan heikennystä esimerkiksi 
henkilökohtaista säästämistään kasvattamalla. Nopeiden muutosten 
vaatimuksiin sisältyy aina myös riski luottamuksen murenemisesta 
eläkejärjestelmän lupauksiin. 

Uudistuksilla kestävämpään järjestelmään 

Vaikka eläkeuudistus ei koske ns. suuria ikäluokkia samalla taval-
la kuin nuorempia, he ovat tiiviisti sukupolvisopimuksen ketjussa 
rahoittamassa omalta osaltaan nykyisiä eläke-etuuksia, myös niille 
sukupolville, jotka eivät ole voineet ansaita kohtuullista eläketasoa 
ansiotyöllä järjestelmän voimaantulon alkuaikoina. Sukupolvitarkas-
te luun voidaan sisällyttää myös jo toteutetut eläkeuudistukset. 
Runsaan vuosikymmenen aikana tehtyjen lainmuutosten ansiosta 
kus tannusten kasvua on voitu hillitä merkittävästi kuten kansallisen 
eläkestrategiaraporttiin sisältyvät arviot osoittavat. Näihin muutok-
siin sisältyy sekä parannuksia että heikennyksiä, mutta kustannus-
laskelmien mukaan jälkimmäiset painavat vaakakupissa enemmän. 
Eläkkeitä koskevat uudistukset, joita siis toistuvasti tehtiin jo 1990-
luvulla, tähtäsivät tyypillisesti pikemminkin tuleviin vuosikym-
meniin kuin välittömiin vaikutuksiin. Näin ollen heikennykset 
koskevat eläkkeelle aikanaan siirtyviä, myös ns. suuria ikäluokkia 
(mm. perhe-eläkeuudistus, varhaiseläkkeiden tulevan ajan karttu-
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man leikkaus, ikärajojen korotukset yksilöllisessä varhaiseläkkeessä 
ja työttömyyseläkeputken alaikärajassa, eläkepalkan määräytyminen 
10 viimeisen vuoden perusteella). Myös eläkkeellä olevat sukupolvet 
kantoivat osansa taloudellisesta vastuusta 1990-luvun laman seurauk-
sista (mm. indeksileikkaukset 1990-luvun alkupuolella ja eläkeläisten 
taitetun indeksin käyttöönotto v. 1996). Kokonaisarvioinnin tekemi-
nen lainmuutosten sukupolvivaikutuksista on vaativa tehtävä, eikä 
kattavaa analyysia ole toistaiseksi tehty. 

 Totesimme artikkelin alussa taloudellisen näkökulman olevan 
rahoituksellisessa kestävyydessä ja tähän tähtäävissä toimenpiteissä. 
Kysymys on samalla siitä, vahvistetaanko reformeilla luottamusta jär-
jestelmän kestävyyteen ja eläketurvan säilymiseen vai rapautetaanko 
uudistuksilla tätä luottamusta. Monet näkökohdat puoltavat arviota 
jopa sukupolvisopimuksen lujittumisesta eläkeuudistuksen ansiosta. 
Muun muassa TEL-maksun nousupaine vähenee uudistuksen ansios-
ta. 

Merkittävää eläkeuudistuksessa on se, että työeläkejärjestelmän 
taloudellisesta vastuusta ei kanneta huolta sosiaalisen vastuun kus-
tannuksella. Työeläketurvan tavoitteena on kuten tähänkin asti 
kulutustason kohtuullinen säilyminen. Eläkereformissa on tähdätty 
eläketurvan tason säilymiseen. Viimeisimpien laskelmien mukaan 
eläketaso keskimäärin nousee uudistuksen ansiosta. Tältä kannalta 
tarkastellen nuoret sukupolvet hyötyvät monista uudistuksen tuo-
mista muutoksista. Näitä ovat muun muassa karttuma-ajan laajen-
tuminen työuran molemmista päistä, palkkakertoimen käyttöönotto 
eläkepalkan laskennassa, korotetut karttumat 53 vuoden iästä lähtien 
ja eläketurvan paraneminen palkattomilta ajoilta, erityisesti opiskelu- 
ja lapsenhoitoajoilta. Näistä muutoksista hyötyvät täysimääräisesti 
nuoret sukupolvet. Etujen paraneminen yhdessä rahoituspohjan vah-
vistumisen kanssa oletettavasti lujittaa jatkossa nuorten uskoa järjes-
telmän kestävyyteen.  

05IlmakunnasTuominen   120 10.3.2004, 13:23:19
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Liite

Yksityisen alan työeläkeuudistuksen keskeiset osat

Eläkkeen ansainta-ajan laajentaminen: 
• karttumisen alkamisikä laskee 23 vuodesta 18 vuoteen
• karttumisen yläikäraja nousee 65 vuodesta 68 vuoteen 

Eläkkeen laskentatapa muuttuu: myös TEL:ssä eläke lasketaan kunkin 
vuoden palkan ja karttumisprosentin mukaan 

Vanhuuseläkkeen karttumisprosentit vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:
• 18–52 vuoden iässä 1,5 % vuodessa
• 53–62 vuoden iässä 1,9 % vuodessa
• 63–67 vuoden iässä 4,5 % vuodessa

Työntekijän eläkemaksussa korotus 53 vuoden iässä

Vuosiansiot tarkistetaan eläkkeelle siirtymisvuoden tasoon palkkakertoi-
mella (ansiotasoindeksin paino 80 %, kuluttajahintaindeksin paino 20 %)

Vanhuuseläkkeelle joustavasti: 
• 63 vuoden iässä saa ansaitun suuruisen vanhuuseläkkeen täysimääräisenä
• 62 vuoden iässä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle (vähennys 7.2 %/

vuosi)

Työeläkkeiden yhteensovituksesta luovutaan (ei 60 % ylärajaa) 

Kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan eläkeindeksillä, jossa ansio-
tasoindeksin paino on 20 % ja kuluttajahintaindeksin paino 80 % 

Vuodesta 2009 alkaen sovelletaan elinaikakerrointa, jonka avulla alkavat 
eläkkeet sopeutetaan elinajan odotteen muutokseen 

Yksilöllinen varhaiseläke lakkaa

Työttömyyseläke lakkaa 

Osa-aikaeläkkeen alaikärajaksi 58 vuotta, vanhuuseläkekertymä ns. ansion-
alenemasta pienenee 

Työkyvyttömyyseläkkeen laskutapa muuttuu

Ns. palkattomien jaksojen työeläketurva muuttuu

Eläkerahastointia vahvistetaan

Yksityisten alojen työeläkelakien yhdistäminen toteutetaan
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Kari Neilimo

YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU JA 
HYVÄ YRITYKSEN JOHTAMINEN
Käytännön johtamisen asettaminen 
teoreettisen viitekehyksen yhteyteen

Yrityksen yhteiskuntavastuu kovassa ja 
ihmiskasvoisessa markkinataloudessa – onko 
hyvyys myös hyvää businesta?

Aloitan tämän yrityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevän artikke-
lin pienellä lainauksella parinkymmenen vuoden takaa. Tuolloin 
Body Shop International -yhtymän perustaja ja toimitusjohtaja 
Anita Roddick piti Lontoossa esitelmän aiheesta ”Hyvän yrityksen 
ominaispiirteet”. Lainaan pienen osan Anita Roddickin sittemmin 
kuuluisaksi tulleesta puheesta, josta on usein otettu ajatuksia moniin 
liikkeenjohtamista, hyvää yritystoimintaa, yritysetiikkaa ja yrityksen 
yhteiskuntavastuuta sekä yrityksen ja sen toimintaympäristön välisiä 
suhteita pohtiviin liikkeenjohdollisiin artikkeleihin ja puheisiin. Ani-
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ta Roddick kytki tuolloin puheessaan menestyvän yrityksen ja sen 
johtamisen sekä yritystä ympäröivän yhteiskunnan kiinteään vuoro-
vaikutukseen keskenään toteamalla, että

”Haluan työskennellä yhtiössä, joka antaa oman panoksensa 
yhteiskunnan toimintaan ja on osa yhteiskuntaa. En halua 
pelkkiä sijoituskohteita, vaan myös sellaista, johon voin uskoa. 
Jos pystyn yrityksessä hoitamaan asiat hyvin, yritän hoitaa ne 
vielä paremmin. Yritän olla rohkea, olen ensimmäisenä tart-
tumassa asioihin, olen erilainen ja olen oikeudenmukainen. 
Muistan aina, että hyvyys on myös hyvää businesta.”

Puheessa korostui yritysten rooli tehokkaina liiketaloudellisina yk-
sikköinä, mutta samalla myös, että yritykset ovat osa toimintaym-
päristöään ja niiden toimet vaikuttavat usein merkittävällä tavalla 
toimintaympäristön hyvinvointiin tai pahoinvointiin. Lisäksi pu-
heessa oli viittaus oikeudenmukaisuuteen eräänä yrityksen johtami-
seen liittyvänä arvona sekä myös viesti, että yrityksen toiminnassaan 
sisäistämät eettiset arvot ovat myös hyvää businesta. Niiden kautta 
välittyvä positiivinen viesti yritystoiminnasta on modernia markki-
nointiviestintää ja menekinedistämistä sekä yrityksen kilpailukyvyn 
rakentamisen tärkeä osa.

Anita Roddickin perusviesti hyvän ja vastuullisesti johdetun 
yrityksen ominaispiirteistä voidaan siten pelkistää sanomaan liiketa-
loudellisesti tehokkaasta yrityksestä, joka on henkilöstöään kohtaan 
oikeudenmukainen ja luotettava sekä huomioi päätöksenteossaan 
shareholder value -ajattelun ohella myös muut sidosryhmänsä sekä 
toimintansa vaikutukset teknis-fyysiseen ja ekologiseen toimintaym-
päristöönsä.

Edellä esitetty ”hyvän ja vastuullisen yrityksen ominaispiirteiden” 
luonnehdinta sopii hyvin perustaksi tämän artikkelin teeman ”Yri-
tyksen yhteiskuntavastuu” tarkempaan analysointiin. Näkökulma on 
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tässä tarkastelussa rajattu yrityksen johtamisen näkökulmaan. Miten 
johtamistyössä näkyy tai koetaan yrityksen yhteiskuntavastuu? Onko 
se rasite, pakkovelvoite vai hyvin hoidettuna kilpailuetu yritykselle?

Anita Roddickin 1980-luvun alun puheessa on paljon sanomaa 
myös tämän päivän yritysjohdolle sen pohtiessa modernin markki-
natalouden ominaispiirteitä ja hyvää yritysjohtamista sekä yritystoi-
mintaan ja sen johtamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen alkuvuosina.

Mutta palataanpa takaisin käsitteisiin. Mitä on ”yrityksen yh-
teiskuntavastuu” ja miten se ilmenee yrityksen päämääräasettelussa, 
yritystoiminnassa ja johtamisessa ”ihmiskasvoisen markkinatalous-
yrityksen” maailmassa ja millainen on sellainen, ”kova markkina-
talousyritys”, joka ei ole ihmiskasvoinen. Onko yrityksen yhteis-
kuntavastuussa eroja hahmotettaessa kuvaa eri tavoilla asemoiduissa 
yritysten ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhteissa? 

Ehkä on helpompi lähteä liikkeelle kovan markkinatalousyrityk-
sen käsitteestä tai kovan kapitalismin käsitteistä. On syytä huomata, 
että verrattaessa ihmiskasvoista markkinatalousyritystä ja kovaa mark-
ki nataloutta keskenään, molempiin sisältyy käsite ”markkinatalous”. 
Molemmissa käsitteissä yritysten merkitys itsenäisinä tuotanto- ja 
palvelupäätösten tekijöinä, investoijina, tuotannontekijäin ja aikaan-
saatujen suoritteiden hinnoittelijoina sekä taloudellista lisäarvoa tuot-
ta vina aktiivisina toimijoina markkinoilla on oleellinen. Yritysten toi-
min taa ohjaa pyrkimys taloudelliseen tehokkuuteen ja molemmissa 
käsit teissä on sisällä myös yrityksen pyrkimys tuottaa toiminnallaan 
lisä arvoa omistajilleen, siis shareholder value -ajattelu. Ero ihmiskas-
voisen ja kovan markkinatalousyrityksen välillä kulminoituu ensisi-
jaisesti juuri kysymykseen siitä, miten voimakkaasti, yksipuolisesti, 
lyhytnäköisesti ja ilman vuoropuhelua sidosryhmiensä ja ympäris-
tönsä kanssa yritys valjastaa resurssinsa perustavoitteensa, omistajien 
taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisen, saavuttamiseen.
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Kovassa markkinataloudessa yritys ei juurikaan huomioi mui-
den sidosryhmien tavoitteita eikä toimintansa vaikutuksia toiminta-
ympäristöönsä päätavoitteeseensa pyrkiessään. Ihmiskasvoisessa 
mark kinataloudessa taas yrityksen päätavoitteen saavuttaminen on 
moniulotteinen johtamisprosessi, jossa yrityksen syvät ja laajat sidos-
ryhmäsuhteet, tiedottaminen ja vahva luottamus toisiin koko yrity-
sorganisaatiossa, selkeät arvot ja organisaatiokulttuuri, eettisyyden 
liittäminen päätöksentekoon ja toimintaan, pitkäjänteinen yrityksen 
kehittäminen sekä yrityksen teknis-fyysisen ja ekologisen toiminta-
ympäristön huomioiminen johtamisessa muodostavat ne tekijät, 
jotka voidaan tyypillisesti liittää käsitteeseen ihmiskasvoinen mark-
kinatalousyritys. Yritykset ja markkinat ovat ihmisten luomuksia ja 
siten myös ihmisten hyvinvoinnin edistämistä varten.

Yrityksen yhteiskuntavastuun historiallinen 
evoluutioprosessi 

Jos tarkastellaan markkinatalouden kehitystä historiallisen evoluutio-
prosessin näkökulmasta käsin, voidaan tässä kehityksessä havaita 
kolme kehitysporrasta. Ensimmäisen vaiheen muodosti teollisen 
vallankumouksen aika 1700-luvun lopun ja 1800-luvun aikana. 
Tuol loin vallitsi kiistatta kovan markkinatalouden aika. Kaikki 
yrityksen resurssit, työvoima ja sen terveys, raaka-ainehankinta sekä 
koko yrityksen toimintaympäristö, niin fyysinen kuin ekologinen-
kin, alistettiin suoraviivaisesti yrityksen päätavoitteelle, omistajien 
voitontavoittelulle. Lukemattomat maailmankirjallisuuden klassikot, 
maalaukset ja ihmisten omaelämäkerrat kertovat karua, mutta samal-
la kuvaavaa kieltään tuon ajan kovasta markkinataloudesta, jolla kui-
tenkin pitkällä tähtäyksellä onnistuttiin lisäämään monien ihmisten 
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taloudellista ja henkistä hyvinvointia ns. maailman kehitty neissä 
kansantalouksissa, ei kuitenkaan kaikkialla maailmassa. Epätasa-
paino raaka-ainetuottajien ja teollistuneiden maiden välillä kasvoi 
maailmassa. Ympäristön kovakourainen hyväksikäyttö sai tuolloin 
alkunsa.

Kovan markkinatalouden toinen vaihe syntyi 1800-luvun loppu-
vuosina ja sen valtakausi on jatkunut yllättävänkin voimakkaana 
meidän päiviimme asti. Tätä markkinatalouden toista kehitysporras-
ta voidaan kutsua ”suurten yritysten ja manageriaalisen johtamisen 
ajaksi”. Tälle ajalle on ollut tyypillistä yritysten sidosryhmien tunnis-
taminen, mutta samalla niiden alistaminen suurtuotantoon uskovan 
tehokkuusajattelun dominoivaan toimintaan ja pyrkimyksiin saada 
aikaan yhä parempia liiketaloudellisia tuloksia yritysten oman pää-
oman sijoittajille. Shareholder value -ajattelu on ollut voimakkaasti 
esillä tässä markkinatalouden toisessa kehitysvaiheessakin, johon 
on myös liittynyt julkisen vallan ja eräiden vahvojen sidosryhmien 
pyrkimykset ohjata yritysten taloudellista kehitystä lainsäädännön, 
muiden normien ja sopimusten avulla.

On näyttänyt toisinaan siltä, että kova markkinatalous on viime 
vuosina jopa voimistunut siihen kohdistuvasta julkisesta säätelystä 
ja kritiikistä huolimatta. Yrityksen toimintoja on yhä vieläkin oh-
jannut kova ja lyhytaikainen voitontavoittelu, globaalien yritysten 
voiman kasvu markkinoilla on siirtänyt yritysten päätöksentekoa 
pois toiminnan kohdemarkkinoilta yhä enemmän, päätöksenteki-
jöitä ei tunneta enää eivätkä päätöksentekijätkään tunne päätök-
senteon kohdemarkkinoita ja niillä toimivia ihmisiä. Lyhytjänteinen 
kvartaalitalous sekä yritysten osakkeiden pörssikurssien kehityksen 
seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on noussut monissa yrityksissä 
pitkäjänteisen, päämäärätietoisen ja yrityksen keskeiset sidosryhmät 
huomioivan johtamisen edelle. 
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Olemme kuitenkin hiljalleen siirtymässä yhä enemmän kovan 
markkinatalouden maailmasta ihmiskasvoisen markkinatalouden 
maailmaan ja samalla markkinatalouden evoluutiokehityksen kol-
manteen vaiheeseen. Tähän vaiheeseen liittyy yrityksen kaikkien 
resurssien tasapainoinen käyttö, sidosryhmien ja kohderyhmien, sta-
keholdereiden, huomiointi yrityksen päätöksenteossa ja toiminnassa 
sekä yrityksen sosiaalisen ja ekologisen vastuun ymmärtäminen ja 
huomiointi myös käytännön yritystoiminnoissa. Avoimuus, luotta-
mus, kumppanuus ja vuorovaikutteinen viestintä sekä verkostomaiset 
yritysrakenteet ovat leimaa antavia piirteitä tälle markkinatalouden 
kehitysvaiheelle. Vaikka yritys edelleenkin on perusolemukseltaan 
korostetusti liiketoiminnallisesti tehokas ja omistajilleen arvoa tuot-
tava organisaatio ja sellainen se tulee myös tulevaisuudessakin ole-
maan, nähdään yritystoiminnan vaikutukset nykyisin yhä laajemmin 
usean sidos- ja kohderyhmän näkökulmasta omistajien shareholder 
value -näkökulman ohella. Samalla pyritään entistä laaja-alaisemmin 
arvioimaan yritystoiminnan inhimillisiä, sosiaalisia ja ekologisia hyö-
ty- ja haittavaikutuksia eli yritystoiminnan vaikutuksia sen toimin-
taympäristön ihmisten elämän hyvinvointiin.

Ihmiskasvoista markkinatalousyritystä leimaa siten perusajatuk-
sena yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen ja johtaminen liiketa-
loudellisesti terveenä sekä uudistumaan ja kasvamaan kykenevänä 
yrityksenä. Yrityksen sisäisen johtamisen kannalta ihmiskasvoisessa 
markkinatalousyrityksessä yrityksen vastuu korostuu liiketaloudelli-
sen tehokkuuden ohella erityisesti yrityksen henkilöstön ymmärtä-
misenä yrityksen keskeiseksi strategiseksi menestystekijäksi. Kump-
panuusajattelu omistajien, johdon ja henkilöstön välillä on tärkeää. 
Molemminpuolinen luottamus ja avoimuus johdon, henkilöstön ja 
muiden sidosryhmien kesken on niin ikään tyypillistä ihmiskasvoi-
sen markkinatalouden yrityksissä. Luottamus ja avoimuus ovat myös 
hyvää businesta.
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Yrityksen yhteiskuntavastuu – mitä se oikein voi 
olla?

Ihmiskasvoista markkinataloutta pohdittaessa on tematiikkaa usein 
erityisesti yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja eräänlaisessa 
makrotarkastelussa lähestytty korostamalla modernin ja hyvin joh-
detun yrityksen yhteiskuntavastuuta. Yrityksen yhteiskuntavastuu 
-käsitteen avulla on pyritty analysoimaan yrityksen toimintaan ja 
päämääränasetteluun liittyviä keskeisiä kysymyksiä perinteisten lii-
ketaloudellisten painotusten ohella.

