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Tutkimuksen kantavana teemana on talouden ja moraalin yhteensovittaminen: 
sijoittamista tarkastellaan pääasiassa moraalifilosofisesta näkökulmasta, mutta myös 
sosiologialle annetaan jalansija. Tutkimus on poikkitieteellinen ja siinä käytetään 
käsiteanalyyttistä tutkimusotetta. 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa sijoittamisen moraalimalli, joka valaisee 
eettistä sijoittamista. Sijoittamisen moraalimallissa yhdistyvät taloustietiede ja 
moraalifilosofia. Ajatuksena on se, että sijoittamisen moraalimallia voidaan käyttää 
ajattelun apuvälineenä, kun pohditan sijoittamisen moraalia.   
 
Tutkimuksen alatavoitteina on luoda uusi käsite postmoderni mahdollisuus ja määrittää 
käsite eettinen sijoittaminen uudella tavalla. Postmoderni mahdollisuus on sosiologinen 
näkökulma eettiseen sijoittamiseen. Postmodernilla mahdollisuudella tarkoitetaan sitä, 
että yksilöityminen johtaa yhteisöllisyyteen. Se on peruste eettiselle sijoittamiselle. 
Eettinen sijoittaminen taas määritetään sijoittamiseksi, jossa talous ja moraali tietoisesti 
yhdistetään siten, että talous alistetaan moraalille. 
 
Sijoittamisen moraalimalli osoittaa, kuinka moraaliteorioista voi olla hyötyä, kun 
pohditaan sijoittamisen moraalia. Postmoderni mahdollisuus on uusi käsite 
taloustieteeseen ja se omalta osaltaan laajentaa taloustieteen rajoja. Tutkimuksessa 
esitetty määritelmä eettisestä sijoittamisesta taas osoittaa yksiselitteisesti eron tavallisen 
ja eettisen sijoittamisen välillä. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Kaiken alku 

 

Sijoittaja voi joko antaa köyhälle leipää tai ryöstää sen – sijoittamalla. Siksi 

sijoittaminen ei ole vain sijoittamista: sijoitustoiminnalla on maailmanlaajuiset 

seuraukset. Sijoittaminen merkitsee aina eettistä kannanottoa (Delphi International 

1997). Vai onko asia niin yksinkertainen, että sijoittaminen on vain sijoittamista? 

 

Ajatus siitä, että sijoittaminen ei ole vain sijoittamista, perustuu siis oletukseen 

sijoitustoiminnan maailmanlaajuisista seurauksista. Giddensin (1995, 85) mukaan 

kulutusvalinnat vaikuttavat jonkun toisella puolella maailmaa asuvan toimeentuloon, ja 

ne voivat myös osaltaan nopeuttaa ekologista rapautumista, millä taas on potentiaalisia 

seurauksia koko ihmiskunnalle. Tämä vahva ja kiihtyen voimistuva keskinäisyhteys 

arkisten tapahtumien ja globaalien seurausten välillä sekä sen kääntöpuoli, globaalitason 

järjestyksen vaikutus ihmisten elämään, muodostavat uuden avainkysymyksen 

maailman tilasta. 

 

Jokainen ihminen tekee jokaisella valinnallaan joka hetki politiikkaa, jolla on globaalit 

seuraukset (Panula 1999, 332). Ihmisen tulisi vastata teoistaan, mutta siihen ihminen ei 

kykene. Globalisaatio on niin verkottunut, että yksittäisen ihmisen on vaikea tietää mikä 

vaikuttaa mihinkin. Jos asiaa alkaa pohtia tarkemmin, päätyy helposti päätelmään, että 

kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tästä taas seuraa se, että ihminen on tilanteessa, jossa on 

lähes mahdotonta olla toimimatta väärin.  

 

Talouden ja moraalin suhde on viime vuosina nostettu esille monesta näkökulmasta. 

Yritystoiminnalla on ikäviä sivuvaikutuksia, kuten ympäristön saastuminen ja 

ihmisoikeuksien polkeminen. Ihmiset ovat ajautuneet paradoksiin, jossa kaikki haluavat 

suojella luontoa, mutta jokainen silti tuhoaa sitä. Taloutta koskevalle eettiselle 

pohdinnalle näyttäisi olevan suuri tarve (Björkstrand & Vartia 2003, 3). 
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Eettinen sijoittaminen on yksi tapa tuoda talouteen moraalinen ulottuvuus. Ajatus on 

kaunis. Jos kaikki sijoittaisivat vain hyviin yrityksiin, niin maailmassa ei olisi pahoja 

yrityksiä. Tämä on epärealistinen ajatus. Sen sijaan realistista on, että ihmiset ottaisivat 

entistä enemmän huomioon moraalin tehdessään sijoituspäätöksiä. Tällöin kenties 

pahoja yrityksiä olisi nykyistä vähemmän, tai ainakaan ne eivät olisi niin pahoja kuin 

nyt, tai toisin päin: kenties hyviä yrityksiä olisi nykyistä enemmän, ja pahat yritykset 

olisivat parempia kuin nyt. 

 

Eettistä sijoittamista käsittelevien kirjoitusten yksi keskeinen ongelma on se, että niissä 

on tapana alistaa moraali taloudelle, tai ainakaan niissä ei alisteta taloutta moraalille. 

Esimerkiksi Könnölä ja Rinne (2001) alistavat moraalin taloudelle, kun he vaativat 

yhteiskunnallisen vastuullisuuden tarjoamien liiketoiminnallisten etujen ymmärtämistä 

ja sijoitusten kannattavuuden korostamista suhteessa siihen, että pyrittäisiin sijoittamaan 

vain eettisesti hyväksyttyihin kohteisiin. Sparkes (2001) taas vaatii eettisessä 

sijoittamisessa talouden ja moraalin yhdistämistä, mutta hänkään ei alista taloutta 

moraalille. 

 

Taloustieteessä yleinen suhtautuminen talouden ja moraalin suhteeseen on se, että 

moraali alistetaan taloudelle. Esimerkiksi Takalan (2000, 2004) ja Teollisuuden ja 

työnantajain keskusliiton (TT), eli nykyisen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) (2001, 

2004) näkemykset yrityksen vastuullisesta toiminnasta ovat yrityskeskeisiä: ne 

molemmat korostavat vastuullisuutta kilpailutekijänä. Molemmissa näkemyksissä 

moraali alistetaan taloudelle. 

 

Panula (1999, 12) toteaa, että taloutta ja moraalia on vaikea saada yhtä aikaa, koska 

vettä ja tulta on hankala kuljettaa samassa terässangossa. Kujalan (2001, 192) mielestä 

tämän vastakkainasettelun purkaminen vaatii paneutumista sekä käsitteellisellä että 

käytännön liiketoiminnan tasolla. Tutkijat ja johtajat tarvitsevat käsitteitä ja työkaluja, 

jotka sisältävät sekä moraalisen että taloudellisen ulottuvuuden. Liiketoiminnan ja 

moraalin yhteensovittaminen ei ole vain johtajien ja muiden liike-elämässä toimivien 

tehtävä, vaan se on kaikkien ihmisten tehtävä. Tämä tutkimus on yksi yritys sovittaa 

taloutta ja moraalia yhteen. 
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1.2 Tavoite 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan sijoittamista eettisestä näkökulmasta. Talouden ja moraalin 

välinen yhteys tuodaan esiin ja sijoittaminen nähdään moraalin alaisena toimintana. 

Tutkimuksessa perehdytään ensin moraalifilosofian perusteisiin ja edelleen talouden ja 

etiikan vuorovaikutukseen ja sitä kautta eettiseen sijoittamiseen. Tämän tutkimuksen 

näkökulma on erilainen kuin valtaosan eettistä sijoittamista käsittelevien tutkimusten, 

joissa moraali alistetaan taloudelle, tai joissa taloutta ei alisteta moraalille. Tässä 

tutkimuksessa talous alistetaan moraalille. 

 

Tutkimuksen kokonaistavoite voidaan jakaa yhteen päätavoitteeseen ja kahteen 

alatavoitteeseen. Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa sijoittamisen moraalimalli. 

Alatavoitteina on luoda uusi käsite postmoderni mahdollisuus, ja määrittää vanha käsite 

eettinen sijoittaminen uudella tavalla. 

 

Sijoittamisen moraalimallilla tarkoitetaan ajattelun apuvälinettä, joka valaisee eettistä 

sijoittamista. Moraalimalli jaetaan kolmeen osaan ja siihen sovelletaan sekä seuraus- 

että velvollisuuseettistä moraalifilosofiaa. Moraalimallin eri osat integroidaan omistaja-, 

sidosryhmä- ja oikeutuslähtöiseen näkemykseen, jotka ovat yleisesti taloustieteissä 

käytettyjä teorioita. Moraalimallin kolmea eri osaa myös verrataan keskenään. 

Sijoittamisen moraalimallissa siis yhdistetään viisi teoriaa, kaksi filosofista ja kolme 

taloustieteellistä, ja niiden avulla valaistaan sijoittamisen moraalista ulottuvuutta. 

 

Tutkimuksen alatavoitteena luodaan käsite postmoderni mahdollisuus, jolla perustellaan 

se, millä ehdoin eettinen sijoittaminen on mahdollista. Toisin sanoen etsitään se 

ihmisten mielissä oleva ajatus, joka saa heidät sijoittamaan eettisesti. Postmodernissa 

mahdollisuudessa talouden ja moraalin suhdetta tarkastellaan sosiologisesta 

näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen alatavoitteena myös määritetään eettinen sijoittaminen uudella tavalla. 

Tämä sen takia, että tarkkaa ja yksiselitteistä määritelmää eettiselle sijoittamiselle on 

vaikea löytää kirjallisuudesta. Sekä postmoderni mahdollisuus että eettisen sijoittamisen 

uusi määritelmä luovat myös pohjaa sijoittamisen moraalimallille. 
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1.3 Metodologia 

 

 

1.3.1 Tutkimusote ja -menetelmä 

 

Suomalaisessa kauppatieteellisessä tutkimuksessa tutkimusotteet jaetaan usein 

käsiteanalyyttiseen, päätöksentekometodologiseen, nomoteettiseen ja toiminta-

analyyttiseen tutkimukseen (Neilimo & Näsi 1980, 31). Näiden lisäksi myös 

konstruktiivinen tutkimus on saanut sijan kauppatieteellisessä tutkimuksessa (Kasanen, 

Lukka & Siitonen 1991). Tässä tutkimuksessa käytetään käsiteanalyyttista 

tutkimusotetta. Käsiteanalyyttisessä tutkimusotteessa tavoitteena on luoda 

käsitejärjestelmä tieteen tekemistä varten. Se edustaa teoreettisinta tutkimusotetta. Se on 

myös historiallisesti vanhin tutkimusote ja yleensä tieteen ensimmäinen 

tutkimusmetodologia, joka rakentaa tieteelle pohjan, ja jonka tuloksia sitten pyritään 

soveltamaan empiriaan. Tutkimuskohteina voivat olla tosiasiat, normit ja arvot. 

Tutkimustuloksina syntyy uusia käsitteitä, käsitejärjestelmiä ja kehyksiä. (Neilimo & 

Näsi 1980, 31–33) 

 

Tutkimusotteet vo idaan jakaa myös tulkitsevaan tutkimukseen, koettelevaan 

tutkimukseen, kehittämistutkimukseen ja käsitetutkimukseen. Jaottelun mukaan tämä 

tutkimus on käsitetutkimus, jossa keskitytään käsitteiden olemukseen ja teorisointiin 

ilman empiiristä aineistoa tai pyrkimystä käytännössä toimiviin ratkaisuihin. Tarkoitus 

on luoda ajattelun välineitä, joilla on käyttöä muunlaisessa tutkimuksessa. Käsitteiden 

etsimisessä tarvitaan luovuutta ja päättelyä sekä merkitysten tajua, mutta huomio 

kohdistuu silloin nimenomaan käsitteiden analysointiin ja luomiseen. (Tamminen 1993, 

72–74) 

 

Näsin (1980, 10) mukaan käsitteet ovat kuvitellun tai objektiivisen maailman termeinä 

tai muina symboleina lingvistisellä tasolla esitettäviä ajatustason vastineita; 

mielikuvakoostumia ja merkityssisältöjä. Käsiteanalyysi taas on näiden käsitteiden 

muodostamista analyyttisen ja synteettisen pohdinnan kautta käyttäen hyväksi muita, jo 

tunnettuja käsitteitä ja oivallusta. 
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Käsiteanalyyttiselle tutkimusotteelle on tyypillistä, että tutkimusmetodina käytetään 

ajattelun metodia (Näsi 1980, 31). Käsitetutkimuksessa on kolme vaihtoehtoista 

strategiaa, joilla uusia intuitiivisen tason käsitteitä voi luoda ja tietorakenteita jäsentää: 

tiedon lisääminen, uusien jäsennysten yrittäminen ja käsitteiden terävöittäminen. 

Käsitetutkimus tehdään näitä strategioita käyttäen ja maalaisjärjellä. (Tamminen 1993, 

148–149) Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä ajattelua. 

 

Tämä tutkimus on deskriptiivinen ja teoreettinen. Deskriptiivisyydellä tarkoitetaan sitä, 

että tutkimus on kuvailevaa, selittävää ja ennustavaa. Tutkimuksessa pyritään 

vastaamaan ”miten on?” ja ”miksi on?” -kysymyksiin. Tarkoitus ei siis ole sanoa, miten 

tulisi toimia. Teoreettisen tutkimuksesta tekee se, että tutkimus perustuu olennaisesti 

ajatteluun ja päättelyyn. (Lukka 1991, 167) 

 

Tutkimukset voidaan edelleen jakaa laadullisiin ja määrällisiin tutkimuksiin. Kahtiajako 

näiden kahden välillä ei ole aina itsestään selvä. On helppo ajatella, että useat 

tutkimukset ovat sekä laadullisia että määrällisiä. Luonteeltaan tämä tutkimus on 

enemmän laadullinen kuin määrällinen. Tämä siitäkin huolimatta, että tutkimus ei 

sisällä varsinaista empiriaa. Eskolan ja Suorannan (1998, 15–16) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää tutkimushankkeen mukana. 

Lukijan on hyvä tiedostaa, että tässä tutkimuksessa jonkinlaista tulkintaa tehdään koko 

tutkimusprosessin ajan. 

 

 

1.3.2 Käsiteanalyysiprosessi 

 
Näsin (1980, 12–14) mukaan käsiteanalyysiprosessi voidaan kuvata kahden erilaisen 

mallin avulla. Nämä kaksi käsiteanalyysiprosessin mallia eivät ole toisiaan poissulkevia, 

vaan ne tulee nähdä päällekkäisinä ja asiaa aavistuksen verran eri näkökulmasta 

katsovina malleina.    

 

Käsiteanalyysiprosessin malli I on nelivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on tietopohjan 

muodostaminen. Tämä tarkoittaa sen seikan selville ottamista, ketkä tarkastelun alla 

olevaa kohdetta ja sen lähialueita ovat pohtineet ja millaisin tuloksin. Tässä 
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tutkimuksessa tämä lähinnä tarkoittaa paneutumista moraalifilosofiaan, talouden ja 

moraalin suhteeseen sekä eettiseen sijoittamiseen. Toinen käsiteanalyysiprosessin vaihe 

on ulkoinen analyysi, joka on tarkastelun alle otettujen käsitteiden tietoista erottelua 

muista lähisukuisista käsitteistä. (Näsi 1980, 12–13) Tässä tutkimuksessa 

moraalifilosofiasta valitaan Kantin velvollisuusetiikka ja Millin utilitarismi. Talouden ja 

moraalin suhdetta tarkastellaan sekä taloustieteellisestä että sosiologisesta 

näkökulmasta. Eettisestä sijoittamisesta pyritään saamaan jonkinlainen yleiskäsitys.  

 

Kolmas käsiteanalyysin vaihe on sisäinen analyysi. Tällä tarkoitetaan sitä, että samasta 

käsitteestä otetaan esille useanlaisia näkemyksiä ja spekuloidaan näillä käsitteillä. Tässä 

tutkimuksessa moraalifilosofia pyritään esittämään mahdollisimman neutraalisti. Kantin 

velvollisuus etiikan ja Millin utilitarismin tulkinnan erilaiset sävyt sivuutetaan täysin, 

koska jo tutkimuksen laajuuden huomioon ottaen tulkintojen sävyyn paneutuminen olisi 

mahdotonta. Sen sijaan talouden ja moraalin suhdetta ja eettistä sijoittamista 

tarkastellaan erilaisista näkökulmista, tältä osin tutkimuksen voi nähdä jonkinlaisena 

keskusteluna olemassa olevan teorian kanssa. Neljäs ja viimeinen 

käsiteanalyysiprosessin vaihe on päätelmien muodostaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

prosessin lopputulos voi olla kokonaan uusi käsite tai jonkinlainen muunnos entisestä 

käsitteestä. Lopputulos voi myös olla uusi käsitteiden järjestelmä. (Näsi 1980, 10–13) 

Tässä tutkimuksessa luodaan uusi käsite postmoderni mahdollisuus ja muunnos 

entisestä käsitteestä eettinen sijoittaminen. Sijoittamisen moraalimallia taas voi pitää 

jonkinlaisena uutena käsitejärjestelmänä, jossa jo olemassa olevista käsitteistä on 

rakennettu uusi kokonaisuus.   

 

Käsiteanalyysiprosessin mallin II vaiheet ovat problematisointi, eksplikointi ja 

argumentointi. Problematisoinnissa tutkimuksen kohteena olevia käsitteitä koskevia 

erilaisia näkemyksiä kotaan yhteen, jonka jälkeen osoitetaan puute tai ongelma, joka 

pyritään tutkimuksessa ratkaisemaan. (Näsi 1980, 13–14) Tässä tutkimuksessa 

problematisointi tapahtui tutkimuksen tavoitteen määrittelyn yhteydessä. Tutkimuksen 

tavoitetta perusteltaessa todettiin, että valtaosassa eettistä sijoittamista käsittelevissä 

tutkimuksissa moraali alistetaan taloudelle. Tämä nähdään ongelmana, ja siksi tässä 

tutkimuksessa lähtökohtana on se, että talous on alisteinen moraalille. 
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Eksplikointivaiheessa käsitteitä selkeytetään, analysoidaan sekä muotoillaan, ja 

käsitteiden keskeinen sisältö ja merkitys kuvataan (Näsi 1980, 13–14). Tässä 

tutkimuksessa eksplikointivaihe toteutuu, kun tutkimuksessa selkeytetään moraaliteoriat 

ja taloustieteelliset teoriat, ja joita yhdistämällä muotoillaan sijoittamisen moraalimalli. 

Eksplikointivaiheesta on myös kysymys siinä, kun sosiologisesta näkökulmasta 

talouden ja moraalin suhteeseen luodaan uusi käsite postmoderni mahdollisuus, ja vanha 

käsite eettinen sijoittaminen määritellään uudella tavalla. 

 

Argumentointivaiheessa tehtyjä ratkaisuja ja johtopäätöksiä perustellaan esimerkkien 

avulla (Näsi 1980, 13–14). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sijoittamisen 

moraalimallin kolmea moraalitasoa esimerkkien avulla. Myös postmodernia 

mahdollisuutta sovelletaan esimerkin avulla sijoittamisen moraalimalliin. 

 

 

1.3.3 Post-tieteenalatutkimus  

 

Oman värinsä tutkimukselle antaa se, että se on poikkitieteellinen. Tutkimuksessa 

yhdistyvät taloustiede, filosofia ja sosiologia. Poikkitieteellisyys mahdollistaa uuden 

ajattelumallin luomisen. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin noudattamaan Eskolan ja 

Suorannan (1998, 253) antamaa ohjetta, jonka mukaan tutkijan tulee luottaa itseensä, 

sillä laadullisista menetelmistä ei kukaan voi sanoa viimeistä sanaa: viimeinen sana on 

tutkijan kokemuksessa, lukeneisuudessa ja tekstin vakuuttavuudessa. Tärkeämpää kuin 

luokittelu ja määrittäminen ovat ymmärtämisen ja löytämisen ilo. 

 

Sayer (1999) on kehittänyt ajatuksen post-tieteenalatutkimuksesta. Tällä hän tarkoittaa 

sellaista tutkimusta, joka lähenee monitieteistä tutkimusta, mutta kuitenkin ylittää sen 

eräissä suhteissa. Keskeinen ajatus ei ole niinkään se, että tutkimuksen tulisi käyttää eri 

tieteenaloja rinnakkain vaan se, että tutkimuksen ohjaavana periaatteena tulisi olla 

argumenttien ja ajatusketjujen seuraaminen syvemmälle minkä tahansa relevantin 

tieteenalan sisälle. Siten tavoitteena on välttää sellaista nurkkakuntaista tutkimusta, joka 

tutkimuskysymyksiin vastauksia hakiessaan pysähtyy oman tieteenalansa totunnaisille 

rajoille ja alistaa intellektuaalisen prosessin akateemisten oppialojen institutionaaliselle 

eriytymiselle. Olennaista ei pitäisi olla jonkin tieteenalan pätevyysalan 
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laajentamispyrkimykset, vaan mahdollisimman pätevä yhteiskunnallisen todellisuuden, 

muutoksen tai järjestyksen ymmärtäminen. (Kauppinen 2004, 9) 

 

Moraalitaloudellinen tutkimus edustaa Sayerille post-tieteenalatutkimusta, jossa 

käytetään poliittisen taloustieteen, poliittisen filosofian, moraalifilosofian ja sosiologian 

käsitteistöjä (Kauppinen 2004, 9). Taloustieteessä, eettisestä sijoittamisesta puhuttaessa, 

on sorruttu Sayerin mainitsemaan nurkkakuntaiseen tutkimukseen. Eettisestä 

sijoittamisesta on kirjoitettu paljon siihen nähden mitä siitä on ollut sanottavaa. Erilaiset 

kirjoitukset toistavat enimmäkseen samaa sävelmää, jossa moraali alistetaan taloudelle 

ja yhteiskuntavastuu nähdään mahdollisena kilpailukeinona. Tällaisen ajattelun 

mukaisesti toimivaan yritykseen sijoittaminen nähdään eettisenä. Yhteys 

moraalifilosofian ja eettisen sijoittamisen välille jää hämäräksi. Tämä on kenties yksi 

syy siihen, että eettisestä sijoittamisesta on alettu käyttämään termiä 

yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen.  

 

Mikäli hirttäydytään sinällään kriittiseltä vaikuttavaan näkemykseen, että modernit 

yhteiskunnat ovat lähtemättömällä tavalla alisteisia markkinavoimille ja markkinoiden 

logiikalle, samalla menetetään mahdollisuudet rakentaa positiivisia vaihtoehtoja 

vallitseville käsityksille siitä, mikä on talouden rooli yhteiskunnassa, tai mihin suuntaan 

ja millaisin perustein talouden kenttää tulisi kehittää osana yhteiskuntaa ja sosiaalista 

elämää. Ja mikä kenties vielä olennaisempaa: sen hyväksyminen, että vallitsevan 

taloudellisen järjestelmän tarpeilla on ensisijainen asema yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa sulkee myös diskursiivisella tasolla pois mahdollisuudet nähdä 

talouden ja yhteiskunnan välisen suhteen epäpoliittisiksi välttämättömyyksiksi 

luonnehditut ehdot jonkin tietyn poliittisen projektin puitteissa tuotetuiksi sosiaalisiksi 

konstruktioiksi. (Kauppinen 2004, 13) 

 

Kauppisen ja Sayerin ajatusten moraalitaloudellisesta tutkimuksesta pitäisi olla 

jokseenkin itsestäänselvyyksiä tutkijoille, jotka kirjoittavat eettisestä sijoittamisesta. 

Näin ei kuitenkaan ole, jos asiaa päätellään eettistä sijoittamista käsittelevistä 

kirjoituksista. Tässä tutkimuksessa pyritään välttämään nurkkakuntaisuutta; eli taloutta 

ei alisteta moraalille, vaikka se onkin taloustieteessä yleinen tapa. 
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1.4 Oletukset ja rajaukset 

 

Tämä tutkimus, joka on lopputyö laskentatoimen opintoihin, on tietysti helppo leimata 

laskentatoimen tutkimukseksi. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, jos 

kyseenalaistetaan se, että eettinen sijoittaminen on pelkästään laskentatoimea. 

Perinteisestihän laskentatoimi jaetaan kahteen pääalueeseen: yleiseen eli ulkoiseen 

laskentatoimeen ja johdon laskentatoimeen, joka on sisäistä laskentatoimea.  Tähän 

kahtiajakoon eettinen sijoittaminen sopii huonosti. Tosin eettistä sijoittamista on tutkittu 

ja siitä on kirjoitettu myös laskentatoimen alla. Kenties helpointa eettinen sijoittaminen 

on lokeroida rahoituksen ja kansantaloustieteen alle: sijoitustoiminta liittyy 

rahoitukseen, ja yhteiskuntavastuu kansantaloustieteeseen. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan korosteta sitä, että eettinen sijoittaminen olisi laskentatoimea, rahoitusta tai 

kansantaloustiedettä, vaan se nähdään yksinkertaisesti sovelluksena  moraalin ja 

talouden yhdistelmästä. Tämä tutkimus on poikkitieteellinen, taloustieteellinen 

tutkimus. Tällainen väljä määritelmä on perusteltu, koska eettinen sijoittaminen on 

jonkinlainen outo lintu taloustieteiden perinteisessä jaottelussa.  

