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Rinta-Kiikka, S., Yrjölä, T. and Alho, E. 2018. PTT raportteja 258. Ta-
lous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma.  
 
Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin sosiaalisen pääoman ja arvo-
jen alueellista vaihtelua Suomessa sekä vaihtelun yhteyttä alueiden 
menestykseen. Erot arvoissa ovat pieniä ja niitä selittävät eniten ikä, 
elämäntilanne ja ammattiasema. Alueellista vaihtelua arvoissa ei ha-
vaittu. Sosiaalisen pääoman suhteen erot ovat selvempiä. Sosiaalista 
pääomaa lisäävät korkeampi ikä, koulutusaste sekä vanhempien kou-
lutusaste ja yrittäjätausta, työyhteisöön kuuluminen ja tulotaso. Sosi-
aalisessa pääomassa oli pieniä eroja maakuntien välillä. Harvaan-
asutuilla ja syrjäisillä alueilla sosiaalinen pääoma oli hieman pie-
nempi. Maakunnissa, joissa koulutustaso on korkeampi, myös sosi-
aalista pääomaa on eniten. Yhteyttä sosiaalisen pääoman ja alueiden 
taloudellisen menestyksen välillä ei käytetyillä mittareilla havaittu. 
Tutkimuksen on rahoittanut Keskitien Tukisäätiö. 

Asiasanat: sosiaalinen pääoma, arvot, aluetalous 
 
Rinta-Kiikka, S., Yrjölä, T. and Alho, E. 2018. PTT Reports 258. Social 
capital, values and regional success. 
 
Abstract: In this study we examined the regional variation of social 
capital and values in Finland, as well as the correlation of variability 
with regions' success. Differences in values are small and are ex-
plained by age, life’s situation and professional status. There was no 
regional variation in values. The differences in social capital are 
clearer. Social capital increased by the higher age, the education level, 
the education level of the parents and the entrepreneurial back-
ground, belonging to the working community and the income level. 
There were slight differences in social capital between the provinces. 
In sparsely populated and outlying regions, social capital was slightly 
smaller. In regions where the level of education is higher, social cap-
ital is also higher. The connection between the social capital and the 
economic performance of the regions couldn’t be seen by the indica-
tors used. The study is funded by Keskitien Tukisäätiö. 
 
Keywords: social capital, personal values, regional success 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Osaaminen ja tieto ovat nykyaikana talouden keskeisiä tekijöitä. Ne 
ovat myös henkisiä asioita, jotka syntyvät ja siirtyvät ihmisten väli-
sessä kanssakäymisessä. Sosiaalisen pääoman käsitteellä viitataan ih-
misten välisen vuorovaikutuksen, osaamisen ja koulutuksen tuotta-
miin kilpailukykyetuihin. 

Aluetaloustieteessä alueiden sosiaalisella pääomalla on havaittu ole-
van vaikutusta alueiden kilpailukykyyn. Ilmiötä on selitetty nykyisen 
talouden muutosalttiudella, joka vaatii alueellisilta toimijoilta myös 
jatkuvaa uusiutumiskykyä ja herkkyyttä mukauttaa toimintaansa 
muuttuvan globaalin talouden mukana. (esim. Malecki 2012.)  

Sosiaalisen pääoman määrällä ja laadulla on myös aluetaloudellista 
merkitystä. Sosiaalisella pääomalla on suora suhde esim. yrittäjyy-
teen, työllisyyteen ja alueiden välisiin kilpailukykyeroihin. Alueiden 
kilpailukykyeroja selittää muun muassa erot väestön osaamisessa ja 
koulutustasossa sekä alueen yritysten toimialat. Esimerkiksi korkean 
teknologian, finanssialan ja johtamisen palvelut nostavat alueiden 
tuottavuutta. Koulutuksen ja toimialojen lisäksi myös suvaitsevai-
suudella on todettu olevan merkittävä yhteys alueiden kilpailuky-
kyyn. Avoin ilmapiiri antaa mahdollisuudet kehittää uusia ideoita, 
tuotteita ja yritystoimintaa. (Florida et al. 2008.)  

Arvojen on todettu muuttuvan taloudellisen kehityksen mukana. To-
dennäköisesti suhde on molemman suuntainen ja arvot vaikuttavat 
myös talouden kehitykseen, mutta hitaammin kuin talous arvoihin. 
Talous ei luonnollisesti ole ainoa arvoja muuttava asia, vaan esimer-
kiksi myös poliittinen järjestelmä ja uskonto vaikuttavat.   

Ihmisten välistä luottamusta ja sen edistämää vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä voidaan pitää sosiaalisen pääoman tuotoksina, jolla on myös 
taloudellisia vaikutuksia. Kuten alueiden avoimuuden, on ihmisten 
välisellä luottamuksella havaittu olevan voimakas positiivinen yhteys 
valtioiden taloudelliseen kilpailukykyyn (Helkama, 2015).  
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Suomalaisten arvoja on selvitetty aiemmissa tutkimuksissa pääasiassa 
valtakunnallisella tasolla, eikä arvojen merkitystä alueiden välisiin ta-
louden menestymisen eroihin ole tutkittu. Tämän tutkimuksen ta-
voitteena on tarkastella alueiden asukkaiden arvoja ja sosiaalisen pää-
oman laatua ja määrää.  

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 

• Onko ihmisten sosiaalisen pääoman määrällä ja laadulla tai 
arvoilla yhteyttä alueiden ominaisuuksiin?  

• Onko korkean tuotannon alueilla, enemmän tai erilaista sosi-
aalista pääomaa heikommin pärjääviin alueisiin verrattuna?  

• Eroavatko arvot erilaisten aluetyyppien, mm. keskeiset ja syr-
jäiset alueet, välillä? 

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia vertailemalla suomalaisten 
sosiaalista pääomaa ja arvoja asuinalueen mm. yritystoiminnan mää-
rään, koulutusmahdollisuuksiin, työttömyyteen ja bkt/asukas -lu-
kuun.  

Raportin toisessa luvussa kuvataan sosiaalisen pääoman ja arvojen 
määritelmät sekä niiden yhteys taloudelliseen kehitykseen. Kolmas 
luku kuvaa tutkimuksen aineiston ja menetelmät. Neljännessä lu-
vussa tehdään kuvaus kyselyn vastaajista, arvoista ja sosiaalisesta pää-
omasta vastaajajoukossa sekä tarkastellaan arvojen ja sosiaalisen pää-
oman eroja alueiden välillä. Tutkimuksessa alueina on käytetty maa-
kuntia ja asuinalueiden jakoa maaseutuun ja kaupunkiin. Eroja sosi-
aalisessa pääomassa ja arvoissa tarkastellaan alueiden taloudellista 
kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kautta. Viides luku kokoaa yh-
teen johtopäätökset. 

Tutkimuksen on rahoittanut Keskitien Tukisäätiö. 
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2 Sosiaalinen pääoma ja arvot 
Taloustutkimuksessa sosiaaliseen pääomaan on viime vuosina liitetty 
yhä tiiviimmin sen merkitys yritysten, alueiden ja valtioiden mene-
tystekijänä sekä tiedonvaihdon ja innovaatioiden edistäjänä. Luotta-
mus ja vuorovaikutus edistävät ihmisten ja yhteisöjen välistä toimin-
taa tehostamalla tiedon saatavuutta, siirtymistä ja siten kaupankäyn-
tiä. Arvojen puolestaan nähdään muuttuvan taloudellisen menestyk-
sen myötä.  

2.1 Sosiaalinen pääoma 

Perinteisesti sosiaalinen pääoma on määritelty verkostoiksi, nor-
meiksi ja luottamukseksi, joka muodostuu ihmisten välisessä vuoro-
vaikutuksessa ja sosiaalisissa yhteisöissä. Sosiaalinen pääoma on voi-
mavara, jonka yksilö saavuttaa kuuluessaan sosiaaliseen verkostoon. 
Sosiaalinen pääoma mahdollistaa sellaisten asioiden saavuttamisen, 
joiden saavuttaminen yksin olisi vaikeaa, ellei mahdotonta. Inves-
tointi sosiaalisiin suhteisiin tuottaa sosiaalista pääomaa, joka tehostaa 
yksilön, yhteisön, yrityksen tai valtion tavoitteiden toteutumista ja 
toimintaa (mm. Bourdieu 1986, Coleman 1988, Fukuyama 1995, Put-
nam ym. 1993).  

Sosiaalisen pääoman lähteet ovat yhteisöjen rakenteissa ja ihmisten 
muodostamissa verkostoissa. Sosiaalisen pääoman tuotoksiin voi-
daan lukea luottamus, normit ja vastavuoroisuus, joiden kautta sosi-
aalinen pääoma muodostaa hyötyä sekä verkostoihin kuuluville yksi-
löille, että yhteisöille (Adler & Kwon 2002, Coleman 1988).  

 

Sosiaalisen pääoman määritelmä 

Viitteitä sosiaalisen pääoman käsitteestä esiintyy tutkimuksissa 1800-
luvun lopulta alkaen. Huolimatta pitkästä historiasta sosiaalisella 
pääomalla ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tunnetuim-
pia ovat Bourdieun (1986), Colemanin (1988) ja Putnamin (1993) 
määritelmät.  
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Pierre Bourdieu (1986) määritteli sosiaalisen pääoman joukoksi ole-
massa olevia ja potentiaalisia taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia 
resursseja, jotka linkittyvät erilaisiin verkostoihin. Määritelmän poh-
jana on ajatus ihmisten jakautumisesta erilaisiin sosiaalisiin luokkiin 
sekä jäsenyys samankaltaisten ja toisiaan arvostavien ihmisten 
kanssa. Bourdieun käsitteessä ihmisten väliset yhteistyösuhteet toi-
mivat yksilön resurssina keskinäisessä kilpailussa. 

James Coleman (1988) laajensi määritelmän yksilökeskeisestä resurs-
sista yhteisöjen ja yritysten resurssiksi. Colemanin mukaan sosiaali-
nen pääoma muodostuu sosiaalisista rakenteissa toimijoiden kesken 
ja toimijoiden välillä. Sen keskeisiä elementtejä ovat verkostot, nor-
mit ja luottamus, jotka helpottavat toimintoja ja toimijoita; henkilöitä 
tai yrityksiä. Coleman toi käsitteeseen mukaan normien ja vastavuo-
roisuuden ajatuksen. 

Robert Putnam (1993) määritteli sosiaalisen pääoman yksilöiden vä-
lisiksi yhteyksiksi, sosiaalisiksi verkostoiksi sekä vastavuoroisuuden 
ja luotettavuuden normeiksi, jotka niistä muodostuvat. Sosiaalinen 
pääoma sitoutuu sosiaalisiin instituutioihin ja niiden rakenteisiin. 
Sosiaalinen pääoma muodostuu yhteisön ominaisuuksista, kuten 
luottamuksesta, sosiaalisista normeista ja verkostoista, jotka paranta-
vat yhteisön hyötysuhdetta helpottamalla koordinoitua toimintaa. 
Sosiaaliset normit ja verkostot määrittelevät säännöt ja sanktiot yk-
sittäisille toimijoille organisaatiossa, edistävät vastavuoroisuutta ja 
yhteistyötä. Normit tuottavat keskinäisen sitoutumisen mekanismin. 
Putnamin määritelmän keskiössä on luottamus, joka luo sosiaalisiin 
verkostoihin itseään vahvistavan kehän.  

Putnamin määritelmän pohjalta useat tahot ovat sittemmin muodos-
taneet oman määritelmänsä. Esimerkiksi Maailmanpankki on määri-
tellyt sosiaalisen pääoman instituutioiksi, suhteiksi ja normeiksi, 
jotka muovaavat yhteisön sosiaalisen vuorovaikutuksen määrää ja 
laatua (Grootaert & Bastelaer 2002, World Bank 2011). OECD:n 
(2017) mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu verkostoista ja yhtei-
sesti jaetuista normeista, arvoista ja ymmärtämistavoista, jotka hel-
pottavat yhteistyötä ryhmien sisällä ja niiden välillä. 
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Sosiaalisen pääoman määritelmät eroavat sen mukaan onko näkö-
kulma sosiaalisen pääoman lähteissä vai sen vaikutuksissa. Kertyykö 
sen tuotto yksilöille vai yhteisöille. Onko keskiössä suhde, jota hen-
kilö tai yhteisö ylläpitää toisen toimijan kanssa vai sosiaalisen pää-
oman rakenteet yhteisössä vai molemmat.  

Yksilötasolla sosiaalinen pääoma mahdollistaa yksilön pääsyn ver-
koston resursseihin ja niiden hyödyntämisen. Sosiaalinen pääoma 
muodostuu yksilön käytettävissä olevista informaatiosta ja vastavuo-
roisuuteen perustuvista palveluksista. Sosiaalinen pääoma voidaan 
käsittää inhimillisen pääoman kaltaisena, jossa yksilöt tekevät inves-
tointeja sosiaaliseen pääomaan, mutta yhteenlaskettu summa hyö-
dyttää myös ryhmää (Lin 1999).  

Yhteisötasolla sosiaalinen pääoma muodostuu yhteisön sisäisten ja 
ulkoisten kytkösten tuloksena. Yhteisön sosiaalinen pääoma vaikut-
taa ryhmän jäsenten toimintaan. Yhteisöissä ja yrityksissä sosiaalinen 
pääoma luo kilpailuetua. Verkosto mahdollistaa tiedon vaihtumisen, 
vahvistaa sopimuksia sekä auttaa toimimaan yhteisen vision ja tavoit-
teiden mukaisesti (Lin 1999, Keskinen & Teräs 2008).  

Sosiaalisen pääoman merkitys tiedon siirtymisessä, vaikuttamisessa 
ja toimintoja vahvistavana tekijänä kuvaa hyvin, miksi sosiaalista 
pääoma voidaan käsittää myös välineenä ja välittävänä resurssina. 
Yhä useammin sosiaalinen pääoma määritellään mekanismiksi, joka 
muodostuu sekä yksilön että yhteisön sosiaalisesta pääomasta, yhtei-
sön sisäisistä sosiaalisista verkostoista ja yhteisön verkostoista mui-
hin toimijoihin. Sosiaalinen pääoma tuottaa hyötyä verkostojen ra-
kenteiden ja sosiaalisen liittymien lisäksi myös yksilön luottamuksen, 
vastavuoroisuuden ja sosiaalisten taitojen kautta (Adler & Kwon 
2002). 

Tässä tutkimuksessa näkökulmana on sosiaalinen pääoma yksilön re-
surssina. Sosiaalinen pääoma muodostuu vuorovaikutuksesta mui-
den ihmisten kanssa, liittymäpinnoista erilaisiin yhteisöihin, luotta-
muksesta, suvaitsevaisuudesta ja osallistumisesta kansalaistoimin-
taan. Pohjalla on ajatus, että sosiaalinen pääoma tuottaa hyötyä paitsi 
yksilölle itselleen, myös yhteisölle johon hän kuuluu.  



10 

3 Arvot 
Arvot määritellään halutuiksi, tilannekohtaisiksi tavoitteiksi, jotka 
ohjaavat henkilön tai yhteisön toimintaa. Arvot osoittavat mitä ihmi-
set pitävät elämässään tärkeänä. Ne ohjaavat yksilön käsityksiä, ta-
voitteita ja asenteita asioita, ihmisiä ja tilanteita kohtaan. Ne toimivat 
arvioinnin perustana. Arvot muodostuvat yksilön tarpeiden, rajoi-
tusten, temperamentin, kulttuurin, sosiaalisen ja henkilökohtaisten 
kokemusten summana (Rokeach, 1973, Schwartz, 1992).   

Arvot ovat vakaampia kuin asenteet ja selittävät ihmisten käytöstä. 
Ne ovat määrältään rajallisia, universaaleja kulttuurien välillä ja suh-
teellisen pysyviä. Arvot eroavat asenteista siten, että arvot ovat abst-
rakteja ja suhteellisen pysyviä, asenteet puolestaan kohde- ja tilan-
nesidonnaisia (Kamakura & Mazzon 1991, Schwartz 1992).  

 

Arvoille yhteisiä piirteitä ovat (Schwartz 2012): 

1. Arvot ovat uskomuksia, jotka sitoutuvat tiiviisti tuntei-
siin. 

2. Arvot ovat motivaation lähde. Ne heijastavat ihmisten ta-
voitteita. 

3. Arvot vallitsevat kaikissa tilanteissa ja toiminnoissa. Nii-
den abstrakti luonne erottaa ne normeista ja asenteista, 
jotka liittyvät yleensä tiettyihin tilanteisiin, tavoitteisiin 
tai toimintaan. 