Social responsibility -teema painottaa yritysten vastuuta talouden, 
ympäristön ja ihmisten suhteen. Taloudellinen vastuullisuus on kai-
ken menestymisen peruskivi. Yrityksen on oltava liiketaloudellisesti 
menestyvä, jos se aikoo selviytyä ja myös kehittää toimintojaan yhä 
kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Yrityksen on kyettävä täyt-
tämään omistajien tuotto-odotukset ja osallistuttava yhteiskunnan 
hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen ja tuottamiseen omalta osal-
taan. Taloudellisesti menestyvä yritys on modernin yhteiskunnan 
aito hyvinvoinnin tuottaja kaikille kansalaisille.

Ympäristövastuullisuus korostaa sitä seikkaa, että yritysten on toi-
mintojaan suunnitellessaan huomioitava toimintojensa vaikutukset 
vesistöihin, ilmaan ja maaperään, ilmastonmuutokseen sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilymiseen sekä luonnonvaroja säästävään käyt-
töön. Vaativia näkökulmia yritysjohdon liiketaloudelliseen päätök-
sentekoon liitettäviksi.

Sosiaalinen vastuullisuus liittyy ensisijaisesti yrityksen henki-
löstön hyvinvoinnin ja osaamisen turvaamiseen ja kehittämiseen. 
Tähän ryhmään voidaan myös sisällyttää tuoteturvallisuuden ja 
kulut tajasuojan huomiointi ja kehittäminen, yritysverkostoissa toimi-
miseen liittyvien hyvien työtapojen kehittäminen sekä hyvät suhteet 
erityisesti yrityksen lähiyhteisöihin.
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Yrityksen yhteiskuntavastuun määrittely on eräs tapa arvioida 
ihmiskasvoista markkinatalousyritystä ja jäsentää sitä yrityksen ta-
loudellisen, ympäristön ja ihmisiin ulottuvan vastuun näkökulmiin. 
Yrityksen yhteiskuntavastuu-näkökulmaa voidaan täydentää vielä 
tarkastelemalla erilaisia vastuuseen liittyviä tavoitetasoja. On selvää, 
että hyvin johdetut yritykset pyrkivät toiminnoissaan noudattamaan 
lainsäädännön, normien ja sopimusten sekä hyvän yrityskäytännön 
periaatteita. Näiden huomiointi on eräänlainen minivaatimustaso, 
jotta on mahdollista puhua ihmiskasvoisesta markkinataloudesta ja 
sen pelisääntöjä noudattavista yrityksistä.

Seuraava tavoitetasoporras voidaan liittää yrityksen kykyyn vas-
tata sidosryhmien odotuksiin. Tällöin erityisesti yritysjohdolla on ol-
tava kykyä kuunnella ja ymmärtää yrityksen sidos- ja kohderyhmien  
ajatuksia sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan asettamaan yrityk-
sen toiminta näiden vaatimustasojen asettamiin puitteisiin pitäen 
kuitenkin koko ajan mielessä yrityksen perustehtävän suorittaminen 
liiketaloudellisesti tehokkaasti.

Omaehtoinen vastuullisuus on yrityksen yhteiskuntavastuun 
kolmas taso. Tällöin ihmiskasvoinen markkinatalousyritys ottaa vas-
tuuta toiminnoissaan yli sellaisten minimirajojen, joita lainsäädäntö 
ja sopimukset asettavat. Voi olla, että yritys järjestää henkilöstönsä 
työterveyshuollon yli minimivaatimustason, noudattaa sovittuja kor-
keampia laatustandardeja toiminnassaan tai ottaa osaa oman toimin-
taympäristön hyvinvoinnin kehittämiseen osallistumalla joihinkin 
keskeisiin kehittämisprojekteihin omilla resurssipanostuksilla.

Neljäs tavoitetaso, joka itse asiassa on koko yhteiskuntavastuualu-
eella toimimisen päämäärä, on yhteiskuntavastuu-ajattelun ja siihen 
liittyvän toiminnan hyödyntäminen liiketoiminnassa kilpailukykyä 
edistävällä tavalla. Ihmiskasvoinen markkinatalous, sen pelisään-
nöillä toimiva yritys ja yritystoimintaan liittyvä yhteiskuntavastuu on 
siten erityisesti yritysjohdon näkökulmasta nähtävä kilpailukeinona 
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ja yrityksen strategisena menestystekijänä globalisoituvassa markki-
nataloudessa.

Ihmiskasvoinen markkinatalousyritys, yrityksen 
yhteiskuntavastuu ja johtamisen haasteet 

Yhä globalisoituvammassa maailmassa yritykset joutuvat toimimaan 
pitkien hankinta-, valmistus- ja jakeluketjujen määrittämissä puit-
teissa. Globaali, tehokas ja ylikansalliset rajat ylittävä yritys on usein, 
ei aina, tavalliselle asiakkaalle, raaka-ainetuottajalle tai jopa tällaises-
sa verkostossa toimivalle pienelle alihankkijayritykselle, haasteellinen 
yhteistyökumppani. Ihmiskasvoinen markkinatalousyritys kykenee 
vaikeissakin johtamis- ja toimintaolosuhteissa rakentamaan yhteis-
työmalleja, jotka ottavat huomioon myös verkostossa mukana olevien 
muiden yritysten näkökulmat. Menestyvän modernin yrityksen joh-
tajalta vaaditaan siten tunneälyä, elämänkokemusta ja -näkemystä 
sekä myös muiden osapuolten tavoitteiden ja toimintatapojen ym-
märtämistä omaa toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ihmis-
kasvoinen markkinatalous on siirtymässä erityisesti verkostoituneita 
toimintamalleja käytettäessä käskytys- ja sanelujohtamisen kaudesta 
suostuttelu-, perustelu- ja sitouttavan johtamisen kauteen. Yritysten 
johtajaosaamiselle ja -ominaisuuksille tällainen uusi toimintatapa 
asettaa aivan uudenlaisia haasteita. Ihmiskasvoisessa markkinatalou-
dessa myös johtajista tulee ihmiskasvoisia, omaa yritystään ihmisten 
keskeltä johtavia johtajia.

Globaalit pitkät hankinta- ja toimintaketjut edellyttävät myös 
yrityksiltä kannanottoja moniin arvoperäisiin ja eettisiin kysymyk-
siin. Arvot ja etiikka liittyvät yhä tiiviimmäksi osaksi ihmiskasvoista 
markkinatalousyritystä, sillä yrityshän on ihmisten luoma ja muo-
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dostama organisaatio, joka toteuttaa ihmisten yhteistyönä sellaisia 
päämääriä, joita ihmiset ovat itse yritykselle asettaneet tai mitä he 
yritykseltä odottavat. Ehkä Bertolt Brechtin lause ”ensin urakka, 
sitten etiikka” on jo nykyisin modernin yrityksen johtamisen osalta 
muutettava muotoon ”ensin etiikka, sitten urakka”. Yritystoimintaa 
suunniteltaessa on jo mieluummin etukäteen huomioitava arvovärit-
teiset hyvyys–huonous-kysymykset, jotta myöhemmin vältyttäisiin 
turhilta konflikteilta markkinoilla asiakkaiden ja muiden sidosryh-
mien kanssa. Lapsityövoiman käyttö raaka-ainehankinnoissa, nais-
työvoiman syrjintä, raaka-aineiden ympäristöä raiskaava hankinta, 
elintarvikeketjun puhtaus ja vaikkapa Reilun kaupan tuoteajattelu 
ovat esimerkkejä asioista, joihin yritykset nykyisin törmäävät ja joi-
hin niiden on otettava arvoperusteinen, eettinen, kanta liiketoimintaa 
harjoittaessaan. Ihmiskasvoisen markkinatalousyrityksen liiketoimin-
nalliset arvot eivät voi olla ristiriidassa yrityksen toimintaympäristön 
arvojen kanssa. Hyvä etiikka on myös hyvää businesta tänään ja vielä 
enemmän se on sitä huomisen maailmassa. Korkeatasoinen eettisyys 
on modernin menestyvän yrityksen ominaispiirre ja samalla myös 
selkeä kilpailuetu.

Ihmisyyteen näet kuuluu olennaisena osana hyvän ja pahan 
erottaminen toisistaan ja näiden asioiden jatkuva pohdiskelu. Myös 
liiketoiminta kuuluu jokapäiväiseen elämään. Etiikkaa ja businesta ei 
voi eikä myöskään siksi pidä erottaa toisistaan. Pitkällä tähtäyksellä 
hyvää yritysetiikkaa noudattavat yritykset menestyvät ja omistajien 
sekä muiden sidosryhmien ja yritysten toimintamallien välillä olevat 
ristiriitaisuudet minimoituvat. On ehkä mielenkiintoista myös tode-
ta, että yritysjohdossa erityisesti iäkkäämmät ja elämänkokemusta 
omaavat yritysjohtajat ovat nuoria johtajia paremmin onnistuneet 
yhdistämään busineksen ja arvoperäisen johtamisen.
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Lopuksi

Edellä suoritetusta tarkastelusta on käynyt ilmi, että yritysten yh-
teiskuntavastuu ihmiskasvoisessa markkinataloudessa on monimuo-
toinen ilmiö, jota voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista moni-
tasoisesti. Samoin ihmiskasvoisen markkinatalouden vastinkäsite, 
kova markkinatalous, voidaan ymmärtää tarkastelijasta ja hänen 
arvostuksistaan johtuen toisistaan poikkeavalla tavalla. Tällöin myös 
yrityksen yhteiskuntavastuu voidaan ymmärtää ja määritellä eri 
tavoin. Tässä artikkelissa yrityksen yhteiskuntavastuuta on pyritty 
hahmottelemaan ja analysoimaan yrityksen johtamisen näkökulmas-
ta käsin. Analyysi on rakennettu kahden yritystoiminnan ja johtami-
sen perusmallin – shareholder-mallin ja stakeholder-ajattelun varaan. 
Näistä perusmalleista on artikkelissa johtamisen ja yritystoiminnan 
päämääräasettelun, liiketoiminnan sekä sidosryhmien huomioimi-
sen laajuuden näkökulmista tarkasteltaessa käytetty käsitteitä ”kova 
markkinatalousyritys” ja ”ihmiskasvoinen markkinatalousyritys” ku-
vaamaan yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä erilaisia laajuus- ja 
sisältöpainotuksia. 

Kuitenkin voidaan havaita, että yritysten yhteiskuntavastuuseen 
liittyy paljon sellaisia ominaispiirteitä, jotka eri näkökulmistakin 
ilmiötä tarkasteltaessa näyttävät yhteisiltä sekä kovan että ihmiskas-
voisen markkinatalouden maailmoissa. Ihmiskasvoisessa markkina-
taloudessa ja sen toimintamallin omaksuneissa yrityksissä yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen kuuluu yrityksen ymmärtäminen ihmisten 
yhteisönä, jossa johto ja henkilöstö sekä heidän yhteistyönsä ja osaa-
misensa muodostaa perustan yrityksen strategiselle menestymiselle 
ja tuloksellisuudelle. Tällöin hyvä luottamus johdon, henkilöstön ja 
muiden sidosryhmien sekä myös yrityksen kohderyhmien kesken on 
ihmiskasvoisen yrityksen perusominaisuus ja menestyksen perusta. 
Ihmiskasvoisessa markkinataloudessa yrityksen johtaminen on ih-
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misten ja asioiden johtamista samanaikaisesti, yrityksen toiminnan 
kehittäminen on pitkäjänteistä ja perustuu hyvään liiketaloudelliseen 
menestykseen. Johto ja henkilöstö luottavat toisiinsa, aktiivinen tie-
dottaminen ja viestintä palvelee koko yrityksen toimintaa päämäärä-
hakuisesti. Yrityksen koko henkilöstö ja myös keskeiset sidosryhmät 
tietävät, mihin yritys pyrkii ja millaisia toimintaperiaatteita se toi-
minnassaan noudattaa.

Osaamista ja sen kehittämistä arvostetaan ja vastuullisuus työteh-
tävien suorittamisesta on yleistä ihmiskasvoisessa markkinatalousyri-
tyksessä. Asiakasrajapinnassa menestyminen edellyttää, että henki-
löstöllä on motivaatio sekä halu palvella asiakkaita ja että yrityksen 
johto on antanut heille siihen riittävät toimintavapaudet ja niihin 
liittyvän vastuun.

Lyhyesti sanottuna – ihmiskasvoinen markkinatalousyritys on hy-
vin johdettu, taloudellisesti menestyvä, henkilöstöään arvostava, luo-
tettava ja oikeudenmukainen, vahvaan yrityskulttuuriin ja arvoihin 
nojaava sekä eettisiä arvoja arvostava yritys, joka kykenee toiminnas-
saan huomioimaan myös yhteiskuntavastuunsa toimintansa talouden, 
ympäristön ja ihmisten vaikutusalueilla sidos- ja kohderyhmiensä 
osalta. Kaiken lisäksi ihmiskasvoinen markkinatalousyritys uskoo, 
vieläpä perustellusti, tällaisen toimintamallin takaavan sille strategi-
sen kilpailuedun markkinoilla. Ihmiskasvoinen markkinatalousmalli 
on mahdollisuus menestyä – muusikko Edu Kettusta lopuksi laina-
takseni ”Lentäjän poika -kappaleesta”: ”Kiitotien päässä on taivaassa 
reikä – ovi miltei mahdottomaan.” 

Ihmiskasvoinen markkinatalousyritysmalli on ”reikä taivaassa”, 
mutta se on samalla realistinen toimintatapa, jolla voi saavuttaa mil-
laista menestystä tahansa yhä globaalimmassa ja moni-ilmeisemmäs-
sä maailmassa. Se ja siihen liittyvä yrityksen liiketaloudellista, eko-
logista ja sosiaalista vastuuta painottava johtamis- ja toimintamalli 
on modernin johtamisen ilmentymä ja tuloksellinen väline yrityksen 
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monitavoitteisten päämäärien saavuttamiseksi 2000-luvun markki-
noilla. Se on haasteellinen, mutta myös menestystä tuova johtamis- ja 
toimintavalinta.

Lähdeluettelo:

Sosiaalista pääomaa luomassa (2001) Finnish Business & Society 1/2001.

Globaalia kehitystä, lokaalia toimintaa (2002) Finnish Business & Society 1/2002.
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Raija Järvinen

YHTEISKUNTAVASTUU JA ETIIKKA
Käytännöllisiä sovellutuksia 
vakuutusyhtiötasolla

Lähtökohdat yrityksen yhteiskuntavastuulle ja 
etiikalle

Yhteiskuntavastuu on teemana saanut paljon huomiota 2000-luvun 
alussa ja voidaan jopa sanoa, että yritystoiminnassa siitä on tullut 
muotiasia. Monille yrityksille tuntuu olevan tärkeää korostaa jul-
kisesti vastuullista toimintaa, vaikka yrityksen sisällä ei ole käyty 
syvällistä keskustelua yhteiskuntavastuun sisällöstä ja millaisia toi-
mintatapoja se yrityksen henkilöstöltä edellyttää. 

On tietenkin aivan oikein, että yritys viestinnässään pyrkii tuo-
maan esille omasta toiminnastaan hyviä ja kauniita asioita, mutta jos 
todellisuus ja julkisuuskuva eivät vastaa toisiaan, positiivinenkin asia 
usein kääntyy itseään vastaan. Tämä ristiriita saattaa johtaa asiakkai-
den menetykseen, henkilökunnan hyvinvoinnin heikkenemiseen ja 
muiden sidosryhmien pettymykseen yritystä kohtaan. Siksi on pai-
kallaan tarkastella yhteiskuntavastuun sisältöä yritystasolla – ja eri-



140

Yhteiskuntavastuu

tyisesti sen toteuttamismahdollisuuksia yksittäisessä vakuutusyhtiös-
sä. Samalla tarkastelen yhteiskuntavastuun käsitettä lähellä olevaa 
etiikka-käsitettä ja sen ilmenemismuotoja. Olen artikkelissani paljolti 
tukeutunut Juha Panulan julkaisuihin, koska hän on taitavasti tuonut 
molemmat käsitteet sovellutuksineen suomalaiseen liiketaloustieteel-
liseen keskusteluun.

Vakuutusala korostaa yhteiskuntavastuuta, joka perustuu hyvään 
vakuutustapaan. Alalle on hyväksytty mm. yhteiset vastuunvalinnan 
periaatteet1. Myös Kuluttajien vakuutustoimisto omalla työllään 
toteuttaa yhteiskuntavastuuta antamalla yksittäisille henkilöille 
neuvontaa, ohjaten heitä muutoksen haussa sekä tekemällä eri va-
kuutuslajien keskinäisiä vertailuja kuluttajien käyttöön. Artikkelin 
kontekstin olen rajannut yksityisvakuutukseen ja niitä tarjoaviin va-
kuutusyhtiöihin, vaikka useimmat esimerkit sopivatkin sellaisenaan 
koko vakuutusalalle.

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Yleisesti yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa osallistumista yhteis-
kunnan hyvinvoinnin tuottamiseen sekä vastuullisuutta suhteessa 
ympäristöön ja sidosryhmiin. Voidaan myös sanoa, että aktiivinen 
yhteiskuntavastuu on kestävän kehityksen toteuttamista yritykses-
sä.2 Yhä yleisemmin tunnustetaan, että yritys on oikeudellinen, 
poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen instituutio, jolloin myös sen 
vastuukysymyksiä tulee tarkastella muistakin kuin taloudellisista 
lähtökohdista käsin.

1 Vastuunvalinnan yleiset periaatteet vakuutustoiminnassa 2002.
2 TT 2001.
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Carroll jäsentää yritystoiminnan yhteiskunnallisen vastuun nel-
jään osa-alueeseen seuraavasti3:

1) Taloudellinen vastuu ankkuroituu kannattavaan talou-
delliseen toimintaan, joka muodostaa lähtökohdan myös 
yrityksen muille yhteiskuntavastuille. 

2) Oikeudellinen vastuu sisältää yritystoiminnassa noudatet-
tavat yhteiskunnan pelisäännöt, jotka pohjautuvat oikeu-
delliseen sääntelyyn (lakeihin ja asetuksiin sekä niiden no-
jalla annettuihin säädöksiin ja viranomaisten päätöksiin). 

3) Moraaliseen vastuuseen kuuluu yhteiskunnallisten arvojen 
ja moraalisääntöjen noudattaminen sekä velvollisuus toi-
mia vallitsevan oikeudenmukaisuuskäsityksen antamissa 
rajoissa. 

4) Filantrooppinen vastuu perustuu ihmisrakkauteen ja on 
hyvinvoinnin ja ihmiselämän laadun aktiivista edistämis-
tä.

TT puolestaan jakaa yhteiskuntavastuun kolmeen osaan; taloudelli-
seen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen. Taloudellinen vastuulli-
suus on omistajien tuotto-odotuksiin vastaamista sekä osallistumista 
yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen. Ympäristö-
vastuullisuus on huolehtimista ympäristöstä ja luonnonvaroista. 
Sosiaalinen vastuullisuus merkitsee yrityksen avointa toimintaa, 
hyvien toimintatapojen noudattamista kaikissa sidosryhmäsuhteissa 
ja sidosryhmien vastuullisuutta ja eettisyyttä korostavien toimintaperi-
aatteiden kunnioittamista.4 

Vertailtaessa edellä mainittua kahta tapaa jäsentää yhteiskuntavas-
tuun sisältöä, on pääteltävissä, että niissä on sekä yhtäläisyyksiä että 
eroavaisuuksia. Carrollin jäsennys on selvästi enemmän filosofispe-
3 Carroll 1989; ks. myös Panula 1999.
4 TT 2001.
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rustainen luonteeltaan sisältäen mm. eettisyyden (ks. seuraava luku), 
kun taas TT:n jäsennys on hyvin konkreettinen ja tehty sellaisenaan 
yritysten jokapäiväiseen käytäntöön sovellettavaksi. Molemmat tavat 
korostavat taloudellista vastuuta, vaikkakin eri näkökulmista. Lisäksi 
Carrollin jäsennys nostaa oikeudellisen vastuun omaksi näkökulmak-
seen, kun taas TT:n käyttämä jäsennys pitää ympäristövastuullisuut-
ta tärkeänä osa-alueena. TT:n käyttämä termi sosiaalinen vastuul-
lisuus ei sellaisenaan sisälly Carrollin jaotteluun, mutta elementtejä 
siitä löytyy sekä moraalisesta että filantrooppisesta osiosta. 