 

Tutkimuksen oletuksena on se, että sijoittaminen on moraalin alaista toimintaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että sijoittaessaan sijoittaja tekee aina moraalisen valinnan, josta hän voi 

olla joko tietoinen tai tiedostamaton. Sijoittaja ei siis voi paeta moraalia, koska 

sijoittaminen ei ole amoraalista, moraalin ulkopuolella olevaa toimintaa. Oletuksena on, 

että eettiset teoriat voivat antaa viitteitä siitä, miten ja mihin asioihin eettisessä 

sijoittamisessa voi kiinnittää huomiota. Tutkimuksessa ei tutkita sitä, mistä ja miten 

sijoittaja voi saada tietoa sijoituspäätöksen tueksi. 

 

Keskeisenä oletuksena on myös se, että talous on alisteinen moraalille. Tämä on 

näkökulma, josta asioita tarkastellaan. Tutkimuksia, joissa taloutta ei alisteta moraalille, 

kritisoidaan. Ajatuksena on se, että vuoropuhelu vanhojen tutkimusten kanssa on 

hedelmällistä. Tämä osoittaa sen, millaiselle ajatusmaailmalle tässä tutkimuksessa 

luodaan vaihtoehto. 

 

Sijoittamisen moraalimallissa keskitytään tarkastelemaan sijoituspäätöksen tekemistä, 

tarkemmin sanottuna tarkastellaan sitä, millaiselta pohjalta voidaan arvioida eri 
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sijoitusvaihtoehtojen hyvyyttä. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus antaa ohjeita, kuinka 

eettisen sijoittajan tulisi toimia, vaan kuinka hän voi ajatella. Sijoittamisen 

moraalimallin on siis tarkoitus toimia jonk inlaisena ajattelun apuvälineenä.  

 

Tutkimuksessa luodaan käsite postmoderni mahdollisuus, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa syitä, miksi jotkut sijoittajat haluavat sijoittaa eettisesti. Postmodernin 

mahdollisuuden taustalla on sosiologinen näkemys. Se on yksi, mutta ei tietenkään 

ainoa, tapa hahmottaa eettisen sijoittamisen taustalla olevia arvoja. Sosiologian piirissä 

käsitteille moderni ja postmoderni on monta erilaista määritelmää. Näiden käsitteiden 

tulkintaviidakkoon ei tässä tutkimuksessa juuri ole mahdollista paneutua.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan muut kuin seuraus- ja velvollisuuseettiset 

moraaliteoriat. Esimerkiksi hyveteorioita ei käsitellä tässä tutkimuksessa, vaikka ne 

tarjoaisivat kiintoisan näkökulman aiheeseen. Seurausetiikkana sovelletaan John Stuart 

Millin utilitarismia ja velvollisuusetiikkana Immanuel Kantin moraalifilosofiaa.  

 

Laskentatoimen juuret ovat syvällä taloudellisessa hyötyajattelussa, ja laskentatoimen 

yhteydessä utilitarismi on käyttökelpoinen etiikan teoria. Muiden etiikan teorioiden 

merkitys on jäänyt vähäiseksi perinteisen laskentatoimen ja siihen kuuluvan 

hyötyajattelun rinnalla. (Virtanen 2005, 89) Utilitarismin on myös helppo ajatella 

olevan turvallinen valinta teoriaksi sijoittamisen moraalimalliin. Sen sijaan 

velvollisuusetiikan valinta sijoittamisen moraalimalliin on haastava. Virtasen (2005, 89) 

mukaan laskentatoimen keinot käsitellä oikeuksia, velvollisuuksia tai hyveitä ovat 

heikot. Tämä väite pätenee yleisestikin taloustieteeseen, ainakin silloin kun 

taloustieteellisen ajattelun taustalla on ajatus vapaasta markkinataloudesta. 

 

 

1.5 Luotettavuus 

 

Tällainen tutkimus on pakostakin jonkinlaista korttitalon rakentamista. Erilaisista 

teorioista ja ajatuksista luodaan yksilöllinen rakennelma. Korttitalon kortit voi järjestää 

monella tavalla. Ei ole olemassa yhtä oikeaa rakennustapaa. Tässä tutkimuksessa 

sovitetaan yhteen kortteja, joita ei ole totuttu näkemään rinnakkain. Syntyy uudenlainen 
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korttitalo. Yhteistä kaikille korttitaloille on se, että ne on helppo puhaltaa kumoon. 

Hajottaminen on helpompaa kuin rakentaminen. 

 

Tutkimuksessa erilaisten teorioiden ja ajatusten yhdistämisen päämääränä on luoda 

sijoittamisen moraalimalli. Tähän päämäärään pääseminen edellyttää usein sitä, että 

monia mutkia pitää vetää suoriksi. Esimerkiksi erilaisia teorioita sovelletaan niin, että 

ne palvelevat asetettuja tavoitteita. Tällöin teorian alkuperäiselle luonteelle ei 

välttämättä olla uskollisia. Moraaliteoriat kuitenkin esitetään varsin värittämättöminä, ja 

lähteenä käytetään pääasiassa alkuperäisteoksien suomennoksia. Tarkoituksena on tehdä 

lukijalle mahdollisimman helpoksi esimerkiksi sen arviointi, kuinka 1700-luvulla 

kirjoitettu humaani teksti voi palvella nykypäivän markkinatalouden puristuksessa 

elävää sijoittajaa. 

 

Tämä tutkimus on varsin subjektiivinen. Tutkimuksessa tehdään paljon valintoja, jotka 

olisi voinut tehdä myös toisin. Jonkun toisen tekemänä tutkimuksesta tulisi erilainen 

kuin se nyt on. Tutkimuksessa tehdyt valinnat pyritään perustelemaan. Lukijan on hyvä 

pitää mielessä johdannossa esitetyt oletukset ja rajaukset.  

 

 

1.6 Eteneminen 

 

Johdannon jälkeen paneudutaan moraalifilosofiaan. Toisessa pääluvussa esitetään sekä 

Kantin velvollisuusetiikka että Millin utilitarismi lyhyesti, mutta pääpiirteittään 

kattavasti. Teorioiden ymmärtäminen on ehdoton edellytys sijoittamisen moraalimallin 

ymmärtämiselle. Jos lukijalle nämä teoriat ovat tuttuja, hän voi hypätä suoraan tämän 

pääluvun ylitse. 

 

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan talouden ja moraalin suhdetta sekä sosiologisesta 

että taloustieteellisestä näkökulmasta. Sosiologinen näkökulma havainnollistaa talouden 

ja moraalin suhteen kehittymistä suhteessa yhteiskuntaan. Tästä näkökulmasta 

kehitetään myös vastaväitteenä Baumanin postmodernille paradoksille käsite 

postmoderni mahdollisuus, jolla perustellaan se, millä ehdoin eettinen sijoittaminen on 

mahdollista. Taloustieteellinen näkökulma taas on katsaus yrityksen 
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yhteiskuntavastuuseen. Tästä näkökulmasta myös esitetään omistaja-, sidosryhmä-, ja 

oikeutuslähtöinen näkemys talouden ja moraalin suhteeseen. Nämä kolme teoriaa ovat 

rakennuspalikoina sijoittajan moraalimallia rakennettaessa. 

 

Neljännessä pääluvussa tarkastellaan eettistä sijoittamista. Luvussa määritetään eettinen 

sijoittaminen uudella tavalla. Tämä pääluku havainnollistaa lukijalle myös sen, 

millaiselle pohjalle ja millaisen ajattelutavan vaihtoehdoksi sijoittamisen moraalimalli 

rakennetaan. Viidennessä pääluvussa rakennetaan sijoittamisen moraalimalli. Kuudes 

pääluku sisältää päätelmät. 

 

 

2 MORAALIFILOSOFIA 

 

 

2.1 Etiikka ja moraali 

 

Käsitteitä etiikka ja moraali käytetään usein sekä arkikielessä että tutkimuksissa 

synonyymeinä. Käsitteiden välillä on kuitenkin ero. Etiikka eli moraalifilosofia on 

tieteenala, joka tutkii moraalia. Etiikka ei osallistu arkielämän keskusteluun, vaan pyrkii 

selvittämään sen luonnetta. Moraali taas tarkoittaa empiiristä ilmiötä, josta voidaan 

tehdä huomiota. Moraali kuuluu jokapäiväiseen elämään. (Pietarinen & Poutanen 1998, 

12–14) 

 

Sana etiikka on sukua kreikankielisille sanoille ethos ja ethiko´s.  Ensimmäinen sanoista 

käännetään toisinaan sanalla siveysoppi. Sillä on siis tekemistä siveyden ja sovittujen 

tapojen kanssa, ja se kuvaa lähinnä niitä periaatteita, joiden mukaan sosiaalisissa 

tilanteissa kuuluu käyttäytyä. Toinen sanoista kuvaa ihmisen ulkoisen käyttäytymisen 

taustalla vaikuttavaa luonnetta ja mielenlaatua. Nykykielen sana etiikka sisältää 

molemmat nämä merkitykset. (Koskinen 2000, 44–45) 

 

Etiikan tutkimus taas voi olla luonteeltaan analyyttista tai normatiivista. Analyyttinen 

etiikka eli metaetiikka tutkii moraalikäsitteiden merkityksiä ja moraaliväitteiden 
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luonnetta. Se ei tarjoa ratkaisuja moraalisesti ongelmallisiin tilanteisiin, eikä edes 

periaatteita tai sääntöjä käytännön elämää varten. Se tarjoaa vain välineitä 

moraalikeskustelun käymiselle, mutta ei itse osallistu niiden käyttämiseen. Sen sijaan 

normatiivinen etiikka pyrkii muotoilemaan mahdollisimman päteviä moraaliperiaatteita 

ja sääntöjä. Se etsii niille luotettavia perusteluja. Normatiivinen etiikka perustuu 

rationaaliseen kriittiseen ajatteluun, se yrittää välttää mahdollisimman paljon 

sitoutumista mihinkään erityiseen arvojärjestelmään kuten poliittiseen ideologiaan tai 

dogmaattiseen näkemykseen. Normatiivinen etiikka pyrkii ohjaamaan moraali- ilmiöistä 

käytävää keskustelua ja moraalista toimintaa. (Pietarinen & Poutanen 1998, 12–14) 

Tässä tutkimuksessa sovellettavat seuraus- ja velvollisuusetiikka ovat normatiivista 

etiikkaa.   

 

Kun kreikkalainen kulttuuri jäi roomalaisen ja siis latinankielisen kulttuur in jalkoihin, 

käännettiin ethos sanalla mores, joka tarkoittaa tapoja ja käytäntöä. Sana moraali on 

kehkeytynyt sanasta mores tai kenties muodosta moralis. Nykykielen sana moraali 

merkitsee kaikkia normeja ja arvoja, jotka ohjaavat ihmisen arviointeja ja käytöstä. 

(Koskinen 2000, 45) 

 

Moraalin perimmäinen luonne voidaan määrittää neljän ominaisuuden avulla. Moraali 

on inhimillisen toiminnan ja kielenkäytön muoto, joka on preskriptiivistä, universaalia, 

autonomista ja ylivertaista ihmiselle. Nämä neljä ominaisuutta muodostavat moraalin 

olemassa olon riittävät ehdot. (Airaksinen 1993, 62) 

 

Preskriptiivisyys tarkoittaa sitä, että moraali on kehottavaa tai käskevää. Se ei siis ole 

pelkästään kuvailevaa, deskriptiivistä, vaan se käskee tekemään jotakin, kehottaa 

sitoutumaan johonkin ja vaatii kiittämään ja tuomitsemaan valintoja. Esimerkiksi 

väitettä ”s ijoittaminen rikolliseen toimintaan on väärin” voidaan tarkastella joko 

deskriptiivisen tai preskriptiivisen tehtävän kannalta. Edellä mainitun väitteen tehtävä 

on deskriptiivinen, jos se tarkoittaa vain, että yleensä sijoittamista rikolliseen toimintaan 

pidetään epäsuotavana länsimaisessa kulttuurissa ja ehkä jopa useimmissa muissa 

kulttuureissa. Sen sijaan edellä mainitun väitteen tehtävä on preskriptiivinen, jos 

väitteellä kehotetaan olemaan sijoittamatta rikolliseen toimintaan. Tällöin yleisestä 

periaatteesta, joka koskee rikolliseen toimintaan sijoittamisen vääryyttä, voidaan johtaa 

yksityistä tekoa koskeva määräys: älä sijoita rikolliseen toimintaan. (Airaksinen 1993, 
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62–67) Preskriptiivisyys ei sinänsä ole liike-elämässä ongelma, koska se merkitsee 

ainoastaan kielellisen väitteen  käskevyyttä tai kehottavuutta (Ollila 1991, 181).  

 

Universaalisuuden eli yleisyyden vaatimus tarkoittaa sitä, että arvioinnit eivät ole 

sidoksissa kehenkään erityiseen henkilöön tai hänen rooliinsa. Tämän 

yleismaailmallisuuden ehdon mukaan kaikkia ihmisiä, jotka elävät samoissa oloissa, 

sitovat samat arvot ja normit. Esimerkiksi jos osakekauppaa harjoittava sijoittaja käyttää 

sisäpiiritietoa hyväkseen, on hänen myös hyväksyttävä, että sisäpiiritietoa käytetään 

häntä vastaan. Sijoittaja ei tietystikään halua, että sisäpiiritietoa käytetään häntä vastaan. 

Yleensäkään kukaan ei halua, että sisäpiiritietoa käytetään, koska se vääristää 

markkinoita. Se taas mitä kukaan ei halua, ei voi olla oikein. Ja sitä mikä ei ole oikein, 

ei saa tehdä. Eli sisäpiiritietoa ei saa käyttää. (Airaksinen 1993, 67–71) 

Autonomia eli itsenäisyys tarkoittaa sitä, ettei moraalia voi jäännöksettä palauttaa 

mihinkään muuhun elämän alaan eikä moraaliarvostelmia voi lopullisesti perustella 

muiden arvostelmien avulla (Airaksinen 1993, 71). Eli moraaliarvostelmien pätevyys 

täytyy pystyä perustelemaan etiikan käsitteillä. Humen laki sanoo, että empiirisistä 

tosiasioista ei voi suoraan johtaa moraalisia sääntöjä. Alkuperäinen sääntö kuuluu ”no 

ought from is”, eli deskriptiivisistä, kuvailevista lauseista ei voi johtaa suoraan 

päättelemällä preskriptiivisiä eli ohjeita antavia lauseita, joiden mukaan asioiden tulisi 

olla tietyllä tapaa. Humen laki on lähellä Mooren naturalistista virhepäätelmää, jonka 

mukaan henkilö syyllistyy naturalistiseen virhepäätelmään, jos hän yrittää yhdistää 

moraalisen hyvän johonkin naturalistiseen, maailmassa empiirisesti mitattavissa olevaan 

ominaisuuteen. (Nordin 1999, 298, 456) Esimerkiksi havainnosta, että sisäpiiritiedon 

hyväksikäyttö on moraalitonta, koska se vääristää markkinoita, ei voida johtaa 

moraalisääntöä.  

Ylivertaisuus tarkoittaa sitä, että moraali on ensisijainen ja viimekätinen motiivi, 

periaate ja perustelu muihin motiiveihin, periaatteisiin ja perusteluihin nähden. Moraali 

on tärkeintä. Se on tärkeämpää kuin muut arvoalueet. (Airaksinen 1993, 71–77) 

Esimerkiksi sijoittamisessa moraaliset periaatteet ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset 

periaatteet. Moraalin ylivertaisuus on varsinainen pulma liike-elämässä (Ollila 1992, 

181).  
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2.2 Velvollisuusetiikka 

 

Nimitys velvollisuusetiikka on suora käännös kansainvälisesti käytetystä nimityksestä 

deontologinen etiikka. Kreikankielinen sana deon tarkoittaa velvollisuutta ja sana logos 

oppia. Deontologia on siis oppi velvollisuudesta. (Koskinen 1995, 81; 2000, 47) 

Deontologisessa teoriassa hyvän määritelmä riippuu oikeasta, joka ei ole hyvän 

maksimoimista (vrt. teleologinen teoria) (Rawls 1988, 29). 

 

Velvollisuusetiikka perustuu ajatukseen, että ihminen tarvitsee normeja, sääntöjä tai 

vallitsevia periaatteita, voidakseen valita, miten toimia. Normit ilmaisevat, mikä on 

oikein ja mikä väärin. (Koskinen 2000, 47) Esimerkiksi se, että pikkulapsi syö lautasen 

tyhjäksi, koska äiti on sanonut, että lautanen pitää syödä tyhjäksi, on normin 

noudattamista. Pikkulapselle riittää perusteluksi, että äiti on sanonut näin. Samalla 

tavalla kristitylle riittää rukoilemisen perusteeksi se, että se on Jumalan tahto. Tekoa ei 

siis tarvitse perustella sillä, millaisiin seurauksiin se johtaa, vaan se on oikea tai väärä 

sinänsä (Koskinen 1995, 82). 

 

Velvollisuusetiikan tunnetuin edustaja on Kant, jonka mukaan sääntöjä tulee noudattaa 

pelkästään velvollisuudentunnosta. Kantin mielestä arvokkainta on hyvä tahto. 

Seuraavaksi perehdytään Kantin moraalifilosofian keskeisiin ajatuksiin. 

 

 

2.2.1 Puhdas järki 

 

Kant tarkastelee teoksessaan ”Puhtaan järjen kritiikki” (1781) tiedon ja metafysiikan 

luonnetta. Kantin mukaan kaikki tieto alkaa ajallisesti kokemuksesta. Kuitenkin voidaan 

erottaa kokemusta edeltävä ja sitä seuraava tieto, tieto a priori ja tieto a posteriori. 

Apriorinen tieto edeltää kokemusta, mutta ei ajassa, vaan loogisesti. Sen lähteenä ei ole 

kokemus, ja myös sen totuudellisuuden kriteerit löytyvät muualta. Esimerkiksi 

matemaattisten väitteiden totuudellisuus ei riipu kokemuksesta. Aposteriorinen tieto 

puolestaan seuraa kokemusta loogisessa mielessä ja todennetaan kokemuksen avulla. 

Koska tieto esiintyy arvostelmien muodossa, voidaan erottaa arvostelmat a priori ja 

arvostelmat a posteriori. (Nordin 1999, 323) 
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Arvostelmat voidaan jakaa myös analyyttisiin ja synteettisiin. Jos arvostelman yleinen 

muoto on ”A on B”, jossa ”A” on subjekti (se mille B omistetaan) ja ”on B” on 

predikaatti (se mikä A:lle omistetaan), niin subjektin ja predikaatin suhde on 

mahdollinen kahdella tavalla: B sisältyy A:n käsitteeseen, jolloin lause on analyyttinen, 

tai B ei sisälly A:n käsitteeseen, jolloin lause on synteettinen. (Wilenius, Oksala, 

Mehtonen & Juntunen 1991, 60) Analyyttinen arvostelma on esimerkiksi lause: ”Kaikki 

poikamiehet ovat naimattomia.” Poikamiehen käsitteeseen sisältyy naimattomuus. 

Synteettinen arvostelma on esimerkiksi lause: ”Kant oli naimaton.” Tässä tapauksessa 

predikaatti (oli naimaton) ei sisälly subjektiin (Kant). (Nordin 1999, 323) Analyyttiset 

eli selittävät arvostelmat eivät siis laajenna tietoa. Sen sijaan synteettiset eli laajentavat 

arvostelmat lisäävät tiedon sisältöä. (Wilenius ym. 1991, 60) 

 

Kaikki kokemukseen perustuvat arvostelmat, arvostelmat a posteriori, ovat synteettisiä. 

Ne kertovat todellisuudesta jotakin, mitä on mahdotonta saada esiin pelkästään 

arvostelmiin sisältyviä käsitteitä analysoimalla. Sen sijaan kaikki analyyttiset 

arvostelmat ovat a priori. Niiden totuudellisuus voidaan varmistaa niihin sisältyviä 

käsitteitä analysoimalla: se seuraa määritelmistä eikä kaipaa tuekseen empiiristä 

kokemusta. Kantin mukaan on kuitenkin olemassa myös synteettisiä arvostelmia a 

priori. Esimerkiksi arvostelma ”7 + 5 = 12” ei ole analyyttinen, sillä lukuihin 7 ja 5 eikä 

yhteenlaskumerkkiin sisälly lukua 12. Arvostelma on synteettinen ja antaa meille uutta 

tietoa, mutta kuitenkin se kaikkien matemaattisten totuuksien tavoin on a priori. (Nordin 

1999, 323) 

 

Kantin mukaan kokemustiedolla on kaksi lähdettä, aistimellisuus ja ymmärrys. Aisteja 

ihminen saa kiittää siitä, että oliot ovat hänelle tuttuja: niiden ansiosta ihmisellä on 

havaintoja todellisuudesta. Ymmärrys puolestaan on tarpeen, silloin kun olioita 

ajatellaan: sen avulla ihminen muodostaa käsitteitä. Viime kädessä ajattelu liittyy 

vähintäänkin epäsuorasti havainnointiin, ja nämä kaksi täydentävät toisiaan. Käsitteet 

ilman havaintoja ovat tyhjiä, ja havainnot ilman käsitteitä ovat sokeita. (Nordin 1999, 

323) 

 

Empiirisen havainnoinnin kohteita Kant kutsuu ilmiöiksi. Kun ilmiöt esiintyvät 

tajunnassa, voidaan niissä erottaa materia ja muoto. Materian antavat aistimukset ja se 

on a posteriori. Muoto taas on a priori: se on jotain ihmisen tajunnassa ennalta olevaa. 
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Ilmiöille antavat muodon tajunnasta löytyvät aistimellisen havainnon muodot ja 

ymmärryksen kategoriat. Vasta tämän prosessin tuloksena syntyy kokemusta. (Nordin 

1999, 323) 

 

Aistimellisen havainnon muotoja on kaksi, aika ja ulottuvaisuus. Ilmiöitä on 

mahdotonta havainnoida muutoin kuin aikaan ja ulottuvuuteen kuuluvina. Aika ja 

paikka ovat ilmiön kokemuksessa esiintymisen ehtoja. Tulee kuitenkin ymmärtää, että 

ajallisuus ja ulottuvaisuus eivät luonnehdi olioita itseään, vaan ainoastaan ilmiöitä. 

Ihminen ei voi tietää millaisia oliot ovat sinänsä. Kant jakaakin todellisuuden kahteen 

osaan: olioiden sinänsä maailmaan ja ilmiöiden maailmaan. Ajatuksena on, että on 

olemassa ihmisestä riippumaton todellisuus, jossa ovat oliot sinänsä. Ihminen kuuluu 

olioiden sinänsä maailmaan, mutta hän ei voi saada tietoa siitä. Ihminen voi kuitenkin 

aistia oliot ajan ja ulottuvuuden havaintomuodoissa. Tämä on olioiden sinänsä 

passiivista havainnointia. Edelleen ihminen voi vertailla ilmiöitä ajassa ja 

ulottuvuudessa, eli suhteuttaa ilmiöt tois iinsa. (Minkkinen 2002, 33; Nordin 1999, 323–

324) 

 

Ymmärryksen kategorioiden avulla ihminen jäsentää ilmiöiden vertailun. Näin 

suhteutetuista ilmiöistä muodostuva kokonaisuus järjestetään aktiivisesti ymmärryksen 

avulla. Kant erottaa kaksitoista ymmärryksen kategoriaa. Näiden kategorioiden joukossa 

on esimerkiksi kausaliteetti eli syy-seuraus-suhde. Olennaista ei kuitenkaan ole 

kategorioiden määrä tai edes sisältö, vaan koko hanketta leimaava oivallus: inhimillinen 

ymmärrys ja ajattelu nojautuvat havainnon ylittäviin periaatteisiin, joiden avulla kaiken 

havaintoaineiston tarkastelu järkiperäisesti vasta on mahdollista. Ymmärryksen 

kategoriat koskevat ihmiselle ilmenevää maailmaa, ei olioita sinänsä. Kausaliteetti ei 

koske olioiden sinänsä välisiä suhteita, eivät myöskään aika ja ulottuvaisuus. Tai jos ne 

koskevat, ihminen ei voi sitä milloinkaan tietää. (Minkkinen 2002, 33; Saarinen 2001, 

239)  

 

Aistimellisen havainnon muodot ja ymmärryksen kategoriat siis ovat välineitä, joiden 

avulla tajunta muokkaa ulkomaailmasta tulevan tiedon raaka-aineet rakenteelliseksi 

kokonaisuudeksi. Monenkirjavista aistimuksista muodostuu tietty ykseys, synteesi. 

Kantin mukaan synteesin rakentaa transsendentaalinen tajunta mielikuvituksen voimin. 

Tämä merkitsee muun muassa, että kaikissa ihmisen mielteissä on mukana eräänlainen 
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subjektikokemus: ”minä ajattelen”. Subjektikokemuksen ansiosta mielteet ajatellaan, 

jolloin ne jalostuvat kokemukseksi ja tiedoksi. Tietyssä mielessä kokemusmaailma on 

siis transsendentaalisen tajunnan luomusta. (Nordin 1999, 325–326) 

 

 

2.2.2 Käytännöllinen järki 

 

Kantin tietoteoria siis etsii vastausta siihen, mitä ihminen voi tietää. Kant jatkaa 

kuitenkin eteenpäin. Hän siirtyy tiedon analyysista yleiseen inhimillisen toiminnan 

tarkasteluun, jäsentäen tiedon yhtenä sen erikoistapauksena. Kant kysyy, mitä ihmisen 

pitää tehdä. Näin puhtaan järjen eli teoreettisen tiedon alueelta siirrytään käytännöllisen 

järjen alueelle, ja tietoteoria osoittautuu entistäkin suuremman suunnitelman osaksi. 

