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3. TALOUS OSANA YHTEISKUNTAA

PEKKA RÄSÄNEN

Useimmille meistä suuryritysten jakamat osingot, valtion laa-
tima vuosibudjett i tai eteläeurooppalaisten valtioiden jätt ivelat 
tuntuvat kaukaisilta asioilta. Päätöksiä rahavirtojen kohdentami-
sesta tehdään jossain kaukana, ja päätöksiä tekevät meille täysin 
tuntematt omat ihmiset. On kuitenkin selvää, ett ä tällaiset asiat 
vaikutt avat myös meihin monella tapaa. Yritykset irtisanovat 
työntekijöitä, verotus muutt uu ja tuott eiden hinnat nousevat tai 
laskevat. Vaikutt aa siltä, ett ä talous on samaan aikaan kaikkialla 
ja toisaalta ei missään. Miksi se muodostaa tärkeän osan yksilön 
elämää ja millä tavalla talous kytkeytyy laajempaan yhteiskun-
taan? Mitkä ovat talousjärjestelmän keskeiset osa-alueet sosiolo-
gisessa tarkastelussa?

Tässä luvussa luodaan yleiskatsaus siihen, miten taloutt a 
tarkastellaan sosiologiassa. Tarkastelussa keskitytään talouden 
ymmärtämiseen osana yhteiskuntaa ja taloudellisten tekijöiden 
vaikutuksiin yksilöiden toiminnassa. Aluksi esitetään vaihto-
ehtoisia tulkintoja markkinoista taloudellisen toiminnan viite-
kehyksenä. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan taloutt a laa-
jemmin institutionaalisena järjestelmänä. Tämän jälkeen käy-
dään läpi sosiologisia tapoja hahmott aa taloudellista sekä muita 
pääoman muotoja. Luvun lopuksi esitetään tulkintoja taloudelli-
sia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevista, suurelta osin keinote-
koisista vastakkainasett eluista.
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TALOUS INTEGROIVANA KOKONAISUUTENA

Talouden tarkastelussa lähdetään liikkeelle siitä, ett ä kaikilla 
asioilla on hintansa ja maksajansa. Ilmaisia lounaita ei ole ole-
massa. Nykymuotoisen talousjärjestelmän toimintaa kuvataan 
esimerkiksi makrotaloustieteen peruslausekkeissa tuotannon 
ja kulutuksen avulla. Talouden osatekijöiksi tavataan nimetä 
aineellinen ja aineeton tuotanto sekä tuotett ujen hyödykkeiden 
kulutus. Aineellinen tuotanto viitt aa alkutuotantoon kuten maa- 
ja metsä talouteen sekä jalostukseen kuten rakentamiseen ja 
teollisuuteen. Aineeton tuotanto viitt aa puolestaan palveluihin 
kuten kauppaan sekä liikenteeseen. Tuotannon tarkoituksena 
on vastata kulutt ajien tarpeisiin, ja kulutuksella puolestaan tur-
vataan tuotannon jatkuvuus. Talouden yhteiskunnallinen mer-
kitys on kuitenkin huomatt avasti moniulott eisempi asia. Tunne-
tun taloussosiologi Richard Swedbergin (1948–) määritelmään 
tukeutuen talous voidaan ymmärtää kaikkein laajimmassa mer-
kityksessään yhteiskunnassa esiintyvien taloudellisten ja mui-
den intressien verkostoksi, joka muodostuu vuorovaikutuksessa 
ihmisten ja ihmisiä ohjaavien instituutioiden ja rakenteiden kes-
ken (Swedberg 2003, 54).

Swedbergin määritelmän mukaan taloutt a voidaan ymmärtää 
taloudellisten toimijoiden sekä toimintaa ohjaavien organisaa-
tioiden ja vakiintuneiden käytäntöjen eli instituutioiden avulla 
(luku 2). Talous on siis huomatt avasti laajempi ilmiö kuin esi-
merkiksi markkinalogiikan mukainen hinnanmääräytyminen. 
Se on integroiva kokonaisuus, joka läpäisee yhteiskunnan kaikki 
tasot. Taloutt a tarkasteltaessa esitetään tavallisesti perusjako 
yksityiseen ja julkiseen. Talouden julkiseen puoleen kuuluvat val-
tion kustantamat palvelut, suuri osa poliitt ista järjestelmää ja ter-
veydenhuoltoa, maanpuolustus, lainvalvonta sekä kultt uuri- ja 
sivistystoimi. Julkinen talous niin ikään luo edellytykset kansa-
laisten, yritysten ja muiden toimijoiden nautt imille etuisuuksille 
sekä varallisuuden kartutt amiselle ja tulonsiirroille. Talouden 
yksityinen puoli käsitt ää kansalaisten ja kotitalouksien sekä elin-
keinoelämän toiminnan. Esimerkiksi kulutus ja yritystoiminta 
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kuuluvat suurimmaksi osaksi yksityisen talouden piiriin. Kulut-
tajat ja yritykset kustantavat lähtökohtaisesti toimintansa omista 
varoistaan. Julkinen talous rahoitetaan taas valtion taholta, eli 
julkisista varoista, joita kerätään verott amalla yksityistä taloutt a.