Sovellettaessa yhteiskuntavastuuta vakuutusyhtiön toimintaan 
lähtökohdaksi sopii Carrollin ja TT:n jaottelujen yhdistäminen, kos-
ka vain siten yhteiskuntavastuu saa riittävän kattavan sisällön, ja näin 
sitä on mahdollisuus soveltaa kokonaisvaltaisesti. Jos taas pohjaksi 
valitsee vain toisen, mielestäni aina jää jokin tärkeä osa-alue pois, 
kuten oikeudellinen ja filantrooppinen sovellettaessa TT:n jaottelua 
tai ympäristövastuullisuus, jos noudatetaan Carrollin jaottelua. 

Yhteiskuntavastuun miniminä pidetään yleensä normien nou-
dattamisperiaatetta, jonka mukaan yrityksen tulee taloudellisessa 
toiminnassaan noudattaa sosiaalisesti hyväksyttyjä (lähinnä oikeu-
dellisia) normeja5. Vakuutusyhtiön toiminnassa tämä tarkoittaa lain-
säädännön noudattamista niin yhtiöoikeudellisissa, vakuutusoikeu-
dellisissa kuin kuluttajansuojaan ja työlainsäädäntöön liittyvissä 
kysymyksissä. Tämän lisäksi sekä sosiaali- ja terveysministeriö että 
Vakuutusvalvontavirasto antavat yhtiöille ohjeita, joiden noudattami-
nen kuuluu minimivelvoitteen piiriin. 

Taloudellinen vastuu on tärkein yrityksen vastuullisuuden alue6. 
Taloudelliseen vastuuseen liittyy toisaalta yhtiön jatkuvuuden varmis-
taminen voittoa tuottamalla, mutta myös sidosryhmiä koskevat vel-
voitteet, kuten palkan ja osingon maksaminen. Osa vakuutusyhtiöis-
5 Mashaw 1984; Sillanpää 1990.
6 Laurila 1994.
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tä on osakeyhtiöitä ja osa keskinäisiä yhtiöitä, joten tässä suhteessa 
niiden omistajiin liittyvät taloudelliset tavoitteet eroavat toisistaan. 
Keskinäisen yhtiön omistavat asiakkaat, jolloin yhtiön taloudellinen 
vastuu realisoituu erilaisina asiakashyvityksinä tai muina etuina 
asiakkaiden hyväksi. Myös osakeyhtiömuotoinen vakuutusyhtiö voi 
palkita alhaisen vahinkosuhteen omaavia asiakkaitaan hinnanalen-
nuksin. 

Hyvä taloudellinen tulos on yleensä monen tekijän summa. Olen-
nai sesti siihen liittyvät vakuutusyhtiön johdon panos, henkilöstön 
työ tulokset, asiakkaiden tyytyväisyys ja osakkeenomistajien sijoitus-
halukkuus. Näin ollen vastuullisuus taloudellisessa mielessä merkit-
see kaikkien näiden osapuolten tasapuolista palkitsemista. 

Moraalinen vastuu merkitsee ennen kaikkea eettistä toimintaa 
ja sitä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Filantrooppisesta 
vastuusta hyvänä esimerkkinä on hyväntekeväisyys, joka kohdistuu 
yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden tukemiseen, joilla ei välttämät-
tä ole liittymäkohtia yrityksen liiketoimintaan. Tällaisia kohteita 
ovat mm. uusien laitteiden lahjoittaminen sairaaloihin ja kouluihin, 
katastrofiavun tarjoaminen ja erityisryhmien moninaisten tarpeiden 
tukeminen. Filantrooppisella toiminnalla voi olla myös tärkeitä liit-
tymäkohtia vakuutusyhtiön omaan toimintaan, sillä yhtiö voi toimia 
esimerkiksi vajaakuntoisten tukityöllistäjänä, palkita eri yhteisöjä suo-
jeluun tai riskienhallintaan liittyvistä saavutuksista, osallistua rikol-
lisuuden ehkäisyyn esimerkiksi vakuutuspetosten selvittelyn kaut ta 
ja edesauttaa yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitoa. Näillä kai killa 
on positiivista merkitystä myös vakuutusyhtiön talouteen aina kin 
pitkällä aikavälillä. 

Ympäristöongelmien paheneminen ja yleisen ympäristötietoi-
suuden lisääntyminen 1980- ja 1990-luvuilla nostivat ympäristö-
vastuun tärkeyden esille. Yhteiskunta ei myöskään katsonut hyvällä 
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yritysten luonnon resurssien käyttöä ilman kustannusvastaavuutta.7 
Ympäristövastuullisuutta vakuutusyhtiö voi harjoittaa asiakkaisiinsa 
kohdistuen antamalla ohjeita saastuttamisen ja päästöjen vähentämi-
seksi osana yritysten riskienhallintaa. Omassa toiminnassaan vakuu-
tusyhtiö voi tehdä esimerkiksi Green Office -yhteistyösopimuksen 
WWF: n kanssa, jonka tavoitteena on edistää kustannustehokkuutta 
ja ekologisuutta toimistotyössä. Green Office -konsepti sisältää mm. 
ympäristöystävällisten materiaalien käytön toimistoissa, turhan 
kopioinnin välttämisen, jätepaperin lajittelun sekä sähkön ja veden 
järkevän käytön. Ympäristövastuullisuuteen liittyy myös toimisto-
kiinteistöjen sijainti ja niiden liikenneyhteydet. 

Sosiaaliseen vastuuseen TT sisällyttää mm. henkilöstön hyvin-
voin nin ja osaamisen tason säilyttämisen, tuoteturvallisuuden ja 
kulut tajansuojan sekä yleishyödyllisten toimintojen tukemisen. 
Vakuu tusyhtiötä sitoo kuluttajansuojalainsäädäntö kuten muitakin 
yhtiöi tä. Yleishyödyllisenä toimintona vakuutusyhtiössä voidaan 
nähdä vakuutustiedon levittäminen eri kuluttajaryhmille koululaisis-
ta eläkeläisiin. Edelleen vakuutusyhtiö on mielestäni vastuussa suoje-
luohjeista, joiden merkitys on suuri erilaisten asiakasryhmien riskien 
vähentäjinä. Laajempikin kampanja ns. ”jokamiehen riskienhallin-
nasta” olisi tervetullut muistutus arkipäivän riskien kohtaamiseen. 

Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen on ratkaisevaa vakuutus-
yhtiön menestykselle, koska suuri osa työstä vakuutusorganisaatiossa 
on asiantuntijatyötä, joka vaatii pitkän perehtymisajan. Tähän tavoit-
tee seen päästään mm. oikeudenmukaisella palkitsemisella, jatkuvalla 
mah dollisuudella kouluttautua, osallistavalla johtamisella ja johdon 
tuella8. 

7 Kuvaja 2002.
8 Ylikoski et al. 2002.
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Yrityksen etiikka

Etiikka on filosofian haara, joka tarkastelee moraalista ja epämo-
raalista toimintaa, jotta se voisi tehdä perusteltuja arvioita tuosta 
toiminnasta ja esittää normatiivisia suosituksia toiminnan oikeaksi 
ja hyväksi suuntaamiseksi.9 Panula10 tiivistää etiikan moraaliksi, joka 
merkitsee hyvää ja oikeaa määrittäen etiikan sisällön arvojen (hyvän) 
ja normien (oikean) perusteella.

Taloudellinen ja eettinen hyvä eivät ole sama asia. Sen vuoksi 
eettisten arvojen ja normien sisällyttäminen taloudellisen toiminnan 
rationaaliseen ohjaamiseen voi olla hankalaa.11 Mäkelän12 sanoin: 
”Ihmistieteissä ovat vastakkain normien ja arvojen ohjaama homo 
sociologicus ja omaa etuaan maksimoiva homo economicus.” Eettistä 
ja taloudellista maailmaa on vaikea yhdistää, sillä ne ovat eriytyneet. 
Tämän vahvistaa myös Panulan tutkimus, jossa taloudelliset elämän-
alueet nähdään epäeettisiksi ja muut kuin taloudelliset elämänalueet 
eettisiksi. Näitä ns. epäeettisiä alueita ovat mm. taloudellisen voiton 
tavoittelu, politiikka, raha, markkinointi, liiketoiminta, globaali lii-
ketoiminta ja suuryritystoiminta.13 

Taloudellinen toiminta kytketään usein suoraviivaisesti rahaan 
ja sitä kautta voidaan ajatella, että rahaan liittyvä etiikka on väline-
arvoista. Useimmiten se katsoo vain yhden sidosryhmän tarpeita ja 
muita sidosryhmiä se kohtelee välineinä pyrkiessään voiton tavoit-
teluun.14 Tästä on hyvänä esimerkkinä ns. shareholder value -ajat-

9 Mm. Airaksinen 1988.
10 Panula 2000.
11 Buchanan 1985; Reilly & Kyj 1990.
12 Mäkelä 1991, s. 1.
13 Panula 2000.
14 Vrt. Panula 2000.
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telu, joka tähtää yksinomaan yrityksen osakkeenomistajien voittojen 
maksimointiin. Yrityksen toteuttaessa tätä tehtävää muiden sidos-
ryhmien tarpeet ja intressit jäävät sivuosaan ja heidät nähdään vain 
apuvälineinä omistajien tahdon toteuttamiseksi. Shareholder value 
-ajattelua eettisempi vaihtoehto vakuutusorganisaatiolle on ns. sta-
keholder value -malli, joka pyrkii tuottamaan yhteistä hyvää kaikille 
yrityksen sidosryhmille – asiakkaille, alihankkijoille, edustajille, hen-
kilökunnalle ja koko yhteiskunnan eri intressipiireille. Vakuutusalalla 
tämä merkitsee jatkuvaa huolenpitoa ja aktiivista vuorovaikutusta eri 
sidosryhmien kanssa15. Toisaalta Laurilan16 tutkimus osoittaa, että 
sidosryhmäsuhteista kaikkein ongelmallisimmat eettisestä näkökul-
masta katsottuna ovat yrityksen suhteet sen omaan henkilökuntaan 
ja kilpailijoihin. 

1990-luvulla liiketaloustieteellinen kirjallisuus ”löysi” win-win-
periaatteen, jolla tarkoitetaan, että liikesuhteessa molemmat osapuo-
let voittavat sen sijaan, että vain toinen osapuoli voittaa. Kun molem-
mat osapuolet voittavat, heillä on motivaatiota ylläpitää ja kehittää 
liikesuhdettaan edelleen. Liikesuhteen ylläpito edellyttää puolestaan 
luottamusta17 ja yhteistyötä18. Ennen win-win-aikakautta uskottiin, 
että liikesuhteessa aina toinen osapuoli on vahvempi ja dominoi toista 
osapuolta ja tästä seurasi väistämättä, että heikompi osapuoli tällöin 
hävisi. Yksittäisen vakuutusyhtiön kannalta win-win-suhteita ovat 
esimerkiksi yhteistyö meklareiden, asiamiesten ja yritysasioimistojen 
kanssa. Tämä yhteistyö lisää vakuutusten saatavuutta asiakkaiden 
kannalta ja johtaa markkinaosuuden kasvuun, joten siitä on myös 
liiketaloudellista hyötyä vakuutusyhtiölle. Toinen osapuoli voittaa 

15 Kalpala 2002.
16 Laurila 1994.
17 Ks. esim. Wilson 1995; Ward et al. 1997; Holmlund & Strandvik 1997; Järvinen 1998.
18 Ks. esim. Skinner et al. 1992; Dabholkar et al. 1994.
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myös, koska se saa taloudellisen palkkion tehdystä työstä sekä uuden 
asiakassuhteen, ja näin se edistää omaa liiketoimintaansa 

Rahan etiikka voi olla ongelmallista, jos ”raha puhuu”, ts. rahaa 
hallitseva auktoriteetti määrää puitteet, joita on noudatettava. Täl-
löin käskyjä noudattava voi paeta tämän verukkeen taakse. Sen sijaan 
eettisesti aktiivinen toimija ei noudata käskyjä, jos hän kokee niiden 
rikkovan eettisiä arvojaan ja omaatuntoaan. Eettisesti toimiva tähtää 
hyvään valintoja tehdessään, vaikka ei aina siinä onnistukaan. 

Eettinen sijoittaminen on Suomessa uusi termi. Euroopassa se 
ylei sesti tarkoittaa, että pieni osa tuotosta lahjoitetaan johonkin 
hyvänä pidettyyn tarkoitukseen, tai että sijoitukset eivät kohdistu 
viina-, tupakka tai aseteollisuuteen. Vasta viimeaikoina on eettises-
sä sijoittamisessa kiinnitetty huomiota sellaisiin sijoituskohteisiin, 
jotka käytännössä toteuttavat yhteiskuntavastuuta globaalisti.19 
Vakuutusyhtiölle eettinen sijoittaminen voi tarkoittaa kahta asiaa: 
yhtiö tarjoaa sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin kytkettynä eettisesti 
kestävää rahastoa asiakkailleen tai itse sijoittajana sijoittaa eettisesti 
korkeatasoisiin kohteisiin.

Vertailtaessa etiikan ja yhteiskuntavastuun sisältöä on selvää, 
että vastuullinen toiminta edellyttää korkeaa etiikkaa, mutta onko 
tilanne myös päinvastoin? Edellyttääkö etiikka kaikissa olosuhteissa 
myös vastuullisuutta? Kysymykseen on helppo vastata kyllä, koska 
vastuullisuudella pyritään myös yhteiseen hyvään, mutta toisaalta 
vastuullisuuden elementit ovat eri kulttuureissa ja eri aikakausina 
erilaiset, tämän osoittaa jo yksinomaan Carrollin ja TT:n yrityksen 
yhteiskuntavastuun sisällön erilaisuus. Esimerkiksi joissain kulttuu-
reissa vakuutusyhtiön tuki huumeiden vastaisessa työssä koetaan 
vastuulliseksi toiminnaksi, mutta huumeita tuottavissa maissa yrityk-
sen johto saattaa saada tappouhkauksia moisen toiminnan ansiosta. 
Samoin vakuutusyhtiö menettää helposti toimintamahdollisuutensa, 
19 Hokka 2002.
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jos se kieltäytyy maksamasta viranomaisille lahjuksia tai suojelurahaa 
maassa, jossa se on yleinen tapa. 

Vastuullisuus ja etiikka luovat luottamusta

Luottamus perustuu eettiseen velvollisuuteen, ei laskelmoituun talou-
delliseen hyötyyn. Mitään pysyvää ei voi rakentaa pelkän hyödyn 
varaan. Kyse ei ole yksilön ominaisuuksista eikä luonteenpiirteistä, 
vaan kyse on järjestelmän toimintatavasta. Mm. esineellistäminen, 
välinearvoistaminen, voiton maksimointi ja koettu ulkoinen kontrolli 
murentavat luottamusta.20

Kaikessa taloudellisessa toiminnassa tarvitaan luottamusta ja 
sen taustalla vaikuttavaa etiikkaa.21 On vaikeaa ajatella sopimus-
kumppaneita, joilla ei olisi minkäänlaisia velvollisuuksia pitää kiinni 
solmituista sopimuksista. Tätä periaatetta voi soveltaa myös vakuutus-
yhtiöön: vakuutus on luottamukseen perustuva sopimus. Tämän 
vuoksi vakuutusyhtiö voi kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, jos se 
katsoo, että toisella osapuolella ei ole edellytyksiä tällaisen sopimuk-
sen tekemiseen. Vakuutussopimuksia tehtäessä on lisäksi otettava 
huomioon vakuutusyhtiöiden velvollisuus torjua vakuutusrikollisuut-
ta ja rahanpesua.22 

Kilpi23 vetoaa Lontoon Cityn tunnukseen, jonka mukaan ”My 
word is my bond” eli ”sanani ovat siteeni”. Tätä periaatetta on nouda-
tettu perinteisesti jälleenvakuutusmarkkinoilla, jossa siitä on käytetty 

20 Vrt. Panula 2000.
21 Tuominen 1999.
22 Vastuunvalinnan yleiset periaatteet vakuutustoiminnassa 2002.
23 Kilpi 1999.
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nimitystä herrasmiessopimus. Tämä tarkoitti, että neuvotteluissa 
sovittiin suullisesti sopimusten underwritingosuuksista ja varsinaiset 
sopimustekstit saatettiin allekirjoittaa vasta kuukausia sen jälkeen 
kun vakuutusvastuut olivat astuneet voimaan. Suullinen sopimus siis 
piti ja siihen voitiin luottaa. Jälleenvakuutusmarkkinoilla oli myös 
erittäin tärkeä tuntea henkilökohtaisesti sopimuskumppanit ja näi-
den edustamat vakuutusyhtiöt, mikä edisti keskinäistä luottamusta. 
Luottamusta osoittivat myös itse jälleenvakuutussopimusten tekstit, 
joissa pitkälti viitattiin erilaisiin klausuuleihin, jonka sisällön ja vel-
voitteet jokainen alalla toimiva tunsi.

Ajat ovat kuitenkin jälleenvakuutuksen piirissäkin muuttu-
neet. Tässä kehityksessä voidaan löytää rinnasteisuutta Rissasen24 
kirjoitukseen, jossa hän toteaa yleisön luottamuksen pankkeihin 
vähentyneen ja esittää luottamuspulan syyksi perinteisten pankkien 
arvojen, kuten laillisuus, vastuu yhteiskunnan taloudellisesta tilasta 
ja huolenpito asiakkaista, korvautumisen puhtaasti liiketaloudellisilla 
arvoilla. Samoin on käynyt myös jälleenvakuutusmarkkinoilla ja tätä 
kehitystä ovat edesauttaneet 1980-luvun puolivälissä alkaneet suuret 
vahinkovuodet, jotka ovat pakottaneet jälleenvakuutusyhtiöt tehos-
tamaan toimintaansa ja nostamaan sopimuskohtaiset vahinkosuhteet 
suurennuslasin alle. 

Suuren yleisön ja rahamarkkinoiden luottamus ei kuitenkaan 
synny samoista asioista. Tästä on myös todisteita, sillä mm. USA: ssa 
sijoittajat ovat jo pitkään palkinneet työntekijöitään irtisanovat yri-
tykset kurssinousulla25, joka osoittaa luottamusta johdon toimintaa 
kohtaan, ts. irtisanominen voidaan tulkita vastuulliseksi teoksi. 
Yhteis kunta ja yleinen mielipide sen sijaan kokevat irtisanomiset 
yleensä päinvastaisina toimenpiteinä; ne heikentävät yhtiön vastuul-

24 Rissanen 1999.
25 Oksanen 2002.
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lisuuskuvaa ja luottamusta yhtiötä kohtaan. Kilpi26 mainitseekin, että 
raha- ja osakemarkkinat ovat alueita, ”josta eettisten periaatteiden 
koetaan olevan erityisen kaukana”. Tämän ei soisi toteutuvan vakuu-
tusalalla Suomessa.

Kokonaan toinen kysymys on, että yleisesti luottamus yhteiskun-
nallisiin instituutioihin on vähentynyt. Panula27 rinnastaa tämän ke-
hityksen taloudellisten arvojen ja suuryritysten vallan kasvuun, jonka 
vuoksi ihmiset menettävät kykyään ohjata omaa kohtaloaan ja pää-
töksentekomahdollisuuksiaan, ja siten he eivät voi toimia eettisesti ja 
hyvää omatuntoaan noudattaen. Uskon, että yritysten globalisoitu-
minen ja suuruuden ekonomian kautta saavutetun taloudellisen val-
lan kasvu ilmenee myös muunlaisena vallankäyttönä, mm. vaikutta-
misena lainsäädännön valmisteluun, yhteiskunnan turvallisuuteen ja 
muihin sosiaalisiin rakenteisiin. Tämän lisäksi eräänä vaikuttavana 
tekijänä on poliittisen eliitin suopea suhtautuminen suuryrityksiin ja 
niiden johtajistoon, ja tällä suopeudella poliitikot ovat luovuttaneet 
osan omasta vallastaan yrityksille. Luottamusta yhteiskunnallisiin 
instituutioihin on vähentänyt myös korkeiden virkamiesten lahjus- ja 
maanpetosepäilyt ja niihin liittyvät poliisitutkinnat. Näissä tapahtu-
missa virkamiehiin liitetty nuhteettomuuden ominaisuus on saanut 
ison kolauksen.

Taloudellisen ja muun vallan kasvu näkyy myös vakuutusyhtiöi-
den fuusioissa yli toimialarajojen sekä maanrajojen kansainvälisiksi 
finanssikonserneiksi. Suurempi yksikkö voi toimia paremmin omista 
lähtökohdistaan käsin markkinoilla, eikä sen tarvitse sopeutua siinä 
määrin ympäristöönsä kuin pienempien toimijoiden, koska sillä on 
mahdollisuus muokata omaa toimintaympäristöään mieluisakseen. 
Vakuutusalalla tämä kehitys on maailmanlaajuisesti vielä kesken. 