Kantin mukaan tietäminen on vain yksi ihmisen käyttäytymisen muoto. Hän antaa 

käytännölliselle järjelle etusijan teoreettisen rinnalla. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

ihmisen korkeinta kutsumusta ei voida etsiä teoreettisen järjen alueelta, vaan 

käytännöllisen järjen, siveellisyyden ja uskonnon valtapiiristä. Ihmisluonnon 

kutsumuksena on pyrkiä korkeimpaan hyvään. Kantin mukaan teoreettinen järki 

palvelee käytännöllistä tarkoitusta. Hänen mukaansa on hyvä, että ihmisen teoreettinen 

tietokyky on rajallinen, koska tällöin hänen vakaumuksensa korkeimmista kysymyksistä 

jää moraalitajuntaan nojautuvan uskon varaan. (Saarinen 2001, 246; Salomaa 1960, 

175–184) Tutkielmansa ”Radikaalista pahasta ihmisluonnossa” (1792) Kant (2004, 69) 

lopettaa ajatukseen, että ihmiselle ei ole välttämätöntä tietää, mitä Jumala tekee tai on 

tehnyt ihmisen autuuden hyväksi. Sen sijaan ihmisen on olennaista tietää, mitä hänen 

itsensä on tehtävä ollakseen tämän avun arvoinen.  

 

Kant esittää moraalifilosofiansa pääperiaatteet teoksissa ”Tapojen metafysiikan 

perusteet” (1785) ja ”Käytännöllisen järjen kritiikki” (1788). Teokset sisältävät paljon 

keskenään samoja ajatuksia, mutta ovat myös toisiaan täydentäviä. Kantin 

moraalifilosofia alkaa seuraavalla toteamuksella:  

 

Ei ole maailmassa eikä yleensä myöskään sen ulkopuolella mahdollista 

ajatella mitään muuta, mitä voitaisiin pitää hyvänä ilman rajoitusta, kuin 

yksin hyvä tahto. Ymmärrys, älykkyys, arvostelukyky ja kaikki muut 
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hengen taitolahjat, miten niitä nimitettäneenkin, tahi rohkeus, 

päättäväisyys ja kestävyys aikeissa, nuo temperamentin ominaisuudet ovat 

epäilemättä monessa suhteessa hyviä ja toivottavia; mutta ne voivat myös 

vaikuttaa hyvin pahasti ja vahingollisesti, jos tahto, jonka on käytettävä 

näitä luonnon lahjoja ja jonka ominaista laatua sen tähden sanotaan 

luonteeksi, ei ole hyvä. Onnen lahjojen laita on sama. Valta, rikkaus, 

kunnia, vieläpä terveys ja yleinen hyvinvointi ja tyytyväisyys oloonsa, jota 

sanotaan onnellisuudeksi, aiheuttavat uskallusta ja sen tähden usein myös 

ylimielisyyttä, ellei ole hyvää tahtoa, joka ohjaa niiden vaikutusta 

mielenlaatuun ja siten koko toiminnan perustetta sekä tekee sen yleisesti 

tarkoituksenmukaiseksi; sitä paitsi ymmärtäväinen, puolueeton 

havainnontekijä ei voi koskaan tuntea mieltymystä nähdessään olennon, 

jota ei kaunista mikään puhtaan ja hyvän tahdon piirre, 

häiriintymättömästi menestyvän, niin että hyvä tahto näyttää siis olevan 

vieläpä onnellisena olemisen kelpoisuuden tinkimätön ehto. (Kant 1990b, 

76) 

 

Hyvä tahto ei ole hyvä vaikutustensa tai aikaansaannostensa takia eikä sen vuoksi, että 

sen avulla saavutetaan jokin asetettu päämäärä, vaan yksinomaan tahtomisen takia, 

sinänsä (Kant 1990b, 77). Hyvä tahto eli moraalinen, sisäinen mielenlaatu on siis Kantin 

mielestä ainoa arvokas asia. Tulee kuitenkin ymmärtää, että Kantin moraalifilosofia ei 

tutki tahdon, vaan järjen moraalia. Kantin käsityksen mukaan objektiivinen moraalilaki 

on olemassa. Me emme saa siitä tietoa kokemuksestamme, vaan järkemme avulla. Me 

siis tiedämme sen a priori. Tämä laki on kategorinen imperatiivi. (Salomaa 1960, 184; 

Walker 1998, 10) 

 

 

2.2.3 Kategorinen imperatiivi 

 

Kant (1990b, 102) erottaa hypoteettiset ja kategoriset käskyt eli imperatiivit toisistaan. 

Hypoteettiset imperatiivit esittävät toiminnan välineenä jonkin toisen asian 

saavuttamiseen. Kategorinen imperatiivi taas on sellainen, joka esittää toiminnan 

objektiivisesti välttämättömäksi itsessään, mihinkään muuhun tarkoitukseen katsomatta. 
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Jos siis toiminta on hyvä vain välineenä jotakin toista varten, niin imperatiivi on 

hypoteettinen. Jos toiminta käsitetään hyväksi sinänsä, siis itsessään välttämättömäksi 

järjen mukaisen tahdon alkuperusteena, imperatiivi on kategorinen. 

 

Hypoteettinen imperatiivi ilmaisee vain, että toiminta on hyvä jonkin mahdollisen tai 

todellisen tarkoituksen kannalta (Kant 1990b, 102). Se voi olla esimerkiksi seuraava: 

Jos tahdot parantaa maailmaa, sijoita moraalisesti. Hypoteettinen imperatiivi kytkee 

käskyn johonkin ehtoon. Sen tähden se on pätevä vain ehdollisesti. Ellei hyväksy ehtoa 

maailman parantamisesta, imperatiivi sijoita moraalisesti on tehoton. 

 

Kategorinen imperatiivi pätee ehdottomana käytännöllisenä periaatteena. Se ei koske 

toiminnan sisällystä ja sillä tarkoitettua tulosta, vaan toiminnan puhdasta muotoa. Sen 

olennaisena hyvänä on mielenlaatu, va ikka toiminnan tulos olisi mikä tahansa. Ehdoton 

käsky, moraalilaki on kategorinen imperatiivi, joka on seuraava: ”Toimi niin, että 

tahtosi maksiimi aina samalla voi päteä yleisen lainsäädännön periaatteena”. (Kant 

1990a, 200; Salomaa 1960, 190–191) 

 

Ihmisen toiminta on monikerroksisten toimintaohjeiden tuotetta. Kant puhuu 

maksiimeista viitaten erilaisiin arviointiperusteisiin, joilla konkreettisessa 

todellisuudessa toimintaamme yritämme ryhdittää. Tyypillisesti nämä ovat ehdollisia 

periaatteita, jotka pätevät vain tiettyjen ehtojen vallitessa, kuten jo edellä mainittu virke: 

jos tahdot parantaa maailmaa, sijoita moraalisesti. Tällaisista välittömän todellisuuden 

toimintaohjeista poiketen Kantin kategorinen imperatiivi ei nimeä mitään konkreettista 

toimintaa. Kyseessä on enemmänkin kriteeri, jolla mahdollisia tekoja voidaan arvioida. 

Tämän kategorisen imperatiivin varmuus on a priori. (Saarinen 2001, 248) 

 

Kant (1990b, 111–113) mainitsee neljä esimerkkiä kategorisen imperatiivin 

soveltamisesta. Usein siteeratussa esimerkissä kysytään, onko oikein, että rahapulassa 

oleva ihminen lainaa rahaa, ja lupaa maksaa velan takaisin, vaikka hänellä ei ole 

aikomustakaan maksaa velkaa takaisin. Jos edellä mainitun esimerkin mukaisessa 

tapauksessa ihminen päättää lainata rahaa, hänen toimintansa maksiimi olisi seuraava: 

kun olen rahapulassa, voin lainata rahaa, vaikka minulla ei ole aikomusta maksaa velkaa 

takaisin. Tällaista maksiimia ei kuitenkaan voida kohottaa yleiseksi laiksi, koska se 

tuhoaisi lupauksen instituution. Maksiimi on sisäisesti ristiriitainen. 
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Kantin kategorinen imperatiivi on ilmeisellä tavalla yhteydessä Jeesus Nasaretilaisen 

tunnettuun oppiin: ”Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tekin tehkää 

heille (Luuk.6: 31).” Kantin moraalifilosofian ylin laki on kuitenkin mainittua 

kristillisen etiikan perusvirkettä epäitsekkäämpi. Hyveellinen ihminen ei noudata 

kategorista imperatiivia siitä syystä, että toivoisi toisten tekevän häntä kohtaan samoin, 

hän noudattaa tätä moraalin ylintä normia vain ja ainoastaan normin itsensä tähden. 

(Kant 1990b, 121; Saarinen 2001, 248–249) 

 

 

2.2.4 Ihmisyys ja vapaus  

 

Kantin mukaan moraali on pyyteetöntä. Ihmisyyden korkein sisältö ilmenee 

sitoumuksessa moraalilakiin. Moraalin perusta on kategorisessa imperatiivissa, joka 

yhdistyy arvoon sinänsä. Kantin mukaan maailmassa voidaan kaikkea mitä halutaan ja 

mitä käyttäen saadaan jotain aikaan, käyttää myös pelkkänä välineenä. Kuitenkin vain 

ihminen ja hänen ohellaan jokainen luotu järkiolento on tarkoitus itsessään, moraalisen 

lain subjekti. Kant (1990b, 120) ilmaisee kategorisen imperatiivin ikään kuin uudelleen: 

”Toimi niin, että käytät ihmistä, sekä omaa että jokaisen muun persoonaa, aina samalla 

tarkoitusperänä eikä koskaan pelkästään välineenä.” Kant (1989, 15) mainitsee, että 

esimerkiksi armeija välineellistää ihmisen. Se ei kunnioita ihmisen absoluuttista arvoa 

sinällään, vaan kääntää hänet apuvälineeksi toisten tarpeisiin. (Saarinen 2001, 250–251) 

 

Ihminen voi valita vapaasti, toimiiko hän moraalilain mukaan. Hän ei kuitenkaan voi 

olla ottamatta huomioon sitä asiaa, että moraalilaki antaa hänelle perusteet toimintaan. 

Moraali ohjaa käyttäytymistä ja antaa perusteita käyttäytymiselle. Tästä syystä sen 

täytyy olla arvokokemuksen lähde. (Walker 2000, 24) Ihminen voi noudattaa 

kategorista imperatiivia tarkoitetulla tavalla, omasta tahdostaan, ainoastaan, jos valinta 

on hänen. Näin vapaus ja kategorinen imperatiivi lukkiutuvat yhteen: vasta tahdon 

vapaus tekee kategorisen imperatiivin mahdolliseksi. (Saarinen 2001, 251) 

 

Vapaus on siis moraalin ennakkoehto, ja se on käytännöllisen järjen totuus. Sitä ei voida 

todistaa eikä saattaa teoreettisen tietomme piiriin. Ihminen on kahden maailman 

kansalainen. Ilmiöiden maailman osana hän on kausaalilain sitoma, samanlainen 
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tahdoton olento kuin puut, kivet tai linnut. Mutta vapauden olemassaolo osoittaa, että 

ihminen on kuitenkin samanaikaisesti myös kausaalilain tavoittelemattomissa, olioiden 

sinänsä -maailman asukkaana. Kantin filosofian perusjako, ilmiöiden maailman ja 

olioiden sinänsä -maailman välillä, ulottuu myös moraalifilosofiaan. (Saarinen 2001, 

251–252) 

 

Kun ihminen toimii puhtaan käytännöllisen järjen mukaisesti, hän noudattaa 

moraalilakia. Toisin sanoen ihminen noudattaa kategorista imperatiivia, kun hän toimii 

omantunnon mukaisesti, eli velvollisuudentunnosta. Moraalin peruspuute on se, että 

ihminen voi luulla toimivansa velvollisuuden mukaisesti, vaikka hän ei kuuntele 

omantunnon ääntä. Tämä voidaan poistaa vain omia tekoja pohtimalla ja kuuntelemalla 

järjen ääntä. (Kant 1990b, 160–161; Walker 2000, 39) 

 

 

2.3 Seurausetiikka 

 

Nimitys seurausetiikka on suora käännös kansainvälisesti käytetystä nimityksestä 

teleologinen etiikka. Kreikankielinen sana telos tarkoittaa päämäärää ja sana logos 

oppia. Teleologia on siis oppi päämäärästä. (Nordin 1999, 108) 

 

Seurausetiikassa hyvä määritellään oikean käsitteestä riippumattomasti ja sitten oikea 

määritellään hyvän maksimoimiseksi (vrt. deontologinen teoria). Tarkemmin sanoen 

mahdollisten instituutioiden ja tekojen joukosta ovat oikeita ne, jotka tuottavat 

suurimman määrän hyvää. (Rawls 1988, 26) Teleologiset teoriat ovat usein hedonistisia, 

sillä hyvä yhdistetään tavallisesti mielihyvään ja paha tuskaan. Näin päädytään siihen, 

että sellaiset teot ja säännöt ovat oikeita, jotka tuottavat suurimman mielihyvän 

balanssin tuskaan nähden. (Koho1991, 19) Utilitarismi on tunnetuin teleologinen teoria. 
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2.3.1 Utilitarismi 

 

Utilitarismi on normatiivisen etiikan teoria, joka sai yhtenäisenä oppina alkunsa 1700-

luvun lopulla Englannissa, ja oli voimakkaimmillaan samassa maassa 1800- luvulla. Sen 

tärkeimmät teoreetikot olivat brittifilosofit Bentham ja Mill. Utilitarismin mukaan teot 

ovat oikeita, jos ja vain jos ne tuottavat maailmaan mahdollisimman paljon 

onnellisuutta. Tekojen tuottamaa onnellisuutta arvioitaessa ei oteta huomioon vain 

tekojen tekijää itsessään, vaan arvion kohteena on jokainen ihminen (tai laajemmin 

jokainen tunteva olento), jonka elämään teko vaikuttaa. Teon moraalinen arvo riippuu 

teon seurauksista pikemminkin kuin sen sisäisestä luonteesta tai tekijän motiiveista. 

(Häyry 2001, 9) 

 

Bentham on tunnetuin utilitarismin edustaja, ja hänen teoriansa pääpiirteille voidaan 

antaa nimitys klassinen utilitarismi erotukseksi muista opin versioista (Häyry 2001, 75–

78).  Benthamin pääteoksen ”An Introduction to the Principles of Moral and 

Legislation” ensimmäinen laitos ilmestyi vuonna 1789 ja toinen laitos vuonna 1823. 

Teoksen toisessa laitoksessa Bentham (1982, 11–12) täsmentää onnellisuusperiaatetta 

seuraavasti: ”Ainoa oikea, sovelias ja yleisesti toivottava inhimillisen toiminnan 

päämäärä, ja erityisesti hallitsevassa asemassa olevien toiminnan päämäärä, on kaikkien 

toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien suurin onnellisuus.” 

 

Mill (2000a, 103–104, 110) kritisoi esseessä ”Huomautuksia Benthamin filosofiasta” 

vuonna 1833 Benthamia puutteellisena ihmisluonnon analysoijana. Hänen mukaansa 

Benthamin moraalifilosofian keskeinen puute on sekoittaa keskenään hyödyn periaate ja 

erityisten seurausten periaate ja perustaa arvio tietyntyyppiselle teolle kuuluvasta 

arvostuksesta tai moitteesta useimmiten pelkästään laskelmaan niistä seurauksista, joita 

kyseisen teon yleinen harjoittaminen tuottaisi. Benthamin mukaan siis mikä tahansa 

teko, jonka seurausten ei voida todistaa tuottavan välttämättä tai todennäköisesti 

kärsimystä teon suorittajalle tai toisille ihmisille, on täysin oikeutettu. Kaikkea tällaisen 

teon suorittajaan kohdistuvaa paheksuntaa ja vastenmielisyyttä on Benthamin mukaan 

pidettävä ennakkoluulona tai taikauskona. Millin mielestä kuitenkin teko, joka ei 

sellaisenaan ole vahingollinen, saattaa olla osa luonnetta, joka on olemukseltaan 

vahingollinen tai vähintäänkin suurimman onnellisuuden kannalta keskeisen 

ominaisuuden osalta puutteellinen. 
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Mill toi esseessä ”Vapaudesta” vuonna 1859 utilitarismiin yksilön asemaa korostavia 

sävyjä, ja pääteoksessa ”Utilitarismi” vuonna 1861 Mill siirsi oppia edelleen 

yksilömoraalin alueelle. Millin ut ilitarismia kutsutaankin usein liberaaliksi 

utilitarismiksi erotuksena Benthamin klassisesta utilitarismista. (Häyry & Häyry 1997, 

26) 

 

 

2.3.2 Nautinnon laatu 

 

Millin (2000b, 57–61) mukaan onnellisuus ei kuitenkaan ole abstrakti idea vaan 

konkreettinen kokonaisuus. Esimerkiksi hyve on tavoittelemisen arvoinen itsessään ja 

itsensä vuoksi. Sen lisäksi, että se on väline, se on myös osa päämäärää. Millin mukaan 

esimerkiksi rahasta voi tulla välineen lisäksi myös osa päämäärää. Halu omistaa rahaa 

voi olla voimakkaampi kuin halu käyttää sitä. Eli siitä mitä kerran haluttiin välineenä 

onnellisuuden saavuttamiseksi, halutaan nyt sen itsensä takia. Tällöin sitä kuitenkin 

halutaan osana onnellisuutta.  

 

Millin (2000b, 19–21) mukaan nautinnot eroavat laadullisesti toisistaan. Toisin sanoen 

tietyntyyppiset nautinnot ovat tavoiteltavampia ja arvokkaampia kuin toiset. Millin 

mielestä olisi järjetöntä arvioida naut intoja ainoastaan määrällisesti: otetaanhan kaikkia 

muitakin asioita arvioitaessa huomioon sekä laatu että määrä. Millin mukaan yksikään 

älykäs ihminen ei suostuisi olemaan typerys, vaikka hän olisi vakuuttunut siitä, että 

typerys on tyytyväisempi osaansa kuin hän. Tämän selittää se, että ihmisellä on 

omanarvontuntoa suhteessa hänen korkeimpiin kykyihinsä.  

 

Millin (2000b, 21) mukaan onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ei pidä sekoittaa keskenään. 

Hänen mielestä on kiistatonta, että olennolla, jonka kyvyt nautintoon ovat pienet, on 

suuremmat mahdollisuudet saada kaikki halunsa tyydytettyä. Vastaavasti monilla 

kyvyillä varustettu olento tuntee, että mikä tahansa onnellisuus, jota hän voi itselleen 

odottaa, jää aina epätäydelliseksi, koska maailma on sellainen kuin on. Tästä Mill johtaa 

kuuluisan vertailunsa: 
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On parempi olla tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika, ja on parempi 

olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen typerys. Jos typerys ja sika ovat 

tästä asiasta eri mieltä, se johtuu siitä, että he tuntevat asiasta vain oman 

puolensa, kun taas vertailun toinen osapuo li tuntee molemmat puolet. 

(Mill 2000b, 21) 

 

Millin (2000b, 23) mukaan kysymykseen, kumpi kahdesta nautinnosta on 

tavoiteltavampi moraalisista ominaisuuksista tai seurauksista riippumatta, antavat 

lopullisen tuomion ne, joilla on tietoa molemmista nautinnoista. Tässä tulee esiin Millin 

utilitarismin kaksitasoisuus. Normaalitasolla, sivistyneiden ihmisten ollessa kyseessä, 

on moraalisesti oikein toimia sen vaihtoehdon mukaan, joka maksimoi kaikkien 

mielihyvää niin kuin he itse näkevät sen. Mutta lasten, moukkien ja barbaarien 

tapauksessa moraali vaatii, että sivistyneet ihmiset ensin auttavat nämä ihmiset 

sellaiselle henkiselle tasolle, että he pystyvät tajuamaan, mitkä mielihyvät ovat todella 

tavoittelemisen arvoisia. Loppuun asti vietynä tämä tarkoittaa sitä, että sian ja 

typeryksen käsitykset otetaan huomioon vasta, kun he ovat ihmisten ja Sokrateen kanssa 

samaa mieltä hyvän luonteesta. Tällöin sikojen ja typeryksien alkuperäisiä käsityksiä ei 

koskaan oteta huomioon. (Häyry 2001, 104) 

 

 

2.3.3 Vapaus  

 

Mill (2000b, 21–22) myöntää, että korkeampiin nautintoihin kykenevät ihmiset 

vaihtavat ne joskus kiusausten vaikutuksesta alempiin nautintoihin. Tämä ei kuitenkaan 

Millin mukaan tarkoita sitä, etteivätkö he tunnustaisi korkeampien nautintojen sisäistä 

ylivertaisuutta. Luonteen heikkous saa ihmiset usein valitsemaan lähempänä olevan 

hyvän, vaikka he tietävätkin sen vähemmän arvokkaaksi. Esimerkiksi ihmiset 

tavoittelevat aistillista mielihyvää terveytensä kustannuksella, vaikka tietävät hyvin, että 

terveys on näistä kahdesta suurempi hyvä. 

 

Millin (2000b, 26–28) mukaan  tyydytystä tuottavan elämän päätekijöitä on kaksi: rauha 

ja jännitys. Monet kokevat olevansa tyytyväis iä varsin vähäisiin nautintoihin, jos heillä 

vain on riittävästi rauhaa. Vastaavasti suuri määrä jännitystä saa monet kestämään 
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paljon tuskaa. Sen sijaan epätyydyttävän elämän tärkein syy on itsekkyys ja toiseksi 

tärkein syy henkisen kehityksen puute. Millin mukaan kehittynyt ihmismieli löytää 

ehtymättömiä kiinnostuksen kohteita kaikkialta ympäriltään: luonnosta, taiteen 

saavutuksista, runouden kuvitelmista, historian tapahtumista, ihmiskunnan entisistä ja 

nykyisistä elintavoista ja sen tulevaisuuden näkymistä.   

 

Millin (2000b, 30–35) mukaan utilitaristinen moraali tunnustaa ihmisissä kyvyn uhrata 

oma suurin hyvänsä toisten hyvän puolesta, mutta kieltää tunnustamasta, että 

uhrautuminen olisi itsessään hyvä asia. Itsensä uhraaminen täytyy tehdä jonkin 

päämäärän vuoksi. Mill kuitenkin muistuttaa, että suurinta osaa hyvistä teoista ei ohjaa 

aikomus hyödyttää koko maailmaa tai yhteiskuntaa, vaan niitä yksilöitä, joiden 

hyvinvoinnista maailman onni koostuu. Vain niiden, joiden toiminta vaikuttaa koko 

yhteiskuntaan, tarvitsee kantaa jatkuvasti huolta koko yhteiskunnasta. Kaikissa muissa 

tapauksissa ihmisen on ainoastaan huolehdittava yksityisestä hyödystä, muutamien 

ihmisten intresseistä ja onnellisuudesta. Ihminen ei kuitenkaan saa toiminnallaan 

loukata muiden ihmisten hyvinvointia. Mill (1982, 17) kuitenkin korostaa yksilön omaa 

valinnanvapautta: ”Siinä osassa, joka koskee häntä [ihmistä] itseänsä, hänen vapautensa 

on ehdoton. Itsensä ylitse, oman ruumiinsa ja sielunsa ylitse, ihminen on itsevaltias”. 

 

Millin (2004) mukaan vapaus koskee yhtälailla sekä naisia että miehiä. Hän esittää 

teoksessa ”Naisen asema” vuonna 1869 teoreettisen perustelun sille, että naisten 

oikeuksien pitäisi vastata kohta kohdalta miesten oikeuksia (Häyry 2001, 110). Mill ei 

kuitenkaan ollut kiinnostunut etsimään naisen tietoisuutta tai naisen olemusta, hänen 

keskeinen vastakkainasettelunsa ei ollut naisen ja miehen välinen konflikti. Naisen 

aseman parantaminen on vapautus, joka koskee molempia sukupuolia. Sosiaalisten 

suhteiden harmonia lisääntyy, ja eri sukupuolta olevilla henkilöillä on enemmän 

annettavaa toisilleen, kun sukupuolten väliset alistussuhteet katoavat. (Patoluoto 1990, 

155–157)   

 

Millin (2000b, 44–47) mukaan hyödyn periaatteeseen liittyvät sanktiot voivat olla joko 

ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisia sanktioita ovat ihmisen toiveet ja pelot kanssaihmisten ja 

maailmankaikkeuden hallitsijan taholta seuraavasta suosiosta tai epäsuosiosta. Niitä 

ovat myös ihmisen kanssaihmistä kohtaan tuntema myötätunto ja kiintymys tai Jumalaa 

kohtaan tuntema rakkaus ja kunnioitus. Moraalisen velvollisuuden sisäinen sanktio on 
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ihmisen mielessä oleva tunne, velvollisuuden rikkomisesta seuraava enemmän tai 

vähemmän voimakas tuska, jota oikein kasvatetun luonteen on äärimmäisessä 

tapauksessa mahdoton paeta. Tämä subjektiivinen tunne on omantunnon olemus. 

 

 

2.4 Yhteenveto 

 

Käsitteet etiikka ja moraali voidaan erottaa toisistaan. Tällöin etiikalla tarkoitetaan 

tiedettä, moraalifilosofiaa, joka on luonteeltaan teoreettista. Moraalilla taas viitataan 

jokapäivä iseen elämään, ja se on luonteeltaan käytännönläheistä. Velvollisuus- ja 

seurausetiikka ovat normatiivisia moraalifilosofisia teorioita. 