Yksityinen ja julkinen talous voidaan erott aa omistussuh-
teiden avulla. Maa-alue, tontt i, kiinteistö, tuotemerkki tai mikä 
tahansa muu omaisuus on julkista omaisuutt a silloin, kun se on 
valtion tai kunnan omistuksessa. Mikäli omaisuus kuuluu yksit-
täisille ihmisille, osakeyhtiölle, säätiölle tai yhdistykselle, se on 
silloin yksityistä. Todellisuudessa omistussuhteet ovat monimut-
kaisia, koska yksityistä ja julkista varallisuutt a on kiinnitett ynä 
erilaisten omistusjärjestelyjen kautt a moniin yksityisiin yhtiöi-
hin, säätiöihin ja rahastoihin. Vastaavasti yksityistä pääomaa, eli 
käytett ävissä olevaa varallisuutt a, on sijoitett una moniin valtion-
yhtiöihin. Tulonsiirtojen ja verohelpotusten myötä yksityisen ja 
julkisen talouden raja on myös yksityistalouksia tarkasteltaessa 
usein häilyvä.

Nykymuotoinen yhteiskunta ja sosiaalinen kanssakäyminen 
perustuvat pitkälti juuri taloudellisiin sopimuksiin. Palkkatyö, 
yritystoiminta ja kulutus edustavat sellaisia taloudellisen toi-
minnan muotoja, joiden ympärille suuri osa muusta sosiaalisesta 
todellisuudesta rakentuu. Vastaavasti syrjäytymisen ja yhteis-
kunnallisen epätasa-arvon, lasten harrastusmahdollisuuksien ja 
koulutuksen taustalla on taloudellisia tekijöitä. Jos paikkakun-
nan ja viime kädessä valtion talous on kunnossa, lapsille voidaan 
rakentaa uusia leikkipuistoja ja koululaisille tarjota monipuoli-
sempaa peruskoulutusta.

Edelliset esimerkit osoitt avat, ett ä taloudelliset ilmiöt kuulu-
vat olennaisesti siihen, mitä kutsumme sosiaaliseksi tai yhteis-
kunnalliseksi todellisuudeksi. Yhteiskunnan asioissa on suurelta 
osin kyse ihmisten välisestä rahankäytöstä, yksityisestä ja jul-
kisesta taloudesta sekä eri ilmiöiden taloudellisten vaikutusten 
tarkastelusta. Tässä mielessä taloutt a tarkasteleva sosiologian 
suuntaus, taloussosiologia, on yksi oppiaineen laaja-alaisimmista 
painopistealuista.
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☐ KUINKA TUTKIA TALOUTTA?

Taloudellisia ilmiöitä voidaan tarkastella yhteiskunnan eri tasoilla 
erilaisten tunnuslukujen avulla, joita on koott u kansantalouden 
tilinpidoksi kutsutt uun tilastojärjestelmään. Näitä tilastoja yllä-
pidetään eri maissa suunnilleen yhdenmukaisin periaatt ein. Kan-
santalouden tilinpidon avulla saadaan tietoa tuotannon, kulutuk-
sen sekä varallisuuden kehityksestä. Makrotasolla talouden kes-
keisin tunnusluku on brutt okansantuote, joka kuvaa kotimaisen 
kokonaistuotannon määrää. Brutt okansantuote (BKT) lasketaan 
kaikesta maassa tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta, joka luo 
tuloja ja veroja sekä tuott aa tavaroita ja palveluita tai niiden yhdis-
telmiä. Toki on tärkeää huomata, ett ä BKT:n ulkopuolelle jää tär-
keää tietoa esimerkiksi kotitaloustöistä, ilmaishyödykkeistä ja 
muusta rahatalouden ulkopuolisesta taloudellisesta toiminnasta. 
Sen rinnalle onkin kehitett y paljon muita kokonaistalouden tilaa 
ja kilpailukykyä koskevia tunnuslukuja kuten aidon kehityksen 
mitt ari (GPI, Genuine Progress Indicator) sekä inhimillisen kehi-
tyksen indeksi (HDI, Human Development Indicator).