26 Kilpi 1999, s. 168.
27 Panula 2000.
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Vakuutusyhtiön luotettavuuden mittarina toimii vakavaraisuus, 
joka on ennen kaikkea taloudellinen mittari. Asiakkaille vakavarai-
suus kuitenkin edustaa turvallisuutta ja jatkuvuutta ja yhtiölle itsel-
leen puskuria vahinkosuhteiltaan epäedullisten vuosien varalle. Tämä 
osoittaa, että vakavaraisuus on siis paitsi taloudellinen mittari, myös 
eettinen mittari eli se edustaa oikeata ja hyvää tapaa varmistaa yhtiön 
ja sen asiakkaiden tulevaisuus. Epäeettiseksi oman edun tavoitteluksi 
vakavaraisuus muodostuu silloin, kun sitä pyritään kasvattamaan kei-
nolla millä hyvänsä, esimerkiksi spekulatiivisella riskinotolla tai so-
pimuskumppanin hädänalaista tilaa hyväksikäyttämällä. Niin ikään 
vakavaraisuuden käyttäminen pelinappulana yritysjärjestelyissä tai 
ylisuurien osinkojen jakaminen vakavaraisuuden kustannuksella 
saattavat tuntua epäeettiseltä toiminnalta, vaikka toimittaisiin täysin 
lain puitteissa.

Yksilön eettisyyden ja vastuullisuuden merkitys 

Kun tarkastellaan puhtaasti liiketaloudellisiin tavoitteisiin nojaavaa 
toimintaa, siihen liitetään yleisesti oman edun tavoittelu joko kaikin 
käytettävissä olevin keinoin tai lain suomin puittein. Usein tämä 
toiminta puetaan valekaapuun, jota kutsutaan tehokkuudeksi tai 
voiton tavoitteluksi yritykselle, ei yksilöille. Usein kuitenkin yrityk-
sen johto hyötyy näistä toimenpiteistä, vähimmillään säilyttämällä 
työpaikkansa ja enimmillään saamalla runsaat palkkiot. Johdolle 
tavoitteen saavuttaminen voi olla niin tärkeää, että siihen yltämiseksi 
irtisanotaan henkilöstöä samaan aikaan kun omistajien ja omat edut 
turvataan. Siten sekä itse toiminta että toiminnan seuraukset ovat 
puhtaasti taloudellisia, eikä niillä ole eettisiä yhtymäkohtia. 
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Yksilön kannalta eettisyyttä ja vastuullisuutta voi pohtia sen tuo-
man sisällön kautta. Onko ihminen onnellisempi tavoittelemalla 
vain omaa etuaan vai huolehtimalla myös kanssaihmisten eduista 
ja auttamalla heitä elämään parempaa elämää? Jatkuva oman edun 
tavoittelu johtaa mielestäni yksipuoliseen elämään, josta puuttuvat 
läheiset ihmissuhteet, sillä omaa etuaan tavoittelemalla ihminen on 
väistämättä rikkonut kanssaihmisille antamansa lupaukset ja näin 
menettänyt heidän luottamuksensa ja ystävyytensä. Siksi oman 
edun tavoittelu ei johda pitkällä tähtäyksellä hyvään elämään, mutta 
puolestaan vastuullinen toiminta ja korkea etiikka monipuolistavat 
elämää ja antavat palkkioksi paitsi hyviä ihmissuhteita myös ystäviä, 
jotka ovat tukemassa silloin kun itse tukea tarvitsee. 

Yksilöiden vastuullisella toiminnalla ja eettisten periaatteiden 
nou dattamisella on myös kauaskantoisempia seurauksia; se kokoaa 
ryh män, joka taistelee toistensa puolesta vääryyttä vastaan ja luo ilma-
piirin, joka ei hyväksy kielteisten vaikuttimien läsnäoloa. ”Eivät ne 
suuret sanat, vaan oikea päämäärä. Eivät ne suuret sanat, vaan pienet 
ja hyödylliset teot” kuvaa Kivisaari28 osuvasti vakuutusalan painopis-
teitä. Samalla nuo sanat korostavat jokaisen yksilön omaa vastuuta 
kaikista tekemisistään.

Jokainen yksilö voi siis omalta osaltaan toimia vastuullisesti ja 
eettisesti työtehtävistä riippumatta, mutta tavallisen toimihenkilön 
mahdollisuus laajaan vaikuttamiseen omalla käytöksellään on paljon 
rajoitetumpi kuin yritysjohdon. Siksi onkin tärkeää, että vakuutusyh-
tiön ylimmässä johdossa tiedostetaan vastuullisen ja eettisen toimin-
nan merkitys, sillä johto toiminnallaan vaikuttaa esimerkinomaisesti 
koko henkilöstöön. Samoin johdolla on laajat vaikutusmahdollisuu-
det myös asiakkaisiin sekä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. 

28 Kivisaari 2002, s. 8.
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Hosmer29 sisällyttääkin johdon vastuualueiden korkeimmalle eli vii-
dennelle portaalle etiikan. 

Vielä haluan peilata eettistä ja vastuullista toimintaa lainsäädän-
töön. Lukuisten yhteiskunnallisten tapahtumien perusteella voi tode-
ta, että kaikki mikä on laillista, ei suinkaan edusta eettisesti oikeaa tai 
vastuullista toimintaa. Esimerkkinä tästä ovat vakuutusyhtiöitäkin 
koskettaneet sisäpiiriepäilyt. Jo pelkkä epäily johtaa yleensä johta-
van toimihenkilön eroon, vaikka myöhemmin oikeus saattaa todeta 
epäillyn syyttömäksi. Näin julkinen sana ja yleinen mielipide ovat jo 
tuominneet epäillyn, vaikka tutkintaa ei olisi vielä saatettu loppuun.  

Kannattaako vastuullisuus ja eettisyys?

Kuvaja30 uskoo, että jollakin aikavälillä pörssiyhtiöiden raportoin-
tivelvollisuus tulisi kattamaan taloudellisen tuloksen lisäksi myös 
ympäristö- ja sosiaalisen vastuun alueet. Tällöin valveutuneimmat 
yritykset pystyvät helposti mukautumaan tähän uuteen vaateeseen. 
Nimittäin, ne jotka ovat toimineet vastuullisesti, voivat hyvällä omal-
la tunnolla siitä myös monipuolisesti raportoida. 

Oksanen uskoo pelon kiinnijäämisestä jostain kielletystä tai arve-
luttavasta olevan edelleen suurin syy käydä läpi yhteiskuntavastuun 
teemoja yrityksissä. Hän muistuttaa kuitenkin, että on toki myös 
niitä, jotka haluavat tehdä hyvästä yhteiskuntavastuustaan kilpailu-
edun.31 Oksasen kommentit viittaavat siihen, että yhteiskuntavastuu 
on sittenkin kannattava asia yritykselle. Sen avulla joko välttää kiel-
teisen julkisuuden ja sitä kautta taloudelliset menetykset, joita nega-
29 Hosmer 1991.
30 Kuvaja 2002.
31 Oksanen 2002.
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tiivisten seikkojen julkitulo aina aiheuttaa, tai positiivisena viestinä se 
tuo lisää menestystä yrityksen toiminnalle. 

Suurin osa yrityksistä toimii rehellisesti. Sääntöjen rikkojia on 
kuitenkin aivan liikaa32, kuten Enronin ja muiden tapaukset osoitta-
vat. Myös Suomessa talousrikokset ovat lisääntyneet ja monimutkais-
tuneet. Riittävät rangaistukset eliminoivat talousrikoksia ja edesaut-
tavat normien noudattamista. On myös tärkeää, että jokainen yksilö 
voi toimia oman oikeuskäsityksensä mukaan ja vielä tärkeämpää, 
että eettinen ”koodisto” opetetaan jo lapsuuden kodissa ja koulus-
sa. Sen sijaan ei voi olla oikein, että säilyttääkseen työpaikkansa on 
unohdettava oma etiikka ja tehtävä niin kuin esimies määrää. Siten 
etiikan uusi nousu ja yhteiskuntavastuun korostuminen kaikessa ta-
loudellisessa toiminnassa sekä yritys- että yhteiskuntatasolla saattaisi 
hyvinkin olla uusi suuntaviitta parempaan yhteiskuntaan.

Sääntöjen noudattamisen lisäksi järjestelmän toimivuudelle on 
välttämätöntä välillä miettiä, mikä on oikein ja mikä on väärin. 
Kuten edellä todettiin, etiikka ja vastuullisuus ovat aikaan ja kulttuu-
riin sidonnaisia, joten on aika aloittaa syvällinen keskustelu mikä on 
oikein ja mikä on hyvää armon vuonna 2003 Suomessa.
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Arto Suominen

HENKILÖSTÖRISKIEN HALLINNAN UUDET 
HAASTEET

Perinteisiä ja uusia henkilöriskejä

Henkilöstöön liittyviä riskejä, inhimillisten voimavarojen johtamista 
ja organisaation kehittämistarpeita voidaan tarkastella useasta näkö-
kulmasta. Riskiin liitetään tavallisesti myönteisestä kehityskaaresta 
poikkeaminen: kaavailtu asia ei toteudu lainkaan tai toteutuu yllät tä-
vällä ja organisaatiolle ongelmia tuottavalla tavalla. Henkilöstöä pi-
detään erityisen arvaamattomana ja ennakoimattomana resurssina.1 
Tästä johtuen riskit ovat moninaisia ja usein hankalasti hallittavis sa. 
Henkilö- tai henkilöstöriskillä ymmärrämme tilannetta, jossa in-
himillinen työpanos syystä tai toisesta häiriintyy tai pahimmassa 
tapauksessa se menetetään kokonaan. Henkilöriskinä2 voidaan pitää 
myös yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin liittyviä riskejä, joiden 
toteutuminen aiheuttaa yritykselle korvausvastuun tai muita talou-
dellisia seurauksia. Henkilöriski voi näin ollen kohdistua yrityksen 
1 Esim. Routamaa 1998.
2 Vesterinen 1998.
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palveluksessa olevaan tai sen ulkopuoliseen henkilöstöön ja riski 
toteutuu, kun jokin edellä kuvatuista tarkastelukulmista ei toimi 
yrityksen kaavailemalla tavalla. 

Henkilöstöriskien arviointiin tarvitaankin moderni ja koko ris-
kikentän kattava luokitusjärjestelmä.3 Universaalia, tietyn teorian 
tai mallin pohjalle rakennettua henkilöstöriskikarttaa ei ole helppoa 
formuloida. Riskit heijastavat oman aikansa ihmiskäsityksiä, teknistä 
kehitystä ja työskentelytapoja. Henkilöriskiin liittyvät sekä mennyt 
aika että tulevaisuuden odotukset. Historiatietoja voidaan käyttää 
hyväksi tutkittaessa esimerkiksi tapaturmariskien seurauksia ja las-
kettaessa tarvittavia riskien suojauskustannuksia. 

Perinteisinä henkilöriskeinä on pidetty hyvinvointia ja terveyttä 
korostavia tekijöitä, kuten avainhenkilön loukkaantumista, sairas-
tumista ja pahimmassa tapauksessa avainhenkilön kuolemaa. Riski 
konkretisoituu työpanoksen menetyksinä ja kohonneina henkilös-
tön poissaololukuina. Tämä riski tunnetaan kohtuullisen hyvin ja 
sen seurausvaikutuksia on arvioitu kansantalouden tasolla. Työta-
paturmien ja työperäisten sairauksien aiheuttamat kustannukset 
arvioidaan vuosittain 3 miljardiksi euroksi ja riskin yhteiskunnalle 
aiheuttamat terveysmenetykset 13–17 miljardiksi euroksi.4 Yritykset 
maksavat suuren osan riskistä aiheutuvista kustannuksista eläke- ja 
vakuutusmaksuina. Yrityksillä on huomattava intressi vaikuttaa ter-
veyteen ja hyvinvointiin liittyviin riskeihin ja pyrkiä pienentämään 
näitä riskejä. Terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen muodostaa kes-
keisen osan työnantajan yhteiskuntavastuusta.

Henkilöriski voi toteutua vahinkoriskinä tai liikeriskinä. Ris-
kiin saattaa myös liittyä elementtejä kummastakin riskityypistä. 
Loukkaantuminen työtapaturmassa edustaa klassista vahinkoriskin 
tyyppistä ja avainhenkilön siirtyminen kilpailijan palvelukseen lii-

3 Ks. esim. Suominen 2000.
4 Työoloilla tulosta 1995.
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keriskipohjaista henkilöriskiä. Lukuisat pk-yritykset ovat saaneet 
alkunsa avainhenkilön perustettua samantyyppisen, kilpailevan 
yri tyksen. Riskiksi saattavat osoittautua tavanomaiset tai perin harvi-
naiset ongelmat: ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus, 
liiketoimintaverkoston valvontavaikeudet tai henkilöstön yllättävä 
käyttäytyminen. Henkilöriskien luettelo on loppumaton.

Perinteistä, tapaturmapainotteista henkilöriskikäsitystä voidaan 
pitää varsin suppeana. Riskikuvaa onkin ollut selvästi tarpeellista 
laajentaa enemmän työssä jaksamisen ja psyykkisten tekijöiden suun-
taan. Lähteenmäki5 mainitsee jaksamisongelman nykyajalle tyypilli-
senä henkilöriskinä, johon työpaikalla tulisi vakavasti tarttua. Työssä 
uupuminen on tyypillinen riskitekijä, jonka on todettu lisäävän 
poissaoloja ja vaikuttavan kielteisesti henkilöstön innovaatiokykyyn.6 
Terveyden säilyttämisen ja työssä jaksamisen problematiikka muo-
dostaakin oman kiintoisan riskienhallintateemansa. Työterveyslai-
toksella on porauduttu jaksamisriskin ytimeen ja kehitetty työkyvyn 
säilymistä ilmentävä työkykymatriisi.7 Matriisin ulottuvuuksina ovat 
työntekijän voimavarat, työn hallinta sekä työn fyysinen ja sosiaali-
nen ympäristö. Matriisi kuvastaa yksilöllistä henkilöriskikäsitystä ja 
riskien arviointiin ja tutkimiseen kyseinen työkykymatriisi tarjoaa ar-
vokkaan lisän. Kuntoutuksesta ja tyky-toiminnasta on tullut käytet-
tyjä ja kiiteltyjä riskienhallintatuotteita: toiminnan hyödyt ilmenevät 
parempana jaksamisena ja kuntoutuksen jälkeen työhön palanneiden 
sairaspäivät vähenevät.8 

Työssä uupumisen riski voi vaikuttaa kielteisesti koko orga ni-
saa tioon . Kun sitoutunut avainhenkilö työskentelee miltei kellon 
ympäri, hän kuluttaa helposti itsensä loppuun. Työskennellessä 
5 Lähteenmäki 2000.
6 Kalimo ja Toppinen 1997.
7 Liira et al. 1999.
8 Tykytoiminnan hyödyistä ks. esim. Hyvinvointi valtiolla 2001.
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herkeämättä tiedot ja ammattitaito joutuvat kovalle koetukselle ja 
työyhteisön sosiaaliset suhteet saattavat jopa taantua. Ihminen ei voi 
uudistua ja hänen taitonsa vanhenevat, jos hän tekee töitä vuorokau-
det ympäriinsä.9 

Henkilöstöriskin ulottuvuudet voivat saada myös liikeriskipaino-
tuksen. Tällöin pääpaino kiinnitetään henkilöstöresurssien johtami-
seen, käyttöön ja kehittymiseen. Riskijaottelun ulottuvuuksina pai-
nottuvat tuolloin henkilöstön hyvinvointi, osaaminen, tehokkuus, 
pysyvyys/vaihtuvuus sekä laadukas toiminta. Kyseinen jaottelu 
soveltuu kohtuullisesti myös henkilöstöriskien perusjaotteluksi. Mo-
derni kokonaisvaltainen riskienhallinta-ajattelu10 nivoo myös nämä 
riskit osaksi yritysten toimivaa yhteiskuntavastuuta. Yritykset joutu-
vat kilpailemaan osaavasta henkilöstöstä eikä niillä ole varaa laimin-
lyödä henkilöstöriskien hallintaa näidenkään riskien osalta.

Lyhyt työura ja henkilöstön saatavuusongelmat 
riskeinä

Myös tehokkuus ja laadukas toiminta tai pikemminkin niiden 
puuttuminen edustavat tietyn tyyppisiä henkilöriskejä. Yrityksessä 
tehdään töitä entisin menetelmin eikä huolehdita henkilöstön uusiu-
tumisesta ja osaamisen säilymisestä. Henkilöstö ikääntyy, eikä uutta 
korvaavaa henkilöstöä tahdo löytyä vastaamaan uusiin haasteisiin. 
Organisaatio pyrkii selviytymään entisin eväin ja sen elinvoima uh-
kaa näivettyä, jolloin riskiksi muodostuvat uusiutumiskyvyttömyys 
ja henkilöstön liian vähäinen vaihtuvuus. Organisaatiossa vallitsee 

9 Alvarez 2000.
10 Esim. Knebel 2000.
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näennäinen rauha ja harmonia, ja sen toimintaa leimaa tunnettu, 
mutta vaarallinen motto, ettei ”Vanhaa koiraa ole helppoa saada 
oppimaan uusia temppuja”. Teknologia on inhimillistä työpanosta ri-
peämpää. Tämän tyyppinen uusiutumattomuuden riski saattaa piillä 
uutta, jatkuvasti vaihtuvaa teknologiaa hyödyntävien yritysten riski-
kartalla. Riski lienee varsin tuttu myös järjestötoiminnassa, erityisesti 
pitkään toimineiden aatteellisten yhdistysten riskikartalla.

Ajalle ominaista, lamanjälkeisen talouden riskiä ilmentää myös 
varhainen työstä poisjääminen. Eliniän ja eläkkeiden noustessa yhä 
useammalla on mahdollisuus viettää kolmas elämä. Yrityksen kan-
nalta riski piilee siinä, että osaavia henkilöstöresursseja jää käyttä-
mättä eikä uusia työvoimareservejä ikäluokkien pienentyessä ole nä-
köpiirissä. Vakuutusyhtiöiden ja Eläketurvakeskuksen tilastojen mu-
kaan työssä ollaan keskimäärin 59-vuotiaaksi asti. Aktiivinen työura 
uhkaa jäädä yhä lyhyemmäksi, jopa noin 30 vuoteen. Yleiseen 65 
vuoden vanhuuseläkeikään asti työskentelee ainoastaan joka yhdek-
säs eläkkeelle siirtyvä. Varhaista eläköitymistä ovat tukeneet lukuisat 
yksilölliset ja vaihtoehtoiset eläkekanavat,11 joita koskevaa normistoa 
luotiin erityisesti vuosina 1986–1987. Eläkekanavien nimikkeet, yk-
silöllinen varhaiseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke, 
kertovat osuvasti yhden aikakauden ”henkilöriskeistä”. Ikääntyvän 
väestön työmarkkina-ongelmia ratkaistiin turvautumalla eläke- ja 
sosiaalipoliittisiin järjestelyihin. Suomi kuuluikin 1990-luvulla sel-
keästi ikääntyvän työvoiman suhteen ulkoistamisstrategiaa12 sovel-
taneisiin valtioihin.

Varhaisen työstä poistumisen riski näyttäytyy Suomessa erityi-
sen ongelmallisena ja sen taustatekijät saattavat olla hyvin erilaisia. 
Varhaista työstäpoistumista on ilmiönä tutkittu paljon.13 Vakuutus-

11 Esim. Hakola 2000.
12 Hytti 1998.
13 Esim. Hytti 1998; Hakola 2000.
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yhtiöiden tilastoissa työelämästä 55–64-vuotiaina poistumisen syiksi 
luokitellaan työhalun ja jaksamisen alentuminen, osaamisen vanhen-
tuminen sekä työkyvyn heikentyminen. Työkyvyn heikentymisen 
seurauksena henkilö voi hakeutua työkyvyttömyys- tai yksilölliselle 
varhaiseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhais-
eläkkeelle jääminen on ikäryhmässä 55–64 selvästi yleisin, noin joka 
kolmatta tämän ikäistä työntekijää kohtaava riski. Erityisen runsaasti 
on kasvanut osa-aikaeläkkeellä olevien määrä. Toiseksi yleisin riski 
liittyy osaamisen vanhentumiseen: sen seurauksena noin joka viides 
tämänikäinen jää työttömyyseläkkeelle tai joutuu työttömyysturvan 
piiriin.