 

Velvollisuusetiikassa moraalisuus tulee parhaiten esiin yksilön vapautta ja 

autonomisuutta koskevassa pohdiskelussa. Kantin mukaan yksilö toimintansa motiiveja 

pohtiessaan tunnistaa moraalisuuden ehdottomana kategorisen imperatiivin 

vaatimuksena samastua ihmisyyteen. Toisin kuin hypoteettisten imperatiivien 

tapauksessa, tämän takaa ei ole enää löydettävissä mitään päämäärää. Seurausetiikan 

mukaan taas yksilön on arvioitava toimintansa tavoitteita ja tunnistettava moraalisuus 

vaatimuksena maksimoida yhteisön kokonaishyötyä. Kummassakin moraalifilosofian 

pääsuuntauksessa haetaan nimenomaan periaatteita, joiden avulla yksilö voi 

ratkaisuissaan liittyä saumattomasti moraaliseen yhteisöön. (Kotkavirta 1998, 84–85) 

 

Sekä velvollisuus- että seurausetiikka voidaan soveltaa sijoittamiseen, koska 

sijoittaminen on moraalin alaista toimintaa. Sijoittajan sijoituspäätösten taustalla 

vaikuttaa moraali, jonka mukaan sijoittaja toimii. Tutkimuksessa rakennettavassa 

sijoittamisen moraalimallissa sovelletaan velvollisuus- ja seurausetiikkaa. Tällöin 

konkretisoituu moraaliteorioiden ja sijoittamisen välinen yhteys.  
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3 TALOUS JA MORAALI 

 

 

3.1 Talouden ja moraalin suhde 

 

Ihminen on tehnyt talouden ja moraalin suhteesta vaikean. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita sitä, että talouden ja moraalin suhde olisi luonnostaan hankala. 

Talouden ja moraalin suhdetta käsittelevissä taloustieteellisissä tutkimuksissa moraali 

yritetään liittää talouteen. Kun moraali alistetaan taloudelle, puhutaan talousmoraalista 

(Panula 2000, 61–62). Moraalifilosofisesta näkökulmasta taas ainoa oikea tapa olisi 

nimenomaan liittää talous moraaliin. Kun talous alistetaan moraalille, puhutaan 

moraalitaloudesta (Panula 2000, 61–62). Moraalifilosofisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna tutkimukset, joissa moraali alistetaan taloudelle, ovat epäonnistuneita 

yrityksiä tutkia talouden ja moraalin suhdetta. Esimerkiksi Häyryn (2001, 5) mielestä 

nobelisti Harsanyi on hyvä esimerkki taloustieteilijästä, joka on sumeilematta 

laajentanut tarkastelunsa kulutuksen ja äänestyksen tutkimuksesta etiikan perusteisiin 

tuntematta juuri lainkaan moraalifilosofian keskeistä käsitteistöä ja perinnettä. Sayerin 

(2004, 30) mukaan poliittisessa taloustieteessä on nykyään harvinaista nähdä viittauksia 

moraaliin, ja kun moraaliin viittaavaan termiin törmää, se on varsin todennäköisesti 

ymmärretty väärin. 

 

Talouden ja moraalin suhdetta on tutkittu myös verrattain vähän. Tähän on olemassa 

ainakin kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkään taloustieteilijät eivät ole olleet 

kiinnostuneita moraalista. Heitä ovat kiinnostaneet taloudelliset tosiasiat, kuten 

yrityksen oman pääoman ja voiton kasvattaminen.  Toiseksi filosofit eivät ole olleet 

kiinnostuneita taloudesta. Filosofian tutkimus on pitkään ollut käytännön elämästä 

irrallaan. Filosofit ovat pyöritelleet moraalikäsitteitä, vaikka ympäröivässä maailmassa 

olisi ollut tarve moraalin käytännön sovellukselle. 

 

Viime aikoina talouden ja moraalin suhteen tutkiminen on kuitenkin lisääntynyt. 

Kuluttajat ovat vaatineet yrityksiltä entistä laajempaa vastuuta. Taloustieteilijät ovat 

vastanneet haasteeseen. Myös 1960- luvulta lähtien uusi moraalifilosofien sukupolvi on 
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herännyt kielen analysoimisesta, ja kohdistanut kiinnostuksensa reaalimaailman 

aiheisiin (Bunge 1989, 285–286). 1970- luvulta alkaen etiikan ja yhteiskuntafilosofian 

suosio on kasvanut nopeasti. Soveltavan etiikan ansiosta alettiin kiinnostua liike-elämän 

etiikasta. (Sihvola 2004, 20) 

 

Seuraavissa luvuissa talouden ja moraalin suhdetta tarkastellaan ensin sosiologisesta ja 

sitten taloustieteellisestä näkökulmasta. Sosiologinen näkökulma havainnollistaa 

talouden ja moraalin suhteen kehittymistä suhteessa yhteiskunna lliseen muutokseen. 

Taloustieteellinen näkökulma taas kartoittaa, kuinka taloustieteessä talous ja moraali 

yhdistetään. Tällöin puhutaan yrityksen yhteiskuntavastuusta.  

 

 

3.2 Sosiologinen näkökulma 

 

Talouden ja moraalin suhdetta voidaan tarkastella perinteisen, modernin ja 

postmodernin kehitysvaiheen kautta (Taulukko 1). Tällöin talouden ja moraalin suhde 

määrittyy ikään kuin yhteiskunnassa vallitsevien arvojen avulla. Arvoiksi kutsutaan 

niitä yleisiä päämääriä, joita ihmiset asettavat toiminnalleen, ja joiden perusteella he 

arvioivat toimintaansa ja yhteiskuntaansa (Ahokas, Lähteenoja, Myllyniemi, Myyry & 

Pirttilä-Backman 2005, 7). Arvovalinnoissa näkyy, millaiseen järjestykseen talous ja 

moraali asetetaan yhteiskunnassa. 

 

Modernista ja postmodernista on monta määritelmää. Niitä käsittelevä kirjallisuus on 

monisyistä ja keskenään jopa ristiriitaista.  Vahvasti yleistäen voidaan sanoa, että 

modernilla ja postmodernilla viitataan yhteiskunnallisiin, kulttuurillisiin, poliittisiin ja 

taloudellisiin muutoksiin. Jos ajatellaan, että muutos lähtee ihmisestä, niin tällöin 

moderni ja postmoderni kuvaavat jonkinlaista mielenlaatua. Myöskään modernin ja 

postmodernin ajallinen sijoittaminen ei ole yksiselitteistä. 

 

 

 

 

 



 

 30 

Taulukko 1. Talouden ja moraalin suhde eri kehitysvaiheissa 

Yhteiskunta Perinteinen Moderni Postmoderni 

Auktoriteetti usko järki yksilöllisyys 

Arvot uskonto, perhe, 

tottelevaisuus, 

auktoriteettien 

kunnioittaminen, 

selvät normit 

talous, politiikka, 

saavutusorientaatio, 

päämäärätietoisuus, 

vastuu 

elämänlaatu, ystävät ja 

vapaa-aika, henkiset arvot, 

vapaus, terveys 

Talouden ja 

moraalin suhde 

talous alisteinen 

moraalille 

moraali alisteinen 

taloudelle 

talouden ja moraalin suhde 

epäselvä 

 

Vilkkon (2005, 17, 41) mukaan postmodernin ajattelun aspektien selkiinnyttämisessä on 

poikkeuksellisen vaikeaa määritellä yhtenäistä linjausta. Ongelmana on se, että käsitteet 

moderni ja postmoderni eivät ole selvästi rajattuja, vaan niillä on eri kielissä ja 

traditioissa erilaisia konnotaatioita. Niinpä postmodernin ajattelun nimissä on esitetty 

erilaisista lähtökohdista laadittuja ja keskenään täysin päinvastaisiakin näkökantoja. 

Sosiologiassa modernisoitumiskertomus voidaan kertoa monella tavalla. Tähän tapan 

vaikuttaa sekä se, mitä piirteitä korostetaan, että se, millaisia vaikutuksia ja merkityksiä 

halutaan saada aikaan. Näin sosiologiassa päädytään pluralismiin ja selkeiden teorioiden 

hajaantumisen tilaan. Refleksiivisen modernisaation käsittäminen yhdeksi selkeäksi 

kertomukseksi sisältää ainekset hedelmättömiin kiistoihin siitä, mihin sillä missäkin 

kontekstissa viitataan. Tällaiset koulukunta kiistelyt alkavat helposti elää omaa 

elämäänsä, jolloin niistä muodostuu helposti ennemmin ajattelun esteitä kuin 

apuvälineitä. 

 

Seuraavaksi paneudutaan vaihe vaiheelta modernisoitumiskertomukseen, jossa erityisen 

tarkastelun kohteena on talouden ja moraalin suhde. Tällainen 

modernisoitumiskertomus pohjustaa tutkimuksen toisen alatavoitteen, eli käsitteen 

postmoderni mahdollisuus määrittämistä.  
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3.2.1 Perinteisestä moderniin 

 

Perinteiseen yhteiskuntaan liittyvä traditionaalinen auktoriteetti merkitsee sitä, että 

elämän keskeisiä arvoja ovat uskonto, perhe, tottelevaisuus, auktoriteettien 

kunnioittaminen ja selvät normit (Inglehart 1995, 385). Keskiajalla kirkko tulkitsi 

Jumalan sanomaa. Jumalan totteleminen merkitsi siis kirkon periaatteiden 

noudattamista. Kirkko (tai Jumala) määritteli hyvän, ja talous oli väline hyvän 

edistämisessä. Tällöin kirkon tulkitsema jumalallinen moraali oli ylivertaista kaikkeen 

muuhun verrattuna. Talous palveli moraalia. (Rossouw 1994, 557–559; Tawney 1926, 

59) Moraalin ylivertaisuuden periaate siis toteutui. Eri asia on se, kuinka moraalista oli 

kirkon tulkitsema jumalallinen moraali. 

 

Moderniin yhteiskuntaan liittyvä rationaalis- legaalinen auktoriteetti puolestaan 

merkitsee sitä, että elämän keskeisiä arvoja ovat talous, politiikka, saavutusorientaatio, 

päämäärätietoisuus ja vastuu (Inglehart 1995, 385). Siirtymistä perinteisestä 

yhteiskunnasta moderniin yhteiskuntaan voidaan kuvata kolmen muutoksen avulla. 

Ensinnäkin perinteisessä yhteiskunnassa talous oli väline yhteiskunnallisiin päämääriin. 

Se oli työkalu ja kaikkien työkalujen lailla alisteinen käyttäjänsä päämäärille. 

Modernissa yhteiskunnassa tilanne on kuitenkin päinvastainen. Talous ja sen itse 

määräytyvät päämäärät hallitsevat sellaisella voimalla, joka muuttaa yhteiskunnan 

järjestystä ja päämääriä ja korvaa ne laskelmoinnin ja maksimoinnin logiikalla. (Booth 

2004, 64–67) 

 

Toiseksi perinteisessä yhteiskunnassa vallinneen solidaarisuuteen perustuvan 

yhteisöllisen tunteen tilalle ilmaantui modernissa yhteiskunnassa atomisoitu 

yhteiskunta. Siinä yksilöiden keskinäinen riippuvuus ei ohjautunut poliittisten, 

sosiaalisten tai uskonnollisten instituutioiden, vaan markkinoiden ja sopimusten 

välityksellä. Oman taloudellisen edun muokkaamat sidokset korvasivat perinteisen 

yhteiskunnan ei- taloudelliset sidokset. (Booth 2004, 64–67)  

 

Kolmanneksi modernissa yhteiskunnassa tarve, pelko ja voitonhimo ovat voimia, jotka 

hallitsevat käyttäytymistä laajasti: kaikkeen on suhtauduttava potentiaalisena 

ansaitsemisen mahdollisuutena, ja jokaisen ihmisen on nähtävä kilpailevan samoista 
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hyödykkeistä. Niinpä muille kuin markkinoiden kuosiin puetuille tarkoituksille on 

jätetty vain vähän tilaa. (Booth 2004, 64–67) 

 

Perinteisen yhteiskunnan henkisistä arvoista siirryttiin siis entistä maallisempiin 

moderneihin arvoihin. Taloudellisen kehityksen edellytyksenä oli se, että 

rationaalisuutta korostettiin uskonnollisuuden kustannuksella. Alkoi sekularisaatio, joka 

tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, jolla viitataan uskonnon merkityksen 

vähenemiseen tai uskonnollisen alueen kapenemiseen ja erikoistumiseen yhteiskunnassa 

(Markkola 2003, 47) Yksi näkemys on se, että kalvinistinen protestanttisuus loi pohjan 

kapitalismille (Weber 1980).  

 

Modernissa yhteiskunnassa Adam Smithin näkymättömälle kädelle myös annettiin valta 

vastoin Smithin näkemystä (Panula 1999, 32; Sajama 1998, 50–51). Smithin näkymätön 

käsi -vertauksen mukaanhan on parempi vedota ihmisten itsekkäisiin pyrkimyksiin ja 

omiin etuihin kuin hyvää tarkoittaviin ja eettisesti motivoituihin toimiin, jos haluaa 

saada aikaan jotakin hyvää (Gronow 2003, 29). Smith kuitenkin uskoi, että rikkaat 

kuluttavat vain hieman enemmän kuin köyhät, mutta he muutoin jakavat edistyksen 

tuotteet köyhien kanssa (Norri 2003, 23–24). Tämä uskomus ei kuitenkaan pitänyt 

käytännössä paikkaansa, vaan modernissa yhteiskunnassa varallisuus muuttui välineestä 

päämääräksi (Hietaniemi 1991, 164) ja moraalin ylivertaisuus ei enää toteutunut.  

Talous ei palvellut moraalia. Talous ja moraali eriytyivät. 1800-luvun kuluessa ja 

erityisesti 1900-luvun alussa taloustieteestä pyrittiin tekemään moraalifilosofiasta 

puhdistettu tieteenala (Kauppinen 2004, 5). 

 

 

3.2.2 Modernista postmoderniin 

 

Postmoderniin yhteiskuntaan kuuluvat elämän arvot ovat elämänlaatu, ystävät ja vapaa-

aika, henkiset arvot, vapaus ja terveys. Tällaiset arvot liittyvät itsensä toteuttamiseen ja 

ilmaisemiseen. (Inglehart 1995, 385) Tällaiselle yhteiskunnalle on tyypillistä se, että 

ihmisten elämä on taloudellisesti turvattu. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa 

sitä, että hengissä pysymistä pidetään itsestään selvänä asiana. Postmodernismi vie 

yksilökeskeisyyden entistä syvemmälle. Vastuu annetaan uskonnollisten ja 
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taloudellisten auktoriteettien sijasta yhä enemmän yksilölle. Panulan (1999, 37) mukaan 

yksilöllistyminen voi olla uhka moraalille: ensin modernisaatio vie uskonnollisen 

moraalin (Jumalan kuolema), ja sitten postmodernisaatio vie maallisen moraalin (järjen 

kuolema). Rohwederin (2004, 23) mukaan uudet postmodernit arvot ovat muuttamassa 

voimakkaasti rikkaiden maiden sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja seksuaalisia 

normeja ympäri maailmaa. 

 

Lyotard määrittelee postmodernin yhteiskunnan tilaksi, jossa suuria kertomuksia ei enää 

hyväksytä päteviksi. Suurilla kertomuksilla hän tarkoittaa uskonnollisia, metafyysisiä ja 

ideologisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on selittää maailma kokonaisuutena. Näin 

postmodernismi merkitsee uudenlaista, aiempaa radikaalimpaa pluralismin 

hyväksymistä. Baudrillardin silmissä postmoderni todellisuus on simulaatiota ja 

fantasmaa, merkkien leikkiä, jossa merkit ja niiden referentit alituiseen vaihtavat 

paikkaa. (Baudrillard 1991; Lyotard 1985; Nordin 1999, 443–444) 

 

Voidaan pohtia, onko postmodernisaatio eriyttänyt talouden ja moraalin entistä 

kauemmaksi toisistaan vai luoko postmodernisaatio mahdollisuuden talouden ja 

moraalin yhdistämiselle. Inkisen (2002, 58–60) mukaan on lähinnä luonnollista, että 

kolmanteen vuosituhanteen kohdistuu optimistisia toiveita globaalin kanssakäymisen ja 

digitaalisen kulttuurin mukanaan tuomasta myönteisestä, yhteiskuntaa kehittävästä 

transformaatiosta. Toisaalta hänen mukaansa voidaan yhtä hyvin esittää synkkä ja 

kulttuuripessimistinen tulkinta, jonka mukaan nykyisessä kehityksessä on kysymys vain 

läntisen kulttuurin viimeisestä kukoistuksesta ennen vääjäämätöntä täystuhoa ja 

suurkatastrofia. Inkinen näkeekin, että ajan henki näyttäytyy nykyisyydessä 

ristiriitaisena: paratiisina ja helvettinä, pelastuksena ja kadotuksena. 

 

Tässä tutkimuksessa lähdetään positiivisesta ajatuksesta: postmodernisaatio luo pohjan 

talouden ja moraalin yhdistymiselle. Seuraavassa luvussa pohditaan, miksi ja miten 

postmodernisaatio luo mahdollisuuden modernisaation rikkomalle talouden ja moraalin 

suhteelle.  
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3.2.3 Postmoderni mahdollisuus  

 

Tutkimuksen alatavoitteena oli luoda uusi käsite postmoderni mahdollisuus. 

Postmodernilla mahdollisuudella perustellaan se, millä ehdoin eettinen sijoittaminen on 

mahdollista. Bauman (1996, 42–45) kirjoittaa postmodernin eettisestä paradoksista. 

Tällä hän tarkoittaa, että postmoderni palauttaa ihmiselle tilaisuuden moraaliseen 

valintaan ja täyteen vastuuseen, vaikka se riistääkin häneltä samanaikaisesti sen 

universaalin ohjenuoran tarjoaman turvan, jota moderni itseluottamus aikoinaan lupaili. 

Yksilön eettiset tehtävät siis lisääntyvät entisestään samaan aikaan kuin niiden 

täyttämistä edellyttävät, yhteiskunnallisesti tuotetut voimavarat kutistuvat. Moraalinen 

velvollisuus sulautuu moraalisen valinnan yksinäisyyteen. Tästä taas seuraa 

eksistentiaalinen epävarmuus, olemisen ontologinen kontingenssi. 

 

Baumanin esittämä paradoksi ei kuitenkaan välttämättä ole paradoksi. Kysymys on 

siitä, että tarvitseeko ihminen, jolle on annettu lisää vapautta ja vastuuta, myös lisää 

yhteiskunnan voimavaroja siihen, että hän selviää lisääntyneen vapauden ja vastuun 

kanssa. Jos ihminen ei tarvitse lisää yhteiskunnallisia voimavaroja, vaikka hänen 

vapautensa ja vastuunsa ovat lisääntyneet, Baumanin paradoksi ei ole paradoksi. Tällöin 

universaali ohjenuora on vain ihmisen vapauden ja vastuun tiellä.  

 

Ihmisen yksilöitymisen ja siten vapauden ja vastuun lisääntymisen voidaan katsoa 

olevan seurausta siitä, että ihminen oivaltaa harhan, jossa hän on elänyt, ja pyrkii 

vapautumaan siitä. Harha on esimerkiksi se, että moraali on alisteinen taloudelle. 

Tällaisesta harhasta vapautuminen on yksilöitymistä yhteisöllisyyteen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että yksilö pyrkii kokoamaan palapelin, jonka ryhmä on rikkonut. Jokainen yksilö 

näkee, että talous ja moraali kuuluvat yhteen. Ihmiset, jotka ovat yksin, oivaltavat, että 

talous on alisteinen moraalille. Ryhmässä ihmiset eivät tätä oivaltaneet, koska 

universaali ohjenuora sokaisi heidät.  

 

Baumanin (1996, 42–45) mukaan postmodernin eettisen paradoksin taustalla piilee 

todellinen käytännön ongelma: toimiminen omien moraalisten vakaumusten mukaan 

johtaa helposti siihen, että näille vakaumuksille pyritään saamaan entistäkin laajempi ja 

yleisempi hyväksyntä, mikä kuitenkin haiskahtaa häpeämättömälle vallanhimolle. Tämä 

Baumanin oletus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, jos yksilöityminen johtaa 
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yhteisöllisyyteen. Kahleista vapautunut ihminen ei tahdo kahlita muita, koska se 

tarkoittaisi automaattisesti sitä, että hän samalla kahlitsisi myös itsensä. Toisaalta 

kahleista vapautunut ihminen ei kahlitse muita, vaikka hän voisi tehdä sen omaa 

vapauttansa menettämättä. Bertrand Russelin mukaan ihmiskunnasta on kehittynyt siinä 

määrin suuri perhe, ettei ihminen voi taata omaa hyvinvointiaan muutoin kuin 

takaamalla kaikkien muidenkin hyvinvoinnin (Albert 2004, 65). Ernest Hemingway 

(1979, 5) lainasi teoksessaan Kenelle kellot soivat (1940) runoilija John Donnea 

seuraavasti: ”… jokaisen ihmisen kuolema vähentää minua, sillä minä sisällyn 

ihmiskuntaan; äläkä sen vuoksi konsanaan lähetä kysymään kenelle kellot soivat; ne 

soivat sinulle.” 

 

Bauman siis ajattelee, että postmodernin eettinen paradoksi johtaa vallanhimoon.  

Tämän ajatuksen edellytyksenä on se, että ihmisten moraaliset vakaumukset ovat 

keskenään erilaisia. Tästä päästään kiistanalaiseen kysymykseen: onko olemassa 

objektiivinen moraali? Sen syvemmin paneutumatta moraalisen realismin 

mahdollisuuksiin todettakoon, että ihmisillä on keskenään paljon samanlaisia käsityksiä 

oikeasta ja väärästä. Ihmisten perusarvot ovat keskenään hyvinkin samanlaiset. 

Ongelma on siinä, etteivät ihmiset kykene noudattamaan perusarvojaan. Vallanhimo on 

turhautumista tähän: ihminen tahtoo valtaa toisiin ikään kuin korvaukseksi siitä, ettei 

hänellä ole valtaa itseensä. 

 

Globalisaatio on sellainen, että ihminen ei kykene noudattamaan perusarvojansa. 

Esimerkiksi Poggen (2004, 160) mukaan väite, jonka mukaan ihminen voi joko pelastaa 

monien elämän tai antaa heidän kuolla olemalla tekemättä mitään, on ihmisille tuttu 

hyväntekeväisyysvetoomuksista. Sen sijaan hänen mukaansa vähemmän tuttu on väite 

ihmisen vielä painavammasta vastuusta: että suurin osa ihmisistä ei ainoastaan jätä 

toisia ihmisiä kuolemaan nälkään, vaan osallistuu myös heidän nälkiinnyttämiseensä. 

Henry Miller (1962, 62) kirjoittaa: ”Meillä ei kenelläkään voi olla puhdas omatunto: me 

olemme kaikki valtavan ja varman murhaamiskoneen osia.” Tämä tarkoittaa sitä, että 

ihminen tappaa, vaikka hänen perusarvonsa kieltää tappamisen. Suuri kysymys 

kuuluukin: Miten yksilöllisen ja yhteisöllisen edun ristiriita tulisi ratkaista?  

 

Käsitteellä postmoderni mahdollisuus siis tarkoitetaan sitä, että yksilöityminen johtaa 

yhteisöllisyyteen.  Se on vastaväite Baumanin postmodernin eettiselle paradoksille. 
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Postmoderni mahdollisuus lähtee siitä, että ihmiset tiedostavat, että moraalista eriytynyt 

talous johtaa tilanteeseen, jossa ihmisiä tapetaan. Tästä taas seuraa se, että ihmiset 

haluavat muuttaa tilanteen, eli he haluavat yhdistää talouden ja moraalin. 

Yksilöityminen johtaa yhteisöllisyyteen. Ihmisen vain tarvitsee ensin riisua 

silmälasinsa, jotta hän voi nähdä kirkkaasti. Tämä ei ole paradoksi. 

 

 

3.3 Taloustieteellinen näkökulma 

 

Talouden ja moraalin suhdetta voidaan lähestyä myös taloustieteellisestä näkökulmasta. 

Tällöin asiaa voidaan tarkastella omistaja-, sidosryhmä- ja oikeutuslähtöisen 

näkemyksen pohjalta. Tässä tutkimuksessa oikeutuslähtöisellä näkemyksellä 

tarkoitetaan samaa kuin laajan vastuun ideologialla, joka on yleisesti käytetty termi 

taloustieteessä. Usein kirjallisuudessa omistaja-, sidosryhmä- ja oikeutuslähtöisen 

näkemys arvotetaan keskenään siten, että sidosryhmälähtöinen näkemys nähdään 

moraalisempana kuin omistajalähtöinen näkemys. Oikeutuslähtöinen näkemys taas 

arvotetaan usein näistä kolmesta näkemyksestä kaikkein moraalisimmaksi, mutta sitä 

pidetään jokseenkin idealistisena ja vaikeana sovellettavaksi käytäntöön. Esimerkiksi 

Ketola (2005, 28) kysyy, että voisiko yhteiskuntamme tehdä todellisuuskäsitys- eli 

paradigmahypyn laajan vastuun ideologiaan, kun paradigmasiirtymä omistajalähtöisestä 

sidosryhmälähtöiseen ideologiaankin näyttää vievän pari vuosikymmentä? 

 

Toisaalta esimerkiksi Kanniaisen (2003, 118) mukaan jokaiselle omia aivoja käyttävälle 

on selviö, että voiton tavoittelu kääntyy yhteiseksi eduksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Kanniaisen mukaan maailmassa on paljon ihmisiä, jotka eivät käytä omia aivojaan. 

Kanniainen (2003, 106) onkin varmasti oikeassa siinä, että yksi inhimillisistä 

tragedioista on ihmisen rajaton kyky alistua aivopesulle.  Voidaan tietysti pohtia sitä, 

että käyttääkö Kanniainen omia aivojaan, vai onko hänet aivopesty. 