Kansantalouden tilinpito sisältää monia tärkeitä tietoja myös 
talouden mikrotasosta. Sosiologisessa tutkimuksessa näistä ylei-
sesti käytetyimmät tilastot koskevat kotitalouksien käytett ävissä 
olevia tuloja, velkaantumista sekä keskimääräistä kulutusta. 
Nämä aineistot ovat Tilastokeskuksen keräämiä aikasarjoja suo-
malaisten kotitalouksien taloudellisesta toiminnasta. Vastaavasti 
Tilastokeskus ylläpitää monenlaisia tietoja muun muassa työssä-
käynnistä, palkoista, tuott eiden hinnoista sekä yritystoiminnasta 
(Tilastokeskus 2013a). Kansainvälistä vertailutietoa yhteiskun-
tien mikro- ja makrotalouksista löytyy muun muassa Maailman-
pankilta, Euroopan unionilta, Taloudellisen yhteistyön ja kehi-
tyksen järjestö OECD:ltä.

Kuten mikä tahansa sosiologinen tutkimus, taloudellis-
ten ilmiöi den tarkastelu edellytt ää useimmissa kysymyksissä 
myös tutkijoiden omaa aineistonkeruuta. Esimerkiksi kulutuk-
seen tai koti talouksien taloudelliseen toimeentuloon liitt yviä 
tutkimusaineis toja kerätään Suomessa jatkuvasti. Alun perin tut-
kijoiden ja yhdistysten keräämiä taloussosiologisiin tutkimuksiin 
soveltuvia aineistoja on saatavissa tutkimuskäytt öön Yhteiskun-
tatieteellisestä tietoarkistosta.
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MARKKINATALOUS SOSIOLOGISENA VIITEKEHYKSENÄ

Useimmat yhteiskunnat ovat nykyään moderneja markkina-
talouksia. Markkinataloudet perustuvat mahdollisuuteen omis-
taa esimerkiksi maa-alueita, asuntoja ja yrityksiä. Toisin sanoen 
markkinatalouksissa kansalaisille turvataan yksityisomistajuus, 
joka puolestaan mahdollistaa pääomien kasvattamisen sekä 
uudelleen sijoitt amisen. Markkinataloutt a kutsutaan toisinaan 
myös kapitalismiksi. Tämän järjestelmän vaihtoehtona on sosia-
listinen talousjärjestelmä, jossa maan tai yritysten yksityisomis-
tajuutt a ei sallita. Lähestulkoon kaikki sosialistista järjestelmää 
edustavat valtiot, esimerkiksi Kiina, ovat kuitenkin viime vuosi-
kymmeninä siirtyneet asteitt ain kohti markkinataloutt a. Nykyi-
siä sosialistisia valtioita pidetäänkin kehitt yvinä markkinatalouk-
sina, joiden taloudellinen toiminta rakentuu suurelta osin valtio-
omistajuudelle (Hass 2007; Portes 2010).

Sosiologiassa yleisesti jaetut näkemykset markkinoista ovat 
peräisin Karl Marxilta (1818–1883) ja Max Weberiltä (1864–
1920). Heidän tapansa ymmärtää modernien yhteiskuntien 
taloutt a ovat edelleen käytt ökelpoisia. Yhteiskuntaelämän ylei-
nen lähtökohta on se, ett ä moderneissa yhteiskunnissa ihmiset 
työskentelevät palkkaa ja muita rahanarvoisia etuuksia vastaan. 
Rahaa puolestaan tarvitaan tuott eiden ja palveluiden hankintaan. 
Tähän toimintaan viitataan termillä markkinat. Käsite tarkoitt aa 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, mutt a kyse on enemmästä 
kuin pelkästään tavaroiden ja palveluiden ostamisesta. Markki-
noilla kuvataan myös laajemmin yhteiskunnan toimintaa. Klas-
sisessa taloustieteessä jopa väitetään, ett ä markkinat ovat luon-
nollinen ihmisyhteisöihin kuuluva ilmiö. Oppisuunnan mukaan 
markkinoita syntyy aina ja automaatt isesti sinne, missä ihmiset 
ovat keskenään tekemisissä.