Työvoiman saatavuusongelmista aiheutuvan riskin14 hallitsemi-
seen ei liene olemassa helppoja patenttilääkkeitä. Ongelman rat-
kaiseminen edellyttää tulevaisuudessa ratkaisuja, joilla mm. varhain 
eläkkeelle siirtymistä kyettäisiin lykkäämään ja yli 45-vuotiaiden 
työssäpysymisen edellytyksiä parantamaan. Valtiovallan toimenpi-
tein on käynnistetty muun muassa Työssä jaksamisen tutkimus- ja 
toimenpideohjelma 2000–2003.15 Toimiakseen tehokkaasti tarvitaan 
sekä työnantajien että työntekijöiden valveutuneisuutta ja halua sitou-
tua asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Ohjelmaan sitoutuminen 
ja kirjattujen periaatteiden noudattaminen edustavat konkreettista 
yhteiskuntavastuuta. Yritysten odotetaan toteuttavan uudenlaista 
henkilöstöpolitiikkaa ja ohjelman johtaminen jäänee käytännössä 
pitkälle työnantajan vastuulle.

Tulevaisuudessa asetelma muuttuu oleellisesti: henkilöstöpolitii-
kan kantavana periaatteena tulee jatkossa olemaan ikääntyvää työ-
voimaa integroiva strategia. Työvoimapolitiikkaa leimaavat lukuisat 
työssä pysymistä edistävät toimenpiteet.16 Tulevaisuuden eläkekus-

14 Esim. Lith 2001; Työssäkäyntitilasto 1997–1998.
15 Työssä jaksaminen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2000–2003.
16 Esim. Romppanen 2000.
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tannuksia pyritään hallitsemaan mm. eläkkeiden laskentamalleja uu-
distamalla. Uusiutuva työeläkejärjestelmä palkitsee työssä jatkami-
sesta; eläkeikää lähestyvien (53–62-vuotiaat) eläkekertymä nousee 
ja vielä eläkeiässä työntekoa jatkavien (63–68-vuotiaat) palkittaisiin 
erityisellä kannustinkarttumalla. Myös eläkkeelle siirtymistä koske-
vaan normistoon on tehty tiukennuksia ja yksittäiset eläkemuodot, 
kuten yksilöllinen varhaiseläke ovat jäämässä historiaan. Henkilös-
töriskien hallinta on tältäkin osin aikaan sidottu, riskienhallinnan 
painopiste on jo selvästi muuttunut eläkkeelle siirtymisen nopeuttamises-
ta siirtymisen hidastamiseen. Eläkeratkaisut ovat aina isoja yhteiskun-
tapoliittisia päätöksiä, joilla hallitaan eläköitymiseen liittyvää riskiä 
jopa vuoteen 2050 asti. Eläkepoliittista keskustelua on leimannut 
yksilön ja työntekijän näkökulmaa korostava elinkaariajattelu. Ikään-
tyvän työvoiman integroinnilla on myös toinen puoli: miten hyvin 
ikääntyvä työvoima soveltuu yritysten käyttöön ja millainen intressi 
yrityksillä ylipäätänsä on olla mukana ikääntyvän työvoiman ”integ-
rointitalkoissa.” Onko henkilöstön saatavuusongelmana koettu riski 
ainakin osittain ratkaistavissa ikääntyvän työvoiman osaamispanosta 
hyödyntämällä?

Riskienhallinnan kannalta asetelma on kiintoisa. Rahalliset 
kannustimet eivät yksistään riitä työuran pidentämiseksi. Tarvitaan 
myös uutta johtamisajattelua ja laadullista riskienhallintavälineistöä. 
Koska henkilöstön saanti muodostuu tulevaisuudessa riskiksi, eri-
ikäisen henkilöstön tarpeet pitäisi pystyä ottamaan työelämässä 
nykyistä paremmin huomioon. Yrityksissä joudutaan käymään kes-
kustelua arvovalinnoista ja ikääntyvän henkilöstön työmarkkina-ase-
masta. Johtamiskäsitteistöön onkin lanseerattu termi ikäjohtaminen. 
Ikääntyvää henkilöstöä ei pidetä loppuunkäytettynä kehäraakkina, 
vaan kokemukselle annetaan enemmän painoarvoa.17 Henkilöstö-
poliittisena haasteena näyttäytyy myös ikäjohtamisen vastakkainen 
17 Ks. esim. Juuti 2000.
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ilmiö, ikäsyrjintä18, joka merkitsee henkilön työmarkkinakelpoisuu-
den nopeaa heikkenemistä iän myötä. Yritysten saneeraustilanteissa 
henkilöstöriskin tämä puoli vääjäämättä korostuu. Kustannussääs-
töjen aikaansaamiseksi henkilöstöä on usein käytetty joustavana 
”pelinappulana”.

Ikäjohtamisesta ja ikääntyvän henkilöstön vahvuuksien korosta-
misesta on tullut eräänlaista retoriikkaa: ikääntymisen mantraa tois-
tetaan, mutta uutta työvoimaa rekrytoitaessa yli 50-vuotiaat jäävät 
muita useammin rannalle.19 Ikääntyneen rekrytointi koetaan käytän-
nössä selkeästi riskinä, jonka ottamista yritys haluaa välttää. Järke-
västi käytettynä ikäjohtaminen tarjoaa uuden keinon hallita liiallista 
työelämästä poistumisen riskiä. Erityisesti sukupolvenvaihdostilan-
teissa tarvitaan ikääntyvän ja ohjaksista luopuvan yrittäjän vahvaa 
panosta, jotta omistajuuden siirtoprosessi onnistuisi mahdollisimman 
riskittömästi. Yritystoiminnasta luopumisen pitää Koirasen mukaan 
tapahtua vetäytyjälle kunniallisesti ja arvokkaasti. Ikäjohtamisen 
merkitys korostuukin erityisesti sukupolvenvaihdoksissa.20

Riskipitoinen organisaatio saattaa oirehtia usealla tavalla. Osa 
henkilöstöstä jaksaa paineenalaisenakin ”porskuttaa” entiseen tapaan, 
osa vaihtaa työpaikkaa tai etsii helpompia tehtäviä. Riskipitoisessa 
organisaatiossa henkilöstön suoritus- ja motivaatiotaso saattaa laskea 
ja osa henkilöstöstä kohtaa vakavan burn out -ongelman. Loppuun 
palamisen ongelma saattaa kohdata jo huomattavan nuorta henki-
löstöä, jolla laskelmien mukaan pitäisi olla vielä vuosikymmenien 
työssäoloura edessään. Kova työtahti runsaine ylitöineen, pitämättä 
jäävät lomat ja pelkästään näkyvistä tuloksista palkitseva työkult-
tuuri ruokkivat tällaista riskiä. Pahimpien kauhukuvien mukaisesti 

18 Esim. Bytheway 1995.
19 Vaahtio 2000.
20 Koiranen 2000.
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riski toteutuu, kun esimerkiksi työlleen vihkiytynyt työnarkomaani 
kuluttaa itsensä loppuun jopa 35-vuotiaana. 

Henkilöstökulut näyttävät kasvavan ja yrityksen tuottavuus heik-
kenee, jolloin radikaaleistakaan lääkkeistä huolimatta organisaatio 
ei tunnu tervehtyvän. Riskiä on pidettävä erityisen vakavana, koska 
sen seurausvaikutukset ulottuvat usein kaikkiin tarkastelukulmiin. 
Henkilöstötilinpäätös numeerisine arvioineen ei riitä tällaisen tehot-
tomuus- ja laatuongelmissa kamppailevan yrityksen henkilöriskien 
hallintakeinoksi.

Henkilöriskien kirjo on rajaton ja riskien 
todentaminen hankalaa!

Koska henkilöriskin toteutumismahdollisuuksia on lukuisia, tyhjen-
tävän riskiluetteloinnin esittäminen ei edes teoreettisesti liene mah-
dollista. Voimme ainoastaan tyytyä arvioimaan tavallisia toteutuneita 
ja dokumentoituja riskitapauksia. Henkilöriskien koko kenttää lienee 
mahdotonta tuntea ja niinpä uusia ja ennen kokemattomia henkilö-
riskejä ilmaantuu jatkuvasti lisää. Toisaalta yksittäinen riski saattaa 
menettää merkityksensä. Moderni tietotekniikka verkottuneine 
rat kaisuineen tuo yritysten punnittavaksi aivan uuden maailman ja 
lisää osaltaan henkilöriskien toteuttamismahdollisuuksia. Tyypillisiä 
kirjallisuudessa ja riskianalyyseissa mainittuja tapauksia edustavat 
esimerkiksi

• Avainhenkilön sairastuminen tai uupuminen työssään
• Toteutunut työtapaturma tai läheltä piti –tilanne
• Henkilön osaamattomuus tai tehottomuus
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• Avainhenkilön siirtyminen kilpailijan palvelukseen
• Epäonnistunut henkilövalinta
• Henkilöstön saatavuus-, vaihtuvuus- ja pysyvyysongelmat
• Johtamiseen liittyvät puutteet
• Arvaamaton käyttäytyminen
• Henkilöstön vilpillinen menettely.

Valveutunut ja moderni henkilöstöjohtaminen näyttäytyy kirjallisuu-
dessa HRM-otsikkoina. Henkilöstöriskejä ei kuitenkaan tavallisesti 
tarkastella erikseen henkilöstöjohtamisen osana, mm. uusimmissa 
kansainvälisissä ja kotimaisissa henkilöstövoimavarojen johtamista 
käsittelevissä kirjoissa henkilöriski-termiä ei suoranaisesti käytetä.21 
Henkilöriskille näyttääkin olevan tyypillistä itse henkilöriski-käsit-
teen pysyminen taustalla. Riski ikään kuin ”piileskelee” jossakin pää-
töksenteon ulottumattomissa. Strategiapapereissa riskiä tarkastellaan, 
mutta vaikeampaa riskistä on sen moni-ilmeisyydestä johtuen saada 
otetta. Henkilöriskikeskustelua hallitsee usein keskustelu tapaturmis-
ta ja työturvallisuudesta. Tämän riskin anatomia tunnetaan kohtuul-
lisen tarkasti ja onkin luontevaa, että työturvallisuuden arvioin tiin on 
kehitetty lukuisia menetelmiä.22 Henkilöriski yhdistetään poikkeuk-
setta myös johtamisen laatuun ja henkilöstövoimavarojen kehittämi-
seen. Huono henkilöstöjohtaminen tuottaa lukuisia riskejä, joiden 
selvittämiseen tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Henkilöstöä rekrytoitaessa aprikoidaan, löydetäänkö ylipäätän-
sä tarpeeksi työvoimaa, millaisin menetelmin tavoitetaan sopiva 
henkilö, miten punnitaan rekrytoitavan osaamista ja hänen henkilö-
kohtaisia ominaisuuksiaan? Oman riskilajinsa muodostavat henkilös-

21 Ks. Dowling, Welch & Schuler 1999; Fisher, Schoenfeldt & Shaw 1999; Kauhanen 
2000; Helsilä 2002.

22 Esim. ASKELMA-mentelmä, ks. Risk Consultant 2002.
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tön saatavuustekijät. Johtajuusbarometrin23 mukaan suomalaisia 
yri tysjohtajia askarruttaa eniten juuri pätevän työvoiman saatavuus. 
Huo lenaiheista toisena ovat tuloksentekopaineet ja kolmantena 
tieto tekniikan ajanmukaisuusvaatimukset. Työmarkkinatilanteesta 
riip puen tietynlaisesta osaamisesta saattaa esiintyä pulaa, miltei jatku-
vasti tai tilapäisesti. Muun muassa syksyllä 2002 toteutetun TT:n 
Osaa mistarveluotaimen mukaan rekrytointitarve keskittyy aiemman 
elektro niikan sijasta metalli- ja metsäteollisuuteen.24 Työvoiman saata-
vuusriski on paitsi toimialakohtainen, myös hyvin alueellinen riski. 
Rekry tointitarve on huomattavaa Uudellamaalla, mutta Kainuussa ja 
Etelä-Pohjanmaalla vastaavasti hyvin vähäistä. 

Työvoiman saatavuus konkretisoituu tulevina vuosina entistä 
merkittävämmäksi riskitekijäksi. Lisääntyviä työvoimatarpeita lie-
nee välttämätöntä tyydyttää turvautumalla tulevaisuudessa entistä 
enemmän ulkomaiseen työvoimaan. Voiko työvoiman tuonnista 
muodostua pysyvä riskienhallintakeino ja minkä toimialojen osaajia 
maahamme tulisi ensi sijaisesti rekrytoida? Suomen houkuttelevuutta 
asuinmaana voidaan arvioida monesta näkökulmasta, muun muassa 
palkkojen, hintatason, verotuksen, infrastruktuurin ja kulttuurikysy-
mysten suhteen. Suomen houkuttelevuutta heikentää useita kilpailija-
maita korkeampi verotus. Työvoimakustannuksiltaan Suomi kuuluu 
teollisuusmaiden ylempään keskiryhmään: Saksa, Norja, Sveitsi, Yh-
dysvallat ja Tanska ovat Suomea kalliimpia; Itävalta, Japani, Hollanti 
ja Ruotsi työvoimakustannuksiltaan samaa tasoa, mutta Ranska, Iso-
Britannia ja Italia Suomea halvempia.25 

Rekrytointipäätöksen tekijää askarruttavat myös henkilön toden-
näköinen urakehitys ja sen ennustamismahdollisuudet. Miten luotet-
tavasti riskiä sisältävä aines pystytään päätöksenteossa seulomaan? 
23 Johtajuusbarometri 2001.
24 Osaamistarveluotain 2002.
25 Palkkatilastokatsaus 2001.
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Kokenut rekrytoija pystyy analysoimaan useita tekijöitä, jotka lisää-
vät tai vähentävät rekrytointiin liittyvää henkilöstöriskiä. DeNisi ja 
Griffin tuovat esiin jopa käsitteen ”erityisen riskialtis työntekijä, high-
risk employee”.  26 Yhdysvaltalaisen esimerkin27 mukaan pienen elektro-
niikkayrityksen rekrytoimasta henkilöstöstä kolmannes luokiteltiin 
tähän kategoriaan kuuluviksi. Riskialttiutta lisäävät aikaisempi elä-
mä sosiaaliturvan varassa, aiemman pysyvän työpaikan puuttuminen 
sekä suoranaiset ongelmat, kuten epämääräinen tausta ja riippuvuus 
huumeista. Riskitekijöitä analysoitaessa on kuitenkin syytä korostaa 
yksittäisten riskitekijöiden suurta kulttuurisidonnaisuutta.

Aikaisemman työhistorian tuntemus, henkilökohtaisten taitojen, 
vahvuuksien ja heikkouksien arviointi, haastattelut sekä erilaiset 
taito- ja soveltuvuustestit auttavat rekrytointitilanteessa, mutta eivät 
poista kyseistä riskiä. Rekrytointipäätös pysyy tulevaisuudessakin 
riskialttiina päätöksenä, jonka tueksi tarvitaan monia riskienhallin-
taa tukevia menettelytapoja. Joillakin avainaloilla työnantaja haluaa 
pienentää turvariskejä ja varmistua rekrytoitavan luotettavuudesta. 
Nykyisin onkin varsin tavanomaista, että rekrytointipäätöksen tueksi 
hankitaan esimerkiksi suojelupoliisin lausunto. Luotettavuuslausun-
tomenettelyä säätelee 1.9.2002 voimaan tullut laki turvallisuussel-
vityksistä. Turvallisuusselvitykset voivat olla suppeita tai laajoja.28 
Suojelupoliisi voi tehdä turvallisuusselvityksen ja hankkia tietoja 
tärkeisiin virkoihin hakeutuvien taustoista. Keskeisiin avaintehtä-
viin hakeuduttaessa saatetaan edellyttää laajaa turvallisuusselvitystä , 
jolloin henkilön taustat ja sidonnaisuudet selvitetään mahdollisim-
man tarkasti. Osa riskienhallintatoimista, kuten huumetesti, saattaa 
olla teknisesti kohtuullisen helppo toteuttaa, mutta eettisesti varsin 
arveluttava. Testaajat joutuvat testausta koskevan lainsäädännön 
26 DeNisi & Griffin 2001.
27 DeNisi & Griffin 2001.
28 Strann 2002.
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puuttuessa puntaroimaan muun muassa sitä, millaisin edellytyksin 
testauksia toteutetaan, millaisia sanktioita testissä kiinni jääminen 
aiheuttaa ja miten käsitellään yrityksen tietojärjestelmään talletet-
tuja luottamuksellisia testitietoja? Riskienhallintatoimena tällaisesta 
testaamisesta saattaa koitua riskejä ennalta ehkäisevää hyötyä: kun 
testissä kiinni joutumisen mahdollisuus tunnetaan, pidättäydytään 
ryhtymästä riskialttiiseen toimeen. Reaalimaailman silmin tällainen 
ajattelutapa on kuitenkin helppo leimata sinisilmäisyydeksi.

Työuran edetessä yritys kohtaa seuraavan riskipitoisen vaiheen 
viimeistään silloin, kun yritys tekee henkilöä koskevan ura- ja sijoit-
tamispäätöksen. Miten arvioidaan työssä jo kannuksensa ansainneen 
henkilön potentiaalia selviytyä vaativammista tehtävistä ja miten 
luotettavia tällaiset osaamis- ja kehityskykyselvitykset pohjimmiltaan 
ovat? Nuhteettoman työuran kulun ja työhistorian raportointi eivät 
riitä henkilöriskien hallintamenetelmäksi.

Henkilöriskin anatomiaan liittyy myös, ettei tätä riskiä usein kaan 
ole mahdollista käsitellä kovan riskianalyysin keinoin. Ydin voimalan 
ympäristöriskejä tai prosessiteollisuuden aiheuttamia päästöjä voi-
daan analysoida luotettavasti riskianalyyseja hyödyntäen. Ihminen 
voidaan testata, mutta hänen käyttäytymistään, tuntojaan ja aja-
tusmaailmaansa ei kyetä vastaavasti teknisesti analysoimaan. Riskin 
arvioijalta voidaan toki kysyä esiintyykö yrityksessä sen ja sen laatui-
nen henkilöriski ja onko riski kooltaan suuri, keskisuuri tai vähäinen. 
Henkilöriskin kalkylointi onnistuukin vain osittain. Riskienhallin-
nan haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä johtamiskäytäntö-
jä ja ammentamalla kansainvälisiä sovellutuksia. Esimerkiksi Norjas-
sa yrityksillä tulee olla terveyden, turvallisuuden ja ympäristöasioiden 
HMS-johtamisjärjestelmä.29 

29 Risk Consultant 2002.
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Turvallisuuskulttuuri osaksi tehokasta 
riskienhallintaa

Henkilöriskin erilaiset ulottuvuudet tuovat riskikeskusteluun erilaisia 
riskimatemaattisia laskelmia. Henkilöriskin lajeista tapaturmariski 
tunnetaan vahinkotilastojen valossa huomattavasti muita henkilö-
riskejä paremmin. Työtapaturma- ja ammattitautitilaston mukaan 
Suomessa sattui vuosina 1992–2000 keskimäärin 120.000 työpaik-
ka- ja työmatkatapaturmaa vuosittain.30 Työtapaturmien taajuutta 
mitataan indeksillä työtapaturmia miljoonaa työtuntia kohti. Tapa-
turmariski on 1990-luvulla alentunut 45:stä (1990) 34: een (2000). 
Erot eri toimialojen ja ammattien välillä ovat kuitenkin merkittäviä. 
Toimialojen välisiä riskieroja seuraavat myös lakisääteisen tapatur-
mavakuutuksen vakuutusmaksut. Yritykset maksavat tapaturma-
vakuutusmaksua keskimäärin 13 promillea palkoista. Riskialttiilla 
toimialalla, kuten rakennusalalla, maksupromille voi kohota mo-
ninkertaiseksi, jopa 10 %:iin palkkasummasta. Rakennusliikkeen 
henkilöstöpolitiikassa tapaturmariskin torjunta on edelleen selkeä 
riskienhallinnan kehityskohde.