 

Joka tapauksessa omistaja-, sidosryhmä- ja oikeutuslähtöinen näkemys ovat teorioita 

siitä, kuinka talous ja moraali voidaan jollakin tavalla yhdistää. Nämä kolme näkemystä 

liittyvät yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Kaikki kolme näkemystä ottavat kantaa 

siihen, miten yrityksen tulee toimia toimiakseen moraalisesti. 
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Taloustieteessä puhutaan yrityksen vastuusta ja moraalista, vaikka sinänsä yrityksellä ei 

ole vastuuta eikä moraalia. Yrityksen vastuu ja moraali kuuluvat ihmisille. 

Kysymyksessä on vastaavanlainen kielellinen ristiriita kuin talousuutisista tuttu tapa 

puhua markkinoista toimijana. Sanotaan esimerkiksi, että markkinat piristyivät, vaikka 

markkinoilla ei ole tunteita. Ihmiset toimivat, ja markkinat kuvaavat tätä ihmisten 

käyttäytymisen muutosta. Voidaan tietysti pohtia, kuvaako tällainen kielellinen ristiriita 

myös jonkinlaista ajatuksellista ristiriitaa. 

 

 

3.3.1 Omistajalähtöinen näkemys 

 

Omistajalähtöisellä näkemyksellä tarkoitetaan sitä, että yrityksen ensisijainen tehtävä on 

yrityksen omistajan edun maksimointi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys 

pyrkii maksimoimaan omistajan varallisuutta. Omistajalähtöistä näkemystä ei 

kuitenkaan pitäisi sekoittaa voiton maksimointiin perustuvaan näkemykseen, vaikka 

näin on tapana tehdä. Tällaisen voittoetiikan tarkoituksena on vain ja ainoastaan 

yrityksen voiton maksimointi. Omistajalähtöisellä näkemyksellä ja voittoetiikalla on siis 

periaatteellinen ero, vaikka niiden toteuttaminen käytännössä lienee samanlaista. 

Voittoetiikan ja omistajalähtöisen näkemyksen yhdistäminen perustuu ajatukseen, että 

omistaja tahtoo sijoituksestaan ainoastaan rahaa. 

 

Friedmanin (1970, 56–61) mukaan liiketoiminnan sosiaalisena vastuuna on kasvattaa 

sen voittoja. Voiton maksimoinnin rajoitteena ovat ainoastaan lain säännökset ja 

kaupankäynnin peruspelisääntöjen noudattaminen. Friedman kannattaa avointa 

kilpailua. Hänen mukaansa viittaukset yrityksen yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen 

vahingoittavat vapaasti toimivan yhteiskunnan perusrakenteita ja ovat riskinä 

markkinajärjestelmän toimivuudelle. Sternbergin (2000, 41) mukaan voiton 

maksimoinnin tavoittelusta poikkeava toiminta on yrityksen omistajien varojen 

kavallusta. 

 

Friedman esittää kaksi perustetta sille, että voitot kuuluvat omistajalle. Ensinnäkin 

osakkeenomistajat ovat yrityksen omistajia, joten voitot kuuluvat heille. Toiseksi voitot 
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kuuluvat omistajille myös siksi, että osakkeenomistajat kantavat riskin sijoittamastaan 

pääomasta. (Beauchamp & Bowie 1997, 50–51) 

 

Omistajalähtöisen näkemyksen mukaan yritys on sitä moraalisempi mitä paremmin se 

pystyy ajamaan omistajan etua. Tämä ajatus perustuu vapaaseen 

markkinatalousjärjestelmään. Kilpailussa vain parhaat menestyvät. Yritys, jonka 

ensisijaisena tavoitteena on omistajan varallisuuden kasvattaminen, toimii järkevästi ja 

tehokkaasti. 

 

Omistajalähtöinen näkemys myös ottaa huomioon eri sidosryhmät siinä määrin kuin se 

on tarpeellista, jotta pystytään maksimoimaan omistajan varallisuus. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että eri sidosryhmät otetaan varsin laajasti huomioon. Yritys, joka ei ota 

huomioon eri sidosryhmiä, ei menesty. Esimerkiksi nykyään yrityksen imago näkyy 

voimakkaasti yrityksen osakekurssissa. Edelleen yrityksen, jonka imago on huono, on 

vaikea saada hyviä työntekijöitä, jotka luonnollisesti haluavat työskennellä 

hyvämaineisessa yrityksessä. Käytännössä siis omistajalähtöisen näkemyksen pitäisi 

ilmetä eri sidosryhmät huomioon ottavana toimintana. Tällaisen toiminnan ohjaavana 

ajatuksena on pyrkimys maksimoida omistajan voitto. 

 

 

3.3.2 Sidosryhmälähtöinen näkemys 

 

Sidosryhmälähtöinen näkemys perustuu ajatukseen, että yritys toimii sidosryhmänä 

muiden sidosryhmien joukossa. Yrityksen tulee ottaa toiminnassaan huomioon nämä eri 

sidosryhmät, jotka ovat vuorova ikutuksessa keskenään. Yrityksen sidosryhmiä ovat 

nimenomaan ne tahot, jotka ovat yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa. Yrityksen ei 

tarvitse ottaa huomioon sidosryhmiä, jotka eivät vaikuta yrityksen toimintaan, ja joiden 

toimintaan yritys ei vaikuta. Ratkaisevaa sidosryhmälähtöisen näkemyksen 

toteuttamisessa onkin se, että perustuuko se ajatukseen, että mikään ei vaikuta 

mihinkään, jolloin yrityksellä ei ole sidosryhmiä, vai näkemykseen, että kaikki vaikuttaa 

kaikkeen, jolloin kaikki tahot ovat yrityksen sidosryhmiä. Käytännössä sidosryhmien 

määrä määräytyy näiden kahden ääripään väliltä. Freemanin (1997, 69) mukaan 
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yrityksen sidosryhmiä voidaan katsoa olevan kuusi: johto, omistajat, tavarantoimittajat, 

henkilöstö, asiakkaat ja yhteiskunta. 

 

Yrityksen velvollisuuksien, vastuun ja liiketoiminnan etiikan lähtökohtia pohdittaessa 

voidaan sidosryhmäteorian ideaa soveltaa kahdella tavalla. Ensimmäinen näkökulma 

perustuu tilivelvollisuus-käsitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri sidosryhmillä on 

yritykseen kohdistuvia oikeuksia, ja toisinpäin siis yrityksellä on velvollisuuksia näitä 

eri sidosryhmiä kohtaan. Toinen näkökulma on organisaatiolähtöinen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että yritys itse identifioi sidosryhmänsä. (Gray ym. 1996, 38, 45–46) 

 

Kun yritys tiedostaa sidosryhmänsä, yrityksen ensisijaisena tehtävänä on pyrkiä 

maksimoimaan näiden sidosryhmien etu. Sidosryhmälähtöisen näkemyksen ajatuksena 

on se, että mitä paremmin yritys onnistuu maksimoimaan sidosryhmien edun, sitä 

moraalisemmin se toimii. Käytännössä toiminnassa otetaan huomioon ainakin ne 

sidosryhmät, jotka huomioidaan omistajalähtöisessä näkemyksessä. 

Sidosryhmälähtöinen näkemys kuitenkin mahdollistaa omistajalähtöistä näkemystä 

huomattavasti laajemman sidosryhmäjoukon huomioon ottamisen. 

 

Käytännössä siis omistajalähtöisen ja sidosryhmälähtöisen näkemyksen toteuttaminen 

voi olla hyvinkin samanlaista. Näkemysten välillä on kuitenkin selkeä periaatteellinen 

ero. Siinä missä omistajalähtöisessä näkemyksessä hyvä saavutetaan pelkästään 

omistajan etua maksimoimalla, sidosryhmälähtöisessä näkemyksessä hyvä saavutetaan 

kaikkien eri sidosryhmien etuja maksimoimalla.  

 

 

3.3.3 Oikeutuslähtöinen näkemys 

 

Oikeutuslähtöinen näkemys perustuu legitimointiteoriaan, jonka mukaan yritys voi 

toimia yhteiskunnassa vain, mikäli sen toiminnan arvot ovat riittävän yhtenevät 

yhteiskunnassa vallitsevien arvojen kanssa. Yritys on siis vastuussa koko 

yhteiskunnalle. Legitimaatio tarkoittaa tilaa, joka vallitsee silloin, kun yrityksen 

arvojärjestelmä on sopusoinnussa laajemman sosiaalisen yhteisön arvojärjestelmän 

kanssa: yrityksen toimet ovat haluttuja ja hyväksyttyjä yhteiskunnassa. (Gray 1996, 46; 
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Niskala & Mätäsaho 1996, 298) Yrityksen ja yhteiskunnan välillä voidaan nähdä 

eräänlainen yhteiskunnallinen sopimus (Brown & Deegan 1988, 22). 

 

Sidosryhmät arvioivat jatkuvasti yrityksen suorituskykyä, menetelmiä ja tavoitteita 

suhteessa muuttuviin odotuksiinsa. Legitimoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa yritys 

oikeuttaa toimiensa jatkuvuuden sosiaalisessa yhteisössä. Mikäli yritys ei onnistu 

legitimoimaan toimintaansa, syntyy uhka yrityksen toiminnan jatkuvuuden oletukselle. 

(Niskala & Mätäsaho 1996, 298) 

 

Oikeutuslähtöinen näkemys on siis lähellä sidosryhmälähtöistä näkemystä, joka 

perustuu tilivelvollisuus-käsitteeseen. Se ottaa huomioon yhteiskunnassa vallitsevat 

arvot, jotka luonnollisesti muodostuvat eri sidosryhmien, viime kädessä eri yksilöiden 

vaatimuksista. Tästä seuraa, että oikeutuslähtöinen näkemys ei voi perustua yhtä 

suppean sidosryhmäjoukon huomioon ottamiseen kuin sidosryhmälähtöinen näkemys. 

Oikeutuslähtöisen näkemyksen sidosryhmänä on aina koko yhteiskunta. 

 

 

3.3.4 Yhteiskuntavastuu 

 

 

Perinteinen näkemys 

 

Yrityksen vastuullisesta toiminnasta puhuttaessa käytetään useita eri käsitteitä, joille 

annetaan hyvinkin erilaisia merkityksiä. Puhutaan muun muassa yhteiskuntavastuusta, 

sosiaalisesta vastuusta, yhteiskunnallisesta vastuusta, hyvästä yrityskansalaisuudesta, 

vastuullisesta liiketoiminnasta ja kestävän kehityksen mukaisesta yritystoiminnasta. 

(Vehkaperä 2003, 19) Seuraavaksi perehdytään yrityksen vastuulliseen toimintaan 

pääasiassa sekä Takalan että Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT), eli 

nykyisen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), esittämien näkemysten avulla. Näihin 

kahteen tahoon viitataan usein, kun suomalaisessa tutkimuksessa puhutaan 

yhteiskuntavastuusta.  
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Takalan (2000, 9–15; 2004, 212, 214) mukaan yrityksen yhteiskunnallisella vastuulla 

tarkoitetaan, että yrityksen tulisi kantaa vastuuta ympäristöstään ja ainakin 

lähiyhteisöstään. Tällöin vaatimuksen esittäjiksi nähdään eri sidosryhmät tarpeineen. 

Yrityksen toimintaa voi pitää sosiaalisesti vastuullisena silloin, kun yritys pyrkii 

ajamaan omaa etuaan, mutta ottaa huomioon myös yleisen edun. Nykyisessä 

markkinataloudessa toimivalle yritykselle valistunut itsekkyys on siten realistinen 

toimintaperiaate, sillä epäitsekkäämpi toiminnan motiivipohja on epärealistinen.   

Valistunut itsekkyys ja yritys kansalaisen roolissa -periaatteet sisältävät mahdollisuuden 

toimia sosiaalisesti vastuullisella tavalla, va ikka yrityksen toiminta lähteekin 

ensisijaisesti oman edun ajamisesta. 

 

Takalan (Siltaoja & Takala 2003, 23–26; 2004, 25) mukaan altruistinen toiminta ei 

kuulu yrityksille, vaan sosiaalinen vastuu toimii kilpailukeinona, ei itse toiminnan 

päämääränä. Hänen mukaansa on alistuttava siihen, että toimiva filantropia perustuu 

idealle, jonka mukaan eettisyys ja sosiaalisen vastuun ottaminen ovat yritykselle 

kilpailuetu. Takala kuitenkin esittää kolme yrityksen yhteiskunnallisen vastuun 

ideologiaa, jotka ovat omistajalähtöinen, sidosryhmälähtöinen ja laajan vastuun 

ideologia. Jaottelun taustalla on ajatus siitä, että yrityksen yhteiskuntavastuu voidaan 

käsittää hyvin kapeasta vastuunotosta erittäin laajaan, koko universumin huomioon 

ottavaan vastuuseen. Rajoitettuun egoismiin perustuva valistunut itsekkyys -periaate 

liittyy sidosryhmälähtöiseen ideologiaan, joka siis Takalan mukaan on realistisesti 

ajatellen parasta, mitä yritykseltä voidaan odottaa. 

 

Myös Carroll (1991, 39–48) jakaa yhteiskunnallisen vastuun eri kerroksien avulla 

kapeasta vastuusta laajaan vastuuseen. Hänen mukaansa neljästä kerroksesta muodostuu 

yhteiskunnallisen vastuun pyramidi, jossa aina alempi kerros on edellytyksenä 

ylemmälle kerrokselle. Alin kerros on taloudellinen vastuu, jonka mukaan yrityksen 

tulee toimia taloudellisesti kannattavasti. Toinen kerros on laillinen vastuu, joka 

ilmenee lain noudattamisena. Kolmas kerros on moraalinen vastuu, joka on 

yhteiskunnallisten arvojen ja moraalinormien noudattamista ja velvollisuutta toimia 

oikeudenmukaisesti. Ylin kerros on filantrooppinen vastuu, joka on hyväntekeväisyyttä. 

Lähellä tätä Carrollin jaottelua on Reidenbachin & Robinin (1991, 273–284) jaottelu 

amoraaliseen, lailliseen, reaktiiviseen, viriävän moraalin tasoon ja moraaliseen tasoon. 
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TT:n (2001, 2) mukaan yhteiskuntavastuu on yrityksen aktiivista vastuullisuutta, joka 

perustuu yrityksen omiin lähtökohtiin. Se on kestävän kehityksen mukaista hyvää 

yrityskansalaisuutta. Kestävä kehitys rakentuu taloudesta, ympäristöä koskevasta ja 

sosiaalisesta osasta. Yhteiskuntavastuu on myös kilpailutekijä, joka vaikuttaa yrityksen 

kuvaan ja menestymiseen markkinoilla. TT:n (2004, 25) mukaan yhteiskuntavastuu ja 

kilpailuetu eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia tai toisiaan poissulkevia. 

Päinvastoin ne kuuluvat yhteen ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Kestävä kehitys ja 

kilpailukyky eivät myöskään ole toistensa uhkia, vaan ne voivat tukea toinen toistaan 

myönteisen toimintakehän kautta. Tällä tarkoitetaan seuraavaa: Suomen on oltava 

taloudellisesti kilpailukykyinen, jotta Suomi pysyy kestävän kehityksen mukaisena 

toiminta- ja elinympäristönä. Kun Suomi on kilpailukykyinen ja turvaa oman 

menestymisensä, Suomella on edellytykset edistää kestävää kehitystä myös 

maailmanlaajuisesti. Globaalin kestävän kehityksen edistäminen voi taas oikein 

kohdennettuna tukea Suomen ja suomalaisyritysten kilpailukykyä ja menestymistä. 

Tämä myönteinen toimintakehä on perustelu sille, että ilman kilpailukykyä ei ole 

kestävää kehitystä. 

 

Yhteiskuntavastuuta voidaan katsoa kahdesta eri näkökulmasta. Yrityskeskeinen 

näkökulma korostaa vapaaehtoisuutta, sidosryhmänäkökulmaa ja yrityksen omia 

intressejä. Yhteiskuntakeskeisessä näkökulmassa taas yrityksen yhteiskuntavastuu 

nähdään koko yhteiskunnallisen toimijakentän pyrkimykseksi ratkaista yrityselämään 

liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja ris tiriitoja. (Anttiroiko 2004, 32–35) Takalan ja TT:n 

näkemykset yrityksen vastuullisesta toiminnasta ovat yrityskeskeisiä. Ne ovat 

keskenään samantapaisia siinä, että ne molemmat korostavat vastuullisuutta 

kilpailutekijänä.  Takalan mukaansa yrityksen vastuullisen toiminnan edellytys on se, 

että siitä saadaan kilpailuetua. TT:n mukaan taas talous ja moraali kuuluvat yhteen. 

Talouden ja moraalin suhde nähdään niin tiiviinä, että ilman kilpailukykyä ei voi olla 

kestävää kehitystä. Myös Kanniainen (2003, 113) on samoilla linjoilla kuin Takala ja 

TT. Hänen mukaansa yritykset eivät ole mitään hyväntekeväisyyslaitoksia, vaan niiden 

päätehtävänä on tehdä tulosta, mutta vahvojen arvojen keinoin. Kanniaisen mukaan 

yhteiskuntavastuu voi muuttua kilpailueduksi.  
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Perinteisen näkemyksen kyseenalaistaminen 

 

Takalan yhteiskuntavastuunäkemyksessä ihmetyttää se, että mitä järkeä on rakentaa 

moraalia epämoraalille pohjalle. Yksinkertaisesti toimiva filantropia ei voi perustua 

ajatukselle, että moraali alistetaan taloudelle. Ihmisoikeuksia ei saa loukata, vaikka se 

tarkoittaisikin kilpailuedun menettämistä. Yrityksille ohjeita laativien tutkijoiden ei 

pitäisi asettaa taloutta moraalin edelle, vaikka yritykset niin tekisivätkin. Panulan (1999, 

42, 391) mukaan taloudellisesti orientoitunut liike-elämä tekee maailmasta moraalisesti 

riitasointuisen. Hänen mukaansa talouden pitäisi antaa mennä, jos se ei palvele 

moraalisesti asetettuja päämääriä.  

 

TT:n näkemys siitä, että talous ja moraali kuuluvat yhteen, ajautuu ristiriitaan. TT:n 

myönteisen toimintakehän mukainen perustelu sille, että ilman kilpailukykyä ei ole 

kestävää kehitystä, sisältää oletuksen, että talous on moraalin edellytys. Tämä oletus on 

järjetön. Kukat kukkivat ilman taloutta. Yleensäkin on vaikea keksiä uskottavia 

perusteluja ajatukselle, että jatkuva talouskasvu luo pohjan kestävälle kehitykselle. 

Linkolan (1995) mukaan elämän tuhoutuminen on suoraan ja täsmälleen verrannollinen 

ihmiskunnan yhteenlaskettuun bruttokansantuotteeseen, eikä mihinkään muuhun. 

Kuisma (2000, 66) pohtiikin, että onko pelkkää toivetta ajatella dialektisesti: ihmiskunta 

tuottaa ratkaisut itse aiheuttamiinsa ongelmiin, ja talouden aiheuttamat 

ympäristöongelmat ratkeavat ympäristötalouden kautta. 

 

On kuitenkin olemassa TT:n myönteisen toimintakehän lisäksi toinen perustelu sille, 

että talouskasvu johtaa pitkällä aikavälillä ympäristön tilan kohentumiseen. Tämä 

perustelu on ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä-hypoteesi. Hypoteesin mukaan 

talouskasvun myötä ympäristön rasitus kasvaa aluksi voimakkaasti, mutta tulotason 

noustessa ympäristön kuormituksen kasvu laantuu ja alkaa lopulta vähentyä. Tähän voi 

olla useita syitä. Esimerkiksi tulojen kasvaessa kuluttajat antavat yhä enemmän 

painoarvoa henkisyydelle, terveydelle ja puhtaalle luonnolle (vrt. postmoderni 

mahdollisuus). Nämä kuluttajien arvostukset näkyvät poliittisina, sosiaalisina ja 

kaupallisina vaateina, jolloin yritysten ja poliittisten päättäjien on oman etunsa vuoksi 

reagoitava asiakkaiden ja äänestäjien toivomuksiin. Lisääntynyt vauraus merkitsee 

myös sitä, että yrityksillä on varaa ympäristönsuojeluun. Lisäksi teknologinen kehitys 

on tyypillisesti nopeampaa vauraissa kuin köyhissä kansantalouksissa, mikä 
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mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmän kulutuksen ja tuotannon. (Haukioja & 

Kaivo-oja 2003, 493) 

 

Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä-hypoteesi perustuu siis ajatukselle, että ihminen 

muuttaa ajatteluaan ja arvomaailmaansa taloudellisen kasvun seurausten vuoksi. Tämä 

ajattelu sopii yhteen sen näkemyksen kanssa, että postmodernismi luo pohjan talouden 

ja moraalin yhdistymiselle. Erona on kuitenkin se, että postmodernissa 

mahdollisuudessa katsotaan, että harhan oivaltaminen, ei talouskasvu, luo pohjan 

talouden ja moraalin yhdistymiselle. On kuitenkin hyvä tiedostaa, kun puhutaan 

taloudellisesta kasvusta tai postmodernisaatiosta, että viime kädessä muutos lähtee aina 

ihmisestä. Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä-hypoteesikin on vain teoria ihmisten 

toiminnasta. Se ei ohjaa, vaan kuvaa ihmisten käytöstä. 

 

Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä-hypoteesin perusteella ei siis suoranaisesti voi 

päätellä, että taloudellinen kasvu on hyvä asia, ja että siitä seuraa ympäristön tilan 

kohentuminen. Hypoteesis ta on löydettävissä ajatus, jonka mukaan virheistä oppii.  

Luonnonsuojelulle antaa alkusysäyksen luonnon tuhoaminen. Eikö ihminen sitten 

kykene ennakoivaan käyttäytymiseen? Tarvitseeko luonto ensin tuhota, jotta sitä 

voidaan suojella? Toivoa sopii, että ihminen oppisi edes virheistään. 

 

 

3.4 Yhteenveto 

 

Talouden ja moraalin suhde on muuttunut ajan kuluessa. Perinteisessä yhteiskunnassa 

kirkko määritteli moraalin. Talouden tehtävä oli edistää tätä kirkon määrittelemää 

moraalia. Modernissa yhteiskunnassa taas talouden merkitystä korostettiin moraalin 

kustannuksella. Tämä oli voimakasta taloudellisen kasvun aikaa, jolloin järki vei voiton 

uskonnosta. Postmodernissa yhteiskunnassa puolestaan henkiset ja yksilölliset arvot 

korostuvat järjen kustannuksella. Talouden ja moraalin suhde on hämärä.  

 

Voidaan kuitenkin nähdä, että postmoderni jollakin tavalla yhdistää modernin erottaman 

talouden ja moraalin toisiinsa. Paluuta kuitenkaan perinteisessä yhteiskunnassa 

vallinneeseen talouden ja moraalin suhteeseen ei ole. Historia ei toista itseään. 
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Postmodernissa yhteiskunnassa yksilö tahtoo toimia omien näkemystensä pohjalta. 

Tämä yksilöllisyys mahdollistaa yhteisöllisyyden. Yksilö arvottaa moraalin talouden 

edelle, koska hän ajattelee itsenäisesti ja vapaasti. Yksilö kuulee kenelle kellot soivat. 

 

Talouden ja moraalin suhdetta voidaan kuvata omistaja-, sidosryhmä- ja 

oikeutuslähtöisen näkemyksen avulla. Nämä näkemykset liittyvät yrityksen 

yhteiskuntavastuuseen, jolla tarkoitetaan yrityksen suhdetta talouteen ja moraaliin. 

Yhteiskuntavastuu on siis talouden ja moraalin yhdistämistä. Seuraavaksi tarkastellaan 

eettistä sijoittamista, joka on yksi tapa yhdistää talous ja moraali. Se voidaan myös 

nähdä yhtenä yhteiskuntavastuun muotona.  

 

 

4 EETTINEN SIJOITTAMINEN 

 

 

4.1 Eettisen sijoittamisen määritelmä 

 

 

4.1.1 Perinteinen määritelmä 

 

Eettisestä sijoittamisesta käytetään usein nimitystä yhteiskuntavastuullinen 

sijoittaminen, joka tulee englanninkielisestä termistä Socially Responsible Investment 

(SRI). Könnölän ja Rinteen (2001, 93) mukaan Suomessa yhteiskunnallisesti 

vastuullisesta sijoittamisesta käytetään harhaan johtavasti käsitettä eettinen 

sijoittaminen. Heidän mielestään eettisen sijoittamisen käsite rajaa sijoittamisen vain 

eettisesti hyväksyttyihin kohteisiin. Tällöin ei korosteta yhteiskunnallisen 

vastuullisuuden tarjoamien liiketoiminnallisten etujen ymmärtämistä eikä sijoitusten 

kannattavuutta. 

 

Könnölän ja Rinteen esittämä näkemys kääntyy helposti itseään vastaan. On hyvä 

tiedostaa, että moraali tuo kilpailuetua (jos tuo), mutta tätäkin tärkeämpää on tiedostaa, 



 

 46 

että moraalin peruste ei ole korostetusti taloudellinen menestyminen. Könnölän ja 

Rinteen ajatus johtaa helposti kuvitelmaan, että markkinatalous luo edellytykset 

moraaliselle toiminnalle, koska eri sidosryhmät vaativat yrityksiltä moraalista toimintaa. 

Tämä ajatus on lähellä Takalan ja TT:n näkemyksiä yhteiskuntavastuusta. 