Idean markkinoiden luonnollisuudesta luonnosteli alun 
perin taloustieteen klassikko Adam Smith (1723–1790). Taus-
talla on ajatus tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkeestä, 
jolloin  kysyntä ja tarjonta määräävät oikean hintatason tuot-
teille sekä paikallisissa ett ä kansainvälisissä yhteyksissä. Smith 
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nimitt i kysynnän ja tarjonnan toteutumista talouden ”näkymät-
tömäksi kädeksi”. Tätä ajatusta on laajennett u kaikkialle yhteis-
kuntaelämään. Jopa ystävyyssuhteita, avioitumista tai perheen 
sisäistä työnjakoa on yritett y jäsentää markkinalogiikan avulla 
(esim. Becker 1981). Tällöin kaikki sosiaalinen kanssakäyminen 
on lopulta yksitt äisten ihmisten välistä sosiaalista vaihtoa, jota 
ohjaavat yksilöiden tarpeet ja tavoitt eet sekä toiminnasta saata-
vat hyödyt.

Taloudellisen toimijan ymmärretään taloustieteissä tarkoit-
tavan rationaalista valitsijaa. Näkemys juontaa juurensa talou-
dellisesti orientoituneeseen ihmiseen (homo oeconomicus) viit-
taavista klassisista tulkinnoista. Näiden tulkintojen mukaan 
ihmisten toimintaa motivoi aina oma hyöty, jota pyritään mak-
simoimaan ympäröivien olosuhteiden antamissa rajoissa. Hie-
man kärjistäen tämä tarkoitt aa sitä, ett ä eri tilanteissa ihmisten 
käytt äytymisessä havaitt avat muutokset perustuvat kustannus-
ten ja hyötyjen laskennalle, jota yksilöt tekevät kyseisissä valinta-
tilanteissa. Viimeistään 1990-luvulle tultaessa taloustieteen eri 
osa-alueilla tiukasta rationaalisen toimijan mallista on luovutt u 
(Erola 2004, 42). Tästä huolimatt a taloustieteellisissä tutkimuk-
sissa vähintäänkin sivutaan kysymystä siitä, kuinka pitkälle toi-
mintaa voidaan ymmärtää taloudellisesti orientoituneen ihmis-
kuvan valossa (Dixon & Wilson 2013; Fridman 2010).

Sosiologiassa taloudellisesti ajatt elevan ihmiskuvan vaihto-
ehdoksi on tarjott u tulkintaa yhteisöllisesti orientoituneesta 
ihmisestä (homo sociologicus), jonka toimintaa voidaan ymmär-
tää ihmisten välille pysyväisluonteiseksi vakiintuneen vuoro-
vaikutuksen kautt a. Tällöin taloudellista toimintaa ei ymmär-
retä pelkästään oman hyödyn tavoitt eluna. Sen sijaan ihmisten 
toiminta nähdään pitkälti kulloisessakin sosiaalisessa yhtei-
sössä omaksutt ujen tapojen ja tott umusten valossa. Ihmiset 
ajatt elevat ja toimivat omilla tavoillaan pääasiassa siksi, ett ä he 
elävät tai ovat eläneet erilaisissa yhteisöissä ja siten joutuneet 
altt iiksi siellä vallinneille kultt uurisille ja sosiaalisille tekijöille. 
Toki ihmisten nähdään toisinaan toimivan myös taloudellisten 
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intressien pohjalta, mutt a sosiologisen kritiikin perusajatus on 
tasapainon löytäminen talousperusteisen (homo oeconomicus) ja 
yhteisöllisesti ohjautuneen (homo sociologicus) toiminnan välille 
(Räsänen 2004, 48–49).

Sosiologiassa ei myöskään oleteta, ett ä markkinat olisivat 
luonnollisia ja esiintyisivät kaikkialla. Lähtökohta on oikeastaan 
päinvastainen: markkinat ovat ihmisten keskenään luomia sopi-
muksia, jotka palvelevat tiett yjä yhteiskunnallisia tarkoitusperiä. 
Lähtökohtana pidetään siis sitä, ett ä markkinat ovat kehitt yneet 
siksi, koska ne ovat tehokkain tapa vastata eriytyneen työnjaon 
edellytt ämästä materiaalisesta vaihdosta. Eri ihmisryhmät erikois-
tuivat tuott amaan erilaisia hyödykkeitä ja palveluita, ja markkinat 
kehitt yivät tehokkaaksi mekanismiksi näiden väliselle vaihdolle.