Työelämän turvallisuustekijät tai pikemminkin niiden puuttu-
minen edustavat selkeästi yhtä henkilöstöriskitekijää. Turvallisuuden 
tehostaminen näkyy leimallisena ja modernina riskienhallintahaas-
teena kaikkialla yhteiskunnassa. Tapaturmien hyväksyttävyyteen 
suh taudutaan aiempaa tiukemmin. Valtakunnallisissa periaateohjel-
mis sa31 on asetettu tapaturmien nollatoleranssirajoja. Vaikka tämän-
tyyppistä riskitavoitetta voidaan vielä pitää kaukaisena haaveena, 
tule vaisuudessa tilanne saattaa olla toinen. Kysymys on ennen 
kaikkea laadullisesta riskienhallinnasta. Cooperin32 mukaan hyvä 
30 Tapaturma- ja ammattitautitilasto 2000.
31 Mm. Työturvallisuus kohti maailman kärkeä 2000.
32 Cooper 1998.
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tur vallisuuskulttuuri ei synny käden käänteessä, vaan se vaatii jatku-
via ponnisteluja sekä vahvaa johdon ja koko henkilöstön sitoutumista 
turvallisuuskulttuurin edistämiseen.

Kauppinen33 on tutkinut työhön liittyvää sairastuvuusriskiä. Eri-
tyisesti miesten osalta sairastuvuusriskiä näyttävät lisäävän laadulli-
set työelämätekijät, kuten huonot osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suudet sekä huono työtoverituki. Huonot osallistumismahdollisuudet 
oman työpaikan päätöksentekoon lisäsivät kunta-alalla tutkimuksen 
mukaan miesten pitkien sairauspoissaolojen riskiä 2,5-kertaisiksi 
verrattuna niihin, joilla vastaavaa riskitekijää ei esiinny. Naisten 
koh dalla vastaavat työelämän laatutekijät näyttävät kasvattavan 
sairas lomalle jäämisen riskiä miehiä vähemmän. Varsinaiset elämän-
tapatekijät, kuten ylipaino, runsas alkoholinkäyttö ja liikunnan 
puute lisäävät ainoastaan lievästi riskiä joutua sairaslomalle. Ajalle 
tyypillistä laadullista riskiä edustavat myös työssä koetut väkivalta- ja 
uhkakokemukset. 

Perinteisiä väkivallanuhka-aloja ovat edustaneet poliisitoimi ja 
vankeinhoito. Riski on yleistynyt ja perinteisten riskialojen rinnalle 
ovat nousseet hotelli- ja ravintola-ala, kauppa, liikenne, sosiaali- ja 
terveysala sekä vartiointi. Isossa-Britanniassa34 eniten uhkaavia 
tilan teita koettiin vähittäiskaupan piirissä, mutta myös julkisen 
sektorin työpaikoissa kirjattiin paljon aggressiivista ja väkivaltaista 
käyttäytymistä. Työpaikkaväkivallasta on viime aikoina tullut en-
tistä ongelmallisempi, ajalle ominainen riski ja monilla toimialoilla 
henkilöstön turvallisuuden vaaliminen edustaa välttämätöntä ris-
kienhallintaa. Myös uudessa työturvallisuuslainsäädännössä turval-
lisuusnäkökulma korostuu aiempaa enemmän. Perinteisen fyysisen 
työsuojelun rinnalle on saatettu henkisen hyvinvoinnin turvaaminen. 
Henkilöriskien hallinnan kannalta laki on kohtuullisen hyvin ajan 
33 Työ ja terveys Suomessa v. 2000.
34 Copeman 2002.
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tasalla ja siihen sisältyy myös väkivallan uhkaa koskevia säädöksiä. 
Ulkomaankomennuksilla työskenneltäessä turvallisuusvaatimusten 
olemassaolo on jo aiemminkin tiedostettu. Kansainvälistyneellä yri-
tyksellä on lähes poikkeuksetta selkeät turvallisuusohjeet ja riskien-
hallinta ulottuu sekä työhön että vapaa-aikaan.

Oman henkilöstön vilpillinen menettely saattaa näyttäytyä mo-
nin tavoin. Laadukas toiminta häiriintyy ja riski toteutuu pahimmas-
sa tapauksessa yrityksen mainetta haittaavana petoksena. Klassinen 
dokumentoitu vahinkoriski liittyy henkilökunnan suorittamiin tai 
avustamiin murtoihin, varkauksiin ja kavalluksiin. Ernstin ja Youngin 
laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa35 petosriski todettiin hyvin 
yleiseksi. Yrityksen oma henkilöstö todettiin osalliseksi petosriskin 
toteuttamiseen jopa 82 %:ssa tutkituista tapauksista. Henkilöstön 
epärehellisyys on yleinen riski kaikenkokoisissa yrityksissä. Conley36 
on arvioinut yritysten menettävän jopa 6 % vuosituloistaan henkilö-
kunnan epärehellisen toiminnan tuloksena. Ns. valkokaulusriskien 
skaala vaihtelee törkeistä kavalluksista vähäisiin rikkomuksiin.

Valvonnasta ja nykyajan tekniikasta huolimatta petoksia tapah-
tuu entistä useammin. Ennaltaehkäisevä vahingontorjunta ei tämän 
riskin osalta ole toiminut toivotulla tavalla. Sähköisen kaupankäyn-
nin kasvu näyttää ruokkivan myös tätä riskiä. Petosten anatomiaa 
tutkinut Milburn37 onkin laatinut riskiä koskevan, henkilöstövoima-
varojen johtamiseen painottuvan riskiprofiilin. Petosriskiä näyttävät 
lisäävän muun muassa autoritäärinen johtamistyyli, monimutkainen 
organisaatiorakenne, kontrollin ja koulutuksen puute, vahvasti tu-
loksiin tähtäävä yrityskulttuuri sekä henkilöstön runsas vaihtuvuus. 
Yksilötason hälytysmerkkejä edustavat esimerkiksi pitämättä jäävät 
lomat, mässäilevä elämäntyyli ja epätavallinen käyttäytyminen. Epä-

35 International Risk Management 2000.
36 Conley 2000.
37 Milburn 2000.
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rehel lisyyttä voi esiintyä kaikilla organisaatiotasoilla. Conleyn mu-
kaan epärehellisyystapauksia sattuu eniten korkean asemansa puo-
lesta luotettavina pidettyjen johtajien keskuudessa.38 Myös Suomessa 
riskin olemassaolo tunnistetaan, mutta sen anatomiasta ei meillä ole 
riittävästi tietoa.

Henkilöstöriskien hallinta osana 
yhteiskuntavastuuta

Yritysten henkilöstöriskien hallintaa tulee arvioida kokonaisvaltai-
sesti ja suhteuttaa riskit eri aikakausiin ja työmarkkinatilanteiden 
vaihteluihin. Riskienhallinnan perustehtävä, yrityksen olemassaolon 
edellytysten turvaaminen, tulee säilymään samana olosuhteiden 
muuttumisesta riippumatta. Henkilöriskien hallinnan suhteen tämä 
merkitsee sitä, että yrityksellä on kaikissa olosuhteissa käytettävissään 
riittävä määrä osaavaa henkilöstöä ja että yritys kantaa vastuunsa 
palkkaamastaan henkilöstöstä. Laadukas henkilöstöriskien hallinta 
korostaa yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvia aineksia, turvallisuutta 
ja hyvinvointia. Kun asiat hoidetaan mallikkaasti sekä yritys että siel-
lä työskentelevä henkilöstö voivat hyvin. Henkilöstöriskien hallinnan 
avainsanat, turvallisuus ja hyvinvointi edellyttävät jatkuvaa vaalimis-
ta ja uusien riskienhallintakäytäntöjen soveltamista.

Tulevaisuudessa entistä haastavampina tekijöinä on syytä tarkas-
tella erityisesti henkilöstön kehityspotentiaalia, motivaation säilyttä-
mistä sekä palkkausta. Henkilöstövoimavarojen johtamisen tehtävä-
nä on puntaroida mahdollisia riskejä ja niiden seurausvaikutuksia. 
Tehokas riskienhallinta kykenee ennakoimaan tulevaisuuden haas-

38 Conley 2000.
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teita ja kehityskulkuja henkilöstökysymysten osalta. Myös yrityksen 
yhteiskuntavastuun henkilöstöön kohdistuvia haasteita on syytä arvi-
oida visionäärin näkökulmasta. Millainen yritys tulevaisuudessa on 
ja mitä sen edellytetään henkilöstölleen tarjoavan?

Viime aikoina on puhuttu paljon motivaatiosta ja sen heikenty mi-
sestä. Mikäli ongelmia tällä saralla ilmenee, riskienhallinnan pitää 
löytää oikeat lääkkeet tähänkin vaivaan. Johtajuusbarometrin39 tu-
lokset eivät kuitenkaan tue käsityksiä henkilökunnan motivaation 
ongelmallisuudesta. Suomalaisten yritysten johto luottaa edelleen 
henkilökunnan halukkuuteen antaa panoksensa yrityksen hyväksi. 

Motivointia ongelmallisempaa näyttää barometrin mukaan 
ole van henkilökohtainen kehittyminen, jolloin riskiksi muodostuu 
”paikallaan junnaaminen”, liiallinen tukeutuminen entisiin työta-
poihin. Henkilöstöriskinä korostuu tällöin uusiutumiskyvyn puut-
tuminen. Työelämän tahti on nykyisellään niin kiivasta, ettei hen-
kilökohtaiseen kehittymiseen näytä liikenevän tarvittavaa aikaa ja 
resursseja. Riskienhallinnan kannalta kiintoisa asetelma liittyy myös 
henkilöstön palkitsemiseen ja palkkausjärjestelmiin. Kyetäänkö esi-
merkiksi tulospalkkauksen ja erilaisten vakuutusjärjestelmien avulla 
parantamaan henkilöstön sitoutumista ja pienentämään työpaikan 
vaihtamiseen liittyvää riskiä? Erilaisten henkilö- ja eläkevakuutusten 
soveltamista voidaan pitää klassisena riskienhallinnan välineenä. Pal-
kitseminen ja tulospalkkaus tähtäävät pohjimmiltaan samaan: niitä 
hyödyntävä yritys kykenee paremmin kilpailemaan osaavasta työvoi-
masta ja torjumaan tehokkaammin houkutukset siirtyä aidan toiselle 
puolelle, vaikka ruoho näyttäisi siellä vihreämmältä.

39 Johtajuusbarometri 2001.
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Ilari Karppi

GLOBALISOITUVAN 
YHTEISKUNTAVASTUUN TILAT

Yhteiskuntavastuu sosiaalisena pyrintönä

Kenelle yhteiskuntavastuu kuuluu, kenen asia se on? Kysymys on 
kompleksinen, vaikka se rajattaisiinkin yritystoimintaan vain yhtenä 
monista inhimillisen toiminnan ja sen yhteiskunnallisen kontekstin 
kohtaamista jäsentävistä osa-alueista. Globalisaatio, erilaisten toi-
mintojen ja ihmisten arkeen vaikuttavien prosessien maapalloistumi-
nen monimutkaistaa edelleen kysymyksenasettelua.

Sekä aluetutkimuksen että uudemman poliittisen taloustieteen 
klassikoksi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana muotoutu-
neessa teoksessaan New Social Economy1 Andrew Sayer ja Richard 
Walker tarjoavat hyvän tulkintakehikon sen käsitteellistämiseen, 
mistä yhteiskuntavastuussa yksinkertaisimmillaan voi olla kyse. He 
antavat kiinnostavan ”adverbiaalisen” tulkinnan käsitteelle social 
enterprise. Termihän on suomennettavissa rakenteita korostavasti 

1 Sayer & Walker 1992.
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sosiaaliseksi yritykseksi ja miellettävissä esimerkiksi ”vajaakuntoisten 
henkilöiden avoimen sektorin kilpailulta turvatuiksi työmahdol-
lisuuksiksi”.2 Sayerin ja Walkerin tulkinta taas korostaa prosessia, 
pyrkimystä toimia sosiaalisesti vastuullisella tavalla kaikessa (taloudel-
lisessa) toiminnassa. Inhimillisen ja ihmisarvoisen elämän tulisi itses-
sään olla ”sosiaalinen pyrintö”, sekin käypä käännös social enterprise 
-termille.

Vastaavan prosesseja korostavan tulkintatavan mukaan miellän 
tässä kirjoituksessa yhteiskuntavastuun koskettavan kaikkia talouden 
toimintaan osallistuvia tahoja. Täten siis myös elinkeinoelämän toi-
mintaan niin omistajana, sääntelijänä kuin yritystoiminnan harjoit-
tajanakin kytkeytyvään julkiseen sektoriin tulee soveltaa samaa toi-
minnan sosiaalisen vastuullisuuden vaatimusta. Esimerkiksi vuoden 
2002 Sonera-keskustelu osoittaa, ettei tämä julkisen vallan edustama 
yhteiskuntavastuu ole lainkaan ilmeistä – saati itsestään selvää.

Prosesseja korostavan, koko maapallon kattavan toimintaympäris-
tön tasolla toteutettavaksi tarkoitetun yhteiskuntavastuun toteutumi-
sen tiimoilta voidaan jäsentää kiinnostavalla tavalla auki laskostuvia 
kysymyksiä. Onko esimerkiksi suomalaisen metsäyhtiön osakkeisiin 
sijoittavan eläkevakuutusyhtiön kannalta yhdentekevää, millaisia 
vaikutuksia metsäyhtiön toiminnalla on esimerkiksi Indonesiassa 
tai Laosissa? Entä onko unkarilaisen North American Bus Industriesin 
omistajien tai yhtiön globaalia asemaa lujittavan, Budapestissa työs-
kentelevän tuotekehitysinsinöörin tunnettava huolta yhtiön Yhdys-
valtain Alabamassa kokoonpanolinjalla työskentelevän työntekijän 
työtyytyväisyydestä?

Tässä kirjoituksessa tarkastelen kolmea yhteiskuntavastuuseen 
kytkeytyvää teemaa talouden globalisoitumisen näkökulmasta. Nii-
tä läpileikkaavat, erityisesti globalisoitumisesta johdettavissa olevat 
kysymykset voidaan kaikessa monipolvisuudessaan muotoilla seu-
2 Filatov 2002.
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raavan kaltaisiksi. Mihin yhteiskuntaan yhteiskuntavastuu kohdistuu 
ja kiinnittyy, kun talouden prosessit muuttuvat yhä kelluvammiksi 
ja yritykset tähtäävät globaaleihin johtoasemiin sekä läsnäoloon 
kaikilla keskeisillä markkina-alueilla ja kaikissa maanosissa? Onko 
globalisoituvan vastuun näkökulmasta löydettävissä se Ronald Bur-
tin3 rakenteellisten aukkojen teorian mukainen ”kolmas taho”, joka luo 
välttämättömän linkin kahden vaihdantasuhteessa olevan toiminta-
järjestelmän väliin? Entä mikä tai millainen tämä kolmas taho voisi 
olla? Burtin luonnehdinta yrittäjästä linkittävänä toimijana näyttäisi 
palauttavan meidät käsitteellisesti takaisin sosiaaliseen yritykseen 
– tai pyrintöön.

Vastuu ja talouden rajatilat: tutkimuskysymyksiä

Yllä esitetyistä peruskysymyksistä voidaan edelleen johtaa joukko yk-
sityiskohtaisempia kysymyksiä, jotka kohdistuvat ensisijaisesti globa-
lisoituvien suomalaisyritysten rooliin ja niiden saamaan/valtaamaan 
paikkaan uudessa finanssivetoisessa talousmaantieteessä. Mitä niiden 
olisi tehtävä ollakseen hyviä globaaleja yrityskansalaisia? Mikä on nii-
den vastuu suhteessaan yhtäältä Suomeen ja suomalaisiin ja toisaalta 
mihin hyvänsä muuhun territoriaaliseen toimintaympäristöön ja sen 
piirissä elämäänsä eläviin ihmisiin? Näihin kysymyksiin vastaami-
nen ja jo niiden prosessointi yksittäisissä, eri alueellisilla markkinoilla 
läsnäolevissa yrityksissä päätöksiä tehtäessä ja toimintapolitiikkoja 
muotoiltaessa kuuluu kuitenkin nähdäkseni jo yhteiskuntavastuun 
toteuttamisen, ei sitä teoretisoivan keskustelun piiriin.

Yhteiskuntavastuun toteuttaminen on kestävimmällä pohjalla, jos 
se koetaan mielekkääksi tai edes tarpeelliseksi yrityksen tai minkä 
3 Burt 1995.
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hyvänsä muun organisaation omasta näkökulmasta. Näin ollen tä-
män kirjoituksen tehtävä ei voine olla edes yrittää opastaa tai pyrkiä 
vakuuttamaan jotakin hypoteettista ”keskiarvo-organisaatiota” ta-
vasta tai tavoista, joilla se tällaista vastuuta optimaalisesti (tai parasta 
tuottoa vastuuta ilmentäville sijoituksille tavoitellen) toteuttaisi. Sen 
sijaan pyrin tässä tekstissä jäsentämään globaalitalouden rajapintoja 
– tai kansantalouksien välisiä taloudellisia ”rajatiloja” 4 – joilla kysy-
mykset yhteiskuntavastuusta saattavat osoittautua erityisen ongelmal-
lisiksi.

Toisinaan nämä rajatilat ovat konkreettisia kansallisiin rajoihin, 
niiden läpäisevyyteen ja oikeuteen tämän läpäisevyyden kontrol-
liin kytkeytyviä jatkuvasti integroituvan kansainvälisen talouden 
ele menttejä5. Tätä teemaa tarkastelen eurooppalaisen työvoiman 
itä–länsi-muuton näkökulmasta. Usein hyödynnettäväksi tarjoutu-
via rajatiloja aukeaa osana talouden yleistä muutosdynamiikkaa, joka 
muut taa eri (alue)talouksien välisiä suhteita mitattuna niiden edusta-
malla vakaudella tai taloudellisella kasvuvoimalla. Kysymys yritysten 
vas tuusta suhteessa juuri tiettyyn yhteiskuntaan aktualisoituu esimer-
kiksi tilanteessa, jossa laajenevaan maailmantalouteen integroituvat 
teol listuvat yhteiskunnat haastavat vanhat teolliset suurvallat tavalla, 
johon myös viimeksi mainittujen piirissä kehittyneiden rahoitus-
laitosten on oman etunsa vuoksi reagoitava. Tarkastelen asetelmaa 
omassa luvussaan.

Aivan erityinen globalisoitumisen ja yhteiskuntavastuun toteu tu-
misen alue on rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän välinen kehitys-
yhteistyö, jossa taloudellisen liberalismin voimistumisen myötä 
1980-luvulta lähtien on korostunut ajatus kaupasta ja suorille inves-
toin neille suosiollisesta ympäristöstä vastikkeetonta apua toivotta-
vampana yhteistoiminnan muotona. Vastuukysymykset näyttäytyvät 

4 Vrt. Karppi 1999a.
5 Ks. Jovanovic 1998, 124; vrt. Karppi 1998, 127.
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konkreettisesti erilaisten investointien ja niiden edustamien mahdol-
lisesti hyvinkin laaja-alaisen sosioteknologisten paradigmojen hah-
mossa. Tarkastelen ongelman joitakin ulottuvuuksia erityisesti ym-
päristövaikutteisen toiminnan kannalta. Lopuksi pyrin kokoamaan 
esittelemiäni näkökulmia yhteen.

Yritykset maastamuuton filttereinä: vastuu 
Euroopan muutoksista?

Pian ”Euroopan toisen hullun vuoden” – Berliinin muurin kaataneen 
vuoden 1989 – jälkeen käynnistyi läntisessä Euroopassa huolestunut 
kes kustelu sosialismista vapautuneen itäisen Euroopan edustamasta 
uhasta lännen työmarkkinoille. Nyt, vain kymmenkunta vuotta esi-
tet tyjen muuttopainepelkojen jälkeen huoli läntisen Euroopan työ-
voiman riittävyydestä ja saatavuudesta on paikoitellen saanut lähes 
paniikin mittasuhteet. Näkökulmien heilahtelu onkin kuvaava fi-
nanssivetoisen, vuosineljänneksien sykleissä toimivuuttaan arvioivan 
talouden todellisesta kyvystä ”hallita muutosta”. 