 

Yleensä eettinen sijoittaminen määritellään sijoittamiseksi, jossa otetaan huomioon 

moraali. Esimerkiksi Sparkesin (2001, 197) mukaan eettinen sijoittaminen on 

sijoitusfilosofia, joka yhdistää eettiset tai ympäristölliset tavoitteet taloudellisiin 

tavoitteisiin. Tällainen määritelmä ei kuitenkaan kerro mitään uutta, koska 

tavallisessakin sijoittamisessa otetaan huomioon moraali, jos ajatellaan, että 

sijoittamisella on ylipäänsä jotakin tekemistä moraalin kanssa. Karhapään (2001, 20) 

mukaan eettisen ja tavallisen sijoittamisen välinen ero on selvä: teknisenä suorituksena 

eettinen sijoittaminen eroaa tavallisesta sijoittamisesta ainoastaan arvoperusteisten 

rajoitustensa, eettisen sijoituskriteeristön, perusteella.  Karhapää kuitenkin myöntää, että 

käytännössä raja eettisen ja tavallisen sijoittamisen välillä on häilyvä. Cowtonin (1994, 

1999) mukaan eettisellä sijoittamisella tarkoitetaan lähestymistapoja, joissa 

sijoitusportfo lion valinnassa ja hallinnoinnissa käytetään tavanomaisten taloudellisten 

kriteerien lisäksi eettisiä ja sosiaalisia kriteerejä. Sijoittajaa ei kiinnosta pelkästään 

yrityksen tuotto, vaan erityisesti se, miten tämä tuotto saadaan yrityksessä aikaan. 

 

 

4.1.2 Uusi määritelmä 

 

Tutkimuksen alatavoitteena oli määrittää eettinen sijoittaminen uudella tavalla. Tämä 

uusi määritelmä eettiselle sijoittamiselle on seuraava: eettinen sijoittaminen on 

sijoittamista, jossa talous ja moraali tietoisesti yhdistetään siten,  että talous alistetaan 

moraalille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sijoittamisessa taloutta ja moraalia ei tietoisesti 

yhdistetä siten, että talous alistetaan moraalille, kysymys ei ole eettisestä sijoittamisesta. 

Esimerkiksi kaksi sijoittajaa voi sijoittaa saman yrityksen osakkeisiin siten, että vain 

toisessa tapauksessa on kyse eettisestä sijoittamisesta. Tämä on mahdollista, jos toisen 

sijoittajan sijoituspäätös perustuu pohdinnalle, jossa hän on yhdistänyt tietoisesti 

talouden ja moraalin siten, että hän on alistanut talouden moraalille, ja toisen sijoittajan 

sijoituspäätös taas perustuu pelkästään sille, että hän yrittää hyötyä sijoituksestaan 
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taloudellisesti. Tässä esimerkissä siis va in ensiksi mainittu sijoittaja harjoittaa eettistä 

sijoittamista.  

 

Edellisen esimerkin paradoksi perustuu siihen, että jako eettiseen ja tavalliseen 

sijoittamiseen on näennäinen, jos uskotaan siihen, että ihmisen toiminnan taustalla 

vaikuttaa aina moraali. Tämän periaatteen mukaan ihminen ei voi sijoittaa siten, että 

moraali ei vaikuta hänen sijoituspäätökseensä. Sen sijaan on mahdollista, että moraali 

vaikuttaa sijoittajan sijoituspäätökseen sijoittajan sitä tiedostamatta. Kun ero eettisen ja 

tavallisen sijoittamisen välille halutaan tehdä, sen on nimenomaan oltava siinä, että 

yhdistääkö sijoittaja itsetarkoituksellisesti, siis tiedostaen, moraalin ja talouden vai ei. 

Edellistä esimerkkiä ei siis tule tulkita seurausetiikan tyrmäykseksi, vaikka siinä 

sijoituksen seuraukset eivät vaikuta siihen, että onko kyseessä eettinen sijoittaminen vai 

ei. Kysymys on vain eettisestä sijoittamisesta käsitteenä, ei sijoittamisen eettisyydestä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tavallinen sijoittaminen voi olla eettisempää kuin eettinen 

sijoittaminen, jos uskotaan edes jonkinlaiseen eettiseen realismiin. 

 

Vastoin Könnölän ja Rinteen ajatusta sijoittamisen, jossa talous ja moraali tietoisesti 

yhdistetään siten, että talous alistetaan moraalille, tarkoitus pitää olla nimenomaan se, 

että se rajaa sijoittamisen vain eettisesti hyväksyttyihin kohteisiin. Tämä on 

itsestäänselvyys. Eri asia on se, miten määrittää, mikä sijoituskohde on eettinen ja mikä 

epäeettinen. Tätä kysymystä tulee tarkastella moraalisilmälasien eikä 

markkinataloussilmälasien läpi.  

 

 

4.2 Eettisen sijoittamisen historia 

 

 

4.2.1 Tuntematon syntymähetki ja merkkipaalut 

 

On täysin mahdotonta tietää, milloin yksittäiset ihmiset ovat ensimmäistä kertaa 

tietoisesti yhdistäneet talouden ja moraalin siten, että talous on alistettu moraalille, 

sijoituspäätöksiä tehdessään. Tapahtuiko se 1500- luvulla kveekareiden toimesta, jotka 
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kieltäytyivät sijoittamasta orjakauppaa harjoittaviin yrityksiin (Brill, Brill & 

Feigenbaum 1999, 31–33)? Vai pitääkö ajassa mennä vielä kauemmaksi taaksepäin? 

 

Kärkimaina eettisessä sijoittamisessa ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ruotsi. 

Ensimmäisenä eettisenä sijoitusrahastona mainitaan usein Pioneer Fund, joka 

perustettiin vuonna 1928 Yhdysvalloissa. Tämä sijoitusrahasto pyrki tarjoamaan 

kirkolle mahdollisuuden synnittömään sijoittamiseen. Rahaston sijoituspolitiikkana oli 

välttää sijoittamista alkoholi-, tupakka- ja aseteollisuuteen sekä uhkapelejä järjestäviin 

yrityksiin.  

 

Joidenkin mielestä ensimmäinen eettinen sijoitusrahasto oli vuonna 1965 Ruotsiin 

perustettu Aktie Ansvar Aktiefond. Myös vahvasti rauhanliikkeeseen sitoutunut Pax 

World Fund mainitaan usein, kun puhutaan uraauurtavista eettisistä sijoitusrahastoista. 

Se perustettiin vuonna 1971 Yhdysvalloissa. Alkukipinän tämän rahaston perustamiselle 

antoi Vietnamin sota. Isossa-Britanniassa ensimmäinen eettinen sijoitusrahasto, Friends 

Provident Stewardship Fund, aloitti toimintansa vuonna 1984. 

 

Usein myös mainitaan, että Naderin vuonna 1965 julkaistu teos Unsafe at Any Speed, 

joka kritisoi General Motorsin valmistamien autojen turvallisuutta, antoi jonkinlaisen 

alkusysäyksen eettiselle sijoittamiselle (Kinder, Lydenberg & Domini 1994, 17). On 

selvä, että maailman kirjallisuudesta löytyy monia teoksia, joiden voidaan katsoa 

myötävaikuttaneen eettisen sijoittamisen yleistymiseen. Myös kaunokirjallisuudella, ja 

yleensäkin eri taiteenmuodoilla, on tietokirjallisuuden ohella ollut merkittävä vaikutus 

eettiseen sijoittamiseen. On vaikea sanoa, kumpi teos on ollut merkittävämpi eettisen 

sijoittamisen kannalta, tämä Naderin Unsafe at Any Speed vai esimerkiksi John 

Steinbeckin Vihan hedelmät (1962). 

 

Naderin teoksen lisäksi yksittäisenä tapauksena, joka lisäsi eettisen sijoittamisen 

suosiota, mainitaan usein Leon Sullivanin vuonna 1977 esittämä vetoomus Etelä-

Afrikan mustien sortamisen lopettamiseksi. Niin sanotun Sullivanin periaatteen sisältö 

oli yksinkertainen: Etelä-Afrikassa toimivia amerikkalaisia yrityksiä pyydettiin 

vapaaehtoisesti lopettamaan mustien työntekijöidensä sortaminen, vaikka diskriminointi 

olikin maan tapa. Eri roduille jaetut työtilat tuli yhdistää, yhtä vaativasta ja tuottavasta 

työstä tuli maksaa sama palkka rodusta riippumatta ja kaikille työntekijöille tuli taata 



 

 49 

yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen sekä työtehtävissä etenemiseen. Tämän lisäksi 

yrityksiä vaadittiin parantamaan mustien elämänlaatua heidän usein huomattavan 

karuun elinympäristöönsä vaikuttamalla. (Miller 1991, 5, 219) 

 

 

4.2.2 Mielen muutos 

 

Sen sijaan, että pyrittäisiin määrittämään eettisen sijoittamisen tarkka syntymähetki, 

voidaan kartoittaa, kuinka eettinen sijoittaminen on ajan kuluessa yleistynyt. Sekä 

Nader että Sullivan ovat kiistatta myötävaikuttaneet eettisen sijoittamisen yleistymiseen. 

Voidaan kuitenkin pohtia sitä, että mikä sai Naderin kirjoittamaan tällaisen teoksen. 

Oliko ajanhenki sellainen, että tällaisen teoksen olisi kirjoittanut joku muu kuin Nader, 

jos Nader ei olisi sitä kirjoittanut? Entä kuinka moni muu kuin Sullivan vastusti Etelä-

Afrikan rotusortoa? Useinhan on tapana puhua, että 1960-luvulla yleisesti voimakkaasti 

esille nousseet asiat, kuten luonnonsuojelu, ihmisoikeudet ja ydinvoima, herättivät 

sijoittajat moraalisesti (Bauer, Koedijk & Otten 2005, 1752) Eettisen sijoittamisen 

historiaa voidaankin tarkastella suhteessa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin. 

Yhteiskunnallinen muutos ei ole pelkästään yksittäisiä merkkipaaluja, jotka muuttavat 

kehityksen suunnan, vaan muutos on myös jatkuvaa ihmisten mielissä tapahtuvaa 

muutosta. 

 

Eettisen sijoittamisen historiaa voidaan peilata perinteiseen, moderniin ja postmoderniin 

kehitysvaiheeseen. Perinteisessä yhteiskunnassa valta oli kirkolla, joka tulkitsi Jumalan 

tahtoa. Tällöin sijoitustoiminta perustui vahvalle auktoriteettien kunnioitukselle. 

Voitaneen myös sanoa, että sijoittaminen oli sangen erilaista kuin nykypäivän ainakin 

periaatteessa vapaassa markkinataloudessa. Täytyy myös muistaa, että vaikka teoriassa 

Jumala on moraalinen auktoriteetti, käytännössä kirkon toiminta ei välttämättä ole  

moraalista. 

 

Modernissa yhteiskunnassa valta siirtyi kirkolta yksittäiselle ihmiselle. Teollisuus 

käynnisti voimakkaan taloudellisen kasvun. Koskisen (2000, 13–14) mukaan vanhan 

ajan tehtailijan ja ruukinpatruunan vastuu oli rajaton. Se ei rajoittunut yrityksen lyhyen 

aikavälin taloudelliseen tulokseen, vaan vaikutti koko paikkakunnan hyvinvointiin. 
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Voidakseen ottaa tällaisen vastuun tehtailijan oli pakko välittää palkollisistaan ja 

tuotteiden laadusta. Hänen oli myös luotava kestävä luottamussuhde asiakkaisiin, 

alihankkijoihin ja viranomaisiin. Kukaan ei tahdo käydä kauppaa sellaisen kanssa, 

johon ei luota, tai jonka liiketapoja pidetään arveluttavina. Jos tehtailija pilasi 

maineensa, hän vaaransi liiketoimien ja ympäröivän yhteisön lisäksi oman taloutensa, 

ihmissuhteensa ja identiteettinsä – koko elämänsä. 

 

Koskinen (2000, 14) kuitenkin muistuttaa, että vaikka ennen joillakin elämän alueilla 

vaadittiin tiukkaa rehellisyyttä, joillakin nykyisin syystäkin ensisijaisina pidetyillä 

alueilla ei oltu yhtä tarkkoja. Työympäristö oli usein puutteellinen, vakavia 

onnettomuuksia ja terveyshaittoja esiintyi usein. Palkkaerot olivat valtavat ja tasa-

arvosta ei sopinut hiiskahtaakaan. 

 

Osakeyhtiön syntymän jälkeen tapahtui kuitenkin jyrkkä muutos. Nyt saattoi ryhtyä 

yrittäjäksi vaarantamatta yksityisomaisuuttaan tai mainettaan. Saattoi sijoittaa suuren tai 

pienen summan ja saada osansa voitosta uhraamatta sen paremmin aikaansa kuin 

työtään. Rahastojen kautta voi nykyisin olla osakkaana monessakin yrityksessä edes 

tietämättä tarkkaan, mitä omistaa. (Koskinen 2000, 14–15) Henkilökohtainen suhde 

omaisuuden ja omistajan välillä on suurelta osin kadonnut (Lagerspetz 1998, 41). 

 

Postmoderniin yhteiskuntaan kuuluu se, että vastuu on yksilöllä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että auktoriteettien taakse piiloutuminen on itsepetosta. Postmodernissa yhteiskunnassa 

yksilö voi kieltäytyä käskyistä ja silti pysyä hengissä. Tämä ei välttämättä ole 

mahdollista esimerkiksi kehitysmaissa. Postmodernissa yhteiskunnassa yksilö on itse 

vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Vastuuta ei voi delegoida. Sijoittaja on 

vastuussa sijoituksestaan. Esimerkiksi yksilö on vastuussa sen yrityksen toiminnasta, 

jonka osakkeita hän omistaa. 

 

Postmodernin yhteiskunnan perusarvo on yksilöllisyys, joka luo pohjan 

yhteisöllisyydelle. Tämä perusarvo on se siemen, josta eettinen sijoittaminen on alkanut 

versomaan. Esimerkiksi kveekareiden päätös 1500- luvulla olla sijoittamatta orjakauppaa 

harjoittaviin yrityksiin lienee lähtenyt tällaisesta arvosta.  
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Postmodernista mahdollisuudesta lähtenyt eettinen sijoittaminen yleistyi laajasti 

kuitenkin vasta 1990- luvun jälkipuoliskolla. Esimerkiksi Suomeen perustettiin tällöin 

ensimmäiset eettiset sijoitusrahastot. Ensimmäinen suomalainen eettinen sijoitusrahasto 

oli Gyllenbergin perustama Gyllenberg Forum, joka aloitti toimintansa 6.4.1999.  

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko julkaisi ”Kirkon sijoitustoiminnan eettiset 

periaatteet” vuonna 1999. Työryhmä rajasi tehtäväksiannon koskemaan kirkon 

sijoitustoiminnan eettisiä kysymyksiä. Muiden tahojen harjoittamaa sijoitustoimintaa ei 

katsottu tarpeelliseksi tarkastella erikseen, sillä luterilaisen näkemyksen mukaan 

kirkolla ei ole omaa muista poikkeavaa etiikkaa, vaan on olemassa yksi etiikka, joka 

koskee yhtä lailla kirkkoa kuin muitakin yhteiskunnan vaikuttajia. Tämän vuoksi kirkon 

sijoitustoimintaa koskeva mietintö on samalla yleisempi puheenvuoro sijoitustoiminnan 

eettisistä kysymyksistä. Mietinnön kirjoittajat Kääriäinen ja Takala (1999) toteavat 

kirkon velvollisuudesta sijoitustoiminnassa seuraavasti: ”Lähimmäisenrakkauden ja 

kultaisen säännön vaatimuksen perusteella kirkon tulee pyrkiä myös hyvän tekemiseen. 

Kirkon tulee etsiä sijoitustoiminnassa sellaisia vaihtoehtoja, jotka tukiessaan kirkon 

taloutta ovat myös sopusoinnussa kirkon tehtävän kanssa ja joissa nähdään omaa 

suppeaa etua laajemmat vaikutussuhteet.”  

 

 

4.3 Eettisen sijoittamisen strategiat 

 

Eettisille sijoitusrahastoille ei ole olemassa objektiivista testiä, joka mittaisi onko 

rahasto todellisuudessa eettinen vai tavanomainen. Eettiset sijoitusrahastot ovatkin 

itseidentifioituneita. (Hogget & Nahan 2002, 3–4) Koskisen (2000, 17) mukaan 

sijoittajalla on kolme vaihtoehtoa: ensinnäkin hän voi jättää sijoittamatta eettisesti 

arveluttaviin yrityksiin, toiseksi osallistua aktiivisesti ja vaatia eettisesti korkeatasoista 

toimintaa, tai kolmanneksi viis veisata yrityksen etiikasta. 

 

Perinteisesti eettisen sijoituskriteeristön muodostamiseen on käytetty viittä erilaista 

tekniikkaa, jotka ovat negatiivinen, positiivinen ja laadullinen arvottaminen, 

elinympäristön kehittäminen sekä aktiivisena omistajana toimiminen. Näistä kolme 

ensimmäistä ovat varsinaisia arvottamisperusteita kahden viimeisen ollessa 
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enemmänkin toimintatapoja yksilölle, joka haluaa muuttaa elinympäristöään entistä 

eettisempään suuntaan yrityksen toimintaa muuttamalla. (Karhapää 2001, 20) 

Seuraavaksi tarkastellaan jokaista edellä mainittua sijoitusstrategiaa erikseen. 

 

 

4.3.1 Negatiivinen, positiivinen ja laadullinen arvottaminen 

 

Negatiivisen arvottamisen mukaan ei sijoiteta yrityksiin, jotka harjoittavat sijoittajan 

arvottamisperusteeksi valittua toimintaa (Karhapää 2001, 21). Esimerkiksi, jos sijoittaja 

on valinnut arvottamisperusteeksi ihmisoikeusrikkomukset, ei sijoiteta yrityksiin, jotka 

loukkaavat ihmisoikeuksia. Ethical Investment Research Service (EIRIS) on Isossa-

Britanniassa vuonna 1983 perustettu järjestö, joka antaa tietoa eettisestä sijoittamisesta. 

Järjestö käyttää arvioidessaan yrityksiä seuraavia negatiivisia kriteereitä: 

 

- alkoholi 

- eläinkokeet 

- uhkapeli 

- kasvihuonekaasut 

- huono työsuojelu ja terveydenhuolto 

- ihmisoikeusrikkomukset 

- tehomaatalous ja teholihatalous 

- aseteollisuus 

- ydinvoima 

- otsonikerroksen tuhoaminen 

- torjunta-aineet 

- pornografia 

- teiden rakentaminen ja autoteollisuus 

- kehitysmaiden riistäminen 

- tupakka 

- sademetsien hakkuu 

- veden saastuttaminen (EIRIS 1998, 18–53) 
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Sen jälkeen kun negatiivisen arvottamisen kriteerit on valittu, tarvitsee vielä valittuja 

kriteereitä soveltaa käytäntöön. Tämä ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi jos 

negatiiviseksi kriteeriksi on valittu alkoholi, tulee päättää, että tarkoittaako se pelkästään 

sitä, että ei sijoiteta alkoholia tuottaviin yrityksiin, vai eikö sijoiteta myöskään 

yritykseen, jonka pikkujouluissa tarjotaan henkilökunnalle viiniä. Entä missä kulkee 

hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän saastuttamisen raja? 

 

Positiivinen arvottaminen on negatiivisen arvottamisen peilikuva. Sen mukaan 

sijoitetaan yrityksiin, jotka harjoittavat arvottamisperusteeksi va littua toimintaa 

(Karhapää 2001, 26). Esimerkiksi, jos sijoittaja on valinnut arvottamisperusteeksi 

ihmisoikeudet, sijoitetaan yrityksiin, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia. EIRIS käyttää 

arvioidessaan yrityksiä seuraavia positiivisia kriteereitä: 

 

- osallistuminen yhteisön toimintaan 

- avoimuus 

- aloitteellisuus ympäristökysymyksissä 

- tasa-arvo 

- positiiviset tuotteet ja palvelut (EIRIS 1998, 56–65) 

 

Myös positiivisia kriteereitä voidaan soveltaa mone lla tapaa. On selvä, että kriteerinä 

esimerkiksi avoimuus on varsin abstrakti käsite. Riippuu käytettävästä mittarista, kuinka 

avoimeksi jokin tietty toiminta arvioidaan. Millainen mittari sitten on oikea? 

 

Laadullisen arvottamisen mukaan sijoitetaan yrityksiin, jotka täyttävät tietyt laadulliset 

vaatimukset, tai päinvastoin ei sijoiteta yrityksiin, jotka eivät täytä tiettyjä laadullisia 

vaatimuksia. Yrityksen onnistumista tai epäonnistumista ei mitata absoluuttisilla 

mittareilla, vaan suhteellisilla mittareilla. (Karhapää 2001, 28) 

 

Käytännössä sekä negatiivinen että positiivinen arvottaminen perustunevat laadullisiin 

mittareihin. Esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista tai toteutumatta jäämistä 

arvioitaneen laadullisilla mittareilla ainakin siinä mielessä, että määrällisten mittareiden 

taustalla ovat tietyt laadulliset oletukset. Yleensäkin rajanveto määrällisen ja laadullisen 

välille on häilyvä.  
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4.3.2 Elinympäristön kehittäminen ja aktiivisena omistajana toimiminen 

 

Elinympäristön kehittäminen on toimintaa, jolla pyritään lähinnä elinympäristössä 

ilmenevien sosiaalisten epäkohtien lieventämiseen. Kaksi yleisintä toimintatapaa ovat 

suora osallistuminen ja sosiaalinen rahoitustoiminta. Näistä ensimmäisen toiminta-

ajatuksena on yrityksen työntekijöiden osallistuminen vapaaehtoistyöntekijänä 

yleishyödylliseen toimintaan. Sosiaalisessa rahoitustoiminnassa taas yksityisten ja 

yritysten sijoittamat varat toimivat pääomana erilaisille instituutioille, jotka harjoittavat 

rahoitustoimintaa erilaisilla sosiaalisilla perusteilla. (Brill, Brill & Feigenbaum 1999, 

119–135; Karhapää 2001, 31; Kinder, Lydenberg & Domini 1994 140–142) 

 

Esimerkiksi jos jossakin kylässä ollaan huolestuneita siitä, että nuoret juovat viinaa ja 

pelaavat tietokonepelejä, voivat paikallisen rakennusliikkeen työntekijät osallistua 

talkoisiin, joissa kunnostetaan paikallinen urheilukenttä. Ajatuksena on siis se, että 

nuoret pelaisivat jalkapalloa viinanjuonnin ja tietokonepelien pelaamisen sijasta. Tämä 

olisi rakennusliikkeeltä suoraa osallistumista. Jos rakennusliike edelleen rahoittaisi 

paikallista urheiluseuraa, jotta pelaajille saataisiin pelipaidat, olisi kyseessä sosiaalinen 

rahoitustoiminta. 

 

Aktiivisena omistajana toimiminen tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että sijoittaja 

pyrkii aktiivisesti käyttämään hankkimaansa omistajan valtaa (Koskinen 2000, 20). 

Sijoittaja siis pyrkii vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Omistajan valta voi 

luonnollisesti olla joko suuri tai pieni. Esimerkiksi kaikki yrityksen osakkeet 

omistavalla yksityisyrittäjällä on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

yrityksen toimintaan kuin piensijoittajalla, joka omistaa yrityksestä vain murto-osan. 

Toisaalta esimerkiksi eläkesäätiöt, vakuutusyhtiöt, ammattiliitot, aatteelliset yhteisöt ja 

varsinkin rahastonhaltijat voivat helposti yhteistyössä saada oman ehdokkaansa 

yrityksen hallitukseen, joka puolestaan voi vaikuttaa yrityksen johtoon ja siten ohjata 

yrityksen toimintaa entistä moraalisempaan suuntaan (Koskinen 2000, 20). 

 

Thomas Wallgren osti vuonna 1988 yhden UPM-Kymmenen osakkeen 120 markalla, 

käytti puheoikeuttaan yhtiökokouksessa ja ehdotti, että osakkeenomistajat ottaisivat 

vastuun siitä, mitä heidän omistamansa yritys tekee. Näin hän pääsi läpi julkisuuteen 

(Paronen & Assulin 1999). Wallgren toimi aktiivisena omistajana. 
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4.3.3 Eri strategioiden toteutus käytännössä 

 

Eettinen sijoittaminen kiinnostaa ihmisiä. Tämän voi päätellä helposti kahdesta asiasta. 

Ensinnäkin eettisiä sijoitusrahastoja on perustettu viime vuosina verrattain paljon. 

Toiseksi yrityksiä on alettu listaamaan eettisin perustein. On perustettu esimerkiksi 

erilaisia indeksejä eettisen sijoittajan avuksi.  

 

Tällä hetkellä (22.5.2006) suomalaisia  rekisteröityjä eettisiä sijoitusrahastoja on viisi, ja 

niiden yhteinen rahastopääoma oli vuoden 2005 huhtikuun lopussa 124 miljoonaa 

euroa. Merkittävin suomalainen eettinen sijoittaja on Suomen kirkko, jonka 

eläkerahastolla oli varoja 550 miljoonaa euroa. Lukujen valossa eettinen sijoittaminen ei 

ole enää mitätön muotioikku. Esimerkiksi vuonna 2003 Yhdysvalloissa ohjattiin 

kestävän kehityksen mukaisesti varoja yhteensä 2180 miljardia dollaria. Se on 11 

prosenttia koko sijoitusmarkkinoista. (Räisänen 2005) Utriaisen (2006) mukaan 

Yhdysvalloissa jopa 14 prosenttia kaikista rahastosijoituksista tehdään eettisiin 

rahastoihin, kun Euroopassa vastaavaksi luvuksi arvioidaan noin prosentti. 