Markkinataloudet ovat kehitt yneet vähitellen 1700-luvulta 
alkaen, ja ne ovat syntyneet kiinteässä yhteydessä teollisuu-
den ja muun tuotannon modernisoitumiseen (Hass 2007, 39). 
Yksityisomistus sekä pankki- ja vakuusjärjestelmät tukivat laaja-
alaisia investointeja ja sitä, ett ä ihmiset sitoutuivat yhteiskunnan 
kehitt ämiseen. Markkinatalous mahdollisti taloudellisen voiton 
tavoitt elun tavallisille kansalaisille, ja siitä tulikin nopeasti kes-
keinen vaurastumisen väline. Kyse on yksityisen omistajuuden 
turvaamisesta sekä sen rajoitt amisesta, miten omaisuutt a voi-
daan kulloinkin käytt ää. Moderneissa yhteiskunnissa markkinat 
nähdään yleensä vältt ämätt öminä, koska eri toimialoilla tuotetut 
hyödykkeet kohtaavat toisensa ja vaihdett avien tuott eiden hin-
nat määräytyvät niiden kautt a. Markkinat ovat siis yksi keskei-
nen yhteiskunnallinen instituutio.

Sosiologiassa usein korostetaan sitä, ett ä markkinoiden kai-
kissa esiintymismuodoissa ilmenee sääntelyä. Toisin sanoen 
markkinat eivät koskaan toimi vapaasti, vaan eri tahot vaikutt avat 
niiden toimintaan esimerkiksi määräämällä joillekin toimijoille 
erityisiä ehtoja kuten ylimääräisiä maksuja tai veroja. Itse asiassa  
tavaroiden ja muiden tuotteiden hinnanmuodostusta ohja-
taan yhteisin sopimuksin niin osakekaupoissa kuin käytett yjen 
tavaroidenkin myynnissä. Vain osaa markkinoista säännellään 
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lainsäädännöllä, enimmäkseen niitä ohjataan epämuodollisesti 
yleisen tapakultt uurin, tott umusten sekä eri tilanteissa muodos-
tuneiden käytäntöjen avulla. Markkinat eivät ole omalakinen 
muusta yhteiskunnasta erillinen osa-alue. Ne ovat yksi moder-
nin yhteiskunnan keskeinen osa-alue, joka kuitenkin katt aa vain 
osan koko talousjärjestelmästä.

TALOUSJÄR JESTELMÄN ERI OSA-ALUEET

Taloustieteen ja sosiologian näkökulmat markkinoihin eroavat 
siis toisistaan, mutt a molemmat tieteenalat pitävät markkinoita 
yhteiskunnan järjestyksen ja kiinteyden eli koheesion takaajana. 
Markkinoiden kautt a työn ja tuott eiden arvonmääräytyminen 
toteutuu rauhanomaisen kilpailun kautt a, vaikka ihmisillä olisi-
kin keskenään vastakkaisia intressejä (Ilmonen 2007, 32). Mark-
kinoiden avulla voimme ymmärtää paremmin sitä, miksi talous 
on niin olennainen osa yhteiskuntaa.

Myös talous on sosiaalista toimintaa. Sosiaaliseen ympäris-
töön ja sen vaikutuksiin viitataan usein käsitt eellä uppoutuneisuus 
(engl. embeddedness), joka on alkujaan peräisin Karl Polanyilta 
(1886–1964). Talous on yhtäältä taloudellisten toimijoiden 
aikaansaamaa ja toisaalta tott umusten, organisaatioiden sekä 
muiden yhteiskunnassa vakiintuneiden käytäntöjen muodosta-
maa. Eri toimijoiden kesken on monenlaista omistajuutt a, vaih-
toa ja muuta toimintaa, joita koskevat institutionalisoituneet  eli 
vakiintuneet käytännöt ovat talousperusteisia. Kuvio 3.1 havain-
nollistaa talousjärjestelmän kolmea keskeistä osa-aluett a.

Kuvio 3.1. Kolme yhteiskunnan talousjärjestelmän osa-aluetta. 
(Polanyi 1971.)

YKSILÖTASO vastavuoroinen 
vaihto

uudelleenjako, 
uusintaminen

markkinavälit-
teinen vaihto

YHTEISÖTASO
perhe,

 yhteisö
valtio,
 kunta

markkinat
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Ajatellaan esimerkiksi perheitä tai vapaaehtoisia asukas-
yhdistyksiä. Tällaisten yhteisöjen toiminta perustuu pikemmin-
kin vastavuoroisuudelle ja taloudellisten resurssien tasapuoli-
selle käytölle kuin eri tahojen väliselle kilpailulle. Vastaavasti 
valtion tai kunnan verovarojen käytt ö – sekä jossain määrin jopa 
yritysten investoinnit tai sponsorointi – perustuvat resurssien 
uudelleenjaon periaatt eille ilman ensisijaista taloudellisen hyö-
dyn tavoitt elua esimerkiksi liikevoiton muodossa. Taloudellis-
ten resurssien uudelleenjaon tavoitt eena on uusintaa eli turvata 
talou dellisen toimijan, kuten kunnan tai yrityksen, toimintaedel-
lytykset myös tulevaisuudessa. Tällöin taloudelliset toimijat jaka-
vat varojaan edelleen toimintansa jatkuvuutt a silmällä pitäen.