4. Arvot ohjaavat valintaa ja arviointia.  

5. Arvoilla on keskinäinen järjestys. Ihmisten muodostama 
arvojärjestys luonnehtii heitä yksilöinä. Tämä erottaa ne 
normeista ja asenteista. 

 

Kaksi tunnetuinta arvoluokittelua ovat Ronald Inglehartin (2000) ja 
Shalom Schwartzin (1994) luokittelut. Huolimatta eri menetelmistä 
ja lähtökohdista heidän arvoluokituksissa on paljon yhtymäkohtia.  
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Inglehart (mm. Inglehart & Baker 2000) jakaa arvot kahteen ulottu-
vuuteen: perinteinen/maallis-rationaaliseen ulottuvuuteen ja selviy-
tymis/itsensä ilmaisu ulottuvuuteen. Perinteinen/maallis-rationaali-
nen ulottuvuus heijastelee ristiriitoja uskonnollisten ja perinteisten 
sekä maallisten, byrokraattisten ja rationaalisten arvojen välillä. Sel-
viytymis/itsensä ilmaisu arvoulottuvuus heijastelee sukupolvenvälis-
ten välistä siirtymää taloudellista ja fyysistä painotuksesta kohti itseil-
maisua, hyvinvointia ja elämänlaatua korostavia arvoja. Yhteisön 
asemointiin tällä ulottuvuudella vaikuttaa se onko alue agraarinen, 
teollinen vai jälkiteollinen. Lisäksi arvojen kehitykseen vaikuttavat 
alueen kulttuuriperimä, kuten uskonto, historia siirtomaana ja muut 
merkittävät historialliset tekijät.  Inglehart on luonut luokittelun tut-
kiessaan alueiden välisiä eroja arvoissa. 

Schwartzin (1994) arvomittari koostuu kymmenestä universaalista, 
motivaatioltaan erilaisesta, arvosta ja neljästä ylätason arvoulottu-
vuudesta (Taulukko 1). Arvot muodostavat kehämaisen rakenteen 
(Kuva 1), joka kokoaa yhteen arvojen ristiriidat ja yhteensopivuudet. 
Teoria olettaa rakenteen dynaamisen suhteen arvojen välillä. Lähtö-
kohtana arvojärjestelmän rakenteelle on, että arvot ovat itsenäisiä, 
mutta ne voivat olla toisistaan riippuvaisia. Arvot muodostava keske-
nään jatkumon; arvojen motivaatioon liittyvät erot ovat jatkuvia 
enemmän kuin diskreettejä. Sen vuoksi vierekkäiset arvot voivat tut-
kimuksissa helposti sekoittua toisiinsa. Arvot erottaa toisistaan ta-
voite tai motivaatio, jota ne ilmaisevat. Osalla arvoista voi olla use-
ampi tavoite. Tavoitteet, jotka tavoittelevat arvoa ovat seurauksia, 
jotka voivat olla ristiriitaisia joidenkin arvojen kanssa ja voivat olla 
yhteensopivia toisten arvojen kanssa. Esimerkiksi yhdenmukaisuus-
arvon tavoittelu voi olla ristiriidassa itseohjautuvuusarvon kanssa. 
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Taulukko 1. Schwartzin arvotyypit määritelmineen1 
Valta Yhteiskunnallinen valta, varakkuus, arvovalta, julkisen kuvan 

säilyttäminen 

Suoriutuminen Kunnianhimo, vaikutusvalta, kyvykkyys, menestys, älykkyys 

Mielihyvä Mielihyvä, elämästä nauttiminen 

Virikkeisyys Jännittävä elämä, monipuolinen elämä, uskaliaisuus 

Itseohjautuvuus Luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliaisuus, 
riippumattomuus, itsekunnioitus 

Universalismi Tasa-arvo, maailmanrauha, yhteysluontoon, viisaus, luonnon ja 
taiteen kauneus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, laajakatsei-
suus, ympäristön suojeleminen, sisäinen tasapaino 

Hyväntahtoisuus Rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksianta-
vaisuus, kypsä rakkaus, tosi ystävyys 

Perinteet Perinteiden kunnioitus, nöyryys, oman elämänosan hyväksymi-
nen, kohtuullisuus, hartaus 

Yhdenmukaisuus Tottelevaisuus, itsekuri, kohteliaisuus, vanhempien ja vanhojen 
ihmisten kunnioittaminen 

Turvallisuus Yhteiskunnallinen järjestys, kansallinen turvallisuus, perheen 
turvallisuus, palvelusten vastavuoroisuus, puhtaus, terveys, yh-
teenkuuluvuuden tunne 

1 Helkama, 2015 
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Kuva 1. Schwartzin arvoulottuvuudet (Helkama, 2015) 

Eurooppalainen arvotutkimus - European Values Study (EVS) 

Euroopan arvotutkimus on laajamittainen, valtioiden välinen ja pit-
kittäistutkimusohjelma ihmisen perusarvoista. Tutkimus tuottaa tie-
toa kansalaisten näkemyksistä, uskomuksista, mieltymyksistä, asen-
teista, arvoista ja mielipiteistä Euroopassa. Tutkimussarjaa on toteu-
tettu vuodesta 1981 ja Suomi on ollut mukana 1990 alkaen (www.eu-
ropeanvaluesstudy.eu) 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Schwartzin arvomittaristoa sel-
laisenaan sekä soveltuvin osin EVS:n kysymyspatteristoa. 

 

Turvallisuus 
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Itseohjautu-
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Valta Suoriutu-
minen 

Hyväntahtoi-
suus 

Mielihyvä 

MUUTOSVAL-
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ITSENSÄ KOROSTAMINEN 
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3.1 Sosiaalinen pääoman ja alueiden taloudellinen 
menestys 

Sosiaalista pääomaa pidetään yhtenä alueellisen ja kansallisen hyvin-
voinnin mittarina. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa talouden kasvuun 
eri mekanismien kautta.  

Verkostot muihin toimijoihin tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää 
heidän kontaktejaan ja resurssejaan. Panostamalla ulkoisten verkos-
tojen rakentamiseen yritykset kasvattavat sosiaalista pääomaansa ja 
sen hyötyjä. Panostamalla sisäisiin suhteisiin, yritys voi vahvistaa yh-
tenäistä identiteettiä ja lisätä yhteisen tekemisen osaamista (Adler & 
Kwon 2002, Knack & Keefer 1997). 

Pääsy uusiin tietolähteisiin ja tiedon liikkuminen voivat olla yrityk-
selle merkittävä kilpailuetu. Sosiaaliset verkostot tarjoavat tehokkaan 
väylän tiedon kululle. Mitä enemmän toimijalla on kontakteja tahoi-
hin, joilla on toimijan kannalta merkittävää tietoa, sitä paremmin toi-
mija kykenee toteuttamaan tavoitteitaan (Coleman, 1988). Yritykset, 
jotka siirtävät tietoa tehokkaasti tasolta toiselle pystyvät toimimaan 
tuottavammin kuin yritykset, joissa tieto siirtyy heikosti. Uusi tieto 
yrityksen ulkopuolelta voi olla tärkeä sysäys organisatoriselle kehi-
tykselle. Tekemällä yhteistyötä toisen yrityksen kanssa tai jakamalla 
tietoa pk-yritykset voivat selättää myös koon asettamia haasteita ta-
loudellisella tavalla (Beugelsdijk & Smulders 2003).  

Luottamus toimii linkkinä sosiaalisen pääoman ja taloudellisen me-
nestyksen välillä. Toimijoiden välinen luottamus helpottaa yhteis-
työtä ja tiedon kulkua, vapauttaen siten resursseja mm. strategiseen 
työskentelyyn ja innovaatiotoimintaan (Fukuyama 1995). Luottamus 
helpottaa kaupankäyntiä ja pienentää sen kustannuksia. Kun toimi-
joiden suhteet perustuvat luottamukseen, ne kuluttavat vähemmän 
panoksia kumppanien, toimittajien tai työntekijöiden seurantaan 
sekä mahdollistavat nopean reagoinnin. Luottamus edistää myös in-
vestointeja (Knack & Keefer 1997, Zak ja Knack 2001). 

Sosiaalinen pääoma voi edistää myös uuden teknologian käyttöönot-
toa ja innovaatioita, joiden myötä talous kasvaa enemmän ja nope-
ammin. Koska innovaatiot usein syntyvät verkostoissa, voi sosiaali-
nen pääoma osaltaan selittää verkottuneiden yritysten menestystä. 
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Innovatiiviset ympäristöt, teollisuusalueet ja tietotalouteen kuuluvat 
alueet ovat sosiaalisen pääoman keskittymiä (Knack & Keefer 1997, 
Beugelsdjik & van Schaik 2003). 

Normit linkitetään taloudelliseen menestymiseen samalla tavalla 
kuin luottamus. Normit luovat pelisäännöt sosiaalisten verkostojen 
toiminnalle ja ohjaavat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Siten 
sosiaalinen pääoma vahvistaa taloudellista kasvua. Ryhmän jäsenten 
ja ryhmien toistuva keskinäinen vuorovaikutus estää myös henkilö-
kohtaisten etujen tavoittelua ja petosta (Knack & Keefer 1997, Beu-
gelsdjik & van Schaik 2003).  

Sosiaalinen pääoma tuottaa kasvua myös lisäämällä koulutusta ja sitä 
kautta inhimillistä pääomaa. Sosiaalisen pääoman on osoitettu edis-
tävän alueellista oppimista sekä lisäävän avoimuutta ja ideointia 
(Beugelsdjik & van Schaik 2003).  

Eroilla sosiaalisessa pääoman eroilla on selitty alueiden erilaista ta-
loudellista kehitystä. Tunnetuin tutkimus alueellisen sosiaalisen pää-
oman ja alueellisten menestyksen yhteydestä on Putnam ym. (1993) 
tutkimus Italian hallinnon toimivuudesta eri alueilla.  He huomasi-
vat, että alueilla, joilla alueellinen hallinto toimii ja muutokset saa-
daan vietyä läpi, myös talous on tehokasta. Näille alueille ominaista 
oli korkeampi sosiaalinen pääoma; aktiivinen osallistuminen kansa-
laistoimintaan, kansalaisten sitoutuminen ja luottamus hallintoon.  

Suomessa avauksia sosiaalisen pääoman ja alueellisen talouden kehi-
tyksen vertailusta ovat tehneet mm. Alanen & Pelkonen (2000) tutki-
muksessa "Voiko alueellista talouskasvua selittää sosiaalisella pää-
omalla?". Heidän tutkimuksen mukaan 1970-luvulla sosiaalinen pää-
oma näyttää selittävän talouden tuotosta, kun taas 1980-luvulla yh-
teyttä ei ole. 1990-luvulla lama osaltaan heikensi mahdollisuuksia 
tehdä luotettavia päätelmiä aineistosta. Vaikka koko maan tasolla so-
siaalisen pääoman ja talouden yhteyttä ei havaittu, he tekivät varovai-
sen johtopäätöksen, että aikajaksolla 1970-1990 sosiaalinen pääoma 
selittää talouden kasvua tilastollisesti. Samalla he toivat esille ajatuk-
sen, että sosiaalisen pääoman merkitys korostuu alueellisessa kehi-
tyksessä heikompina aikoina. Tutkimusta voidaan pitää avauksena, 
joka nostaa esille asioita, joita tulee ottaa huomioon tutkittaessa ta-
loudellisia muutoksia alueiden välillä.  
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Tulosten tarkastelu aluetasolla on haastavaa, sillä sosiaalinen pääoma 
vaikuttaa eri tavoin yksilötasolla, yhteisötasolla, aluetasolla ja infor-
maatioteknologian kehityksen myötä myös globaalilla tasolla (Cooke 
et al. 2005). 

 

3.2 Arvot ja alueiden taloudellinen menestyminen 

Arvojen nähdään muuttuvan taloudellisen menestyksen myötä. Ta-
loudellinen kehitys liitetään ennustettaviin muutoksiin normeissa ja 
arvoissa kohti rationaalisia, suvaitsevia, luottamuksellisia ja jälkiteol-
lisia arvoja. Taloudellinen kehitys vahvistaa maallisia ja itseilmaisun 
arvoja. Teollistuminen edistää siirtymistä perinteisistä arvoista maal-
lis-rationaalisiin arvoihin, kun jälkiteollisten valtioiden yhteisöissä 
korostuvat luottamus, suvaitsevaisuus, hyvinvointi ja ei-aineelliset 
arvot. Taloudellinen kehitys yhtenäistää arvoja ja kulttuuria, kun taas 
taantuma vaikuttaa päin vastoin (Inglehart & Baker 2000). 

Tutkimuksessa arvojen muutoksesta on kaksi koulukuntaa. Toisen 
koulukunnan mukaan ihmisten arvot yhtenäistyvät nykyaikaistumi-
sen myötä ja perinteiset arvot korvautuvat uusilla. Taloudellisella ke-
hityksellä on selkeä yhteys johdonmukaisiin, ja jossain määrin ennus-
tettaviin, kulttuuriin, poliittisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Taloudel-
linen kehitys vaikuttaa yhteisöihin ennustettavalla tavalla: teollistu-
minen johtaa ammatilliseen erikoistumiseen, koulutustason nou-
suun, kasvaviin tuloihin ja tuottaa muutoksia sukupuolirooleihin, 
asenteisiin, seksuaalisiin normeihin sekä laajempaan poliittiseen 
osallistumiseen. Rikkaiden maiden arvot poikkeavat systemaattisesti 
köyhien maiden arvoista. Taloudellinen kehitys kuitenkin luotaa ar-
voja samaan suuntaan riippumatta kulttuurisista tekijöistä. Yhteisön 
tai alueen kulttuuriperimä kuitenkin vaikuttaa, miten arvomuutos 
etenee. Toisen koulukunnan mukaan arvot ovat suhteellisen pysyviä 
ja alueiden historia ja kulttuuri johdattavat arvoja (Inglehart & Baker 
2000). 
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4 Tutkimuksen aineisto ja 
menetelmät 

4.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, jonka vastaaja-
joukko muodostui Kantar TNS:n internet-paneelista. Vastaajat oli 
valittu kuntakohtaisena satunnaisotantana edustamaan suomalaisia. 
Vastaajat olivat iältään 18-79 vuotiaita Suomen kansalaisia.  

Kyselyssä (Liite 1) oli strukturoituja kysymyksiä annettuine vastaus-
vaihtoehtoineen. Sosiaalisen pääoman mittaamisessa hyödynnettiin 
osin eurooppalaisen arvotutkimuksen kysymyksiä (EVS). Vastaajien 
arvojen selvittämisessä käytettiin Schwartzin (1992) arvomittaristoa 
sekä lisäksi soveltuvin osin tutkimuskysymyksiä EVS tutkimuksesta.  

4.2 Menetelmät 

Aineiston analysoinnissa käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä. Vas-
taajien taustapiirteitä kuvattiin suorien jakaumien ja keskiarvojen 
avulla. Eroja ikäryhmien, sukupuolten ja asuinalueiden välillä tarkas-
teltiin ristiintaulukoimalla. 

Eroja arvoissa ja sosiaalisessa pääomassa tarkasteltiin jakaumien ja 
keskiarvojen avulla. Sosiaalisen pääoman määrän määrittelyä varten 
vastaajille laskettiin sosiaalisen pääoman indeksi. Indeksin avulla vas-
taajien sosiaalisen pääoman määrää tarkasteltiin suhteessa taustatie-
toihin ja arvoihin. Sosiaalisen pääoman indeksiä verrattiin alueellista 
kehitystä kuvaaviin taloudellisiin mittareihin.  

 

Sosiaalisen pääoman indeksi 

Sosiaalista pääomaa mitattiin tutkimuskysymyksillä, jotka kuvasivat 
jäsenyyttä ja vapaaehtoistyötä järjestöissä, lahjoittamista erilaisille 
yhteisöille, jäsenyyttä uskonnollisissa yhteisöissä ja vapaa-ajan järjes-
töissä, luottamusta, osallistumisaktiivisuutta, sosiaalisia verkostoja, 
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aktiivisuutta kansalaistoiminnassa sekä suvaitsevaisuutta. Koska so-
siaalista pääomaa mitattiin useilla erilaisilla kysymyksillä, kokonai-
suuden tarkastelua helpottamaan luotiin sosiaaliselle pääomalle in-
deksi. Indeksin kehittämisessä hyödynnettiin aiempia sosiaalisen 
pääoman tutkimuksessa käytettyjä indeksejä (Jones 2005, Putnam 
2001).   