 

Suomalaisten eettisten sijoitusrahastojen sijoitusstrategiat ovat teoriassa niin 

ylimalkaisia, että ne jättävät käytännön toteutukselle paljon liikkumavaraa. Tyypillisesti 

sijoitusstrategiana käytetään sekä negatiivista että positiivista arvottamista, ja siten 

pakostakin jonkinlaista laadullista arvottamista. Myös murto-osa sijoitusrahaston 

tuotosta saatetaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. 

 

Yhdysvalloissa on perustettu myös paherahasto, Vice Fund, jonka sijoitusstrategiana on 

sijoittaa paheisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa alkoholi-, ase-, 

tupakka- ja uhkapeliyhtiöihin. (Räisänen 2005) On kenties harhaanjohtavaa kutsua tätä 

paherahastoa eettiseksi sijoitusrahastoksi, mutta on kuitenkin selvä, että tämän 

paherahaston salkunhoitaja ottaa tietoisesti etiikan mukaan sijoituspäätöksiä tehdessään. 

Salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan epäeettisesti. Voidaan tietysti kysyä, että onko 

eettisesti arveluttavaa, kun Matti Meikäläinen menee hirviporukkansa kanssa 

ravintolaan juhlistamaan hirvenkaatoa, ja nauttii muutaman lasin viiniä ja muutaman 

savukkeen ja pelaa muutaman kierroksen blackjackia? 
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Kenties tunnetuin kansainvälinen indeksi, joka listaa eettisesti toimivia yrityksiä, on 

Dow Jones Sustainability - indeksi (DJSI). Indeksi koostuu hieman yli 200 yrityksestä, 

jotka toimivat 61 toimialalla 27 maassa. Mukaan pääsevät yritykset, jotka ovat kestävän 

kehityksen edelläkävijöitä. Eettistä kriteeristöä pitää yllä Sustainability Asset 

Management (SAM), joka on laatinut yrityksille täytettäväksi kyselylomakkeen, jossa 

yrityksen eettisyyttä arvioidaan taloudellisesta, ympäristö- ja sosiaalisesta 

näkökulmasta. DJSI:n kilpailijaksi perustettiin viime vuonna Financial Times Stock 

Exchange 4 Good - indeksi (FTSE4Good). Siinä on mukana noin 150 yritystä eri 

puolilta maailmaa. Yritysten eettisyyttä valvoo Ethical Investment Research Service 

(EIRIS). 

 

 

4.4 Eettisen sijoittamisen uhat ja mahdollisuudet 

 

Eettinen sijoittaminen on kirjavaa. Käytännössä jokainen sijoittaja määrittää itse, 

millaista on eettinen sijoittaminen. Yleensäkin voidaan sanoa, että postmoderni 

ajanhenki on enemmän kallellaan eettisen subjektivismin kuin realismin suuntaan. 

Jonkinlainen eettinen relativismi kuvannee länsimaista suhtautumista metaetiikkaan. 

Tällainen ajattelupohja taas versoo pakostakin monenlaista eettisen sijoittamisen 

kukkaa. 

 

Eettisen sijoittamisen kirjavuuteen liittyy sekä uhkia että mahdollisuuksia. 

Pahimmillaan eettinen sijoittaminen on va in muotioikku vailla minkäänlaista todellista 

sisältöä. Parhaimmillaan se taas antaa sijoittajalle mahdollisuuden toteuttaa omia 

moraalisesti korkeatasoisia päämääriään. Seuraavaksi tarkastellaan eettisen sijoittamisen 

uhkia ja mahdollisuuksia.  

 

 

4.4.1 Uhat 

 

Eettisen sijoittamisen suosio suhteessa tavalliseen sijoittamiseen on kasvanut huimasti 

viimeisimpien vuosien aikana (Koh, 2006).  Tästä pitäisi seurata se, että liiketoiminta on 
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muuttunut entistä moraalisemmaksi, koska resurssit ohjautuvat enenevässä määrin 

eettisiin sijoituskohteisiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Eettisen 

sijoittamisen uhka on se, että se ei välttämättä ole sen moraalisempaa kuin tavallinen 

sijoittaminenkaan. Kun jokainen sijoittaja arvioi itse, oman näkemyksensä pohjalta 

sijoituskohteen eettisyyden, voi tilanne olla se, että lähes jokaista sijoituskohdetta jotkut 

pitävät eettisenä. 

 

Valtaosassa eettistä sijoittamista käsittelevissä aineistoissa taloutta ei alisteta moraalille. 

Tällainen virheellinen lähtökohta synnyttää noidankehän, kun uudet tutkimukset ja 

kirjoitukset perustuva t vanhan aineiston oletukseen: huonot tutkimukset synnyttävät 

toisia huonoja tutkimuksia. Harvat hyvät tutkimukset taas hukkuvat lukuisten huonojen 

tutkimusten sekaan. Yleinen käsitys eettisestä sijoittamisesta perustuu yleiseen trendiin, 

joka on peräisin huonoista tutkimuksista. Tästä taas seuraa se, että eettisen sijoittajan, 

joka tahtoo tietoa sijoituspäätöksensä tueksi, on ainakin aluksi parempi kävellä metsään 

ja istua kivelle pohtimaan sijoittamisen moraalia kuin suin päin lukea eettisestä 

sijoittamisesta kirjoitettuja tekstejä.  

 

Eettinen sijoittajan tulee kyetä itsenäiseen ajatteluun sijoituskohteiden arvioinnissa. 

Tämä on kova vaatimus, varsinkin jos yhteiskunnan virta on jo ehtinyt kuljettaa 

sijoittajan markkinatalouden katiskaan. Tällöin eettisellä sijoittajalla on kaksi 

vaihtoehtoa; joko yrittää uida ulos katiskasta tai oppia elämään siellä. Tämä uhka voi 

olla musertava: katiskan ulkopuolella ei ylipäänsä voi sijoittaa ja katiskan sisällä ei voi 

olla sijoittamatta moraalittomasti. Jos taas eettinen sijoittaja ei sijoita laisinkaan, on 

kyseenalaista onko hän edes eettinen sijoittaja. Vai onko niin, että ainoa todellinen 

eettinen sijoittaja on henkilö, joka ei sijoita laisinkaan? 

 

 

4.4.2 Mahdollisuudet 

 

Eettisen sijoittamisen suosion kasvu on merkki siitä, että monet sijoittajat tahtovat 

tietoisesti yhdistää talouden ja moraalin siten, että talous alistetaan moraalille, 

sijoituspäätöksiä tehdessään. Postmoderni ihminen tahtoo toteuttaa itseään, joka 

sijoittamisen kannalta tarkoittaa sitä, että hän pyrkii sijoittamaan eettisesti. Harvahan 
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haluaa edistää pahaa, jos on mahdollisuus edistää hyvää. Sijoittajien moraalitunnon 

herääminen luo mahdollisuuden eettiselle sijoittamiselle. 

 

Eettisen sijoittamisen ihannepäämäärä on tietysti se, että sijoituksia tehtäisiin ainoastaan 

eettisiin kohteisiin. Tällöin ei olisi olemassakaan epäeettisiä yrityksiä, koska kukaan ei 

sijoittaisi tällaisiin yrityksiin. Ajatuksena on se, että maailma, jossa ei ole epäeettisiä 

yrityksiä, on parempi kuin maailma, jossa epäeettisiä yrityksiä on. 

 

Cullisin, Lewisin ja Winnettin (1992, 4) mukaan eettisen sijoittamisen suosion kasvuun 

ovat vaikuttaneet neljä tekijää. Ensinnäkin eettiselle sijoittamiselle luo pohjan se, että 

yksityisten ihmisten ja instituutioiden pyrkimys ohjata sijoituksiaan eettisten 

periaatteiden mukaan on lisääntynyt. Toiseksi tietoverkkojen kasvu on aikaan saanut 

sen, että sijoittajat saavat entistä nopeammin ja tarkempaa tietoa sijoituspäätöstensä 

tueksi. Kolmanneksi eettisten sijoituskohteiden valintaa on helpottanut se, että on 

syntynyt erikoistuneita taloudellisia instrumentteja kuten eettisiä sijoitusrahastoja. 

Neljänneksi on syntynyt vaihtoehtoisesti eettisten periaatteiden mukaan toimivia 

organisaatioita, joihin sijoittaminen asettuu sijoitustoiminnan ja hyväntekeväisyyden 

välimaastoon. 

 

Eettisen sijoittajan kädet ovat sidotummat kuin sijoittajan, joka valitsee salkkunsa 

sisällön kaikista mahdollisista osakkeista, koska eettinen sijoittaja raakkaa 

kohdeyrityksistä pois ne, jotka eivät täytä eettisiä normeja. Voisi luulla, että eettisen 

sijoittajan saamat tuotot jäävät pienemmiksi kuin tavallisen sijoittajan. Asiaa on tutkittu 

ja todettu, että niin ei ole. Eettisesti valitut sijoituskohteet eivät tuota huonommin kuin 

sijoitukset keskimäärin. Joidenkin tutkimusten mukaan hyvällä mielellä tehdyt 

sijoitukset tekevät hyvää myös lompakolle, eli tuottavat keskimääräistä paremmin. 

Lisäksi eettinen sijoittaja nukkunee yönsä paremmin kuin tavallinen sijoittaja, sillä 

yritys, joka hoitaa asiansa mallikelpoisesti, ei yleensä sisällä pommeja, jotka tuhoavat 

koko sijoituksen. (Hämäläinen 2003, 204–205) 

 

Seuraavassa pääluvussa rakennetaan sijoittamisen moraalimalli. Tämä sijoittamisen 

moraalimalli hahmottaa sitä, kuinka eettinen sijoittaja voi ajatella. Se on apuväline 

sijoittajalle, joka on kiinnostunut siitä, millaisia näkökulmia sijoittamiseen voi liittyä. 
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Sijoittaja voi nähdä sijoittamisen moraalimallin mahdollisuutena, joka auttaa häntä 

sijoittamaan moraalisesti. 

 

 

5 SIJOITTAMISEN MORAALIMALLIN RAKENTAMINEN 

 

 

5.1 Kolme tasoa 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää moraalimalli, joka valaisee eettistä 

sijoittamista. Tämä sijoittamisen moraalimalli rakennetaan siten, että se jaetaan kolmeen 

osaan Kohlbergin (1981, 409–412) moraaliportaikkoa soveltaen ja näihin kolmeen 

osaan yhdistetään velvollisuus- ja seurausetiikka, ja edelleen omistajalähtöinen, 

sidosryhmälähtöinen ja oikeutuslähtöinen näkemys. 

 

Kohlbergin teorian ydinajatus on se, että yksilön moraalinen kehitys voidaan kuvata 

kehitysvaiheiden avulla kolmena, periaatteellisesti erilaisena tasona. Nämä kolme 

erilaista tasoa ovat esimoraalinen taso, konventionaalisen moraalin taso ja 

periaatteellisen eli autonomisen moraalin taso. (Kohlberg 1981, 409–412; Koskinen 

1995, 150–165) Sijoittamisen moraalimallissa ei sovelleta Kohlbergin teorian 

ydinajatusta, vaan ainoastaan ajatus sijoittamisen moraalimallin kolmijaosta on saatu 

Kohlbergin teoriasta.   

 

Sijoittamisen moraalimalli kuvataan pelkistettynä taulukkona (Taulukko 2). 

Itsekeskeiseen moraalitasoon, johon ajatus on saatu Kohlbergin esimoraalisesta tasosta, 

sovelletaan seurausetiikkaa ja omistajalähtöistä näkemystä. Yhteisölliseen 

moraalitasoon, johon ajatus on saatu Kohlbergin konventionaalisen moraalin tasosta, 

sovelletaan seurausetiikkaa ja sidosryhmälähtöistä näkemystä. Periaatteelliseen 

moraalitasoon, johon ajatus on saatu Kohlbergin autonomisen moraalin tasosta, 

sovelletaan velvollisuusetiikkaa ja oikeutuslähtöistä näkemystä. 
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Taulukko 2. Sijoittamisen moraalimalli 

Moraalitaso Moraaliteoria Arvot 

Itsekeskeinen Utilitarismi Välinearvo: raha, toiminta 

Itseisarvo: hyvä elämä à hyvä maailma 

Yhteisöllinen Utilitarismi Välinearvo: sijoituskohteen rahoitus, 

yhteiskuntavastuu 

Itseisarvo: hyvä maailma à hyvä elämä 

Periaatteellinen  Velvollisuusetiikka Välinearvo: vapaus, hyvä tahto 

Itseisarvo: ihmisyys, hyvyys 

 

Erityisesti itsekeskeisen ja yhteisöllisen moraalitason yhteydessä puhutaan väline- ja 

itseisarvoista. Välinearvolla tarkoitetaan arvoa, jolla itsestään ei ole arvoa. Raha on 

tyypillinen esimerkki välinearvosta. Yksin autiolla saarella rahasta ei ole mitään hyötyä. 

Rahan arvo perustuu siihen, että sen voi vaihtaa johonkin, joka tuottaa itseisarvoa. 

 

Itseisarvolla tarkoitetaan sellaista arvoa, jolla itsessään on arvoa. Esimerkiksi onnellinen 

elämä ajatellaan usein itseisarvoksi. Ei kuitenkaan ole olemassa selkeää rajaa väline- ja 

itseisarvon välillä. Joku voi ajatella esimerkiksi maanpäällisen elämän vain 

välinearvoksi. Tällöin itseisarvona voi olla kuolemanjälkeinen elämä. Tällainen 

arvoasetelma lienee useiden itsemurhapommi- iskujen tekijöiden mielessä. 

 

Seuraavaksi näitä kolmea moraalitasoa tarkastellaan ensin erikseen ja sitten niitä 

verrataan toisiinsa. Tarkoituksena ei ole arvottaa eri tasoja keskenään, vaan luoda kolme 

erilaista näkemystä sijoittamiseen. Sijoittamisen moraalimallin kolmea tasoa myös 

tarkastellaan esimerkkien avulla. Tarkoituksena on havainnollistaa kolmen keksityn 

esimerkin avulla, kuinka sijoittaja voi ajatella ja toimia kolmen eri moraalitason 

mukaisesti. Tarkoituksena ei ole luoda kolmea sijoittajan roolityyppiä, vaan ainoastaan 
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kolme havainnollistavaa esimerkkiä. Jokainen esimerkki on jokseenkin kärjistetty. 

Tämä sen takia, että lukija voi helposti nähdä eron eri esimerkkien välillä. Ihmisiä, jotka 

sijoittavat, ei tietystikään voi eikä pidä näin yksioikoisesti lokeroida kolmeen ryhmään, 

paitsi ehkä paperilla. 

 

 

5.1.1 Itsekeskeinen moraalitaso 

 

Sijoittamisen moraalimallin itsekeskeinen moraalitaso perustuu utilitarismiin. 

Ajatuksena on se, että sijoittamalla pyritään maksimoimaan sijoittajan voittoa, joka on 

sekä taloudellista että ei- taloudellista. Sijoituksen seuraukset voidaan jakaa väline- ja 

itseisarvoisiin seurauksiin. Omistajalähtöisen näkemyksen mukaan sijoituksesta voidaan 

saada kahdenlaista välinearvoa: rahaa ja toimintaa. Myös sijoituksesta saatava itseisarvo 

voidaan jakaa kahteen osaan: hyvään elämään ja hyvään maailmaan. 

 

Välinearvona raha tarkoittaa sijoituksesta saatavaa taloudellista hyötyä. Sijoittajan 

riskipreemion mukaisesti sijoituksessa pyritään sekä maksimoimaan taloudellista hyötyä 

että minimoimaan taloudellista riskiä. Välinearvona toiminta taas tarkoittaa nimensä 

mukaisesti sijoitukseen liittyvää toimintaa ja mukanaoloa. Sijoittajalle sijoittaminen voi 

olla mieltä kutkuttavaa peliä, jolla hän voi samalla toteuttaa omia arvostuksiansa. 

Toiminta on siten ei-taloudellista ja arvona lähempänä itseisarvoa kuin raha. 

 

Itseisarvot hyvä elämä ja hyvä maailma ovat varsin laajoja ja yleisiä arvoja. 

Kysymykseen millainen on hyvä elämä, voidaan vastata monella tavalla, kuten myös 

siihen, että millainen on hyvä maailma. Tässä tutkimuksessa ei ole 

tarkoituksenmukaista paneutua sen perusteellisemmin tähän kysymykseen. Riittää kun 

todetaan, että hyvä elämä on hyvä elämä, ja sillä tarkoitetaan yksittäisen ihmisen elämän 

hyvyyttä, ja hyvä maailma on hyvä maailma, ja sillä tarkoitetaan koko maailman 

yhteistä hyvyyttä. 

 

Sijoituksesta saatava itseisarvo kiteyttää sen periaatteen, mistä itsekeskeisen moraalin 

tasossa on pohjimmiltaan kysymys. Sijoitus tuottaa välinearvojen kautta sijoittajalle 
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hyvää elämää, josta seuraa hyvää maailmaan. Ajatuksena on siis se, että yhteinen hyvä 

lähtee yksittäisestä hyvästä. 

 

Arvojen jakaminen väline- ja itseisarvoihin ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi Millin 

mukaan rahasta voi tulla välineen lisäksi myös osa päämäärää, kun halu omistaa rahaa 

on voimakkaampi kuin halu käyttää sitä. Kiintoisaa onkin pohtia sitä, että mitä se 

merkitsee, kun välinearvosta tulee myös osa itseisarvoa. Millin mukaanhan 

epätyydyttävän elämän tärkein syy on itsekkyys ja toiseksi tärkein syy henkisen 

kehityksen puute. Rahan omistaminen itsensä vuoksi on helppo yhdistää itsekkyyteen, 

kuten omistaminen yleensäkin. Yleensäkin välinearvojen nostaminen itseisarvoksi 

voidaan nähdä jonkinlaisena henkisen kehityksen puutteena. 

 

Millin mukaan rauha ja jännitys ovat päätekijät, jotka tuottavat tyydytystä elämään. 

Itsekeskeisen moraalitason mukainen sijoittaminen voidaan nähdä tasapainoiluksi 

rauhan ja jännityksen välillä. Riskiä karttava sijoittaja tahtoo rauhaa ja siten sijoittaa 

rahansa turvallisesti sijoituskohteisiin, joissa riski, mutta myös tuotto-odotus, on pieni. 

Sen sijaan korkean riskipreemion omaava sijoittaja tahtoo jännitystä. Hän sijoittaa 

rahansa sijoituskohteisiin, joissa riski, mutta myös tuotto-odotus, on suuri. 

 

 

Esimerkki itsekeskeisestä sijoittajasta 

 

Itsekeskeinen sijoittaja ei ensisijaisesti pyri parantamaan sijoitustoiminnallaan koko 

maailmaa. Hän ajaa sijoitustoiminnalla omia etujaan. Hän ei usko siihen, että hän, joka 

on vain yksi kuudesta miljardista, pystyisi muuttamaan maailman kulkua. Itsekeskeinen 

sijoittaja pyrkii riskipreemionsa mukaisesti sekä mahdollisimman suuren voittoon että 

mahdollisimman pieneen riskiin. 

 

Itsekeskeinen sijoittaja valitsee sijoituskohteensa omien arvioidensa ja arvostuksiensa 

mukaisesti. Hän saattaa esimerkiksi sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jos se on 

hänen mielestään moraalisempaa ja jännittävämpää kuin pörssiyhtiöihin sijoittaminen. 

Itsekeskeinen sijoittaja ajattelee, että hän vo i käyttää saamansa sijoitustuotot 

haluamallaan tavalla. Hän ajattelee voivansa edistää yleistä hyvää käyttämällä 

sijoitustuottonsa kyläjuopon krapularyyppyyn – ja kaupan luomutuotteisiin. Hän voi 
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myös lahjoittaa sijoituksista ansaitsemansa tulot esimerkiksi 

hyväntekeväisyysjärjestöille. Itsekeskeinen sijoittaja siis ajaa muiden etua ajamalla 

omaa etuaan. 

 

Itsekeskeinen sijoittaja sijoittaa mielellään itseensä. Tällöin hän voi ostaa itselleen 

vaikkapa suklaalevyn. Tästä hänelle tulee hyvä mieli, jota hän levittää myös muihin 

ihmisiin. Hyväntuulinen ihminen saa myös muut ihmiset hyväntuulisiksi. 

 

 

5.1.2 Yhteisöllinen moraalitaso 

 

Sijoittamisen moraalimallin yhteisöllinen moraalitaso perustuu utilitarismiin. 

Ajatuksena on se, että sijoittamisella pyritään maksimoimaan sidosryhmän voittoa, joka 

on sekä taloudellista että ei-taloudellista. Sijoituksen seuraukset voidaan jakaa väline- ja 

itseisarvoisiin seurauksiin. Sidosryhmänäkemyksen mukaan sijoitukseen liittyvä 

välinearvo voi olla kahdenlaista: sijoituskohteen rahoittamista ja yhteiskuntavastuuta. 

Myös sijoituksesta saatava itseisarvo voidaan jakaa kahteen osaan: hyvään maailmaan ja 

hyvään elämään. 

 

Välinearvona sijoituskohteen rahoittaminen on sekä taloudellista että ei-taloudellista. 

Sijoittaja voi esimerkiksi sijoittaa yritykseen, jolloin hän rahoittaa yrityksen toimintaa ja 

sitä kautta luo työpaikan eri sidosryhmien ihmisille. Välinearvona yhteiskuntavastuu on 

sitä, että sijoittaminen edesauttaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja on siinä mielessä 

poliittista. Se luo pohjan yhteisölliseen moraalitasoon liittyville itseisarvoille. Arvona 

yhteiskuntavastuu on lähempänä itseisarvoa kuin sijoituskohteen rahoittaminen. 

 

Sijoituksesta saatava itseisarvo kiteyttää sen periaatteen, mistä yhteisöllisessä 

moraalitasossa on pohj immiltaan kysymys. Sijoitus tuottaa välinearvojen kautta hyvää 

maailmaan, josta seuraa myös hyvää sijoittajan elämään. Ajatuksena on siis se, että 

yksittäinen hyvä lähtee yhteisestä hyvästä. 

 

Mill myöntää, että niiden ihmisten, joiden toiminta vaikuttaa koko yhteiskuntaan, 

tarvitsee kantaa jatkuvasti huolta koko yhteiskunnasta. Nykypäivän globaalissa 
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markkinataloudessa voidaan katsoa, että sijoittamisen vaikutukset voivat olla varsin 

laajat. Yhteisöllisen moraalitason mukaisessa sijoittamisessa pyritään ottamaan 

huomioon eri sidosryhmät. Tässä mielessä se on sopusoinnussa Millin utilitarismin 

kanssa, jonka mukaan itsensä uhraaminen täytyy tehdä jonkin päämäärän vuoksi. 

Yhteisöllisen moraalitason mukaisessa sijoittamisessa päämääränä on eri sidosryhmien 

voitto, eli hyvä maailma ja edelleen hyvä yksilö.  

 

 

Esimerkki yhteisöllisestä sijoittajasta 

 

Yhteisöllinen sijoittaja pyrkii parantamaan sijoitustoiminnallaan koko maailman. Hän 

tietää, että jokainen sijoituspäätös on poliittinen. Tästä syystä hän pyrkii arvio imaan 

sijoituksensa vaikutuksia maailmanlaajuisesti. Hän katsoo, että hän on vastuussa 

maailman ongelmista, ja täten hänen velvollisuutensa on parantaa maailmaa. 

Sijoituksillaan hän tukee tietynlaista toimintaa ja vastaavasti sijoittamatta jättämisillään 

ei tue tietynlaista toimintaa. 

 

Yhteisöllinen sijoittaja voi olla radikaali aktivisti, joka sijoittaa rahansa omaan 

pikkuiseen luomutilaansa. Hän voi myös olla yritysten yhteiskuntavastuun 

puolestapuhuja, joka sijoittaa rahansa esimerkiksi johonkin eettiseen rahastoon. 

 

Yhteisöllinen sijoittaja siis ajaa omaa etuaan ajamalla muiden etua. Hän tiedostaa, että 

hänen toiminnallaan on maailmanlaajuiset seuraukset. Hän pyrkii toimimaan niin, että 

hänen toimintansa vaikutukset ovat eri sidosryhmille hyvät.  Hyväntuuliset ihmiset 

saavat hänetkin hyväntuuliseksi. 

 

 

5.1.3 Periaatteellinen moraalitaso 

 

Sijoittamisen moraalimallin periaatteellinen moraalitaso perustuu Kantin moraalilakiin. 

Ajatuksena on se, että sijoittaessa pyritään kuuntelemaan omantunnon ääntä. Sijoituksen 

seurauksilla ei ole merkitystä. Sijoituksen ohjaavana tekijänä on kategorinen 

imperatiivi: velvollisuus kunnioittaa ihmisyyttä ainoana päämääränä. 
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Oikeutuslähtöistä näkemystä voidaan soveltaa periaatteelliseen moraalitasoon. Tällöin 

ajatellaan, että sijoituksen tulee olla sopusoinnussa yhteiskunnan hyvän kanssa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että yhteiskunta määrittäisi sen, mikä on moraalista 

sijoittamista, koska yhteiskunta ei välttämättä ole moraalinen. Periaatteellisen 

moraalitason mukainen sijoittaminen lähtee yksilöstä, joka on ikään kuin sinut 

maailman kanssa. Tähän myös liittyy Kantin moraalin mukainen käsitys vapaudesta. 