Paineet muutosten hallitsemiseksi siirretäänkin mielellään sään-
te ly järjestelmän, siis julkisen vallan harteille. Näin tehdään, on 
kyse sitten ”ylimääräisen”, tulonsiirtoja eli veroeuroja vaativien po-
tentiaa listen maahanmuuttajien pitämisestä rajojen ulkopuolella tai, 
suhdannesyklin seuraavassa käänteessä, ”käyttökelpoisen” ja siten 
työvoiman saatavuusongelmaa lievittävän työvoimareservin siir tä-
misestä niiden sisäpuolelle. Varsinaista vastuullisuutta, niin yksi löä6, 

6 Huomattakoon, että vastuullisen toiminnan kohteeksi ei tämän muotoilun mukaan 
mielletä kansalaista, joka terminä viittaa yksilöitä tiettyjen valtioyhteisöjen jäseniksi 
rajaavaan kategorisointiin ja on siten tietyn (poliittisen) yhteisön yksilölle antama omi-
naisuus.
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kuin yhteiskuntaakaan kohtaan, ei tämä asetelma ilmennä. Lainval-
mistelu pystyy parhaissa tapauksissa reagoimaan erilaisiin yhteiskun-
nallisiin muutosvaatimuksiin hyvinkin nopeasti. Tosin tämä huomio 
on syytä rajata kansalliseen lainvalmisteluun valtioissa, joissa lainval-
mistelukoneisto on ammattitaitoisen ja tehokkaan virkamieskunnan 
käsissä7 ja tilanteisiin, joissa tarvittavista toimenpiteistä vallitsee laaja 
yhteisymmärrys.

Työvoiman liikkuvuudesta puhuttaessa tilanne muuttuu kuitenkin 
ongelmalliseksi. Työvoima on tuotannontekijä ja sellaisena eurooppa-
laisen sisämarkkinapolitiikan ja tästä johtuen edelleen eurooppalaisen 
säädöstämisen intressipiirissä8. Tästä puolestaan seuraa, etteivät esit-
tämäni ehdot lainvalmistelun ja regulaation välityksellä tapahtuvasta 
nopeasta tilanteisiin reagoinnista voine täyttyä. Joudumme uudelleen 
alkuperäisen kysymyksen eteen: kuka ottaa tehtäväkseen ”hallita” 
työvoiman liikkuvuuteen ja erityisesti Euroopan ulkorajat ylittävään 
liikkuvuuteen, sen synnyttämiseen tai hillitsemiseen kytkeytyvät 
muutospaineet? Kuka ottaa kantaakseen siihen kytkeytyvän vastuun 
– ilmiön mittasuhteet huomioidenhan kyseessä on sekä epäkiitolli-
nen että kertaluokaltaan suuri yhteiskuntavastuu.

Hallintapyrkimyksien kohteena olevan, osin potentiaalisen ja 
osin todellisen itä–länsi-muuton erityisenä ulottuvuutena on Euroo-
pan taloudellisen maiseman kuroutumien yhteen yritystasoisten, 
vuo sien 1989 ja 1991 muutoksia seuranneiden ratkaisujen jälkeen. 
Siirtymätalouksille transitio on merkinnyt ensin ”länsiytimisten” 
moni kansallisten yritysten tulemista niiden työmarkkinoille ja sit-
temmin ”itäytimisten”, aktiiviseen kansainvälistymiseen pyrkivien 
yri tysten nousua niiden omasta keskuudesta9. Yhdessä eurooppalai-
7 Tämän ehdon voitaneen elinkeinoelämänkin näkökulmasta katsoa toteutuvan Suo-

messa niin hyvin kuin se ylipäänsä voi toteutua, sillä maan julkinen hallinto arvioitiin 
yhtenä kilpailukyvyn lähteistä tuoreimmassa vertailussa maailman parhaaksi.

8 Vrt. Karppi ym. 2000.
9 Ks. Liuhto (toim.) 2001.
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sen sääntelyn ja muutosten hallinnan ongelmallisuuden kanssa tämä 
globalisaation yleistä logiikkaa noudatteleva integroituminen nostaa 
esiin aivan erityisen kysymyksen: puhummeko määrällisestä vaiko 
sittenkin lähinnä laadullisesta itä–länsi-muuttopaineesta? Entä mikä 
on yritysten rooli ja vastuu asetelmassa, jossa vaaka kallistuukin laa-
dullisen paineen suuntaan? 

Joitakin vuosia sitten tutkimusryhmämme jäsensi tämän ilmiön 
rajoja laajan empiirisen kysely- ja haastattelututkimuksen keinoin10 
neljällä pohjoisen ja keskisen Euroopan siirtymätalouksia edustavalla 
suurella kaupunkiseudulla. Tutkimuksen eräs odotetuista havain-
noista oli potentiaalisten muuttajien iän, koulutustason ja työnanta-
jayrityksen rajat ylittävän verkottumisen huomattava yhteisvaikutus 
vastaajien jo lähes lopulliseksi muuttopäätökseksi muotoutuneen 
muuttohalukkuuden rakentumisessa. Yllättävämpää sen sijaan oli 
vaikutuksen voimakkuus. Koko aineiston tasolla paikannettu lähtö-
päätöksiksi muotoutunut muuttovalmius oli noin kaksi prosenttia, 
eli jokseenkin samaa luokkaa kuin synnyinmaansa ulkopuolella asu-
vien ihmisten osuus koko maailman väestöstä. Keskisen Euroopan 
kohdekaupungeissa monikansallisissa yrityksissä työskennelleistä 
nuorehkoista akateemisesti koulutetuista yli 12 prosenttia eli kuu-
sinkertainen määrä koko aineistoon nähden oli valmistelemassa 
maastamuuttoa11.

Monikansalliset yritykset ja niiden sisäiset työmarkkinat (internal 
labour markets, ILM) on siis nähtävä erityisinä kanavina ja filttereinä, 
joiden kautta nuorta, hyvin koulutettua ja kansainvälistä kokemusta 
saanutta työvoimaa voidaan turvallisesti kuljettaa läntisen Euroopan 
työmarkkinoille. Lisäksi EU on oman sääntelynsä puitteissa ollut ha-

10 Hanke toteutettiin osana Suomen Akatemian Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen 
ohjelmaa. Sen tuloksista ja metodologisista valinnoista ks. esim. Karppi & Rantala 1997 
& 1998; Karppi 1999b; Rantala 2002.

11 Karppi 1999b.
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lukas lisäämään juuri yritysten tekemän, työvoiman tarvetta koske-
van ennakoinnin painoarvoa päätettäessä, kuka on tervetullut muut-
tamaan EU-alueelle ja kuka ei12. Oma ja erityinen, kansainvälistyvän 
ja globalisoituvan yhteiskuntavastuun tematiikan kautta aukeava 
ongelma koskee tämän samaisen työvoiman tarvetta siirtymätalous-
maissa itsessään, niiden pyrkiessä saavuttamaan läntisen Euroopan 
taloudellista suorituskykyä.

Asia voidaan muotoilla erinomaisen haastaviksi kysymyksiksi. 
Millä kaikilla tahoilla on vastuu transition onnistumisesta ja Euroo-
pan mahdollisimman tasapainoisesta kehityksestä? Onko läntisellä 
Euroopalla toiveita tulevasta yhteiskunnallisesta vakaudesta, mikäli 
se tavoittelee naapurialueidensa työvoiman sitä osaa, joka parhaiten 
voisi edistää naapurialueiden kehityksen konvergoitumista EU-alu-
een kehityksen kanssa. Millaisia puitteita tälle vakaudelle ja siihen 
kohdistuviin uhkiin luo eurooppalainen työvoiman liikkuvuutta 
koskeva sääntely ja ovatko finanssimarkkinoiden ehdoilla toiminto-
jaan organisoivat yritykset oikeita toimijoita valikoimaan EU-alueelle 
pääsijät niistä, jotka jäävät ulkopuolelle? 

Samoista lähtökohdista voidaan kysyä, mikä on suomalaisläh-
töisten monikansallisten yritysten vastuu Euroopan edellä kuvatun 
kaltaisesta tasapainoisesta kehityksestä, miten se jäsentyy ja missä se 
realisoituu. Kysymys on relevantti myös yritysten itsensä vakauden 
osalta. EU:ta reunustavilta naapurialueilta lähtöisin olevat, tarpeen 
mukaan EU-alueelle ja sieltä pois siirrettävät ammattilaiset saatta-
vat kehittää aivan erityisen kaltaisen ”joustavan lojaliteetin” sekä 
heitä siirteleviä yrityksiä että tätä siirtelyä sääntelevää järjestelmää 
kohtaan. Tällöin esimerkiksi teollisuusvakoilu ja kansallinen turval-
lisuus – niin ikään yhteiskuntavastuu-problematiikan piirissä olevat 
aihealueet – saattavat nousta oleellisiksi huolenaiheiksi.

12 Karppi ym. 2000.
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Globaalitalouden oikut: vastuu kasvun 
epätasaisesta jakautumisesta?

Maailmantalous koostuu myös nykyisenä globalisaation aikakautena 
yhtäältä kehittyneistä ja voimakkaasti kasvavista ja toisaalta vähem-
män kehittyneistä ja heikkojen kasvuedellytysten alueista. Tämä 
talouden tilallisen rakenteen ominaispiirre ei ole kadonnut kaupan ja 
tuotannon rakenteellisten muutostenkaan myötä. Sen sijaan nykyi-
sen globaalitalouden alueellinen jäsentyminen on aiempaa korostu-
neemmin mosaiikkimainen. Kansallisvaltioiden sekä niiden mukaan 
jäsentyvien kansantalouksien painoarvon heikkeneminen ja sitä 
mukaa ohentunut kansantalouksien tasolla toteutettava taloudellinen 
suunnittelu ja kehittäminen on kasvattanut kehittyneisyyseroja myös 
Euroopan valtioiden sisällä. Teknologisesti ja taloudellisesti vahvim-
pien ydinalueiden naapureina voi nyt olla syvästä rakenteellisesta 
taantumasta kärsiviä aluetalouksia, joiden tulevaa kehitystä koskevat 
odotukset ovat saman suuntaisia globaalin periferian, ei niiden maan-
tieteellisinä naapurina olevien ydinalueiden kanssa.

Edellä mainitut kehityskulut ovat synnyttäneet erityisen globali-
saatiokritiikin lajin teollistuneissa kansantalouksissa. Amerikkalaiset 
William Wolman ja Anne Colamosca nostavat globaalitalouden piir-
teistä esiin erityisesti pääoman ja työvoiman liikkumisen katkenneen 
yhteyden ja kutsuvat ilmiötä puhuttelevasti ”Juudas-taloudeksi”13. 
Lähtökohdiltaan kritiikki on tuttua: investoinnit hakeutuvat uusille 
edullisten tuotantokustannusten alueille siinä missä teollisen maail-
manjärjestyksen syntyessä sekä suorat investoinnit että siirtolaiset eli 
työvoima suunnistivat samoihin kohteisiin: etenkin Yhdysvaltoihin, 
Kanadaan ja Australiaan mutta myös eteläiseen Amerikkaan ja Ete-
lä-Afrikkaan. Nyt erityisesti pohjoisamerikkalaiset ovat joutuneet 

13 Wolman & Colamosca 1997.
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kohtaamaan aikojen muutoksen ja globaalitalouden avautumisen tuo-
mien  kilpailevien investointikohteiden asettaman haasteen. Wolma-
nin ja Colamoscan osoittama seuraus tästä on pääomaintensiivisyy-
den putoaminen amerikkalaisessa tuotannossa14. 

Wolmanin ja Colamoscan tarkastelema ilmiö on kehittyneiden 
markkinatalouksien piirissä yleisempikin, mutta ei tulkinnoiltaan 
mitenkään yksiulotteinen. Pääomaintensiivisyyden väheneminen 
kertoo osaltaan talouden palveluvaltaistumisesta ja osaamispanosten 
merkityksen vahvistumisesta tuotannontekijöinä. Tältä osin kyse 
on useimmissa kehittyneissä talouksissa suorastaan tavoiteltavasta 
muutoksesta. Toisaalta on realistista olettaa, että vain osa kehitty-
neiden talouksien työvoimasta kykenee täysipainoisesti toimimaan 
osaamisintensiivisen talouden palveluksessa. Tällöin ”kansalaisistaan 
vastuullisen talouden” rakenteeseen kuuluisivat myös perinteiset teol-
li set toimialat. Ne edellyttävät toisenlaista osaamista, koulutusta ja 
opitun sisäistämistä kuin edellytetään Robert B. Reichin15 runsas 
vuosikymmen sitten päivittäiseen työelämän muutoksia koskevaan 
keskusteluun nostamilta, talouden ja kulttuurin prosessien tietosisäl-
löillä operoivilta symbolianalyytikoilta.

Globaalitaloudessa arvoketjut, tuotantoprosessien eri vaiheet, veny-
vät yksittäisten hyödykkeidenkin osalta helposti maailmanlaajuisiksi. 
Kaupan vapauttaminen, investointien ja immateriaalioikeuksien 
suojaaminen sekä hyvien, edellä esitettyjä seikkoja tukevien hallinto-
käytäntöjen leviäminen niin taloudellisen integroitumisen kuin 
kehitysyhteistyönkin keinoin yhä uusiin yhteiskuntiin ovat erityisen 
oleellisia globaalien arvoketjujen mahdollistajia. Kehityksen myötä 
kokonaiset toimialat, esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusteollisuus, ovat 
joutuneet uhanalaisiksi Suomen kaltaisissa talouksissa. Samalla käsi-
14 Ibid., 77–78.
15 Ks. Reich 1992, osa 3: ”The rise of the symbolic analyst”, erityisesti symbolianayytikkojen 

koulutusta koskevat luvut 18 ja 19, s. 225–240.
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tys maailmantalouden jakautumisesta yhtäältä rikkaaseen – käytän-
nössä kauttaaltaan rikkaaseen – ja hyvinvoivaan pohjoiseen ja toisaal-
ta köyhään – siis leimallisesti köyhään – etelään on horjunut. 

Globaalien teknologiajohtajien menestyksen varassa hyvin toi-
meentulevat talousytimet ovat edelleen keskittyneet rikkaaseen poh-
joiseen, mutta niiden niinikään pohjoiset naapurialueet ovat saatta-
neet joutua oikaisemattoman rakennekriisin kouriin niiden teollisen 
pohjan rapauduttua uuden globaalin kilpailun oloissa. Vakiintunut 
malli maailmantalouden vakaiden ydinalueiden ja niiden puolesta 
suhdannevaihtelujen (kielteiset) vaikutukset vastaanottavien ja niihin 
riippuvuussuhteessa olevien tuotannollisten alihankinta-aluei den 
keskinäisestä sijainnista on siis perusrakenteeltaan muuttunut. Sa-
malla ovat uuden harkinnan kohteeksi joutuneet ajatukset näiden 
talouksien vuorovaikutuksesta sekä siitä, millaisten käsitteellisten 
kehikkojen – esim. kansallisvaltio, kansantalous, eurooppalaiset yh-
teistoiminta-alueet – puitteissa tämän vuorovaikutuksen muotoihin 
olisi pyrittävä vaikuttamaan. 

Näiden haasteiden edessä voidaan jälleen kysyä, millaiseen valoon 
asettuu suomalaisytimisten yrityksien erityinen Suomeen ja suoma-
laisiin kytkeytyvä yhteiskuntavastuu. Keskeinen parametri tässäkin 
yhteydessä on eri yhteiskuntien erilainen demografinen transitio, joka 
pohjoisen kehittyneiden teollisuusvaltioiden näkökulmasta merkitsee 
erityisesti väestön ikääntymistä ja siten huoltosuhteen muuttumista 
jatkuvasti epäedullisemmaksi. Onko esimerkiksi suomalaisten elä-
keturvasta vastaavien toimijoiden hakeuduttava – riskejäkin ottaen 
– globaalitalouden nopeimmin kasvaville alueille ja pyrittävä kotiut-
tamaan sieltä sijoitustuottoja kotimaisten eläkevastuiden kattamisek-
si? Mitä tällainen portfoliosijoitusten laajamittainen tulo vastikään 
teollistuneiden talouksien sijoitusmarkkinoille voi saada aikaan? 

Näköpiirissä onkin mitä ilmeisimmin uusia, esimerkiksi Indone-
sian 1990-luvun puolivälin jälkeisen kehityskulun toistavia ylikuu-
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menemisen muotoja kolmannen maailman teollistuvissa talouksissa. 
Tällöin nähdään, mitkä sijoittajatahot ovat taitavimpia operoimaan 
näillä uuden finanssitalouden raja-alueilla ja hallitsemaan niillä 
sovellettavat pelisäännöt. Menestyksen karttuessakin joudutaan 
kysymään, ovatko esimerkiksi kotimaisten asiakkaidensa eläketur-
vasta vastuussa olevat suomalaiset instituutiot vastuussa myös sijoi-
tuskohteidensa kotiyhteiskuntien vakaasta kehityksestä voimallisiksi 
vedätettyjen suhdannevaihtelujen mahdollistamien huomattavien 
tuottojen sijasta. Mahdollisuuksien rajoissa voisi siis hyvin olla uuden-
tyyppinen, finanssivälitteinen ja globaalille teknologiajohtajuudelle 
rakentuva ”uuskolonialistinen” suhde ikääntyvien osaamisintensiivis-
ten talouksien ja vastikään teollistuneiden talouksien välillä.

Kehityshankkeet ja ympäristömuutokset: vastuu 
ennakoimattomasta?

Globaalitalouden vaikutukset alueiden välisten suhteiden jäsenty-
miseen näkyvät myös kehitysyhteistyön alalla, kuten edellisessä 
luvussa jo mainitsin. Esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyöpolitiikka 
on linjattu yhä voimakkaammin osaksi maan yleistä ulkopolitiikkaa 
yhdessä sen turvallisuus- ja kauppapoliittisten komponenttien kans-
sa16. Asetelmassa ei periaatteessa ole mitään uutta, sillä kauppa- ja 
teollisuuspoliittisilla tavoitteilla on ollut kiistaton sijansa suoma-
laisessa kehitysyhteistyössä koko sen historian ajan. Sen on viime 
vuosikymmenen aikana kuitenkin tehnyt aiempaa arkaluontoisem-
maksi erilaiset kansakuntien väliseen vuorovaikutukseen sisältyvät 

16 Karppi ym. 2003.
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”globaalin vastuun” teemat, joita myös kehitysyhteistyön käytännön 
toteuttamisen olisi heijastettava. 

Vahvimmassa institutionaalisessa ja kansainvälistä yhteisöä vel-
voittavassa muodossaan tämä globaalin vastuun tavoittelu ilmenee 
esimerkiksi ilmaston lämpenemistä torjumaan laadittuna kansain-
välisenä ilmastosopimuksena sekä sopimuksina biodiversiteetin eli 
luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja aavikoitumisen estämisenä. 
Kehitysyhteistyön viimekätisenä tavoitteena on yhä köyhyyden pois-
taminen eli kääntäen vaurauden lisääminen sekä talouden institutio-
naalista pohjaa että tuettavien yhteiskuntien konkreettista infrastruk-
tuuria vahvistamalla. Edellä kuvatut sopimusjärjestelyt viitoittavat 
kuitenkin aivan erityisen ”globaalin vastuun tien” tämän tavoitteen 
toteuttamiseksi: vaurautta luotaessa hyväksyttävinä keinoina ei pide-
tä toimenpiteitä, jotka asettuvat ristiriitaan esimerkiksi ilmasto- tai 
biodiversiteettitavoitteiden kanssa. 

Näistä lähtökohdista ei olekaan yllättävää, että ympäristövai-
kutuksia aiheuttavat investoinnit kolmanteen maailmaan ja niihin 
liittyvät vientiluottopäätökset ovat joutuneet erityisesti kansalaisjär-
jestöjen harjoittaman silmälläpidon kohteiksi. Pyrittäessä kuromaan 
umpeen kehittyneisyyskuilua apua antavien ja sitä vastaanottavien 
talouksien välillä ollaan usein tekemisissä luonnonympäristöön 
varsin voimakkaasti vaikuttavien hankkeiden kanssa. Esimerkkeinä 
tästä ovat erilaiset energia- ja erityisesti sähkövoimahankkeet sekä 
liikenne- ja kuljetusinfrastruktuuriin/järjestelmiin liittyvät inves-
tointihankkeet.