Indeksin avulla pystyttiin vertailemaan sosiaalisen pääoman eroja 
vastaajien ja alueiden kesken. Indeksi muodostettiin määrittämällä 
kysymyksille ensin painokertoimet. Kertoimia painotettiin siten, että 
osallistuminen ja kansalaistoiminta saivat suurimmat painokertoi-
met. Eniten indeksissä painottuivat vapaaehtoistyö, osallistumisaktii-
visuus yhdistyksen toiminnassa sekä kansalaisaktiivisuus. Sosiaalisen 
pääoman indeksi kullekin vastaajalle saatiin laskemalla kysymysten 
painotetut arvot yhteen. 

Kysymyksessä 1 selvitettiin vastaajien jäsenyyttä yhdistyksissä, va-
paaehtoistyöhön osallistumista sekä lahjoittamista. Nämä saivat ker-
toimia välillä 0,5-2. Kysymyksessä 3 osallistumistiheyttä yhdistyksen 
toimintaan painotettiin kertoimilla 0-4.  

Kysymyksessä 7 yhteydenpitotavat läheisiin painottuivat samalla ker-
toimella siten, että jokainen valinta sai kertoimen 0,5. Kysymyksessä 
8 kartoitettiin vastaajien luottamusta naapureihin ja kokemusta naa-
puruston arvojen samankaltaisuudesta. Valinnat painotettiin kertoi-
mella 0-0,5. Kysymyksissä 9 ja 10 naapuriavun tarjoaminen tai vas-
taanottaminen sai kertoimen 1.  

Kysymyksestä 15 sosiaalisen pääoman indeksiin laskettiin mukaan 
väittämät luottamuksesta ja käsityksestä ihmisten auttavaisuudesta. 
Valinnat saivat kertoimia 0-1.  

Kysymyksessä 20 kysyttiin äänestysaktiivisuutta. Äänestämistä pai-
notettiin kertoimella 0,2. Kysymyksessä 21 kysyttiin muita poliittisen 
osallistumisen muotoja. Valinnat saivat kertoimia välillä 0-0,5. Kysy-
myksessä 22 selvitettiin aktiivisuutta paikallisten asioiden edistämi-
sessä viimeisen vuoden aikana. Valinnat saivat kertoimen 1.  

Kysymyksessä 25 selvittiin suvaitsevaisuutta erilaisia ihmisryhmiä 
kohtaan. Valinnat saivat kertoimia -0,5 ja 1. 
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5 Tulokset 

5.1 Vastaajien taustat 

Kyselyyn vastasi 1004 henkilöä. Vastaajajoukko muodostui 18-79-
vuotiaista Suomen kansalaisista. Vastaajien sukupuolijakauma ja 
aluerakenne vastasivat pääosin hyvin Suomen väestörakennetta. Yli 
65-vuotiaiden osuus vastaajajoukosta oli kuitenkin jonkin verran yli-
edustettu. Heidän osuus vastaajista oli 32 %, kun 65-74-vuotiaiden 
osuus väestöstä on noin 16 % (Tilastokeskus 2016). 

Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti koulutustason mukaan. Nel-
jännes vastaajista oli suorittanut ylemmän opistoasteen tutkinnon. 
Vastaajat ovat selvästi keskimääräistä koulutetumpia, verrattuna vä-
estöön yleensä. Vastaajista vain 8 % ei ole perusasteen jälkeistä tut-
kintoa, kun koko 20 vuotta täyttäneestä Suomen väestöstä vastaava 
osuus on 25 %. Vastaavasti ylemmän korkeakouluasteen suoritta-
neita oli vastaajista 18 %, kun heidän osuus koko väestöstä on noin 
10 %.  

Yleisin kotitalouden tuloluokka oli 50 001-80 000 euroa. Siihen kuu-
lui joka neljäs vastaaja. 

 

Taulukko 2. Tutkimuksen vastaajien taustatiedot ja edustavuus  
Sukupuoli n=1004 %, osuus koko väestöstä2 

Nainen 52,6 % 50,7 % 

Mies 47,4 % 49,3 % 

   

Ikä ka=51,92  

-24 8 % 12 % 

25-34  13 % 18 % 

35-44  13 % 17 % 

45-54 19 % 18 % 

55-65 16 % 19 % 

65-74 32 % 16 % 

   

Vastaajat maakunnittain   
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Uusimaa 30,6 % 29,8 % 

Pirkanmaa 9,6 % 9,3 % 

Varsinais-Suomi 8,7 % 8,6 

Pohjois-Pohjanmaa 7,1 % 7,5 % 

Keski-Suomi 5,8 % 5,0 % 

Pohjois-Savo 4,9 % 4,5 % 

Satakunta 3,7 % 4,0 % 

Kymenlaakso 3,6 % 3,2 % 

Päijät-Häme 3,4 % 3,7 % 

Lappi 3,4 % 3,3 % 

Etelä-Pohjanmaa 3,3 % 3,5 % 

Kanta-Häme 3,3 % 3,2 % 

Pohjanmaa 2,9 % 3,3 % 

Etelä-Savo 2,8 % 2,7 % 

Pohjois-Karjala 2,7 % 3,0 % 

Etelä-Karjala 1,9 % 2,4 % 

Kainuu 1,4 % 1,4 % 

Keski-Pohjanmaa 1,2 % 1,3 % 

   

Koulutus   

Perus-, kansa- tai keskikoulu 8 %  

Ammatillinen tutkinto, ammattikoulu 20 %  

Ylioppilas 13 %  

Opistoasteen ammatillinen tutkinto 17 %  

Ylempi opistoasteen tutkinto, amk 24 %  

Yliopisto tai ylempi korkeakoulututkinto 18 %  

Muu 1 %  

   

Kotitalouden yhteenlasketut bruttotulot eu-
roa/ vuosi   

Alle 20 000 euroa 17 %  

20 000-35 000 euroa 21 %  

35 001-50 000 euroa 23 %  

50 001-85 000 euroa 26 %  

85 001-1 000 000 euroa 7 %  

Yli 1 000 000 euroa 7 %  

2 Lähde: Tilastokeskus, 2017 
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Asuminen 

Yli puolet vastaajista asui kaupunkimaisessa kunnassa. Viidennes 
vastaajista asui pääkaupunkiseudulla, 14 % taajaan asutuissa kun-
nissa ja 11 % maaseutumaisessa kunnassa.  

Valtaosa vastaajista asui lähellä naapuriaan. Alle 200 metrin päässä 
naapuristaan asui 95 % vastaajista.  

Suurin osa asui kahden hengen kotitaloudessa, heitä oli vastaajista 46 
%. Kolmannes asui yksin, 10 % kolmen hengen kotitaloudessa, 9 % 
neljän hengen kotitaloudessa ja 5 % vastaajista kotitalouden koko oli 
viisi henkeä tai enemmän. Yksin asuvien osuus on selvästi pienempi 
kuin väestöstä yleensä ja kahden hengen kotitalouksien osuus puo-
lestaan suurempi. Yhden henkilön asuntokuntien osuus kaikista 
asuntokunnista oli vuonna 2016 noin 43 %. Vastaavasti 2 hengen ko-
titalouksien osuus kaikista asuntokunnista on 33 % (Tilastokeskus 
2016).  

Valtaosa vastaajista oli asunut nykyisellä asuinseudulla pidempään 
kuin viisi vuotta. Kolmannes asui samalla paikkakunnalla mistä jom-
pikumpi tai molemmat vanhemmista olivat kotoisin. 

Omakotitalo ja kerrostalo olivat yleisimmät asuntotyypit. Omakoti-
asujien osuus oli kuitenkin jonkin verran todellista pienempi. Vas-
taavasti rivitaloasujien osuus oli hieman todellista suurempi. Asun-
non omistaminen on yleistä. Vastaajista 68 % omisti tai osa-omisti 
asunnon, jossa asui. 
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Taulukko 3. Vastaajien asuinolosuhteet 
   

Asuinseututyyppi 
  

Kaupunkimainen kunta 54 %  

Pääkaupunkiseutu 22 %  

Taajaan asuttu kunta 14 %  

Maaseutumainen kunta 11 %  

   

Etäisyys lähimpään naapuriin   

Alle 50 metriä 84 %  

50-200 metriä 11 %  

201-999 metriä 4 %  

1-5 km 1 %  

   

Kotitalouden koko   

Yhden hengen kotitalous 30 %  

Kahden hengen kotitalous 46 %  

Kolmen hengen kotitalous 10 %  

Neljän hengen kotitalous 9 %  

5 hlöä tai enemmän 5 %  

   

Asunut nykyisellä asuinalueella   

5 vuotta tai pidempään 71 %  

1-5 vuotta 21 %  

Alle vuoden 8 %  

   

Talotyyppi   

Kerrostalo 45 %  

Omakotitalo 31 %  

rivi-, pari-, tai erillistalo 20 %  

Maatilan yhteydessä 4 %  

 

Vastaajien elämäntilanne 

Vastaajista 59 % oli avio- tai avoliitossa, 24 % naimattomia, 5 % leskiä 
ja 11 % eronneita ja muita oli 1,6 %.  



23 

Vastaajista 47 % oli työelämässä ja 38 % eläkeläisiä. Koululaisia ja 
opiskelijoita oli 7 %, ja työttömiä 7 %. Työelämässä olevista 46 % oli 
työntekijöitä, 23 % ylempiä ja 19 % ylempiä toimihenkilöitä. Johta-
vassa työskenteli 3 %. Yrittäjiä oli 8 % ja maatalousyrittäjiä 1 %. 

5.2 Jäsenyys, vapaaehtoistyö ja lahjoittaminen 

Vastaajista 88 % kuului johonkin vapaaehtoisyhdistykseen, -järjes-
töön tai seuraan.  

Yleisimmin vastaajat kuuluivat kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen 
yhteisöön. Niihin kuului puolet vastaajista. Osuus on kuitenkin sel-
västi vähemmän kuin väestöstä yleensä, joka on 72 %.  

Toiseksi yleisintä oli jäsenyys ammattiyhdistyksessä, joihin kuului 41 
% vastaajista. Osuus vastaa työssä olevien osuutta vastaajista. Seuraa-
vaksi yleisimpiä olivat toimiminen yhdistyksen tai seuran luottamus-
tehtävässä ja urheilu- tai harrastusseuran jäsenyys (Kuvio 1). 

Yli 65-vuotiaat kuuluivat eniten erilaisiin yhdistyksiin. Heistä kol-
mannes toimi luottamustehtävässä omalla alueellaan ja 17 % kuului 
puolueeseen. Ammattiyhdistyksiin kuuluivat luonnollisesti eniten 
25-64-vuotiaat. Muuhun ammatilliseen yhdistykseen kuuluminen oli 
yleisintä 45-54-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. 

Alle 35-vuotiaat olivat aktiivisimpia eläintenoikeuksien edistämi-
sessä ja yli 65-vuotiaat puolestaan luonnon- ja ympäristönsuojeluun 
liittyvässä toiminnassa. Opinto-, taide- tai kulttuuriyhdistyksen jäse-
nyys yli yleisintä alle 24-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa. 
Kehitysmaiden auttamiseen liittyvä jäsenyys oli yleisintä 25-34-vuo-
tiaiden ikäluokassa. Muiden yhdistysten tai seurojen jäsenyydessä ei 
ollut eroja ikäryhmien välillä. 

Vastaajat olivat jäseninä keskimäärin 1,9 yhdistyksessä. Vastaajista 
27 % oli jäsenenä yhdessä, 24 % kahdessa ja 14 % kolmessa yhdistyk-
sessä. Neljään tai useampaan yhdistykseen kuului 17 % vastaajista. 

 



24 

 
Kuvio 1. Jäsenyys yhdistyksessä, järjestössä tai seurassa 

Vastaajista 66 % teki vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehtiin 
useimmiten kunnallisen tai alueellisen yhdistyksen luottamustoi-
messa, urheilu- tai harrastusseurassa, kirkon tai muun uskonnollisen 
yhteisön toiminnassa tai vanhusten, vammaisten ja huono-osaisten 
parissa (kuvio 2). Tuloksen perusteella ihmiset tekevät melko paljon 
työtä, jonka mieltävät vapaaehtoistyöksi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Köyhien, työttömien, asunnottomien tai…
Kehitysmaiden auttaminen ja…

Rauhan edistäminen
Vanhusten, vammaisten tai huono-osaisten…

Eläinten oikeuksien edistäminen
Nuorisotyö

Luonnon- ja ympäristönsuojelu
Terveyteen liittyvä vapaaehtoisjärjestö

Muut ryhmät
Muu ammatillinen yhdistys

Puole
Opinto, taide, musiikki tai kulttuuri

Eläkeläisjärjestö
Urheilu- tai harrastusseura

Luottamustoimi omalla alueella
Ammattiyhdistys

Kirkko tai muu uskonnollinen yhteisö
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Kuvio 2. Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 

Vastaajista jopa 59 % lahjoitti säännöllisesti rahaa jollekin järjestölle. 
Yleisin lahjoituskohde oli kehitysmaiden auttaminen ja ihmisoikeuk-
sien edistäminen. Siihen lahjoitti kaikista lahjoittajista 14 %. Toiseksi 
yleisin kohde oli luonnon- ja ympäristönsuojelu, johon lahjoitti 7 %.  
Kolmanneksi yleisin kohde oli kirkko tai muu uskonnollinen yhteisö. 
Heikompiosaisten auttaminen jakautui kahteen kysymysvaihtoeh-
toon, vanhusten, vammaisten ja sairaiden sekä köyhien ja asunnotto-
mien auttamiseen, ollen yksi merkittävä lahjoituskohde (Kuvio 3).  

Rahaa kehitysmaiden auttamiseen ja ihmisoikeuksien edistämiseen 
lahjoittivat eniten yli 55-vuotiaat vastaajat. Yli 55-vuotiaat lahjoittivat 
myös jonkin verran enemmän vanhusten ja huono-osaisten auttami-
seen sekä uskonnollisen yhteisön toimintaan. Muuten lahjoittami-
sessa ei ollut eroja ikäluokkien välillä. 

0% 5% 10% 15%

Muu ammatillinen yhdistys
Ammattiyhdistys

Eläinten oikeuksien edistäminen
Kehitysmaiden auttaminen ja…

Rauhan edistäminen
Nuorisotyö

Luonnon- ja ympäristönsuojelu
Eläkeläisjärjestö

Köyhien, työttömien, asunnottomien tai…
Puolue

Muut ryhmät
Terveyteen liittyvä järjestö

Opinto, taide, musiikki tai kulttuuri
Vanhusten, vammaisten tai huono-…

Kirkko tai muu uskonnollinen yhteisö
Urheilu- tai harrastusseura

Luottamustoimi omalla alueella
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Kuvio 3. Säännöllinen lahjoittaminen yhdistykselle 

Tärkein yhdistys oli 23 % vastaajista kirkko tai muu uskonnollinen 
yhteisö (Kuvio 4). Kirkon osuutta tärkeimpänä yhdistyksenä selittää 
osin se, että osalle vastaajista kirkon tai muun uskonnollisen yhteisön 
jäsenyys oli heidän ainoa jäsenyytensä.  

Toiseksi tärkein oli ammattiyhdistys ja kolmanneksi tärkein urheilu- 
tai harrastusseura. Yhdistysten tärkeysjärjestys on hyvin samankal-
tainen kuin jäsenyyden. 
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Kuvio 4. Tärkein yhdistys 

Itselle tärkeimmän yhdistyksen toimintaan osallistuttiin kerran 
kuussa tai sitä harvemmin. Vastaajista 21 % osallistui yhdistyksen toi-
mintaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja 14 % kerran kuu-
kaudessa (Kuvio 5).  

Passiivinen jäsenyys on melko yleistä, sillä neljännes vastaajista ei 
osallistunut koskaan itselleen tärkeimmän yhdistyksen toimintaan. 
Erityisen yleistä passiivinen jäsenyys on ammattiyhdistyksissä ja 
muissa ammatillisissa yhdistyksissä, luonnon- ja ympäristön suoje-
luun, terveyteen sekä kehitysmaiden auttamiseen ja ihmisoikeuksien 
edistämiseen liittyvissä järjestöissä.  

Yhteistä tai yleistä etua edistäviin yhdistyksiin kuulutaan, koska ha-
lutaan kannattaa niiden toimintaa. Esimerkiksi kansainvälisiin ym-
päristöjärjestöihin kuulutaan, koska halutaan tukea niiden toimintaa, 
vaikka niiden toimenpiteisiin haluta tai voida osallistua. Ammattiyh-
distyksen jäsenyydellä puolestaan turvataan omaa ja ammattikunnan 
etua. 

Alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat osallistuivat jonkin verran aktiivi-
semmin itselleen tärkeimmän yhdistyksen toimintaan kuin muut. 
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Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että näillä ikäluokilla on enemmän 
aikaa yhdistystoiminnalle työikäisiin verrattuna. 