Sijoittajan tulee toimia vapaasta tahdosta. Tahto ei siis saa olla kahlittu. Tämä ajatus 

sopii hyvin yhteen postmodernin mahdollisuuden kanssa. Baumanin universaaliin 

ohjenuoraan ei pidä hirttäytyä. 

 

Kantin mukaan hyvä tahto on onnellisena olemisen kelpoisuuden tinkimätön ehto. 

Sijoittaja, jolla on sekä taitoa että onnea, onnistuu kenties tuottamaan sijoituksillaan 

itselleen taloudellista voittoa, mutta tällainen sijoittaja ei voi olla onnellinen, ellei hän 

ole sijoittanut hyvän tahdon mukaisesti. Periaatteellisen moraalitason mukaan 

sijoituksen seurauksilla ei ole merkitystä. Ajatuksena on ikään kuin se, että pahaa ei voi 

nujertaa pahalla, vaan ainoastaan hyvällä. Sodat eivät lopu sotimalla. Yksinkertaisesti 

ainoastaan vapaasti hyvästä tahdosta lähtenyt sijoittaminen on hyvää. 

 

Periaatteellisen moraalitason välinearvot ovat vapaus ja hyvä tahto, ja itseisarvot 

ihmisyys ja hyvyys. On hieman väkisin väännettyä soveltaa väline- ja itseisarvoja 

velvollisuusetiikkaan. Tällä kuitenkin tarkoitetaan sitä, että välinearvot ovat 

itseisarvojen edellytykset. Eli sijoittajan on oltava vapaa noudattamaan hyvää tahtoaan, 

jotta hän pystyy sijoittamaan niin, että sijoitus edistää tai on sinut ihmisyyden kanssa ja 

on siten hyvää.  

 

 

Esimerkki periaatteellisesta sijoittajasta 

 

Periaatteellinen sijoittaja ei suoranaisesti pyri ajamaan omia eikä toisten etuja. Hän ei 

välitä siitä, millaisia seurauksia sijoitustoiminnalla on.  Hänelle riittää sijoituspäätöksen 

perusteeksi se, että hän sijoittaa omantuntonsa mukaisesti. Tällainen sijoittaja ei ole 

kiinnostunut politiikasta, eikä juuri edes oman pankkitilinsä saldosta. Hänen 

toimintaansa ohjaa jonkinlainen vaisto, joka lähtee velvollisuudentunnosta, joka hänellä 
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on, halusi hän sitä tai ei. Hän uskoo, että ainoastaan kuuntelemalla sisintänsä hän toimii 

luontonsa mukaisesti ja voi olla vapaa. 

 

Periaatteellinen sijoittaja tuskin sijoittaa esimerkiksi pörssiyrityksiin. Hänen 

toimintaansa eivät ohjaa markkinatalouden lait. Hän ei ole kiinnostunut 

sijoitustoiminnasta keinottelumielessä. Periaatteellinen sijoittaja voi olla sijoittamatta 

mihinkään. Tällöin on tietysti kyseenalaista onko tällainen sijoittaja ylipäätänsä 

sijoittaja. Joka tapauksessa periaatteellinen sijoittaja on hyväntuulinen, koska hän on 

sellainen kuin on, hyväntuulinen. 

 

 

5.2 Kolmen tason vertailu 

 

Sijoittamisen moraalimallin kolme eri moraalitasoa perustuvat erilaiseen ajatteluun. 

Näiden kolmen ajattelutavan keskenään vertailu on hedelmällistä. Siinä paljastuu 

erilaisia näkökulmia sijoittamiseen. Nimenomaan tällainen itsenäinen ajattelu auttaa 

ymmärtämään mistä sijoittamisessa on kysymys. On henkisesti ylevää pohtia 

sijoittamisen moraalia eri näkökulmista. 

 

Näiden kolmen eri moraalitason keskenään arvottaminen ei välttämättä ole erityisen 

antoisaa. On täysin mahdotonta yksiselitteisesti osoittaa, että jonkun moraalitason 

mukainen sijoittaminen olisi moraalisempaa kuin jonkun toisen moraalitason mukainen 

sijoittaminen. Sekä velvollisuusetiikalle että utilitarismille löytyy puolestapuhujansa. 

Tulee myös muistaa se, että monien mielestä näistä moraaliteorioista kumpikaan ei ole 

pätevä. 

 

Seuraavaksi sijoittamisen moraalimallin kolmea eri moraalitasoa verrataan keskenään. 

Tämän jälkeen postmodernia mahdollisuutta sovelletaan sijoittamisen moraalimalliin. 

Varsinaisena tarkoituksena ei ole arvottaa eri moraalitasoja keskenään, vaan pelkästään 

näyttää yksi tapa, kuinka postmoderni mahdollisuus sopii yhteen eri moraalitasojen 

kanssa. Lukija tullee myös huomaamaan sen, kuinka helppo tällainen ajatusrakennelma 

on kaataa.        
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5.2.1 Kolme tapaa ajatella 

 

Itsekeskeinen ja yhteisöllinen moraalitaso perustuvat Millin utilitarismiin. Millin 

mukaan kaikki toiminta tapahtuu jonkin päämäärän vuoksi. Teot ovat oikein siinä 

määrin kuin niillä on taipumus edistää onnellisuutta ja väärin siinä mielessä kuin niillä 

on taipumus tuottaa onnettomuutta. Sijoituksen seurauksia voi pohtia sekä itsekeskeisen 

että yhteisöllisen moraalitason näkökulmasta. Näihin tasoihin liittyvän ajattelun erottaa 

toisistaan se, että itsekeskeisessä moraalitasossa ajatellaan yhteisen hyvän lähtevän 

yksittäisestä hyvästä, kun taas yhteisöllisessä moraalitasossa ajatellaan yksittäisen 

hyvän olevan seurausta yhteisestä hyvästä. 

 

Kenties merkittävin hyöty, jonka sijoittaja voi saada sijoittajan moraalimallista, on juuri 

itsekeskeisen ja yhteisöllisen moraalitason mukaisen ajattelutavan vertailu keskenään ja 

suhteuttaminen omaan maailmankuvaan ja sijoitusperiaatteisiin. Parhaimmillaan 

tällainen pohdinta auttaa sijoittajaa ymmärtämään ja hahmottamaan sijoittamisen 

moraalia entistä syvällisemmästä näkökulmasta, tai ainakin erilaisesta näkökulmasta 

kuin mihin sijoittaja on aikaisemmin tottunut. Sijoittaja tullee ymmärtämään sen, että 

itsekeskeisen ja yhteisöllisen moraalitason keskinäinen arvottaminen on yksiselitteisesti 

mahdotonta.  

 

Periaatteellisen moraalitason suurin ero verrattuna yksilökeskeiseen ja yhteisölliseen 

moraalitasoon on se, että siinä sijoitustoimintaa eivät ohjaa toiminnan seuraukset, vaan 

toiminta lähtee velvollisuudentunnosta. Esimerkiksi yhteisöllinen sijoittaja saattaa 

puntaroida kannattaako sijoittaa lapsityövoimaa käyttävään yritykseen. Hän ymmärtää, 

että lapsityövoiman käyttö on väärin, mutta toisaalta, jos lapset eivät tekisi työtä, heidän 

kohtalonsa saattaisi olla tätäkin huonompi. Periaatteellinen sijoittaja ei tällaista 

puntarointia tee. Hän ei sijoita lapsityövoimaa käyttävään yritykseen, koska tällöin 

kategorisen imperatiivin mukaisesti toiminnan maksiimi on sisäisesti ristiriitainen. 

 

Sijoittaja, joka ymmärtää Kantin filosofian, voi leikitellä ajatuksella tämän filosofian 

soveltamisesta sijoittamiseen. Käytännössä ajatus periaatteellisen tason mukaisesta 

sijoittamisesta on varsin abstrakti. Tämä tutkimus omalta osaltaan vahvisti sitä yleistä 

käsitystä, jonka mukaan velvollisuusetikkaa on vaikea soveltaa käytännön elämään. 
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Sijoittamisen moraalimallissa yksilökeskeinen ja yhteisöllinen moraalitaso muodostavat 

vahvan parin, mutta periaatteellinen moraalitaso jää jokseenkin abstraktiksi. 

 

Sijoittamisen moraalimallin mukaisen sijoittamisen lähtökohtana on itsenäinen ajattelu.  

Tämä koskee jokaista kolmea moraalitasoa. Sekä utilitarismiin että 

velvollisuusetiikkaan perustuvan sijoittamisen edellytyksenä on postmodernin 

mahdollisuuden ymmärtäminen. Sijoittajan tulee seisoa omilla jaloillansa, vaikka lattia 

on liukas. Hänen ei pidä nojata auktoriteetteihin, koska seinät ovat vain kulisseja, jotka 

pettävät aina lopulta. Sijoittaja on yksin, kun hän tekee sijoituspäätöstä. Hänen on turha 

uskotella itselleen jotakin muuta, koska se olisi vain itsepetosta. Postmodernin 

mahdollisuuden mukaan yksilöllinen, itsenäinen ajattelu luo pohjan yhteisöllisyydelle ja 

siten myös eettiselle sijoittamiselle.  

 

Sijoittajan moraalimallin eri moraalitasojen mukainen sijoittaminen perustavat 

erilaiseen ajatteluun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eri ajattelutavoilla 

päädyttäisiin erilaisiin sijoituspäätöksiin. Päinvastoin kaikkien ajattelutapojen päämäärä 

on sama: auttaa sijoittajaa sijoittamaan moraalisesti. Se, mikä on moraalista ja mikä ei, 

ei riipu tästä ajattelumallista. Eettisen sijoittajan, joka tietoisesti yhdistää talouden ja 

moraalin siten, että hän alistaa talouden moraalille, on ajateltava itsenäisesti. Tämä on 

eettisen sijoittajan mahdollisuus. 

 

 

5.2.2 Postmoderni mahdollisuus ja sijoittamisen moraalimalli 

 

Sijoittamisen moraalimallin jokaisen kolmen tason mukaisen ajattelun pohjana on 

postmodernin mahdollisuuden ymmärtäminen. Yksi, mutta ei missään nimessä ainoa, 

tapa soveltaa postmodernia mahdollisuutta sijoittamisen moraalimalliin on nähdä, että 

erityisesti sekä itsekeskeisen että periaatteellisen moraalitason mukainen ajattelu sopii 

hyvin yhteen postmodernin mahdollisuuden kanssa. Itsekeskeisen moraalitason, jossa 

siis hyvä elämä johtaa hyvään maailmaan, taustalla on postmoderni mahdollisuus, jossa 

yksilöllisyys johtaa yhteisöllisyyteen. Sijoittaja, joka sijoittaa ystävänsä 

kukkakauppaan, tekee tällä sijoituksella itsensä onnelliseksi olemalla mukana 

elegantissa liiketoiminnassa ja helpottaa ystävänsä taloudellista riskiä. Myös 
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periaatteellisessa moraalitasossa on kysymys yksilöllisyydestä, joka johtaa 

yhteisöllisyyteen. Ihminen, joka kuuntelee sisintänsä ja toimii sen mukaan, toimii hyvin.  

Yksilön hyvä toiminta taas omalta osaltaan edistää yhteistä hyvää. Tällä tavalla 

ajateltuna itsekeskeisen ja periaatteellisen moraalitason mukainen sijoittaminen voivat 

olla hyvinkin lähellä toisiaan.  

 

Sen sijaan yhteisöllisen moraalitason ja postmodernin mahdollisuuden liitto ei ole selvä. 

Yhteisöllisessä moraalitasossa hyvän elämän ajatellaan olevan seurausta hyvästä 

maailmasta. Siinä sijoittajan pitää ensin sijoittaa johonkin mikä edistää hyvää maailmaa, 

jotta hän voi saada myös hyvää omaan elämäänsä. Tällainen näkemys korostaa 

yhteisöllisyyttä voimakkaasti suhteessa yksilöllisyyteen. Yhteisöllisen moraalitason 

mukainen ajattelu on helppo rinnastaa Baumanin postmoderniin paradoksiin siinä 

mielessä, että siinäkin ajatellaan yksilön hyvän elämän edellytyksen olevan hyvä 

maailma, eli ihminen tarvitsee lisää yhteiskunnan voimavaroja selvitäkseen lisääntyneen 

vapauden kanssa. Kun ihminen ajaa sidosryhmien etua, myös sidostyhmät ajavat 

ihmisen etua. Tämän sinänsä jalon ajatuksen ongelma on se, että sijoittajan on vaikea 

ymmärtää sellaista hyvää maailmaa, joka on hänen oman hyvän elämänsä edellytys. 

 

Yksi tapa on siis nähdä, että käytettäessä postmodernia mahdollisuutta 

ponnahduslautana, teoreettisesti korkeimmalle ponnistavat itsekeskeinen ja 

periaatteellinen sijoittaja. Tästä näkökulmasta voidaan pohtia sitä, että miksi 

taloustieteessä puhutaan nykyään nimenomaan sidosryhmänäkemyksen puolesta? 

Ajatellaanko, että omistajalähtöinen näkemys johtaa itsekkyyteen ja oikeutuslähtöistä 

näkemystä on mahdoton soveltaa käytäntöön, ja tästä seuraa se, että 

sidosryhmänäkemys on paras vaihtoehto näistä kolmesta näkemyksestä käytännössä, 

vaikka se onkin heikoin vaihtoehto teoriassa? Tällaista ajatusleikkiä ei voi 

absoluuttisesti todeta oikeelliseksi tai virheelliseksi.  
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6 PÄÄTELMÄT 

 

 

6.1 Lopun alku 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sijoittamista eettisestä näkökulmasta. 

Varsinaisena päätavoitteena oli rakentaa sijoittamisen moraalimalli. Ajatuksena oli se, 

että sijoittamista pohditaan moraalifilosofisesta näkökulmasta. Tarkoituksena oli 

integroida moraalifilosofia sijoittamisen moraalimallin avulla taloustieteeseen. 

 

Sijoittamisen moraalimalli rakennettiin tutkimusongelman mukaisesti. Taloustiede ja 

moraalifilosofia liitettiin yhteen. Tällainen poikkitieteellisyys on ollut verrattain 

harvinaista sijoittamista käsittelevissä tutkimuksissa. Tämä tutkimus osoitti sen 

tosiasian, että eettinen sijoittaminen on totuttu näkemään taloustieteessä varsin kapeasta 

näkökulmasta, jossa moraali alistetaan taloudelle. Tässä tutkimuksessa lähdettiin 

ajatuksesta, jota moraalifilosofiassa pidetään itsestään selvyytenä, että talous on 

alisteinen moraalille.  

 

Moraalifilosofian soveltaminen taloustieteelliseen tutkimukseen on sekä järkevää että 

turhauttavaa. Se on järkevää ensinnäkin siksi, koska taloustiede on tieteenä varsin 

käytännönläheistä ja sen avulla tuotetaan tietoa ihmisille. Ihmisen toiminnan taustalla 

vaikuttaa aina moraali. Tässä mielessä on luonnollista, että tutkitaan taloustieteen 

moraalifilosofista ulottuvuutta, joka on aina olemassa. Toiseksi etiikan soveltaminen 

taloustieteelliseen tutkimukseen on järkevää siksi, koska taloustiede on jonkinlainen 

talouselämän apupoika, ja talouselämän omatunto ei ole puhdas. Sillä on merkitystä, 

että jakaako apupoika murhaajalle aseita va i ruusuja. 

 

Turhauttavaa moraalifilosofian soveltaminen taloustieteelliseen tutkimukseen on siksi, 

koska taloustieteessä on tapana alistaa moraali taloudelle. Tällaisesta lähtökohdasta on 

mahdotonta tehdä onnistunutta tutkimusta. On turhauttavaa vaatia murhaajan 

kasvattamaan vain viidellä prosentilla vuosittaista murhakiintiötä kymmenen prosentin 
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sijaan. Tämä on yleisestikin vapaan markkinatalouden ongelma, ja siten myös 

taloustieteen ongelma. 

 

Sijoittamisen moraalimalli toimii sijoittajan apuvälineenä. Se on yhtä käyttökelpoinen 

sekä tavalliselle että eettiselle sijoittajalle. Voidaan jopa ajatella, että tämä sijoittamisen 

moraalimalli ikään kuin purkaa raja-aitaa tavallisen ja eettisen sijoittamisen väliltä. 

Ajatuksenahan on se, että sijoittaminen on moraalin alaista toimintaa, halusi sijoittaja 

sitä tai ei. Sijoittamisen moraalimalli auttaakin sijoittajaa hahmottamaan 

sijoitusfilosofiaansa. Sijoittaminen on toimintaa, jossa sijoittaja joutuu tekemään 

valintoja. Yleensäkin elämä on täynnä valintoja. Tärkeää on se, että ihminen tekee 

valintansa mahdollisimman vapaana erilaisista kahleista, joita maailma on täynnä. 

Sijoittajan kannattaa pohtia sijoitusfilosofiaansa jo pelkästään itsensä takia, jos hän 

uskoo siihen, että on parempi olla itsensä herra kuin yhteiskunnan sätkynukke. 

Sijoittamisen moraalimalli voi parhaimmillaan olla porras itsenäisen ajattelun torniin, 

josta näkee omaa napaansa kauemmaksi.  

 

Tämän tutkimuksen alatavoitteita oli kaksi: luoda uusi käsite postmoderni mahdollisuus 

sekä määrittää käsite eettinen sijoittaminen uudella tavalla. Postmoderni mahdollisuus  

on peruste eettiselle sijoittamiselle. Se tarkoittaa sitä, että yksilöllisyys johtaa 

yhteisöllisyyteen. Se on vastaväite Baumanin postmodernille paradoksille. Lisäksi 

tutkimuksessa määritettiin eettinen sijoittaminen uudella tavalla sijoittamiseksi, jossa 

talous ja moraali tietoisesti yhdistetään siten, että talous alistetaan moraalille. 

 

 

6.2 Tutkimuksen arvo 

 

Tällainen tutkimus herättää pakostakin ristiriitaisia ajatuksia sekä hyvässä että pahassa. 

Hyvänä voidaan pitää sitä, että tutkimus ei jätä kylmäksi, vaan herättää ajatuksia. 

Parhaimmillaan tämän tyyppinen tutkimus toimii jonkinlaisena keskustelun avaajana. 

Huonona voidaan taas pitää sitä, että tällainen tutkimus, joka ikään kuin yrittää olla 

jollakin tapaa syvällinen, jää helposti pinnalliseksi. Tässä tutkimuksessa utilitarismin ja 

sijoittamisen yhteensovittamisessa ei ollut ongelmia. Sen sijaan velvollisuusetiikan 
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soveltaminen sijoittamiseen jäi varsin abstraktiksi ja vahvisti sijoittamisen osalta sitä 

käsitystä, että velvollisuusetiikkaa on vaikea soveltaa taloustieteeseen. 

 

Sijoittamisen moraalimallin rakentamista voidaan pitää jonkinlaisena 

pioneeritutkimuksena, ja tähän sen kontribuutioarvo perustuukin. Se on konkreettinen 

yritys yhdistää taloustiede ja moraalifilosofia. Erityistä tässä yrityksessä on se, että 

taloustieteeseen yhdistetään moraalifilosofia aidosti eikä vain muodollisesti kuten niin 

monissa taloustieteellisissä tutkimuksissa on ollut tapana. Sijoittaja voi hyödyntää 

sijoittamisen moraalimallia pohtiessaan sijoitusfilosofiaansa; tällöin sijoittajan kuitenkin 

pitää pysähtyä ajattelemaan itsenäisesti. 

 

Postmoderni mahdollisuus perustuu ajatukseen vapaasta yksilöstä. Sillä tarkoitetaan 

sitä, että yksilöllisyys johtaa yhteisöllisyyteen. Vaikka nykypäivänä onkin kenties 

tyypillistä se, että ihmiset kävelevät jonossa kaivoon, niin käytännön esimerkkejä 

postmodernin mahdollisuuden mukaisesta toiminnasta on olemassa. Esimerkiksi 

toisessa maailmansodassa joukko venäläisiä ja saksalaisia sotilaita oli jäänyt keskenään 

väijyksiin. Tilanne oli se, että molemmissa leireissä ymmärrettiin se, että jos yritti paeta 

tai hyökätä, niin joutui ammutuksi. Joukot olivat siis ajautuneet pattitilanteeseen. Tässä 

tilanteessa sotilaat, jotka olivat sodassa tietysti tahtomattaan, ymmärsivät postmodernin 

mahdollisuuden ja tekivät rauhan. Sekä venäläiset että saksalaiset sotilaat tulivat esiin 

piiloistaan, paiskasivat kättä, laittoivat yhteisen nuotion palamaan ja kirosivat koko 

sodan typeryksien touhuksi. Kauneinta tässä esimerkissä on se, että se on totta. Sijoittaja 

voi pohtia sitä, että haluaako hän samaistua kaivoon käveleviin ihmisiin vai esimerkin 

sotilaisiin.  

 

Postmoderni mahdollisuus on haaste sijoittajalle. Se edustaa Sayerin kehittämää post-

tieteenalatutkimusta, jossa tavoitteena on välttää sellaista nurkkakuntaista tutkimusta, 

joka tutkimuskysymyksiin vastauksia hakiessaan pysähtyy oman tieteenalansa 

totunnaisille rajoille ja alistaa intellektuaalisen prosessin akateemisten oppialojen 

institutionaaliselle eriytymiselle. Käsitteenä postmoderni mahdollisuus on johdettu 

sosiologiasta palvelemaan taloustieteitä. Tällaisen uuden käsitteen kontribuutioarvo on 

siinä, että se omalta osaltaan laajentaa taloustieteen rajoja. 
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Tutkimuksessa määritettiin eettinen sijoittaminen siitä lähtökohdasta, että sijoittaminen 

on aina moraalin alaista toimintaa. Tällöin eettisen ja tavallisen sijoittamisen eron on 

oltava siinä, että perustuuko sijoittajan sijoitusfilosofia siihen, että yhdistääkö hän 

talouden ja moraalin tietoisesti vai tiedostamatta. Jos sijoittaja tietoisesti yhdistää 

talouden ja moraalin siten, että hän alistaa talouden moraalille, kyse on eettisestä 

sijoittamisesta. Jos sijoittaja yhdistää talouden ja moraalin tiedostamatta, kyse on 

tavallisesta sijoittamisesta. Tämän määritelmän kontribuutioarvo on siinä, että nyt ero 

tavallisen ja eettisen sijoittamisen välillä on yksiselitteisesti osoitettu.   

 

 

6.3 Kaiken loppu 

 

Suhtautuminen eettiseen sijoittamiseen on ollut tässä tutkimuksessa varsin optimistista. 

Tämä on ollut tietoinen valinta. Moni voi ajatella, että realistinen suhtautuminen 

eettiseen sijoittamiseen on pakostakin pessimistinen; ei kai kukaan usko, että 

markkinatalous voi synnyttää yhden kukan muuten kuin tappamalla kaksi kukkaa? 

Tällaisesta näkökulmasta tämä tutkimus on helppo nostaa naiviin valoon. Voidaan 

tietysti kysyä  onko muita järkeviä näkökulmia edes olemassa. Voiko sijoittaminen 

mitenkään olla eettisesti hyväksyttävää? 

 

Tutkimuksen ensimmäisissä virkkeissä esitettiin ajatus, että sijoittaminen ei ole vain 

sijoittamista, koska sijoitustoiminnalla on maailmanlaajuiset seuraukset. Tämä ajatus oli 

tarkoitettu jonkinlaiseksi provokaatioksi lukijalle. Sijoittaminen on tietysti vain ja 

ainoastaan sijoittamista. Rautalankaa voidaan vääntää, mutta silti se on edelleen 

rautalankaa. Sijoittamisen yhteydessä puhutaan erikseen eettisestä ja tava llisesta 

sijoittamisesta. Sen sijaan esimerkiksi lapsenhoidossa ei eroteta toisistaan tavallista ja 

eettistä lapsenhoitoa, koska on itsestään selvää, että lapsenhoidon tulee aina olla 

eettisesti korkeatasoista. Onko sijoittajan tilanne markkinataloudessa yhtä hullunkurinen 

kuin sotilaan tilanne sodassa: joukkorikollisuus ei tee yksilöstä rikollista? 

 

Taloustieteessä talouden ja moraalin suhteen tutkimista kaivataan lisää, koska on 

oletettavaa, että tutkimuksilla ja yleisellä keskustelulla on vaikutusta ihmisten arvoihin. 

Arvot puolestaan vaikuttavat siihen, mitä ihmiset vaativat yrityksiltä, ja miten ihmiset 
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johtavat yrityksiä. Taloustieteeseen kaivataan nimenomaan sellaisia tutkimuksia 

talouden ja moraalin suhteesta, joissa lähtökohtana on talouden alistaminen moraalille. 

Tutkimuksia, joissa moraali alistetaan taloudelle, on tehty jo riittävästi. 

 

On selvä, että vanhoja moraaliteorioita on haastavaa soveltaa nykypäivän 

taloustieteeseen. Se ei ole helppoa, eikä varsinkaan yksiselitteistä. Tällainen tutkimus, 

jossa Kantin velvollisuusetiikka ja Millin utilitarismi linkitetään nykypäivän 

sijoittamiseen, on helppo kuitata pelkäksi akateemiseksi hölynpölyksi. Toisaalta mitä 

sitten pitäisi tutkia? Henrik Tikkanen (1981, 37) sanailee, että uutta moraalia ei tarvita, 

koska vanhakin on käyttämättä. Joka tapauksessa on tervettä, että sijoittaja pysähtyy 

ajattelemaan sijoittamisen moraalia. Se on inhimillistä ja sitä kutsutaan myös 

sivistykseksi.  
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