Yhteiskunnan talousjärjestelmään kuuluvat olennaisesti 
myös markkinat, jotka siis perustuvat tavaroiden ja palveluiden 
ainakin näennäisesti vapaalle vaihdolle. Yksityinen tuotanto ja 
kauppa ovat olennainen osa markkinoita. Markkinavälitt eisen 
talouden rooli on koko ajan laajentumassa kulutushyödykkeiden 
hankinnan ulkopuolelle, koska yksityistä ja julkista rahaa koh-
distetaan yhä enemmän palveluihin. Esimerkiksi siivous- ja las-
ten hoitopalveluiden hankinta on tullut osaksi monien suoma-
laisperheiden arkea. Vastaavasti kuntasektori joutuu ostamaan 
yhä useammin tuott amiaan palveluita yrityksiltä. Tämän ohella 
myös tuott ajan ja kulutt ajan roolit ovat muutt umassa. Viime 
vuosina on alett u käydä kauppaa esimerkiksi monenlaisilla vir-
tuaaliesineillä kuten verkkopelihahmoilla tai internet-yhteisöjen 
käytt äjäprofi ileilla (Ritzer & Jurgenson 2010; Lehdonvirta 2012). 
On puhuttu myös yhä enemmän tavaroiden ja palveluiden 
vaihto kauppaan perustuvasta taloudesta (engl. sharing economy), 
jossa yksityiset ihmiset tarjoavat vaikkapa autoaan tai asuntoaan 
muille väliaikaiseen käytt öön. Vaihtoon perustuva talous on saa-
nut yhä suurempaa merkitystä internetin tarjoamien ilmoitus- ja 
tiedotusmahdollisuuksien myötä.

Edellisten esimerkkien kaltaiset markkinat syntyvät pörssien 
ja kauppojen ulkopuolelle, useimmiten internetiin, mutt a niitä 
koskeva kaupankäynti muistutt aa usein tavanomaista kaupan-
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käyntiä. Vastaavia markkinoita syntyy esimerkiksi huutokau-
poissa tai epävirallisilla kirpputoreilla. Lähtökohtaisesti markki-
nat muodostuvat yksityisen liiketoiminnan pohjalta, mutt a niitä 
esiintyy myös julkisen talouden piirissä.

Markkinoiden yhteiskunnallinen painoarvo vaihtelee sen 
mukaan, kuinka paljon ja miten niitä säädellään. Mikäli markkina-
hintoja ohjataan tavalla tai toisella liikaa, kuten maatalous tuotan-
nossa useimmissa länsimaissa, kyseessä eivät ole enää todelliset 
markkinat, vaan eräänlaiset puoli- tai kvasimarkkinat. Vastaavasti 
globaalia vapaakauppaa säädellään todellisuu dessa monenlai-
silla veroilla ja maksuilla, joita yksitt äiset tai useammat valtiot 
yhdessä ovat määränneet. Markkinat vastaavat tuott eiden arvon 
ja käypien hintojen määräytymisestä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin, mutt a markkinat edustavat vain osaa koko 
yhteiskunnan talousjärjestelmästä.

Kuviossa 3.1 esitett y malli talouden yhteiskunnallisista osa-
tekijöistä sopii parhaiten sellaisiin markkinatalouksiin, joissa on 
kohtalaisen laaja julkinen sektori (Swedberg 2003, 28). Tällaisia 
edustavat esimerkiksi pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, joihin 
myös Suomi kuuluu (luku 13). Jokaiselle talousjärjestelmälle voi-
daan kuitenkin hahmott aa kuviossa mainitut osa-alueet ja niiden 
mukaiset instituutiot. Siksi tämä yleisluonteinen malli on hyö-
dyllinen monenlaisissa taloussosiologisissa tarkasteluissa. Ihmis-
ten taloudellinen toiminta määräytyy erilaiseksi sen mukaan, 
missä talouden osa-alueella kulloinkin liikutaan. Esimerkiksi 
automyyntiä ohjaavat eri periaatt eet silloin, kun autoa vaihde-
taan uuteen autokaupassa (markkinat) tai kun sitä kaupataan 
vaikkapa kummipojalle (vastavuoroinen vaihto). Mikäli yleis-
hyödyllinen yhdistys tai valtio lunastaa auton romutukseen tai 
kierrätykseen, muun muassa ympäristöarvot ja erilaiset juridiset 
velvoitt eet muodostavat olennaisen osan liiketoimintaa (uudel-
leenjako ja uusintaminen).