Erityisen aktiivisesti osallistutaan harrastuksiin liittyvien järjestöjen 
toimintaan. Eläkeläiset ovat aktiivisia osallistumaan heille suunnat-
tuun toimintaan. Lähes kolme neljästä eläkeläisestä osallistuu viikoit-
tain eläkeläisjärjestön toimintaan. 

 

Kuvio 5. Osallistuminen tärkeimmän yhdistyksen toimintaan 

Tärkein syy osallistua yhdistyksen toimintaan oli mahdollisuus vai-
kuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Vastaajista kolmannes piti sitä tär-
keimpänä syynä. Toiseksi tärkein syy oli mukavat ihmiset, jota tär-
keänä piti 17 % vastaajista. Vastaukset eivät eronneet ikäluokkien vä-
lillä.  
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Kuvio 6. Tärkein syy osallistua yhdistyksen toimintaan  

Yleisin syy miksi vastaaja ei enää kuulunut yhdistykseen oli elämän-
tilanteen muutos. Kaikista vastaajista sen ilmoitti syyksi 19 %. 
Toiseksi yleisin syy oli ajan puute, jonka ilmoitti syyksi 11 %. 

Vastaajista 35 % ei ollut koskaan kuulunut mihinkään vapaaehtois-
järjestöön. Tulos on ristiriidassa sen kanssa, että 88 % vastaajista il-
moitti olevansa jäsen jossain yhdistyksessä. Tämä saattaa johtua siitä, 
ettei seurakuntaa tai ammattiyhdistystä välttämättä mielletä vapaa-
ehtoisyhdistykseksi. 

 

Sosiaalisen median merkitys osallistumisessa 

Sosiaalisen median merkitystä yhdistyksen toimintaan osallistumi-
selle piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä 24 % vastaajista. Sosiaalisen 
median merkitys väheni ikäluokittain. Kun alle 24-vuotiaista vastaa-
jista sitä piti tärkeänä 42 %, yli 65-vuotiaista sitä tärkeänä piti vain 14 
%.  
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5.3 Koti, perhe ja läheiset 

Pääosalla vastaajista yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin oli aktiivista. 
Yhteyttä pidetään erityisesti sukulaisiin. Erot ovat kuitenkin pieniä. 
Yleisin tapa pitää yhteyttä läheisiin oli puhelimessa puhuminen. Ys-
tävien luona vierailtiin hieman harvemmin (Kuvio 7). 

Yhteydenpitotavat erosivat jonkin verran ikäluokkien kesken. Yli 65-
vuotiaat puhuivat selvästi enemmän puhelimessa sekä sukulaisten 
että ystävien kanssa kuin nuoremmat. Nuorimman ikäluokan pie-
nempi puhelimen käyttö johtuu ainakin osin siitä, että he käyttävät 
muita sähköisiä välineitä mm. pikaviestivälineitä. 

Naapurien kanssa puhuminen lisääntyi 45 vuoden jälkeen ja selvästi 
eniten naapureiden kanssa puhuivat yli 65-vuotiaat. Nuoremmat vas-
taajat puolestaan tapasivat ystäviään ja vierailivat sukulaisten luona 
jonkin verran useammin. Nuorempien aktiivisempaa ystävien näke-
mistä selittää osaksi se, että ystäviä nähdään koulussa, harrastuksissa 
ja opiskelujen parissa. Sukulaisia nähdään myös perheen kautta tai 
perheenjäsenet voidaan mieltää sukulaisiksi, mikäli nuori asuu 
omassa asunnossa. Työikäisten vähempää yhdenpitoa ystäviin selit-
tänee osaltaan aikataulukysymykset. 

 

 
Kuvio 7. Yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin viimeisen kuukauden 
aikana. 
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Naapurit 

Vastaajista 67 % luotti ihmisiin naapurissa. Luottamus naapureihin 
nousi iän myötä. Yli 65-vuotiaista naapureihin luotti 75 % (Kuvio 8). 
Tämä voi johtua siitä, että vanhemmat vastaajat myös puhuivat naa-
pureilleen selvästi enemmän eli he tuntevat naapurinsa paremmin. 
Taustalla voi olla myös se, että vanhemmat vastaajat ovat asuneet pi-
dempään samalla alueella ja naapurit ovat tulleet tutuiksi. Nuorem-
mat ikäluokat muuttavat esimerkiksi opiskelujen perässä uudelle 
paikkakunnalle ja naapurit voivat siksi olla vieraampia. 

Maakunnittain tarkasteltuna eniten naapureihin luottivat kantahä-
mäläiset, etelä-karjalaiset ja keski-pohjalaiset. Vähiten naapureihin 
luottivat pirkanmaalaiset, päijäthämäläiset ja satakuntalaiset. 

Vastaajista vain 26 % koki, että naapurit jakoivat samanlaiset arvot.  

 
Kuvio 8. Luottamus naapureihin ja naapuruston arvot 

Viimeisen vuoden aikana 74 % oli auttanut naapuria tai tarjonnut 
naapurilleen apua jossain asiassa. Naapuriltaan apua tai avun tar-
jouksen oli saanut 60 % vastaajista.  

Naapuriavun tarjoaminen ja vastaanottaminen lisääntyivät ikäryh-
mittäin. Eniten apua sekä saivat että tarjosivat yli 65-vuotiaat (Kuvio 
9). Avun vastaanottaminen tai sen tarjoaminen ei eronnut maakun-
tien tai maaseudun ja kaupungin välillä. 
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Kuvio 9. Naapuriavun vastaanottaminen ja tarjoaminen ikäluokit-
tain 

5.4 Vastaajien käsitys elämästä 

Luottamus 

Vastaajista 65 % luotti ihmisiin yleisesti. Muihin ihmisiin luottivat 
eniten yli 65-vuotiaat. Sama näkyi käsityksissä ihmisten auttavaisuu-
desta. Vastaajista 66 % piti ihmisiä auttavaisina. Vanhin ikäluokka 
piti ihmisiä auttavaisina hieman useammin kuin muut ikäluokat 
(Kuvio 10).  
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Kuvio 10. Ihmisten luotettavuus ja auttavaisuus yleisesti 

Mahdollisuus vaikuttaa elämään 

Vastaajien käsitykset mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämään ei-
vät eronneet ikäluokkien välillä. Vastaajista 68 % oli sitä mieltä, että 
ihminen on vapaa päättämään oman elämänsä kulusta ja vaikutta-
maan siihen. 54 % mielestä ihmisen tulee ottaa vastuu itsestään.  

 

Vastaajien kokema onnellisuus 

Vastaajista 65 % koki olevansa melko onnellinen. Erittäin onnel-
liseksi itsensä koki 15 %. Yli 65-vuotiaat vastaajat olivat jonkin verran 
onnellisempia kuin nuoremmat vastaajat. Erittäin onnellisten osuus 
oli suurin 25-34-vuotiaiden ikäluokassa (Kuvio 11).  
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 Kuvio 11. Vastaajien kokema onnellisuus 

Käsitys asioiden sujumisesta tulevaisuudessa 

Vastaajista 59 % uskoi asioiden menevän tulevaisuudessa kuten tällä 
hetkellä. Jopa 30 % uskoi asioiden menevän paremmin. Usko asioi-
den sujumisesta tulevaisuudessa paremmin laski iän myötä. Käsitys 
siitä, että asiat sujuvat nykyisellään puolestaan vahvistui ikäluokit-
tain. Eniten asioiden parempaa sujumiseen tulevaisuudessa luottivat 
25-34-vuotiaat (Kuvio 12).  

 
 Kuvio 12. Arvio asioiden sujumisesta tulevaisuudessa 
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5.5 Talous ja politiikka 

Valtakunnan politikkaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä piti 40 % vas-
taajista, kansainvälistä politiikkaa 33 % ja paikallispolitiikkaa 29 %.  

Ikäluokista 45-54-vuotiaat pitivät valtakunnan politiikkaa ja kansain-
välistä politiikkaa lähes yhtä tärkeinä. Muissa ikäluokissa valtakun-
nan politiikka koettiin kansainvälistä politiikkaa tärkeämmäksi. Yli 
55-vuotiaat pitivät yleisesti politiikkaa tärkeämpänä kuin sitä nuo-
remmat vastaajat. Alle 24-vuotiaat olivat suhteessa kiinnostuneimpia 
kansainvälisestä politiikasta (Kuvio 13). 

Vanhempien ikäluokkien aktiivisemman politiikan seuraamisen 
taustalla voi näkyä paitsi käytettävissä oleva aika, myös asenteet. 
Aiemmin politiikan seuraamista pidettiin yleisesti tärkeänä ja sen 
voitiin katsoa kertovan ihmisen sivistyksestä.  

 
Kuvio 13. Politiikan tärkeys ikäluokittain 

Valtion talous oli vastaajille paikallistaloutta ja kansainvälistä taloutta 
tärkeämpi. Kuten politiikan, myös talouden merkitys niin paikalli-
sella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla kasvoi ikäluokittain. 
Vähiten tärkeäksi talouden kokivat 25-34-vuotiaat (Kuvio 14).  

Vanhemmat ikäluokat kokevat talouden yleisesti tärkeämmäksi kuin 
politiikan. Nuoret sen sijaan pitävät niitä suunnilleen yhtä tärkeinä.  
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Kuvio 14. Talouden tärkeys ikäluokittain  

Äänestäminen 

Vastaajista 87 % ilmoitti äänestävänsä kunnallisvaaleissa, 88 % edus-
kuntavaaleissa, 90 % presidentinvaaleissa ja 75 % eurovaaleissa. Vas-
taajat äänestivät kaikissa vaaleissa enemmän kuin suomalaiset 
yleensä (kuntavaalit 58 %, eduskuntavaalit 70 %, presidentinvaalit 63 
%, eurovaalit 41 %). Äänestysaktiivisuus nousi ikäluokittain (Kuvio 
15).  

Vanhemmat ikäluokat seuraavat politiikkaa aktiivisimmin, joten on 
luonnollista, että he myös äänestävät aktiivisimmin. Ehkä myös ää-
nestäminen kansalaisvelvollisuutena on iskostunut vanhempien ikä-
luokkien mieleen vahvemmin kuin nuorille. 
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Kuvio 15. Äänestysaktiivisuus ikäluokittain 

Muut vaikuttamisen keinot 

Äänestämisen lisäksi yleinen vaikuttamisen keino oli osallistuminen 
kansalaisaloitteeseen tai vetoomukseen. Vastaajista 65 % oli viimei-
sen vuoden aikana kirjoittanut nimensä aloitteeseen tai vetoomuk-
seen. Näiden suosioon vaikuttanee se, että nykyään niihin on helppo 
laittaa nimi internetissä. 

Muilla keinoilla vaikuttaminen sen sijaan on melko vähäistä.  Radi-
kaalimpia keinoja useimmat pitivät omalla kohdallaan erittäin epäto-
dennäköisinä (Kuvio 16). 

Ikäluokittain vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja. Ainoastaan osal-
listuminen mielenosoituksiin oli todennäköisempää nuorten vastaa-
jien keskuudessa. Kun alle 24-vuotiaista 26 % ilmoitti, ettei saattaisi 
koskaan osallistua mielenosoitukseen, oli vastaava osuus 35-44-vuo-
tiailla 35 % ja yli 65-vuotiailla 46 %. 
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Kuvio 16. Asioihin vaikuttaminen eri keinoilla 

Paikallisiin asioihin vaikuttaminen 

Aktiivisuus paikallisiin asioihin vaikuttamiseksi oli vähäisempää 
kuin kansallisiin asioihin vaikuttaminen. Yli 60 % vastaajista ei ollut 
viimeisen vuoden aikana tehnyt mitään kysytyistä asioista paikallisia 
asioita edistääkseen. Yleisimmät tavat edistää paikallisia asioita olivat 
yhteydenotto paikalliseen viranomaiseen tai vastaavaan tahoon ja yh-
teydenotto paikalliseen valtuutettuun tai kansanedustajaan. Kolman-
neksi yleisintä oli osallistuminen keskustelutilaisuuteen paikallisista 
asioista ja hankkeista (Kuvio 17). 
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Kuvio 17. Vastaajien vaikuttaminen paikallisiin asioihin viimeisen 
vuoden aikana 

Aktiivisuus paikallisten asioiden edistämiseksi lisääntyi ikäluokittain. 
Kun Alle 24-vuotiaista 29 % oli osallistunut viimeisen vuoden aikana 
johonkin toimenpiteiseen edistääkseen paikallisia asioita, yli 65-vuo-
tiaista oli osallistunut 49 % (Kuvio 19.) 

Ammattiryhmistä aktiivisimmin paikallisiin asioihin pyrkivät vai-
kuttamaan yksityisyrittäjät ja eläkeläiset. 

 
Kuvio 18. Paikallisiin asioihin vaikuttaminen ikäryhmittäin 
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Paikallisen yritystoiminnan tuntemus 

Vastaajista kolmannes koki tuntevansa oman asuinalueensa yritys-
toiminnan hyvin. Alueen yritysten tarjoamat työmahdollisuudet tun-
nettiin hieman paremmin. Puolet vastaajista arvioi oman asuinalu-
eensa edellytykset yritystoiminnalle hyviksi. Yli puolet vastaajista ha-
lusivat tukea paikallisia yrityksiä sijoittamalla niihin tai ostamalla nii-
den tuotteita (Kuvio 19).  

Paikalliseen yritystoimintaan liittyvissä käsityksissä tai tiedossa ei ol-
lut eroa maakuntien eikä ikäluokkien välillä.  

Ammattiryhmistä maatalousyrittäjät, johtavassa asemassa työskente-
levät henkilöt sekä yksityisyrittäjät tunsivat parhaiten alueen yritys-
toiminnan ja sen mahdollisuudet. Heikoiten paikallista yritystoimin-
taa tunsivat työttömät ja työntekijät.  

 

 
Kuvio 19. Oman alueen yritystoiminnan tuntemus 

 

5.6 Yhteiskunta ja globalisaatio 
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Eniten vastaajat olivat huolissaan köyhien perheiden lasten, sairaiden 
ja vammaisten sekä vanhusten asemasta Suomessa (Kuvio 20).  

Naiset olivat miehiä enemmän huolissaan vanhusten, maahanmuut-
tajien, seksuaalivähemmistöjen, mielenterveysongelmista kärsivien 
ja ulkomaisen työvoiman asemasta. 

Ikäluokista alle 34-vuotiaat olivat hieman vähemmän huolissaan van-
huksista sekä sairaista ja vammaisista kuin sitä vanhemmat vastaajat. 
Alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat olivat hieman enemmän huolissaan 
turvapaikanhakijoista kuin muut ikäluokat. Huoli nuorten asemasta 
kasvoi ikäluokittain. Ikäluokat 35-44 ja 45-54 olivat muita vähemmän 
huolissaan eri uskontoryhmiin ja etnisiin ryhmiin kuuluvien ase-
masta kuin muut. 

Vastaajat, joilla oli korkeakoulun ylempi tutkinto, olivat muita vä-
hemmän huolissaan vanhuksista, sairaista ja vammaisista, mielenter-
veysongelmista kärsivistä sekä nuorisosta kuin vastaajat muissa kou-
lutusryhmissä. 

Peruskoulun käyneet ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt 
olivat muita enemmän huolissaan köyhien perheiden lasten asemasta 
sekä muita vähemmän huolissaan turvapaikan hakijoiden asemasta. 

 
Kuvio 20. Huoli eri ihmisryhmien asemasta 
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Vastaajista yli 90 % ottaisi naapureikseen seksuaalisvähemmistöjä, 
ulkomaista työvoimaa, tukea tarvitsevia nuoria, eri uskontokuntiin 
kuuluvia ja ihmisiä joilla on HIV. Vastaajista 91 % ottaisi kenet ta-
hansa naapurikseen. Neljännes ei haluaisi naapurikseen huumeiden 
käyttäjiä. Alueiden ja ikäluokkien näkemyksissä ei ollut eroja (Kuvio 
21). 

  

 
Kuvio 21. Kenet ottaisi naapurikseen 

Suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan ja maahanmuuttajiin 

Suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan ja maahanmuuttajien työl-
listymiseen jakaa vastaajat kahteen ryhmään. Vastaajista puolet olivat 
sitä mieltä, että kuka tahansa on tervetullut Suomeen. Toisaalta toi-
nen puolet vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaiset tulisi asettaa 
etusijalle maahanmuuttajiin nähden, jos työpaikkoja on vähän. Puo-
let vastaajista myös rajoittaisi turvapaikan hakijoiden vastaanotta-
mista (Kuvio 22).  