Periaatteessa globalisaatio avaa kiistattomia mahdollisuuksia ke-
hittyneisyyserojen umpeen kuromiselle. Tyypillinen globalisaation 
tätä ominaisuutta kuvaava iskulause on ”more trade, less aid”, joka 
voitaisiin tulkita vaatimukseksi sekä reilusta kaupasta että kaupan 
vapautta uhkaavan sääntelyn lieventämisestä. Globalisaatio edustaa 
kuitenkin myös uhkia. Niistä eräs keskeisimmistä kulminoituu kysy-
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mykseen siitä, millä perusteilla kauppavetoista kehitystukea olisi vie-
tävä kohteisiin. Erityistapauksena tällöin ovat alueelliset järjestelyt, 
jotka aiheutuvat eritahtisesta kehityksestä kolmannessa maailmassa. 
Osa sen talouksista, kuten edellisessä luvussa esitin, teollistuu muita 
nopeammin. Tällöin sen tarpeet ja jo kerryttämät resurssit saavat 
suhteellisesti huomattavan alueellisen painoarvon. 

Kuvatusta asetelmasta voidaan johtaa joukko kysymyksiä. Mil-
laiseen rooliin ja asemaan joutuvat esimerkiksi Kaakkois-Aasian no-
peasti teollistuvien taloustiikereiden hitaammin kehittyvät naapurit? 
Hallitaanko teollistumisen riskit rajujen rakennemuutosten ravistel-
lessa kokonaisia talousalueita ja niitä muodollisesti jäsentäviä mutta 
muutoksien pyörteissä helposti liian hitaiksi reagoijiksi osoittautuvia 
taloudellisia liittokuntia, kuten ASEAN17? Autetaanko hitaamman 
kehityksen maita kansainvälisellä avulla? Millaisiin riskikeskittymiin 
ne tulevat vedetyiksi? Lopulta päädytään niinikään kysymykseen 
siitä, mikä on kehitysyhteistyön ja sen puitteissa toteutettavan, avus-
tavien maiden teollisuus- ja yleisiä ulkopoliittisia intressejä palvelevan 
toiminnan puitteissa jäsentyvä vastuu tukea vastaanottavien talouk-
sien ja niitä ympäröivien alueiden muutoksista.

Kompleksisten sosioteknologisten järjestelmien istuttaminen uu-
siin ympäristöihin niiden ulkopuolelta on aina riskialtista. Tästä joh-
tuen nykyisessä kehitysyhteistyössä korostuvat erilaisten pro sessien 
hallintavalmiuksien parantaminen, parempiin yhteiskunnallisiin 
käytäntöihin tähtäävistä demokratiasta ja hyvästä hallinnosta alkaen. 
Paineet konkreettisempien tulosten saavuttamiseksi ja taloudellisesti 
hyödynnettävissä olevien linkkien luomiseksi ovat kuitenkin suuret 
erityisesti alueilla, joiden potentiaali esimerkiksi suomalaisen tekno-
logiavetoisen teollisuuden alihankkijana mutta myös energiaintensii-
visten prosessien sijoituskohteina on huomattava. Tästä viimekädessä 
17 Esim. The Economist kuvasi marraskuussa 2002 globaaliksi kasvualueeksi mielletyn 

Kaakkois-Aasian valtioiden eritahtisen taloudellisen kehityksen synnyttämää hajautu-
mista osuvasti artikkelissaan ”Every man for himself ”.
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on kyse puhuttaessa kehitysyhteistyön nivomisesta osaksi yleistä kan-
sainvälisten suhteiden hallintajärjestelmää globaalitaloudessa.

Ratkaisujen seuraukset ovat ymmärrettävästi suhteessa tehtä vien 
ratkaisujen luonteeseen. Alihankintaketjut edellyttävät toimivia logis-
tisia järjestelmiä ja energiaintensiivisten toimintojen sijoittelu toimivia 
energiajärjestelmiä. Nämä puolestaan edellyttävät investointeja koh-
teisiin, jotka yhdessä muodostavat edellä luonnehtimiani kompleksi-
sia sosioteknologisia järjestelmiä: väyliä, liikenteen hallintaa, voima-
laitoksia, siirtoverkkoja, riskinhallintaa. Potentiaaliset ongelmat ovat 
suoraan verrannollisia hankkeen volyymiin ja usein mittasuhteiltaan 
erittäin vaikeita hahmottaa. Suurten patohankkeiden ekologiaa käsit-
televässä teoksessaan Silenced rivers Patrick McCully18 lainaa Penn-
sylvanian osavaltion patoturvallisuudesta vastaavan johtajan Joseph 
Ellamin lausumaa, jonka mukaan ihmisen aikaansaannoksista vain 
ydinvoimaloilla on suurempi tuhopotentiaali kuin suurilla padoilla. 
Kuitenkin esimerkiksi Mekong-joella suuria patohankkeita on val-
misteilla kaikkiaan runsaan 4 000 kilometrin matkalla jopa 50.

Mekongin laakson tulevaan potentiaaliin kasvavan ja teollistuvan 
Kaakkois-Aasian ytimessä kohdistuu huomattavia intressejä ja odo-
tuksia. Kuitenkin tuon potentiaalin valjastaminen käyttöön alueen 
jokiekosysteemiin puuttuvilla laajamittaisilla järjestelmillä saattaa 
huonosti hallittuna päästää kerrotun tuhovoiman valloilleen. Oma 
ongelmakokonaisuutensa on joen muutosten ja paikallisyhteisöjen 
siihen kytkeytyvien päivittäisen selviytymisen välinen suhde, jossa 
korostuvat vaikeudet sovittaa yhteen19 erilaisia toimintoja ja niiden 
mahdollistamia tapoja käyttää niukkoja resursseja. 

18 Patoturvallisuutta, patohankkeiden kytkentöjä ympäristönsuojeluun ja ihmisoikeuksiin 
sekä aihepiiriä koskevia kirjoituksia käsitellään laajasti esimerkiksi International Rivers 
Networkin sivuilla http://irn.org.

19 Tämän fit/compatibility-problematiikan luonteesta ks. lähemmin Karppi ym. 2003.
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Globalisoituvan yhteiskuntavastuun osalta asetelma johdattaa 
meidät jälleen uuden kysymyksen eteen. Miten olisi ”vastuullista” 
toimia esimerkiksi seuraavassa tilanteessa? Oletetaan, että tietyn 
ekosysteemin toimintaan puuttuvan suuren patohankkeen keskeisenä 
pontimena on teollistuneiden valtioiden intressit ja näiden taloudel-
lisen panostuksen mahdollistama hanke. Padon toimimattoman hal-
lintajärjestelmän, riittävän ylläpidon puutteen tai rakennusaikaisen 
virheen perusteella tapahtuu laaja-alainen ympäristökatastrofi (tulva, 
sedimentoituneen lietteen liikkeellelähtö, pohjavesien suolaantumi-
nen, …) tiheästi asutulla alueella. Syntyy pakolaisaalto.

Vastuullinen kysymys kuuluu: kuka vastaa seurauksista? Seuraa-
va, astetta vaikeampi ja erityisesti ”globaalin yhteiskuntavastuun” 
toteutumisen kannalta relevantti kysymyssarja voitaisiin muotoilla 
seuraavasti. Mikä ja missä on ongelman vastaanottava ja sen ”hoita-
va” yhteiskunta? Missä roolissa katastrofien synnyssä ovat esimerkiksi 
ilmastosopimuksesta johdettavat ”puhtaan kehityksen mekanismin” 
(CDM20) piirissä olevat hankkeet? Entä kuinka hankkeisiin ryhdyt-
täessä ollaan taloudellisiin arvioihin osattu sisällyttää kysymykset 
biodiversiteetistä ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksista valita oma 
kehitystiensä? Lopulta, mihin yhteisöihin (ja mihin yhteiskuntiin) 
globaalin ajan yhteiskuntavastuu tässä tapauksessa kantaa? 

Kysymykset ovat epätoivoisen ja suorastaan epätodellisen vaikeita 
vastattavaksi, enkä edes ole esittänyt niitä kuten en kaikkia mui-
takaan tässä artikkelissa esittämistäni provosoivista kysymyksistä 
ensisijaisesti yksilöidyn vastauksen etsimistä varten. Niiden tarkoitus 
on toisaalla, osoittamassa, että elämys- ja mielikuvataloudessa organi-
saatioajattelun perinteisen rationaalisuuden rajat ovat liian ahtaat, ne 
eivät kanna alueelle, jolla joudutaan ottamaan kantaa siihen, mikä on 

20 Näihin ei toistaiseksi voi sisällyttää patohankkeita, mutta tiettävästi energiayhtiöt ja 
voimalaitosteollisuus kampanjoivat voimakkaasti niiden CDM-kelpoisuuden puolesta. 
Vasta-argumenteista ks. esim McCully 2002.
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”situa tionaalisesti” oikein, oikein globaalin järjestelmämme eri alueil-
la, eri tilanteissa, erilaisten riippuvuussuhteiden vallitessa. Näissä pää-
töksentekoasetelmissa joudumme Martin Albrowin21 lailla kysymään, 
onko organisaatioilla tunteet, jotka vievät sen päätöksentekovalmiudet 
puhtaan rationaalisuuden tuolle puolen. Tästä nähdäkseni on kyse 
puhuttaessa vastuun ja vastuullisuuden globaaleista ulottuvuuksista, 
sen toteutumisesta erilaisissa tiloissa.

Ylösalaisinajattelua22: vastuu keskustelun 
jatkumisesta

Tämän kirjoituksen missiona on ollut jäsentää globaalitalouden 
rajapinnoilla tavattavia, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteis-
kuntavastuun toteuttamista haastavia ilmiöitä. Pyrkimyksenä ei siis 
ole ollut antaa ohjeita tai neuvoja etenkään vastuukysymysten kanssa 
päivittäin kasvokkain joutuville yrityksille. Korvaankin tällaisia neu-
voja sisältävät päätelmät jatkaen valitsemallani linjalla ja esitän vielä 
pari epäortodoksista kysymystä.

Ensimmäinen niistä koskee kysymystä suomalaisen tuloverotuk-
sen ”oikeasta” tasosta. Suomalaisethan, toistuvasti asiasta kysyttäessä, 
ilmoittavat arvostavansa veroeurojen tuomia julkisia palveluja. Tavan-
omainen väittely kansalaisten verorasitteesta voidaan Charles Han-
dyn mainostamaan ”ylösalaisinajatteluun” tukeutuen jakaa palasiinsa 
hieman totutusta poiketen: Verotuksen tason lisäksi voidaan puhua 
yhtälön toisesta muuttujasta, palkkatasosta, josta tietty suurempi tai 
pienempi osuus otetaan menojen kattamiseksi. Pienistä keskimääräi-

21 Albrow 1997.
22 Ks. Handy 1991, 279–281
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sistä tuloista on otettava suhteellisesti enemmän kuin suurista, mikäli 
kollektiiviseen kulutukseen, halutun julkisen tai julkisesti tuetun pal-
ve lun tuottamiseen, halutaan sama määrä rahaa.

Ajatus on perinteisten oppien mukaan helppo tyrmätä Suomen 
kansainvälistä kilpailukykyä vaarantavana. Toisaalta sen tyrmäämi-
nen peittää toisen kysymyksen: millä Suomen kaltaisen kehittyneen 
talouden globaali kilpailukyky pitäisi ostaa? Voimmeko lähtökohtai-
sestikaan olla hintakilpailumaa – tuotannontekijämme, teollisuuden 
energiaostoja lukuun ottamatta, kun aina arvioidaan kilpailijoitam-
me hintavammiksi. Suomea pidetään eräänä maailman kilpailu-
kykyisimmistä talouksista. Tämä suurelta osin tulkinnanvarai nen 
asema on altis heilahteluille, mutta lähtökohtaisesti voidaan olettaa, 
että monet keskeiset fundamentit kertovat Suomella olevan tiettyjä 
globaalissa kilpailussa vahvuuksiksi nousevia ominaisuuksia. Ylös–
alaisin-ajattelu haastaa meidät miettimään, mitä me suomalaiset 
vanhenevana ja vähenevänä mutta yhä osaavampana kansakuntana 
parhaimmillaan voisimme saada aikaan osana globaalia taloutta. 

Viimeinen epäsovinnainen kysymys koskee Suomea suhteessa 
Saksan käsillä olevaan lamaan. Uuden, finanssivetoisen globaalin 
talouden on sanottu mullistavan perinteiset talouden toimintaa 
kos kevat mallit. Kuitenkin esitettäessä tulevaa kehitystä koskevia 
arvioita turvaudumme ensimmäisenä mennyttä kehitystä kuvaaviin 
tilastoihin. Kauppasuhteet toki muuttuvat verkkaisesti, suhteessa nii-
den luomiseen ja ylläpitoon käytettyihin resursseihin ja unohtamatta 
kan nattavan kaupankäynnin institutionaalisia edellytyksiä. Tämä ei 
kuitenkaan sulje pois sitä, että eri talouksien keskinäiset niin laadul-
liset kuin määrällisetkin kauppa- ja muut taloussuhteet muuttuvat, 
minkä lisäksi kasvava osa kansantalouksien välisestä ulkomaankau-
pasta on muuttunut monikansallisten yritysten sisäiseksi kaupaksi.

Edellä esitetyn perusteella on syytä kysyä, katsommeko globaali-
taloudessakin olevamme ajopuu, Saksaan ja sen kehitykseen ikuisesti 
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sidoksissa oleva satelliitti vailla kykyä valita oma suuntamme? Mikäli 
näin on, on meiltä ehkä jäänyt jotakin ymmärtämättä maailmanlaa-
juisesti toimivien yritysten täplittämän verkottuneen talouden luon-
teesta. Toisaalta valmius oman suunnan valintaan edellyttää sitä, että 
arvioidun kilpailukykyisyytemme takana on todellista substanssia. 
Tällainen vaatimus operoimisesta oikeita käsitteitä käyttäen, oikei-
siin asioihin viitaten ja oikeita päätelmiä kohti pyrkien suuntautuu 
organisaatioidemme ”tiedollisesti eettiseen” kestävään toimintaan 
niiden määritellessä roolejaan globaalin järjestelmän osina. Sellaisena 
vaatimus voitaisiin jopa nostaa organisaatioiden uuden yhteiskunta-
vastuun kognitiiviseksi kattoteemaksi.
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KIRJOITTAJATIEDOT

HTT, YTM, FM Ari-Veikko Anttiroiko on kunnallispolitiikan 
ma. professori ja dosentti Tampereen yliopiston Kunnallistieteiden 
laitoksella. Hän on myös Tietoyhteiskuntainstituutin johtoryhmän 
jäsen ja kuuluu mm. Electronic Government -aikakauslehden toimi-
tuskuntaan. Anttiroiko on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja teoksia 
erityisesti kunnallistieteiden perusteisiin, globaaliin hallintaan, osaa-
miskeskittymien väliseen kilpailuun sekä sähköiseen hallintoon ja 
e-demokratiaan liittyvistä kysymyksistä.

VTT Seija Ilmakunnas on toiminut Eläketurvakeskuksen tutki mus-
päällikkönä vuodesta 2002 lähtien. Tätä ennen hän on työskennel-
lyt mm. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Palkansaajien 
tut kimuslaitoksessa ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa. Tut ki-
mus toiminnassaan hän on keskittynyt työmarkkinoihin ja jul ki seen 
talouteen.

KTT Raija Järvinen on vakuutustieteen professori Tampereen yli-
opistossa vuodesta 2001 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt mm. 
Kuluttajatutkimuslaitoksessa tutkimuspäällikkönä sekä Tampereen 
yliopistossa vakuutustieteen yliopettajana, markkinoinnin tunti-
opettajana ja tutkijana. Hänen työuransa sisältää myös 12 vuoden 
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kokemuksen vakuutus- ja rahoitusalalla esimies- ja asiantuntijateh-
tävissä. Järvinen on kirjoittanut ja toimittanut useita oppikirjoja liit-
tyen palveluihin ja/tai finanssialaan. Hänen tutkimusalueitaan ovat 
palvelut, sähköinen liiketoiminta, kanavat ja kuluttajat vakuutus- ja 
finanssikontekstissa.

Pääjohtaja KTM Asmo Kalpala on Tapiola-ryhmän hallitusten pää-
toiminen puheenjohtaja vuodesta 1987 lähtien. Hän on myös toimi-
nut Tapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajana. Hänen 
uransa vakuutusalalla monipuolisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä 
alkoi vuonna 1978 Aura-yhtiöissä. Katkoksen vakuutusalaan toi 
työ taloushallinnon johtajana Metsäliitto-yhtymässä ja Metsä-Serla 
Oy: ssä vuosina 1984–1987. Kalpalalla on lukuisia luottamustoimia, 
joista mainittakoon Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, LTT-
Tutkimus Oy:n, Suomen Kulttuurirahaston, YIT-Yhtymä Oyj:n ja 
M-real Oyj:n hallitusten jäsenyydet sekä Elinkeinoelämän Valtuus-
kunnan EVAn varapuheenjohtajuus.

HT Ilari Karppi työskentelee Tampereen yliopiston aluetieteen 
pro fessorina, virkavapaalla Pohjoismaiden ministerineuvoston alai-
sesta Nordregio-tutkimuslaitoksesta (Tukholma). Hän on tutki-
nut yhteiskunnan rakenteellisia muutoksia ja niiden heijastumista 
alue kehityksen dynamiikkaan läntisessä ja keskisessä Euroopassa, 
Venäjällä sekä kehitysmaaympäristössä. Vuonna 2000 hän toimitti 
yhteispohjoismaisen teoksen alueellisen kehittämispolitiikan tulevai-
suushaasteista.

FK Carin Lindqvist-Virtanen toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
vakuutusosaston neuvottelevana virkamiehenä vastuualueenaan 
vakuutustoiminnan yleinen kehitys erityisesti sosiaalivakuutuksen 
osalta. Ennen siirtymistään ministeriöön hän työskenteli työeläkeva-
kuutusyhtiö Eläke-Varmassa noin 15 vuotta. 
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Pääjohtaja KTT Kari Neilimo aloitti elokuussa 2002 Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunnan pääjohtajana ja hallituksen puheenjohta-
jana. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Tampereen yli opistossa 
liiketaloustieteen professorina ja laskentatoimen apulaisprofessorina, 
Lapin korkeakoulussa liiketaloustieteen professorina sekä Lappeen-
rannan teknillisen korkeakoulun liiketaloustieteen pro fessorina 
(kauppatiede). Hänellä on lukuisia luottamustoimia, joista mainit-
takoon Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston 
jäsenyys, Kaupan Keskusliiton hallituksen jäsenyys sekä Keskus-
kauppakamarin valtuuskunnan ja hallituksen jäsenyys. 

VTM (sosiologia) Reijo Ollikainen toimii viestintäjohtajana Eläke-
turvakeskuksessa. Aiemmin hän on ollut mm. johtajana Vakuutusyh-
tiöiden Keskusliitossa (yhteiskuntapolitiikka ja tiedotus) sekä 1980-
luvulla pääministereiden Koivisto ja Sorsa erityisavustajana. Hän on 
Työeläke-lehden ja aiemmin Vakuutussanomien päätoimittaja ja toi-
mittanut kirjan Riskit ja riskienhallinta (Tampere University Press).

KTT Arto Suominen on ollut liiketaloustieteen, johtamisen ja or-
ganisoinnin lehtori Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1986 
lähtien. Hän on myös riskienhallinnan dosentti Lappeenrannan tek-
nillisessä yliopistossa. Hänen aikaisempia virkasuhteitaan ovat olleet 
mm. apulaisprofessori Vaasan korkeakoulussa (nykyisin yliopisto) 
vuosina 1986–1988 ja apulaisprofessori Tampereen yliopistossa vuo-
sina 1989–1991. Hänen uusin oppikirjansa käsittelee riskienhallintaa 
(WSOY 2003).

VTT Eila Tuominen on ollut Eläketurvakeskuksen palveluksessa 
vuodesta 1974 lähtien ja johtavana tutkijana vuodesta 1997 lähtien 
erityisenä vastuualueena sosiaalipoliittinen tutkimus. Ennen Eläke-
turvakeskukseen tuloaan hän toimi tutkijana Espoon kaupungin 
palveluksessa. Hänen tärkeimmät julkaisunsa ovat: Elämänmuu-
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tos ja muutoksen hallinta (väitöskirjatyö 1994) ja Muuttuva työ ja 
eläketurva julkaisun -toimitustyö (2001). Hänen tärkeimmät luot-
tamustehtävänsä ovat: Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan neuvottelukunnan jäsen vuodesta 1996 lähtien 
(TUKE-neuvottelukunta) ja neuvottelukunnan kansainvälisen jaos-
ton jäsen.