Talouden osa-alueet toimivat usein toistensa kanssa limitt äin. 
Viime vuosina esimerkiksi kilpailuperusteisen vaihdon on aja-
teltu toimivan myös muilla talouden osa-alueilla kuin puhtailla 
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yksityisillä markkinoilla. Näkyvimmät esimerkit Suomessa löy-
tyvät julkisen terveydenhuollon, sosiaali- ja hoivapalveluiden 
sekä muiden valtion ja kuntien tuott amien palveluiden tuontina 
markkinaohjauksen piiriin. Tällöin julkisin varoin toteutett avat 
palvelut valitaan kilpailutuksen perusteella ja palveluiden toteu-
tus ostetaan taloudellista voitt oa tavoitt elevalta yritykseltä. Tämä 
julkisen puolen yksityinen toteutt aminen esiintyy äärimuodos-
saan Yhdysvalloissa, missä miltei kaikki julkisen sektorin toi-
minta hoidetaan käytännössä yritysten kautt a.

Yhteiskunta on suurelta osin taloudellinen järjestelmä, ja 
yksilöiden yhteiskunnallisesta osallistumista tulee väistämätt ä 
tavalla tai toisella talousvälitt eistä. Talous vaikutt aa ihmisten elä-
mään myös silloin, kun kyse ei ole perinteisessä mielessä talou-
dellisesta toiminnasta: taloudellinen ulott uvuus on mukana esi-
merkiksi sosiaalisten suhteiden (ammatt iasemien keskinäinen 
arvostus) ja erilaisten henkilökohtaisten tapojen tai tott umusten 
(kulutusvalinnat) tarkastelussa.

TALOUDELLINEN JA MUU PÄÄOMA

Sosiologiassa on keskustelu paljon siitä, mitkä yksilöiden sosiaa-
liseen toimintaan vaikutt avat tekijät ovat ensisijaisia. Taloudelli-
siin ilmiöihin keskitt yvässä sosiologiassa lähtökohta on taloudel-
lisissa tekijöissä, jotka kiinnitt yvät yksilöiden, ryhmien ja orga-
nisaatioiden tuloihin ja varallisuuteen. Tulot ja varallisuus ovat 
rahaa tai muuta omaisuutt a, joilla on mainitt avaa taloudellista 
arvoa. Ne ovat taloudellista pääomaa, joka tuott aa monenlaisia 
vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Pääoman käsitt eellistämistä koskevat pohdinnat ovat peräisin 
Marxilta. Hänen mukaansa taloudellisen pääoman omistussuh-
teet läpäisevät koko yhteiskunnan ja luovat rakenteellisia ristirii-
toja ihmisryhmien välille. Toisin sanoen pääomaa voidaan hyö-
dyntää resurssina eli toiminnallisena voimavarana. Taloudellinen 
pääoma on rahavälitt eisessä yhteiskunnassa yleishyödyllinen 
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resurssi, koska sen avulla ihmiset voivat hankkia arkielämässään 
kaikki tarvitsemansa ja haluamansa kulutushyödykkeet.

Taloudellisen pääoman ohella on olemassa myös muunlai-
sia resursseja. Sosiologisessa kirjallisuudessa näistä tärkeimmät 
koskevat inhimillisiä kykyjä, tiedollista ja kultt uurista osaamista 
sekä sosiaalisia verkostoja. Tällaisia resursseja voidaan lähestyä 
sosiaalisessa toiminnassa pitkälti samoin kuin taloudellista pää-
omaa.

Keskeinen sosiaalisen toiminnan resurssi on sosiaalinen 
pääoma. Sosiologiassa yleisesti hyväksyn määritelmän mukaan 
sosiaa linen pääoma tarkoitt aa kykyjä ja mahdollisuuksia hyö-
dyntää johonkin tiett yyn ryhmään kuulumisen ja laajempien 
sosiaalisille suhteille perustuvien verkostojen mukanaan tuomia 
etuja (Coleman 1990; Swedberg 2003). Ihmisten välinen luot-
tamus on monessa tapauksessa sosiaalisen pääoman keskeinen 
rakennusaine. Luott amukseen perustuvat sopimukset mahdol-
listavat myös sen, ett ei kaikkia yhteiskuntaelämän periaatt eita tai 
käytäntöjä tarvitse kirjata lakiin.