Mielipiteissä ei ollut merkittäviä eroja maakuntien ja sukupuolten vä-
lillä.  

Alle 35-vuotiaat suhtautuivat suopeimmin ulkomaisiin työntekijöi-
hin ja maahanmuuttajien työllistämiseen.  Eniten turvapaikan haki-
joiden määrän rajoittamisen kannalla olivat 35-54-vuotiaat. Yli 65-
vuotiaat rajoittaisivat pääsyä vähiten. 35-44-vuotiaat olivat muita 
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enemmän sitä mieltä, että suomalaiset tulisi asettaa etusijalle maa-
hanmuuttajiin nähden silloin, kun työpaikkoja on niukasti.   

Vain peruskoulun suorittaneet vastaajat olivat muita voimakkaam-
min sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden pääsy Suomeen tulisi 
määrittää osaamisen perusteella, turvapaikanhakijoiden pääsyä tulee 
rajoittaa ja että suomalaiset tulee asettaa etusijalla työllistämisessä. 
Ylioppilaat suhtautuivat myönteisimmin ulkomaiseen työvoimaan ja 
maahanmuuttajiin. Heistä 35 % oli sitä mieltä, että kuka tahansa on 
tervetullut Suomeen. 

 

 
Kuvio 22. Suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan ja turvapai-
kanhakijoihin. 
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Vastaajista yli 80 % oli sitä mieltä, että ihmisen puuttumisella luon-
non kulkuun on usein tuhoisia seurauksia. 70 % uskoi, että ihmisten 
määrä on lähestymässä maapallon kestokyvyn rajoja. Vajaan 70 % 
mielestä ympäristö tulisi asettaa talouskasvun edelle. Vastaajista 22 % 
olisi valmis luopumaan osasta tuloistaan, jos se ne käytettäisiin var-
muudella ympäristön hyväksi (Kuvio 23). 
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Miehet uskoivat hieman naisia enemmän, että kehittyvän teknolo-
gian avulla maapallo voidaan säilyttää elinkelpoisena. Alle 24-vuoti-
aat vastaajat olivat jonkin verran valmiimpia luopumaan tuloistaan, 
jos ne käytettäisiin ympäristön hyväksi. Muilta osin ikäluokkien vas-
taukset eivät eronneet keskenään. 

Sillä, mitä ihminen tekee työkseen, on jonkin verran vaikutusta ym-
päristöön liittyvissä mielipiteissä ja käsityksissä. Johtavassa asemassa 
olevista 42 % olisi valmis luopumaan osasta tuloista, jos ne käytettäi-
siin ympäristön hyväksi. Maatalousyrittäjät puolestaan uskoivat 
muita vähemmän, että ihmisen puuttumisella luonnon kulkuun olisi 
kohtalokkaita seurauksia ja että nykymenon jatkuessa ympäristöka-
tastrofi olisi todennäköinen. Maatalousyrittäjistä vain 17 % olisi sitä 
mieltä, että ympäristö tulisi asettaa talouskasvun edelle. Muissa am-
mattikunnissa sitä mieltä oli keskimäärin 67 %.   

 
Kuvio 23. Mielipiteet ympäristöön liittyvissä kysymyksissä 

5.7 Arvot 

Vastaajien arvoja kartoitettiin yksittäisten kysymysten ja Schwartzin 
arvomittariston avulla.  
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Schwartzin arvomittari 

Schwartzin arvomittarin perusteella tärkeimmät arvot vastaajille oli-
vat turvallisuus, hyväntahtoisuus, itseohjautuvuus, universalismi ja 
yhdenmukaisuus. Arvojen järjestys on osin eri kuin Helkaman (2015) 
tutkimuksessa vuonna 2015 (Taulukko 3). 

Turvallisuuden nousu tärkeimmäksi arvoksi heijastelee muutosta 
yleisessä maailmantilassa, mm. levottomuuksien ja erilaisten kriisien 
lisääntymistä. Samoilla sijoilla ovat pysyneet hyväntahtoisuus (2), yh-
denmukaisuus (5) ja perinteet (7) eli arvot jotka liittyvät itsensä ylit-
tämisen ja säilyttämisen arvoulottuvuuksiin. Muutosvalmiutta ja it-
sensä korostamista ilmaisevat arvot ovat pysyneet sijoilla 6-10, vaikka 
niiden keskinäinen järjestys onkin vaihtunut.  

Arvojen järjestyksessä tapahtuneet muutokset ovat suhteellisen pie-
niä. Tärkeimmiksi arvoiksi koetaan molemmissa tutkimuksissa ylei-
sempiä, idealistisia arvoja, kun taas enemmän yksilön hyvinvointiin 
liittyvät arvot ovat häntäpäässä. 

 

Taulukko 3. Arvojen sijoitus vuonna 2017 
Arvo Sijoitus 2017 (2015*) 

Turvallisuus 1 (3) 

Hyväntahtoisuus 2 (2) 

Itseohjautuvuus 3 (4) 

Universalismi 4 (1) 

Yhdenmukaisuus 5 (5) 

Mielihyvä 6 (7) 

Perinteet 7 (6) 

Suoriutuminen 8 (9) 

Valta 9 (10) 

Virikkeisyys 10 (8) 

*Helkama, 2015 
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Nuorille valta, suoriutuminen, mielihyvä ja virikkeisyys, eli indivi-
dualistiset arvot, ovat hieman tärkeämpiä kuin vanhemmille. Näiden 
arvojen merkitys laskee ikäluokittain ja vähiten tärkeitä ne ovat yli 
65-vuotiaille.  

Turvallisuus, hyväntahtoisuus, universalismi, yhdenmukaisuus, itse-
ohjautuvuus ja perinteet eivät merkittävästi eroa ikäluokkien kesken 
(Taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Arvoulottuvuuksien keskiarvot ikäluokittain 

 -24 v 25-34 v 35-44 v 35-54 v 55-64 v 65- v 

Valta 
3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0 

Suoriutuminen 3,8 3,5 3,2 3,2 3,0 3,0 

Mielihyvä 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0 

Virikkeisyys 3,3 3,1 3,0 2,8 2,9 2,9 

Itseohjautuvuus 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 

Universalismi 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1 

Hyväntahtoisuus 4,0 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 

Perinteet 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 

Yhdenmukaisuus 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 

Turvallisuus 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 

 

Arvot ja taustatiedot 

Arvomittarilla muodostettuja perusarvoja tarkasteltiin suhteessa vas-
taajien taustatietoihin. 

Koska erot arvoissa olivat yleisesti vastaajien kesken hyvin pieniä, ei 
myöskään eroja maakuntien tai asuinseututyyppien välillä pystytty 
osoittamaan. 

 

Arvot ja ammattiasema 

Ammattiasema vaikuttaa jonkin verran arvoihin tai arvot siihen mil-
laisiin tehtäviin henkilö hakeutuu. Valta ja suoriutuminen olivat hie-
man tärkeämpiä johtavassa asemassa tai ylempänä toimihenkilönä 
työskenteleville sekä opiskelijoille. Vähiten tärkeänä valtaa pitivät 
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eläkeläiset. Suoriutuminen oli vähiten tärkeä arvo maatalousyrittä-
jille. 

Mielihyvä oli hieman tärkeämpi kotivanhemmille, opiskelijoille sekä 
johtavassa asemassa työskenteleville. Vähiten tärkeänä mielihyvää 
pitivät eläkeläiset ja maatalousyrittäjät. 

Niin ikään virikkeisyys oli tärkeämpi opiskelijoille, johtavassa ase-
massa tai ylempänä toimihenkilönä työskenteleville. Vähiten tärkeää 
se oli maatalousyrittäjille. 

Itseohjautuvuus oli tärkein johtavassa asemassa, ylempänä toimihen-
kilönä työskenteleville, yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Vähiten tär-
keänä sitä pitivät kotivanhemmat. 

Erot universalismin suhteen olivat pieniä. Universalismin merkitys 
oli hieman suurempi johtavassa asemassa työskenteleville ja maata-
lousyrittäjille. 

Kotivanhemmilla ja johtavassa asemassa työskentelevillä hyväntah-
toisuus korostui hieman muita enemmän. Maatalousyrittäjille hy-
väntahtoisuus merkitsi vähiten. 

Perinteet olivat selvästi tärkeimpiä kotivanhemmille. Johtavassa ase-
massa oleville ja yrittäjille perinteiden merkitys oli puolestaan hie-
man pienempi kuin muille. Yhdenmukaisuus oli tärkeintä maata-
lousyrittäjille ja eläkeläisille. Opiskelijoille ja koululaisille yhdenmu-
kaisuuden merkitys oli pienin. Turvallisuus oli kaikille suunnilleen 
yhtä tärkeää. 

 

Arvot ja sukupuoli 

Sukupuolten välisiä erot arvoissa olivat pieniä ja niitä oli vain univer-
salismissa ja hyväntahtoisuudessa, siten että arvot olivat naisille hie-
man tärkeämpiä kuin miehille.  
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Arvot ja tulot 

Tuloluokittain tarkasteltaessa vallan ja suoriutumisen merkitys kas-
vaa tulojen lisääntyessä. Myös itseohjautuvuuden merkitys kasvaa tu-
lojen myötä, joskin kasvu on hyvin pientä. Perinteiden merkitys puo-
lestaan korostuu pienimmissä tuloluokissa. 

 

Arvot ja koulutus 

Koulutuksen mukaan tarkasteltuna yhdenmukaisuus, valta, hyvän-
tahtoisuus ja turvallisuus eivät poikkea erilaisen koulutusasteen mu-
kaan. Itseohjautuvuus ja suoriutuminen korostuvat hieman enem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Myös universalismin tär-
keys nousee koulutusasteen myötä.  

Virikkeisyys ja mielihyvä puolestaan ovat hieman tärkeämpiä yliop-
pilaille. Tämä on linjassa taulukossa 4 esitetyille tuloksille, joiden mu-
kaan nämä arvot olivat hieman tärkeämpiä nuorille vastaajille 

 

Ihmisten ominaisuudet 

Tärkeimpinä ominaisuuksina ihmisissä vastaajat pitivät hyviä tapoja, 
suvaitsevaisuutta ja muiden ihmisten kunnioittamista sekä vastuun-
tuntoa (Kuvio 24). Nämä ominaisuudet olivat selvästi muita tärke-
ämpiä. 

Yli 55-vuotiaat pitivät vastuuntuntoa hieman tärkeämpänä ominai-
suutena kuin sitä nuoremmat vastaajat. Muutoin ikäluokkien vas-
tauksissa ei ollut eroja. Suvaitsevaisuuden nousu tärkeimmäksi omi-
naisuudeksi on linjassa Schwartzin arvomittarilla saadun tuloksen 
kanssa (Taulukko 3). 
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Kuvio 24. Tärkeimmät ominaisuudet ihmisissä 

Selvästi tärkeimpänä asiana elämässä vastaajat pitivät perhettä. Vas-
taajista 66 % piti perhettä erittäin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimpiä 
olivat ystävät ja tuttavat (Kuvio 25). Arvostuksissa ei ollut eroja ikä-
luokkien välillä.  

 
Kuvio 25. Asioiden tärkeys elämässä 
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Työ 

Työssä vastaajat pitivät tärkeimpinä ihmisten tasa-arvoista kohtelua 
ja työpaikan ilmapiiriä. Ne olivat tärkeitä yli 80 prosentille vastaajista 
(Kuvio 26). 

 

 
Kuvio 26. Tärkeää työssä 

Ihmisten tasapuolinen kohtelu, työpaikan ilmapiiri, työn mielenkiin-
toisuus ja työpaikan varmuus olivat kaikille ikäluokille yhtä tärkeitä.  

Alle 24-vuotiaille tärkeää oli mahdollisuus verkostoitua uusien ih-
misten kanssa, edetä uralla ja tehdä työtä, jossa voi auttaa ihmisiä. 25-
44-vuotiaille vastaajille oli tärkeää varma työpaikka sekä työn ja va-
paa-ajan joustava yhteensovittaminen. 45-64-vuotiaat arvostivat hie-
man enemmän varman työpaikan sekä työn ja vapaa-ajan joustavaa 
yhteensovittamista lisäksi hyvää palkkaa.  

Yli 65-vuotiaat vastaajat erosivat eniten muista. Työn sisältö oli heille 
hyvää palkkaa ja joustavaa työaikaa tärkeämpiä. He arvostivat enem-
män mahdollisuutta käyttää omaa aloitekykyä, työn merkitykselli-
syyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöön (Kuvio 27). 
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Eri asioiden korostuminen eri ikäluokissa on johdonmukaista. Nuo-
rille verkostoituminen on työn saamisen ja oman paikkansa löytämi-
sen näkökulmasta tärkeää. 25-54-vuotiaina puolestaan ollaan usein 
tiiviisti työmarkkinoilla ja osalla on oman toimeentulon lisäksi vas-
tuu perheen toimeentulo. Tällöin korostuvat työpaikan pysyvyys sekä 
työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Vanhemmilla ikäluokilla 
työssä korostuvat työn sisältö ja tarkoitus.  

 

 
Kuvio 27. Työhön liittyvien asioiden tärkeys ikäluokittain 

 

5.8 Sosiaalinen pääoma 

Sosiaalisen pääoman kysymyksistä muodostettiin indeksi, jonka 
avulla sosiaalista pääomaa pystyttiin käsittelemään kokonaisuutena. 
Sosiaalisen pääoman indeksi on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.3. 

Vastaajista muodostettiin indeksi pohjalta kuusi ryhmää. Jako ryh-
miin tehtiin tasavälein. Ryhmäjako noudattelee normaalijakaumaa 
(Kuvio 30). Vastaajista 19 % kuului ryhmään 2. Yli puolet vastaajista 
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kuuluivat ryhmiin 3 ja 4.  Vastaajista 12 % kuului ryhmään 5 ja 7 % 
ryhmään 6. Ryhmään 1 kuului vain 2 % kyselyn vastaajista. Ryhmit-
telyn säilyttäminen tällaisenaan oli kuitenkin mielestämme perustel-
tua, sillä ryhmän 1 vastaajat poikkesivat huomattavasti muiden ryh-
mien vastaajista.  

 

 
Kuvio 28. Vastaajien jakautuminen ryhmiin sosiaalisen pääoman 
mukaan 

 

 

Ryhmien kuvaus 

Tyhmiä tarkasteltiin demografisten muuttujien, kuten keski-iän, 
koulutuksen, asumisen, työttömien ja eläkeläisten osuuden sekä tu-
lojen suhteen. 

 

Ryhmä 1 

Ryhmästä 29 % naisia, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa ryh-
missä. Ryhmän keski-ikä oli 50,2. Vastaajista 9 % jompi kumpi van-
hemmista oli yrittäjä. Osuus on selvästi pienempi kuin muissa ryh-
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missä. 58 % oli vastaushetkellä työelämässä, mikä puolestaan on suu-
rempi osuus kuin muissa ryhmissä. Työttömien osuus oli 13 % ja elä-
keläisen 38 %.  Ryhmään kuuluvista 32 % oli pääomatuloja. Vastaa-
jista 92 % asui alle 50 metrin päässä naapurista, mikä on enemmän 
kuin muissa ryhmissä. Mutta on huomattava, että erot ovat pieniä. 58 
% asui omistusasunnossa. 50 % oli avo- tai avioliitossa ja 46 % asui 
yksin. Ryhmään kuuluvista 17 % oli suorittanut korkeakoulututkin-
non.  

 

Ryhmä 2 

Ryhmään kuuluvista 55 % oli naisia. Ryhmän keski-ikä oli 45,2, mikä 
on selvästi pienempi kuin muissa ryhmissä. 16 % jompi kumpi van-
hemmista tai molemmat vanhemmat olivat yrittäjiä. Yli puolet (52 
%) vastaajista oli vastaushetkellä työelämässä. Työttömien osuus oli 
13 %. Eläkeläisten osuus ryhmästä oli 25 %, mikä on selvästi pienempi 
kuin muissa ryhmissä. Vastaajista 33 % oli pääomatuloja. Vastaajista 
85 % asui alle 50 metrin päässä naapurista. 48 % asui omistusasun-
nossa. Yksin asuvia oli 36 % ryhmään kuuluvista ja 50 % oli avo- tai 
avioliitossa. Ryhmään kuuluvista 11 % oli korkeakoulututkinto. 
Opiskelijoiden osuus oli tässä ryhmässä suurempi kuin muissa, mikä 
selittää alhaisempaa koulutusastetta ja ryhmän matalampaa keski-
ikää. 

 

Ryhmä 3 

Ryhmään kuuluvista 52 % oli naisia. Ryhmän keski-ikä oli 50,3. 18 
%:lla jompi kumpi vanhemmista tai molemmat vanhemmat olivat 
yrittäjiä. 51 % oli vastaushetkellä työelämässä ja työttömien osuus oli 
7 %. Eläkeläisten osuus oli 34 %. 36 %:lla oli pääomatuloja. Vastaajista 
88 % asui alle 50 metrin päässä naapurista ja 63 % oli omistusasunto. 
57 % oli avo- tai avioliitossa ja 34 % asui yksin. Ryhmään kuuluvista 
15 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon. 

 

Ryhmä 4 

Ryhmään kuuluvista 55 % oli naisia. Ryhmän keski-ikä oli 55,5. 25 % 
jompi kumpi vanhemmista oli yrittäjä. Ryhmään kuuluvista 47 % oli 
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vastaushetkellä työelämässä ja työttömiä oli 5 %. 43 % oli eläkeläisiä. 
46 % oli pääomatuloja. 82 % asui alle 50 metrin päässä naapurista. 75 
% asui omistusasunnossa. Ryhmään kuuluvista 63 % oli avo- tai avio-
liitossa. 29 % asui yksin. Ryhmään kuuluvista 20 % oli suorittanut 
korkeakoulututkinnon. 

 

Ryhmä 5 

Naisia oli ryhmässä 57 %, mikä on enemmän kuin muissa ryhmissä.  
Ryhmän keski-ikä, 58, on ryhmistä kaikkein korkein. 20 %:lla jompi 
kumpi vanhemmista tai molemmat vanhemmat olivat yrittäjiä. Ryh-
mään kuuluvista 37 % oli vastaushetkellä työelämässä, mikä on pie-
nempi osuus kuin muissa ryhmissä. Työttömien osuus oli 2,5 %. Ryh-
män eläkeläisten osuus (57 %) on puolestaan suurempi kuin muissa 
ryhmissä. Lähes puolella, 48 %, oli pääomatuloja.  Ryhmään kuulu-
vista 84 % asui alle 50 metrin päässä naapurista. 79 % asui omistus-
asunnossa. 29 % asui yksin. Vastaajista 68 % oli avo- tai avioliitossa. 
Ryhmään kuuluvista 24 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon. 

 

Ryhmä 6 

Naisia oli ryhmässä 46 %. Ryhmän keski-ikä oli 57,3. 26 % jompi 
kumpi tai molemmat vanhemmat olivat yrittäjiä. Ryhmään kuulu-
vista 48 % oli vastaushetkellä työelämässä ja 51 % eläkeläisiä. Työttö-
miä ei ollut ryhmässä lainkaan. 46 % oli pääomatuloja. Ryhmän jäse-
net asuivat keskimäärin hieman kauempana naapuristaan, kuin 
muissa ryhmissä. 75 % asui alle 50 metrin päässä naapurista. Ryh-
mään kuuluvista 77 % asui omistusasunnossa. Vastaajista 67 % oli 
avo- tai avioliitossa ja 25 % asui yksin. Yksin asuvien osuus on pie-
nimpi kuin muissa ryhmissä. Ryhmään kuuluvista 29 % oli suoritta-
nut korkeakoulututkinnon, mikä on suurempi osuus kuin muissa 
ryhmissä. 

 

Sosiaalinen pääoma ja taustamuuttujat 

Sosiaalisen pääoman määrää tarkasteltiin suhteessa ryhmien tausta-
muuttujiin.  
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Sosiaalisen pääoman määrä nousee ikäluokittain. Ryhmissä 5 ja 6, yli 
65-vuotiaiden osuus on lähes puolet.  

 

 
Kuvio 29. Sosiaalinen pääoma ikäluokittain 

Perus-, kansa- tai keskikoulun käyneiden osuus on poikkeuksellisen 
korkea ryhmässä, jossa sosiaalinen pääoma on pienin. Heidän osuu-
tensa laskee sitä myötä kuin sosiaalisen pääoman määrä nousee. Vas-
taavasti sosiaalinen pääoma nousee koulutustason noustessa.  

Myös vastaajan vanhempien koulutustasolla on merkitystä sosiaali-
seen pääomaan. Ryhmässä 6 vanhemmilla oli muita ryhmiä useam-
min yliopisto- tai korkeakoulututkinto. Ryhmässä 1 vanhemmilla 
useimmiten ei ollut perusasteen jälkeistä koulutusta.  

Ryhmissä, joissa sosiaalinen pääoma on korkeampi, on suuremmalla 
osuudella vastaajista toinen tai molemmat vanhemmat yrittäjiä. 
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Kuvio 30. Sosiaalinen pääoma koulutuksen mukaan 

0%

10%

20%

30%

40%

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Ryhmä 6

Perus-, kansa- tai keskikoulu

Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu

Ylioppilas

Opistoasteen ammatillinen tutkinto

Ylempi opistoasteen tutkinto, amk-tutkinto, alempi yliopiston tai
korkeakoulun akateeminen tutkinto

Yliopiston ja korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai korkeampi



57 

 
Ryhmissä 3-6 vastaajien kotitalouden yhteenlasketut tulot nousevat 
tasaisesti sosiaalisen pääoman määrän kasvaessa. Toisaalta tuloluo-
kan 35 001-50 000 osuudessa ei ole suuria eroja ryhmien kesken, ellei 
ryhmää 1 oteta huomioon (Kuvio 31). 
 

 
Kuvio 31. Tuloluokat eri ryhmissä 
 
Ryhmä 1 erottuu selvästi muista ryhmistä sen suhteen, mitä asioita 
he pitävät tärkeitä. Heille vapaa-aika on yhtä tärkeä kuin muillekin 
ryhmille, mutta perhe, työ, politiikka, uskonto ja ympäristö selvästi 
vähemmän merkityksellisiä. Ryhmille 3-6 perhe on tärkein. Ryhmälle 
2 perhe ja vapaa-aika ovat yhtä tärkeitä (Kuvio 32). 
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Kuvio 32. Elämän eri osa-alueiden tärkeys ryhmittäin 
 
Sosiaalinen pääoma ja käsitys elämästä 
 
Vastaajien kokema onnellisuus oli pienempi luokissa, joissa sosiaali-
sen pääomaa oli vähemmän. Ryhmässä 1 erittäin onnellisten osuus 
oli 8 %, kun se puolestaan ryhmässä 6 oli 29 % (Kuvio 33). 

 
Kuvio 33. Vastaajien onnellisuus ryhmittäin 
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Vastaajien tulevaisuuden odotukset olivat melko samalla tasolla kai-
kissa muissa ryhmissä, paitsi ryhmässä 1. Heistä vain 14 % uskoi asi-
oiden menevän tulevaisuudessa nykyistä paremmin, kun muilla vas-
taava osuus oli noin 30 %. Vastaavasti yli 40 % ryhmästä 1 uskoi asi-
oiden menevän nykyistä huonommin (Kuvio 34). 

 

 
Kuvio 34. Vastaajien tulevaisuuden odotukset 

Yhteenveto ryhmistä 

Ryhmä 1 ja ryhmä 6 poikkesivat ryhmistä 2-5. Ryhmän 1 jäsenet eivät 
pitäneet yhteyttä ihmisiin, eivätkä kuuluneet yhdistyksiin tai osallis-
tuneet kansalaistoimintaan. Myös heidän näkemyksensä esimerkiksi 
ulkomaalaisista työntekijöistä ja maahanmuuttajista olivat kielteisiä. 
Heistä myös selvästi useampi asui yksin. Koulutuksen osalta ryhmä 
ei kuitenkaan ollut vähiten koulutettu ja suuri osa ryhmään kuulu-
vista oli työelämässä. Tulojen osalta ryhmän jäsenet olivat keskitasoa. 

Ryhmän 6 jäsenillä sosiaalisen pääoman suuren määrän oli suhteelli-
sen korkea. Tämän ryhmän kuuluvat olivat jäseniä useissa yhdistyk-
sissä toimivat myös aktiivisesti vapaaehtoistyössä. Lisäksi he osallis-
tuivat aktiivisesti paikallisten asioiden edistämiseen sekä pitivät ak-
tiivisesti yhteyttä niin läheisiin ja sukulaisiin kuin ihmisiin naapurus-
tossa. 
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Taustamuuttujien perusteella erot ryhmien välillä ovat pieniä. Muu-
tamista muuttujista voidaan kuitenkin huomata selvä kehitys sosiaa-
lisen pääoman lisääntyessä ryhmien 2-6 välillä. Tällaisia ovat eläke-
läisten suurempi osuus ryhmissä, joissa sosiaalisen pääoman määrä 
oli korkea. Työttömien ja yksinasuvien osuuden pienentyminen so-
siaalisen pääoman kasvaessa. Myös korkeakoulututkinnon suoritta-
neiden osuus kasvoi sosiaalisen pääoman myötä. Vanhempien yrittä-
jätausta ja vanhempi korkeakoulututkinto oli useammalla vastaajalla 
ryhmissä, joissa sosiaalisen pääoman määrä oli korkea. Myös tulot 
kasvoivat jonkin verran sosiaalisen pääoman määrän kasvaessa ryh-
mien 2-5 välillä. 

Näiden havaintojen perusteella voidaan päätellä, että ikä, elämänti-
lanne, tulotaso, oma ja vanhempien koulutus sekä vanhempien yrit-
täjätausta lisäävät sosiaalista pääoman määrään. Kun taas työttömyys 
ja yksinasuminen vähentävät sosiaalista pääomaa. 

Näitä johtopäätöksiä tukevat myös tutkimuksessa aiemmin esitetyt 
tulokset, joiden mukaan vanhemmat ikäluokat ovat mm. aktiivisim-
pia yhdistystoiminnassa, paikallisessa vaikuttamisessa sekä kokevat 
myös talouden ja politiikan tärkeiksi.  

 

5.8.1 Sosiaalinen pääoma ja arvot 

Sosiaalisen pääoman indeksillä muodostettuja ryhmiä tarkasteltiin 
suhteessa arvoihin. Arvoissa (Schwartz) oli eroja mielihyvän, itseoh-
jautuvuuden, virikkeisyyden, universalismin ja hyväntahtoisuuden 
merkityksessä siten, että näiden arvojen merkitys oli suurempi ryh-
missä, joissa sosiaalisen pääoman määrän oli suurempi. Arvoista uni-
versalismi ja hyväntahtoisuus liittyvät selkeimmin muihin ihmisiin, 
ympäristöön ja muihin yleisiin asioihin omien henkilökohtaisten tar-
peiden sijaan. 

Vastaajat joilla sosiaalisen pääoman määrä oli pieni, pitivät virikkei-
syyttä tärkeämpänä kuin muut.  



61 

 
Kuvio 35. Virikkeisyyden merkitys luokittain 

Itseohjautuvuuden merkitys oli hieman suurempi ryhmille 4, 5 ja 6 
sekä vähiten tärkeä ryhmälle 1. Erot ovat kuitenkin melko pieniä. 

 
Kuvio 36. Itseohjautuvuuden merkitys ryhmittäin 
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Universalismissa erot ryhmien välillä olivat kaikkein suurimmat. 
Universalististen arvojen merkitys nousi sitä mukaan, mitä enemmän 
vastaajalla oli sosiaalista pääomaa. 

 
Kuvio 37. Universalismin merkitys ryhmittäin 

Myös hyväntahtoisuuden merkitys nousi vastaajien sosiaalisen pää-
oman määrän kasvaessa. 

 
Kuvio 38. Hyväntahtoisuuden merkitys ryhmittäin 
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Muut arvot sosiaalisen pääoman mukaan 

Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin myös muihin kyselyn arvoja kar-
toittaviin kysymyksiin liittyen. 

 

Ihmisten ominaisuudet 

Tarkasteltaessa ryhmien eroja siinä, mitä ominaisuuksia he pitivät ih-
misessä tärkeinä, eroja oli jonkin verran. Ryhmissä joissa sosiaalisen 
pääoman määrä oli pieni, tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ihmisessä 
koettiin hyvät tavat ja vastuuntunto. Ryhmässä 1 myös itsenäisyys 
korostui voimakkaasti. Toisaalta epäitsekkyys oli ryhmälle 1 muita 
ryhmiä selvästi vähemmän tärkeä ominaisuus. Niissä ryhmissä joissa 
sosiaalinen pääoma oli korkea korostuvat suvaitsevaisuus ja vastuun-
tunto.  

Ihmiset, joilla on korkeampi sosiaalinen pääoma ovat suvaitsevai-
sempia. He esimerkiksi ovat tasa-arvoisen avioliittolain ja adoptio-
oikeuden kannalla.   

 

Työhön liittyvät arvot 

Työhön liittyvien osa-alueiden merkityksessä oli jonkin vaihtelua so-
siaalisen pääoman indeksin mukaan, mutta erot olivat pieniä.  

Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyä ja luoda uutta, työn merkitys, 
mahdollisuus verkostoitua uusien ihmisten kanssa, työn haastavuus 
nousivat sitä mukaan, kun sosiaalisen pääoman määrä kasvoi. 

Varma työpaikka, yllätyksetön työpäivä ja hyvä palkka olivat puoles-
taan tärkeämpiä vastaajille, joilla sosiaalisen pääoman määrä oli 
pieni. 

Pienimmät erot ryhmien välillä olivat työn ja vapaa-ajan joustavassa 
yhteensovittamisessa ja ihmisten tasapuolisessa kohtelussa työpai-
kalla erot ryhmien välillä olivat erittäin pieniä. 
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Taulukko 5. Työn eri osa-alueiden keskimääräinen tärkeys ryhmit-
täin (asteikko 1=Ei lainkaan tärkeää,…,5=Erittäin tärkeää) 

 
Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Ryhmä 6 

Hyvä palkka  3,0 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 

Varma työpaikka  3,4 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 

Mahdollisuus käyttää aloite-
kykyä ja luoda uutta 

2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 3,0 

Työllä on merkitys ja sitä teh-
dään tärkeän asian eteen 

2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 3,3 

Mahdollisuus vaikuttaa työn 
sisältöön  

2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 3,3 

Ihmisten tasapuolinen koh-
telu työpaikalla 

3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 

Mahdollisuus verkostoitua 
uusien ihmisten kanssa  

1,6 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 

Mahdollisuus uralla etenemi-
seen 

1,9 2,3 2,3 2,2 2,1 2,3 

Työpäivät eivät tuo yllätyksiä 2,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 

Hyvä ja sosiaalisesti arvos-
tettu asema 

1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,9 

Työ on haastavaa 2,1 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6 

Työssä voi auttaa ihmisiä  1,9 2,0 2,3 2,4 2,5 2,9 

Työ on mielenkiintoista 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 

Työn ja vapaa-ajan joustava 
yhteensovittaminen 

3,0 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 

Työpaikalla on hyvä henki ja 
viihtyisä työympäristö 

3,3 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 

 

Politiikka, talous, yhteiskunta ja ympäristö 

Verrattaessa ryhmien mielipiteitä politiikan ja talouden merkityk-
sestä, erot olivat selkeitä. Mitä korkeampi sosiaalinen pääoma, sitä 
kiinnostuneempi on niin politiikasta kuin taloudestakin.  

Pienemmän sosiaalisen pääoman ryhmissä ihmiset olivat kiinnostu-
neempia valtakunnan tason politiikasta ja taloudesta kuin paikallisen 
tai kansainvälisen tason asioista.  
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Ihmiset, joilla on korkeampi sosiaalinen pääoman ovat yleisesti 
enemmän huolissaan erilaisten heikompiosaisten tai vähemmistöjen 
asemasta Suomessa. Erityisen voimakkaasti suhtautuminen erosi 
asenteissa maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kohtaan. Kai-
kista muista poiketen, nuorison asemasta olivat eniten huolissaan ne, 
joilla on matala sosiaalinen pääoma. 

Ympäristöarvojen merkitys kasvaa sosiaalisen pääoman määrän kas-
vaessa. Halukkuus luopua osasta tuloista ympäristön hyväksi kasvoi 
sosiaalisen pääoman kasvun myötä. Myös usko teknologisiin ratkai-
suihin maapallon elinkelpoisena säilyttämiseksi kasvoi sosiaalisen 
pääoman kasvun myötä. 

Ryhmä 1 uskoi muita ryhmiä vähemmän siihen, että nykymenon jat-
kuminen johtaa ennen pitkään suureen ympäristökatastrofiin. Mui-
den ryhmien kesken eroja ei juuri ollut. 

Väittämät "Ihmisten määrä on lähestymässä maapallon kestokyvyn 
rajoja", "Ihmisen puuttumisella luonnon kulkuun on usein tuhoisia 
seurauksia" eivät eronneet ryhmien kesken. 

Mitä korkeampi sosiaalinen pääoma vastaajalla on, sitä kiinnostu-
neempi hän on politiikasta, uskonnosta ja ympäristöstä. Toisaalta, 
vastaajat, joilla on erityisen matala sosiaalinen pääoma, kokevat muut 
ihmiset vähemmän tärkeiksi. Heidän elämässään vapaa-ajan merki-
tys on korostunut voimakkaammin kuin muilla. 

 

5.8.2 Sosiaalinen pääoma ja talous 

Sosiaalisen pääoman indeksiä tarkasteltiin maakunnittain (Taulukko 
6). Keskimäärin erot sosiaalisessa pääomassa maakuntien välillä ovat 
melko pieniä. Suurimpia arvoja sosiaalisen pääoman indeksi saa 
Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa. Sata-
kunnassa sosiaalisen pääoman indeksi on selvästi pienin. Seuraavaksi 
pienimpiä arvoja sosiaalinen pääoma saa Lapissa ja Pohjois-Karja-
lassa.  
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Taulukko 6. Vastaajien sosiaalisen pääoman keskimääräinen in-
deksi maakunnittain. 

 
Sosiaalisen pääoman kes-
kimääräinen indeksi 

Etelä-Pohjanmaa 3,7 

Keski-Suomi 3,7 

Varsinais-Suomi 3,6 

Kanta-Häme 3,6 

Etelä-Karjala 3,5 

Pirkanmaa 3,5 

Uusimaa 3,5 

Etelä-Savo 3,5 

Kymenlaakso 3,4 

Pohjois-Pohjanmaa 3,4 

Kainuu 3,4 

Pohjois-Savo 3,3 

Pohjanmaa 3,3 

Päijät-Häme 3,3 

Keski-Pohjanmaa 3,3 

Pohjois-Karjala 3,3 

Lappi 3,2 

Satakunta 2,8 

 

 

Sosiaalisen pääoman määrä vaihteli maakunnittain riippumatta siitä, 
mikä oli maakunnan BKT/asukas. Maakunnissa, joissa sosiaalinen 
pääoma on korkea, BKT/asukas saattoi olla keskimääräistä mata-
lampi tai keskimääräistä korkeampi.  
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Maakuntien työttömyyden ja sosiaalisen pääoman välillä ei myös-
kään ole selkeää yhteyttä. Vaikka Pohjois-Karjalan työttömyysaste on 
maan korkein, siellä sosiaalinen pääoma on matalimpien joukossa. 
Toisaalta, Satakunnan työllisyysaste on maan keskitasoa ja sosiaali-
nen pääoma heikoin. Alueilla, joilla sosiaalinen pääoma on korkein, 
työttömien osuus on lähellä keskiarvoa. 

Koulutuksen ja sosiaalisen pääoman välillä on selkeämpi yhteys. 
Maakunnat, joissa keskimääräinen koulutustaso on korkeampi, myös 
sosiaalisen pääoman määrä on korkeampi. Esimerkiksi sosiaalisen 
pääoman määrässä yläpäähän sijoittuvissa Keski-Suomessa ja Varsi-
nais-Suomessa koulutustasoindeksi (VKTM) on selvästi maan kes-
kiarvoa korkeampi. 

6 Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat arvoiltaan melko 
yhtenäinen kansa. Sosiaalisen pääoman suhteen sen sijaan on selkeitä 
eroja 

Erot arvoissa ovat pieniä ja niitä selittävät eniten ikä, elämäntilanne, 
koulutus ja se, mitä ihminen tekee työkseen. Nuoremmilla vastaajilla 
korostuivat hieman enemmän yksilöön liittyvät arvot, kuten valta, 
suoriutuminen ja mielihyvä. Vastaavasti vanhemmilla ikäryhmillä 
korostuivat yleisempään hyvinvointiin liittyvät arvot. Eroja arvoissa 
eri koulutustaustaisten välillä voivat selittää osaltaan myös vastaajan 
ikä. 

Ammattiaseman vaikutus arvoihin voi olla kaksisuuntainen. Am-
mattiasema voi vaikuttaa arvoihin tai arvot siihen, millaisiin tehtäviin 
henkilö hakeutuu.  

Tutkimuksessa Schwartzin arvomittarilla saatu arvojen tärkeysjärjes-
tys poikkeaa hieman Helkaman (2015) tuloksista. Muutokset arvojen 
järjestyksessä ovat kuitenkin olleet pieniä, eikä yksikään arvo ole siir-
tynyt häntäpäästä kärkijoukkoon tai päinvastoin. Turvallisuus nousi 
tärkeimmäksi ja aiemmin tärkein arvo, universalismi, putosi neljän-
neksi. Tämä heijastelee yleistä maailmantilan kehitystä erilaisina le-
vottomuuksineen ja kriiseineen. Seuraavaksi tärkeimmät arvot olivat 
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itseohjautuvuus ja hyväntahtoisuus. Arvojen perusteella suomalaiset 
kokevat tärkeäksi yhteisen hyvän ja tasapuolisuus. 

Ihmisten työssä arvostamat asiat ovat linjassa arvomittarilla saatujen 
tulosten kanssa. Myös työelämässä vastaajilla korostuvat enemmän 
humaanit arvot kuin yksilöön liittyvät arvot. Myös työhön liittyvissä 
arvoissa eroja on ikäluokittain. Nuorilla vastaajilla korostuvat hie-
man enemmän individualistiset arvot, kuten mahdollisuudet verkos-
toitua ja edetä uralla. Vanhemmilla vastaajilla puolestaan korostuvat 
universaalit arvot, kuten työn merkitys ja sisältö.  

Huolimatta siitä, että erot suomalaisten perusarvoissa ovat hyvin pie-
niä, ihmiset eivät koe jakavansa samoja arvoja. Tästä kertoo muun 
muassa se, että vain neljännes koki jakavansa samat arvot naapurei-
densa kanssa. Tästä voidaan päätellä, etteivät ihmiset tiedosta arvo-
jensa samankaltaisuutta tai, että ihmisestä välittyvät arvot eivät aina 
kerro heidän perusarvoistaan.  

Sosiaalisen pääoman ja arvojen keskinäinen vertailu osoittaa, että so-
siaalinen pääoma vaikuttaa arvoihin jonkin verran. Kiinnostus yleistä 
hyvinvointia ja muiden ihmisten yhdenvertaista kohtelua kohtaa kas-
vaa sosiaalisen pääoman kasvaessa. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa li-
säävän kykyä nähdä asioita muiden ihmisten näkökulmasta. Tämän 
osoittaa se, että mielihyvän, itseohjautuvuuden, virikkeisyyden, uni-
versalismin ja hyväntahtoisuuden merkitys oli suurempi ryhmissä, 
joissa sosiaalisen pääomaa on enemmän. Turvallisuuden, yhdenmu-
kaisuuden ja perinteiden merkityksissä ei ollut eroja. 

Koska vastaajien arvoissa ei ollut merkittäviä eroja, ei alueiden välillä 
pystytty osoittamaan eroja arvoissa. 

Sosiaalisen pääoman määrässä sen sijaan on huomattavia eroja vas-
taajien kesken. Tässä tutkimuksessa sosiaalisen pääoman mittareista 
muodostettiin indeksi, jonka avulla vastaajien sosiaalista pääomaa 
pystyttiin tarkastelemaan kokonaisuutena. Sosiaalisen pääoman 
määrän perusteella vastaajat jaettiin kuuteen eri ryhmään. Huomion 
arvoista on ryhmä 1, jonka sosiaalisen pääoman määrä on pieni. 
Ryhmä oli huomattavasti pienempi kuin muut ryhmät, mutta siihen 
kuuluvat vastaajat poikkesivat vastauksiltaan niin selvästi muista ryh-
mistä, että ryhmäjako oli perusteltua. Erot muiden ryhmien välillä 
ovat huomattavasti pienemmät kuin ryhmien 1 ja 2 välillä.  
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Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalisen pääoman määrää lisäävät 
korkeampi ikä sekä oma ja vanhempien koulutusaste.  Myös vanhem-
pien yrittäjätausta sekä työyhteisöön kuuluminen lisäävät sosiaalista 
pääomaa. Samoin kotitalouden tuloilla on yhteys sosiaalisen pää-
oman määrään. Eläkeläisillä on keskimäärin varsin korkea sosiaali-
nen pääoma. Sen sijaan sosiaalisen pääoman määrää vähentää työt-
tömyys ja yksin asuminen.  

Työhön liittyen ihmiset, joilla on korkea sosiaalinen pääoma arvos-
tavat enemmän verkostoitumista ihmisten kanssa, työn merkitystä ja 
haastavuutta sekä mahdollisuutta luoda uutta. On myös mahdollista, 
että näitä asioita sisältävä työ nostaa sosiaalista pääomaa. 

Vastaajien sosiaalisen pääoman määrää verrattiin maakunnittain ja 
asuinseututyypeittäin. Sosiaalisen pääoman suhteen oli jonkin verran 
eroja maakuntien välillä. Sosiaalinen pääoma oli korkein Etelä-Poh-
janmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. Matalan sosiaa-
lisen pääoman alueita olivat puolestaan Satakunta, Lappi ja Pohjois-
Karjala.  

Harvaan asutuilla ja syrjäisemmillä alueilla sosiaalisen pääoman 
määrä on usein pienempi.  Kaupunkimaisissa kunnissa on hieman 
enemmän matalimpiin sosiaalisen pääoman ryhmiin kuuluvia ihmi-
siä kuin pääkaupunkiseudulla ja maaseutumaisilla alueilla. 

Ihmiset, joilla on korkeampi sosiaalinen pääoma, ovat laajemmin 
kiinnostuneita niin toisista ihmisistä kuin asioista yleisemmin. He 
ovat enemmän huolissaan heikompiosaisten tai vähemmistöjen ase-
masta. He ovat myös kiinnostuneempia ympäristöstä, politiikasta ja 
uskonnosta. Tämä on linjassa sen kanssa, että ihmisillä, joilla on kor-
keampi sosiaalinen pääoma, universalismi on tärkeämpää kuin 
muille. 

 

Arvojen ja sosiaalisen pääoman yhteys alueiden taloudelliseen me-
nestykseen 

Vastaajille muodostettua sosiaalisen pääoman indeksiä verrattiin va-
littuihin taloudellisiin mittareihin.  Yhteyttä vastaajien arvoissa ei 
pystytty osoittamaan alueiden menestystä kuvaavien taloudellisten 
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mittareiden avulla. Havaittuja eroja arvoissa selittävät enemmän de-
mografiset tekijät, kuten vastaajien ikä, sukupuoli ja ammattiryhmä, 
kuin alueen erilainen taloudellinen menestys.  

Asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen ja sosiaalisen pää-
oman välillä ei ollut yhteyttä. Myöskään maakuntien työttömyyden 
ja sosiaalisen pääoman välillä ei ollut selkeää yhteyttä.  

Koulutuksen ja sosiaalisen pääoman välillä voidaan havaita jonkinas-
teista yhteyttä. Maakunnissa, joissa keskimääräinen koulutustaso on 
korkeampi, myös sosiaalista pääomaa on eniten.  

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat yleisesti melko onnellisia ja 
tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat. Tästä kertoo se, että suuri osa vas-
taajista uskoo asioiden menevän tulevaisuudessa samalla tavalla kuin 
tällä hetkellä ja samaan aikaan suuri osa vastaajista onnellisia. Tulok-
set kuitenkin osoittavat, että ihmisten onnellisuus kasvaa korkeam-
man sosiaalisen pääoman määrän myötä. 

Talouden ja politiikan tärkeys nousee ikäluokittain, politiisen toi-
mintaa ja kansalaisaktivismiin osallistutaan kuitenkin melko tasai-
sesti kaikissa ikäluokissa. Kyselyyn on valikoitunut hieman keski-
määräistä aktiivisempaa väkeä.  

Aktiivinen sosiaalinen elämä lisää, oletusten mukaisesti, sosiaalista 
pääomaa. Ihmiset, joiden sosiaalinen pääoma on matala, korostavat 
virikkeisyyttä muita ihmisiä enemmän. He hakevat elämäänsä sisäl-
töä muista asioista, koska heillä ei ole liiemmälti sosiaalisia kontak-
teja. Heidän elämässään vapaa-ajalla on poikkeuksellisen suuri mer-
kitys. Kun taas ihmisille, joilla on korkeampi sosiaalinen pääoma, 
perhe ja läheiset ovat tärkeimpiä. 

Suomalaiset arvostavat perinteisiä asioita, kuten tasapuolisuutta ja 
sopuisaa yhdessäoloa. Ihmisten odotetaan käyttäytyvän hyvin ja ole-
van vastuuntuntoisia. Toisissa ihmisissä arvostettuja ominaisuuksia 
olivat suvaitsevaisuus, hyvät tavat ja vastuuntunto. Työpaikalla tär-
keimmiksi asioiksi koettiin tasapuolinen kohtelu sekä työpaikan hyvä 
ilmapiiri. 
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Pohdintaa 

Tuloksia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä eläkeläisten huomatta-
van suuri osuus vastaajajoukosta. Lisäksi yleistettäessä tuloksia alue-
tasolle on otettava huomioon myös vastaajien pieni määrä osalla alu-
eista, jolloin yksittäisten vastaajien vastaukset korostuvat.  

Tässä tutkimuksessa käytetyillä taloudellista menestystä kuvaavilla 
mittareilla oli vaikea tunnistaa yhteyttä alueiden menestyksen ja so-
siaalisen pääoman välillä. Jatkossa etenkin alueiden taloutta kuvaa-
vien mittareiden hyödyntämistä on tarpeen kehittää. Esimerkiksi ai-
kasarjoja voitaisiin hyödyntää analysoinnissa. Niiden avulla pystyt-
täisiin seuraamaan, miten eri tekijöissä alueilla tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat sosiaaliseen pääomaan. 

Huomion arvoista on myös se, että perinteisen sosiaalisen pääoman 
mittaamiseen käytetyt kysymykset eivät ota huomioon uusia sosiaa-
lisen kanssakäymisen muotoja, kuten sosiaalista mediaa ja siellä ra-
kentuvia verkostoja. Tämä vaikuttaa erityisesti siihen, että nuorem-
pien vastaajien sosiaalisesta pääomasta ei saada todellista käsitystä. 
Tulevissa sosiaalista pääomaa käsittelevissä tutkimuksissa on tarpeen 
huomioida nykyaikaiset kommunikaatiovälineet. 
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�� (Q�ROH�NRVNDDQ�NXXOXQXW�YDSDDHKWRLVMlUMHVW||Q�WDL�VHXUDDQ 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH

�� (Q�RVDD�VDQRD 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH

4����� 4�����NRWL��SHUKH��OlKHLVHW 0XOWL�FRGHG

0LQ� ��

.RWL��SHUKH�MD�OlKHLVHW�������

0LWl�VHXUDDYLVWD�ROHW�WHKQ\W�YLLPHLVHQ�NXXNDXGHQ DLNDQD"

1RUPDO

� 9LHUDLOOXW�VXNXODLVWHQ�OXRQD�WDL�NHVWLQQ\W�VXNXODLVLD�NRWRQDQL

� 3XKXQXW�VXNXODLVHQ�NDQVVD�SXKHOLPHVVD

� 9LHUDLOOXW \VWlYlQ�OXRQD�WDL�NHVWLQQ\W�\VWlYLl�NRWRQDQL

� 3XKXQXW�\VWlYlQ�NDQVVD�SXKHOLPHVVD

� 7DYDQQXW�\VWlYLl

� 3XKXQXW�QDDSXUHLGHQ�NDQVVD

� (Q�PLWllQ�QlLVWl

4����� 4�����QDDSXUL 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

9DVWDD�VHXUDDYLQ�YlLWWlPLLQ�NRVNLHQ�QDDSXUHLWDVL�

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

9RLQ�OXRWWDD�LKPLVLLQ�QDDSXUXVWRVVDQL � � � � � �
,KPLVHW�QDDSXUXVWRVVDQL�MDNDYDW�VDPDW�
DUYRW�NDQVVDQL

� � � � � �
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4����� 4�����DSXD�QDDSXULOWD 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

2OHWNR�YLLPHLVHQ�YXRGHQ�DLNDQD���"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

.\OOl (L (Q�RVDD�VDQRD
3RVLWLRQ�IL[HG
([FOXVLYH

$XWWDQXW�QDDSXULDVL�MRVVDLQ�DVLDVVD�WDL�
WDUMRQQXW�DSXDVL

� � �

9DVWDDQRWWDQXW�DSXD�QDDSXULOWD�MRVVDLQ�
DVLDVVD�WDL�RQNR�QDDSXUL�WDUMRQQXW�DSXDDQ

� � �

4����� 4�����LKPLVHQ�RPLQDLVXXGHW 0XOWL�FRGHG

0LQ� ���_�0D[� ��

0LWl�VHXUDDYLVWD�RPLQDLVXXNVLVWD�SLGl�LKPLVHVVl�WlUNHlQl"

9DOLWVH�NDNVL�PLHOHVWlVL�WlUNHLQWl�

1RUPDO

� +\YlW�WDYDW

� ,WVHQlLV\\V

� .RYD�W\|

� 9DVWXXQWXQWR

� 0LHOLNXYLWXV

� 6XYDLWVHYDLVXXV�MD�PXLGHQ�LKPLVWHQ�NXQQLRLWXV

� 6llVWlYlLV\\V

� 3llWWlYlLV\\V��VLWNH\V

� 8VNRQQROOLVXXV

�� (SlLWVHNN\\V

�� 7RWWHOHYDLVXXV

�� (Q�RVDD�VDQRD 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH

4����� 4����� 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

.lVLW\V�HOlPlVWl�������

0LWHQ�WlUNHLQl�SLGlW�VHXUDDYLD�DVLRLWD�RPDVVD�HOlPlVVlVL"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

(ULWWlLQ�
WlUNHl

7lUNHl 0HONR�
WlUNHl

(L�NRYLQ�
WlUNHl

(L�
ODLQNDDQ�
WlUNHl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

7\| � � � � � �
3HUKH � � � � � �
<VWlYlW�MD�WXWWDYDW � � � � � �
9DSDD�DLND � � � � � �
3ROLWLLNND � � � � � �
8VNRQWR � � � � � �
<PSlULVW| � � � � � �
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4����� 4�����RQQHOOLVXXV 6LQJOH�FRGHG

.DLNHQ�NDLNNLDDQ��ROHWNR�WlOOl�KHWNHOOl���"

1RUPDO

� (ULWWlLQ�RQQHOOLQHQ

� 0HONR�RQQHOOLQHQ

� (L�NRYLQNDDQ�RQQHOOLQHQ

� (Q�ODLQNDDQ�RQQHOOLQHQ

�� (Q�RVDD�VDQRD 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH

4����� 4�����WXOHYDLVXXV 6LQJOH�FRGHG

0LOODLVHW�RYDW�WXOHYDLVXXGHQ�RGRWXNVHVL�NDLNHQ�NDLNNLDDQ"

1RUPDO

� $VLDW�PHQHYlW�SDUHPPLQ�NXLQ�WlOOl�KHWNHOOl

� $VLDW�PHQHYlW�NXWHQ�WlOOl�KHWNHOOl

� $VLDW�PHQHYlW�KXRQRPPLQ�NXLQ�WlOOl�KHWNHOOl

�� (Q�RVDD�VDQRD 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH

4����� 4����� 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

0LWHQ�VXKWDXGXW�VHXUDDYLLQ�YlLWWlPLLQ"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

<OHLVHVWL�RWWDHQ�LKPLVLLQ�YRL�OXRWWDD � � � � � �
8VHLPPLWHQ�LKPLVHW�\ULWWlYlW�ROOD�DXWWDYDLVLD � � � � � �
,KPLVHW�RYDW�YDSDLWD�SllWWlPllQ�HOlPlQVl�
NXOXVWD�MD�YRLYDW�YDLNXWWDD�VLLKHQ

� � � � � �

,KPLVWHQ�WXOHH�RWWDD�YDVWXX�LWVHVWllQ��
-XONLVHQ�YDOODQ�HL�WDUYLWVH�YDVWDWD VLLWl��HWWl�
LKPLVLOOl�RQ�PLWl�HOlPllQ�WDUYLWDDQ

� � � � � �
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4����� 4���D��HOlPlQDUYRW 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV�����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

0LWHQ�VXKWDXGXW�VHXUDDYLLQ�YlLWWlPLLQ�HOlPlQDUYRVWD"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

8XVLHQ�LGHRLGHQ�WXRWWDPLQHQ�MD�OXRYXXV�RYDW�
PLQXOOH�WlUNHLWl

� � � � � �

0LQXOOH�RQ�WlUNHll�ROOD�ULNDV��+DOXDQ��HWWl�
PLQXOOD�RQ�YDUDD�\OHOOLV\\WHHQ

� � � � � �

.DLNNLD�PDDLOPDQ�LKPLVLl�WXOHH�NRKGHOOD�
WDVD�DUYRLVHVWL

� � � � � �

+DOXDQ�Ql\WWll�RVDDPLVHQL�PXLOOH � � � � � �
0LQXOOH�RQ�WlUNHll�HOll�WXUYDOOLVHVVD�
\PSlULVW|VVl

� � � � � �

3LGlQ�\OOlW\NVLVWl�MD�HWVLQ�XXVLD DVLRLWD��
MRLKLQ�WDUWWXD

� � � � � �

,KPLVWHQ�SLWlLVL�QRXGDWWDD�VllQW|Ml��YDLNND�
NXNDDQ�HL�ROH�QlNHPlVVl

� � � � � �

2Q�WlUNHll�NXXQQHOOD�MD�\ULWWll�\PPlUWll�
LKPLVLl��MRWND�RYDW�HULODLVLD�NXLQ�LWVH

� � � � � �

0LQXVWD�RQ�WlUNHll�ROOD�Q|\Ul�MD�YDDWLPDWRQ � � � � � �
3LGlQ�LWVHQL�KHPPRWWHOXVWD � � � � � �
+DOXDQ�SllWWll�LWVH�RPLVWD�DVLRLVWDQL � � � � � �
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4����� 4���E��HOlPlQDUYRW� 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV�����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

(QWl�PLWHQ�VXKWDXGXW�VHXUDDYLLQ�YlLWWlPLLQ�HOlPlQDUYRVWD"

5RZV� 1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

+DOXDQ�DXWWDD�\PSlULOOlQL�ROHYLD�LKPLVLl�MD�
KXROHKWLD�KHLGlQ�K\YLQYRLQQLVWDDQ

� � � � � �

0HQHVW\PLQHQ�RQ�PLQXOOH�WlUNHll��+DOXDQ��
HWWl�VDDYXWXNVHQL�KXRPDWDDQ

� � � � � �

0LQXOOH�RQ�WlUNHll��HWWl�YDOWLR�WDNDD�
WXUYDOOLVXXWHQL�NDLNNLD�XKNLD�YDVWDDQ

� � � � � �

(WVLQ�VHLNNDLOXMD�MD�RWDQ�PLHOHOOlQL�ULVNHMl � � � � � �
3\ULQ�Nl\WWl\W\PllQ�PRLWWHHWWRPDVWL��(Q�
KDOXD�WHKGl�WRLVWHQ�PLHOHVWl�YllULQ

� � � � � �

0LQXOOH�RQ�WlUNHll�QDXWWLD�WRLVWHQ�LKPLVWHQ�
NXQQLRLWXNVHVWD

� � � � � �

0LQXVWD�RQ�WlUNHll�ROOD�\VWlYLOOH�XVNROOLQHQ � � � � � �
<PSlULVW|VWl�KXROHKWLPLQHQ�RQ�PLQXOOH�
WlUNHll

� � � � � �

3HULQWHHW�RYDW�PLQXOOH�WlUNHLWl��+DOXDQ�
QRXGDWWDD�XVNRQWRQL��VXNXQL�WDL�NXOWWXXULQL�
WDSRMD

� � � � � �

(WVLQ�PDKGROOLVXXNVLD�SLWll�KDXVNDD � � � � � �
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4����� 4�����W\|Q�DUYRW 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV�����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

0LWNl�VHXUDDYLVWD�DVLRLVWD�RYDW�\OLSllWllQ�VLQXOOH�WlUNHLWl�W\|VVl"

9DVWDD�YDLNND�HW�ROLVLNDDQ�WlOOl�KHWNHOOl�W\|HOlPlVVl

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

(ULWWlLQ�
WlUNHl

7lUNHl 0HONR�
WlUNHl

(L�NRYLQ�
WlUNHl

(L�
ODLQNDDQ�
WlUNHl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

+\Yl�SDONND � � � � � �
9DUPD�W\|SDLNND � � � � � �
0DKGROOLVXXV�Nl\WWll�DORLWHN\N\l�MD�OXRGD�
XXWWD

� � � � � �

7\|OOl�RQ�PHUNLW\V�MD�VLWl�WHKGllQ�WlUNHlQ�
DVLDQ�HWHHQ

� � � � � �

0DKGROOLVXXV�YDLNXWWDD�W\|Q�VLVlOW||Q � � � � � �
,KPLVWHQ�WDVDSXROLQHQ�NRKWHOX�W\|SDLNDOOD � � � � � �
0DKGROOLVXXV�YHUNRVWRLWXD�XXVLHQ�LKPLVWHQ�
NDQVVD

� � � � � �

0DKGROOLVXXV�XUDOOD�HWHQHPLVHHQ � � � � � �
7\|SlLYlW�HLYlW�WXR�\OOlW\NVLl � � � � � �
+\Yl�MD�VRVLDDOLVHVWL�DUYRVWHWWX�DVHPD � � � � � �
7\|�RQ�KDDVWDYDD � � � � � �
7\|VVl�YRL�DXWWDD�LKPLVLl � � � � � �
7\|�RQ�PLHOHQNLLQWRLVWD � � � � � �
7\|Q�MD�YDSDD�DMDQ�MRXVWDYD�
\KWHHQVRYLWWDPLQHQ

� � � � � �

7\|SDLNDOOD�RQ�K\Yl�KHQNL�MD�YLLKW\LVl�
W\|\PSlULVW|

� � � � � �
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4����� 4�����SROLWLLNND 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

7DORXV�MD�SROLWLLNND�������

.XLQND�WlUNHLWl�VHXUDDYDW�DVLDW�RYDW�VLQXOOH"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

(ULWWlLQ�
WlUNHl

7lUNHl 0HONR�
WlUNHl

(L�NRYLQ�
WlUNHl

(L�
ODLQNDDQ�
WlUNHl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

3DLNDOOLVSROLWLLNND � � � � � �
9DOWDNXQQDQ�SROLWLLNND � � � � � �
.DQVDLQYlOLQHQ�SROLWLLNND � � � � � �
3DLNDOOLVWDORXV � � � � � �
9DOWLRQ�WDORXV � � � � � �
.DQVDLQYlOLQHQ�WDORXV � � � � � �

5HVHDUFKHU�QRWHV� ORPDNNHHOOD���SRUWDLQHQ�VNDDOD��WlVVl���NXWHQ�PXXDOODNLQ

4����� 4�����YDDOLNRQHYlLWWlPlW 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

+RPR� MD�OHVERSDUHLOOD�SLWlLVL�ROOD�VDPDW�
DYLROLLWWR� MD�DGRSWLR�RLNHXGHW�NXLQ�
KHWHURSDUHLOOD

� � � � � �

/DSVLOOH�SLWlLVL�DVHWWDD�WLXNHPPDW�UDMDW � � � � � �
-RV�HWHHQ�WXOHH�WLODQQH��MRVVD�RQ�
YlOWWlPlW|QWl�MRNR�OHLNDWD�MXONLVLD�SDOYHOXLWD�
MD�VRVLDDOLHWXXNVLD�WDL�NRURWWDD�YHURMD��
YHURQNRURWXNVHW�RYDW�SDUHPSL�YDLKWRHKWR

� � � � � �

6XXUHW�WXORHURW�RYDW�K\YlNV\WWlYLl��MRWWD�
LKPLVWHQ�ODKMDNNXXGHVWD�MD�DKNHUXXGHVWD�
YRLGDDQ�SDONLWD

� � � � � �
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4����� 4�����llQHVWlPLQHQ 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

blQHVWlWN|�\OHHQVl���

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

.\OOl (Q (Q�ROH�DLHPPLQ�
llQHVWlQ\W�HL�

YLHOl�
llQLRLNHXWWD

(Q�RVDD�VDQRD
3RVLWLRQ�IL[HG
([FOXVLYH

.XQWDYDDOHLVVD � � � �
(GXVNXQWDYDDOHLVVD � � � �
3UHVLGHQWLQYDDOHLVVD � � � �
(XURYDDOHLVVD � � � �

4����� 4�����SROLLWWLQHQ�RVDOOLVWXPLQHQ 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

$UYLRL�VHXUDDYLD SROLLWWLVHQ�RVDOOLVWXPLVHQ�PXRWRMD�RPDOWD�NRKGDOWDVL��2OHWNR���"

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

2OHQ�WHKQ\W 6DDWWDLVLQ�
WHKGl

(Q�YRLVL�
NRVNDDQ�WHKGl

(Q�RVDD�VDQRD
3RVLWLRQ�IL[HG
([FOXVLYH

.LUMRLWWDQXW�QLPHVL�NDQVDODLVDORLWWHHVHHQ�WDL�
YHWRRPXNVHHQ

� � � �

2VDOOLVWXQXW�ERLNRWWLLQ��PDNVX� WDL�
RVWRODNNRRQ�

� � � �

2VDOOLVWXQXW�PLHOHQRVRLWXNVLLQ� � � � �
2VDOOLVWXQXW�UDNHQQXVWHQ�WDL�WHKWDLGHQ�
YDOWDDPLVHHQ

� � � �

4����� 4�����SDLNDOOLQHQ�WRLPLQWD 0XOWL�FRGHG

0LQ� ��

2OHWNR�YLLPHLVHQ�YXRGHQ�DLNDQD WHKQ\W�MRWDLQ�VHXUDDYLVWD�HGLVWllNVHVL�SDLNDOOLVLD�DVLRLWD"

1RUPDO

� .LUMRLWWDQXW�PLHOLSLGHNLUMRLWXNVHQ�OHKWHHQ

� 2OOXW�\KWH\GHVVl�SDLNDOOLVHHQ�YLUDQRPDLVHHQ�WDL�WDKRRQ�MRQNLQ�DVLDQ�HGLVWlPLVHNVL�WDL�HSlNRKGDQ�
NRUMDDPLVHNVL

� 2OOXW�\KWH\GHVVl�SDLNDOOLVHHQ�YDOWXXWHWWXXQ�WDL�NDQVDQHGXVWDMDDQ

� 2VDOOLVWXQXW�NHVNXVWHOXWLODLVXXWHHQ�SDLNDOOLVLVWD�DVLRLVWD�WDL�NHKLW\VKDQNNHLVWD

� 2VDOOLVWXQXW�SDLNDOOLVHHQ�SURWHVWLLQ�WDL�YDVWDDYDDQ�WRLPLQWDDQ

� 2VDOOLVWXQXW�YHWRRPXNVHQ�YDOPLVWHOXXQ�MRQNLQ�SDLNDOOLVHQ�DVLDQ�K\YlNVL

� (L�PLWllQ�QlLVWl 3RVLWLRQ�IL[HG�([FOXVLYH
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4����� 4����� 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

0LWHQ�VXKWDXGXW�VHXUDDYLLQ�RPDD�DOXHWWDVL�NRVNHYLLQ�\ULW\VWRLPLQWDYlLWWlPLLQ"

�RPD�DVXLQNXQWD�WDL��NDXSXQNL�OlKL\PSlULVW|LQHHQ

5RZV��1RUPDO�_�&ROXPQV��1RUPDO

5HQGHUHG�DV�'\QDPLF�*ULG

7l\VLQ�
VDPDD�
PLHOWl

6DPDD�
PLHOWl

(L�VDPDD�
HLNl�HUL�
PLHOWl

(UL�PLHOWl 7l\VLQ�HUL�
PLHOWl

(Q�RVDD�
VDQRD

3RVLWLRQ�
IL[HG

([FOXVLYH

7XQQHQ�DOXHHQL�\ULW\VWRLPLQQDQ�K\YLQ � � � � � �
$OXHHQ�\ULW\NVHW�WDUMRDYDW�UXQVDDVWL�HULODLVLD�
W\|PDKGROOLVXXNVLD

� � � � � �

$OXHHOOD�RQ�K\YlW�HGHOO\W\NVHW�\ULWWlM\\GHOOH � � � � � �
+DOXDQ�NDQQDWWDD�DOXHHQ�\ULW\NVLl�
VLMRLWWDPDOOD�QLLKLQ�WDL�KDQNNLPDOOD�QLLGHQ�
WXRWWHLWD

� � � � � �

4����� 4�����\KWHLVNXQWD�MD�JOREDOLVDDWLR 0DWUL[

1XPEHU�RI�URZV�����_�1XPEHU�RI�FROXPQV���

<KWHLVNXQWD�MD�JOREDOLVDDWLR�������

.XLQND�KXROLVVDVL�ROHW�VHXUDDYLHQ�WDKRMHQ�DVHPDVWD�6XRPHVVD"
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