Sosiaalinen pääoma on taloudellisen pääoman tapaan yleis-
hyödyllinen resurssi. Hyvien suhteiden ja laajojen verkostojen 
avulla ihmiset pääsevät vaikutt amaan itseensä ja ympäröivään 
yhteiskuntaan. Esimerkkinä tästä voidaan mainita etujärjestötoi-
minta, johon kuuluvat esimerkiksi ammatt ijärjestöt ja työnanta-
jaliitot sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädän-
töön vaikutt avat poliitt iset puolueet. Etujärjestöt ovat erilaisten 
virallisten ja epävirallisten toimintatapojen myötä institutionali-
soituneet omaksi yhteiskunnalliseksi kokonaisuudekseen.

Sosiaalisia verkostoja hyödynnetään samalla tavalla kaikessa 
sosiaalisessa toiminnassa niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. 
Työpaikkahakujen yhteydessä käytetään suosituksia, tutulta 
myyjältä saa alennusta ja jotkut saavat kutsuja juhliin lähinnä 
siksi, ett ä he kuuluvat tiett yyn yhteisöön. Sosiaalinen pääoma ei 
viitt aa ainoastaan verkostojen laajuuteen. Olennaisempaa usein 
on, kenen kanssa suhteita on muodostett u. Yhteiskuntaelämän 
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eri kentille muodostuu usein toistensa kanssa kilpailevia ryhmit-
tymiä. Erilaisten hyödyllisten ja haitallisten kontaktien merkitys 
havainnollistuu esimerkiksi luonnonsuojeluasioihin keskitt y-
vässä yrityslobbauksessa tai varastetun tavaran kaupassa, johon 
on sotkeutunut keskenään kamppailevia moott oripyöräjengejä.

Kolmas pääomalaji on nimeltään inhimillinen pääoma. Sillä 
viitataan erilaisten tietojen ja taitojen kehitt ämiseen (Mincer 
1958; Becker 1964; Swedberg 2003). Tähän katsotaan kuuluvaksi 
myös henkilökohtainen lahjakkuus sekä muut tekijät, joilla voi-
daan ajatella olevan vaikutusta työkykyyn ja osaamiseen. Yksi 
esimerkki inhimillisestä pääomasta on koulutt autumalla han-
kitut kvalifi kaatiot eli pätevöitymiset. Nykymuotoisissa yhteis-
kunnissa tällaista inhimillistä pääomaa säädellään virallisten 
tutkintojen ja todistusten avulla. Tiett y asiantuntijuus edellyt-
tää usein tiett yä koulutusta. Esimerkiksi tuomarina, lääkärinä 
tai lentokoneen pilott ina saavat toimia vain sellaiset henkilöt, 
joilla on tehtävän mukainen koulutus. Tutkintojen suoritt ami-
nen ja koulutt autuminen ovat käypää valuutt aa työmarkkinoilla 
ja palkka neuvott eluissa. Myös monenlaiset muut taidot voivat 
tarjota ihmisille inhimillisiä resursseja. Esimerkiksi omakoti-
alueella naapurin remontointitaidot tai atk-taidot toimistolla 
ovat hyödyllistä pääomaa.

Inhimillinen pääoma on lähellä neljätt ä pääomalajia, jota 
kutsutaan tiedolliseksi tai kulttuuriseksi pääomaksi. Käsitteitä 
sovelletaan laaja-alaisesti, ja toisinaan niillä tarkoitetaan jopa eri 
asioita (Hass 2007, 200–201). Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 
ett ä tiedollisella ja kultt uurisella pääomalla viitataan sellaisiin 
valmiuksiin, joita yksilöt ovat omaksuneet kuulumalla erilaisiin 
ryhmiin, organisaatioihin tai yhteisöihin. Esimerkiksi suomalai-
silla on oman kielen ja yhteiskuntatietämyksensä ansiosta sel-
laista pääomaa omasta maastaan, mitä muiden maan kansalaisilla 
ei ole. Samalla tavalla yhteiskuntaluokkien välillä havaitt uja eroja 
tulkitaan usein eri luokkasidonnaisten pääomien avulla.

Tunnetuin sosiologinen hahmotelma pääoman lajeista on 
peräisin ranskalaiselta Pierre Bourdieulta (1930–2002). Hänen 
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mukaansa tiedolliset ja kultt uuriset ainekset opitaan tiedosta-
matt a lapsuuden ja nuoruuden aikana, minkä vuoksi kertaalleen 
omaksutut makutottumukset ja tyylit näkyvät ihmisten toi-
mintatavoista myös myöhemmissä elämänvaiheissa (Bourdieu 
1984). Tästä syystä esimerkiksi oopperan, teatt erin tai muun kor-
keakultt uurin arvostus vaihtelee melko systemaatt isesti korkea-
koulutett ujen ja vähemmän koulutett ujen väestöryhmien välillä 
(Virtanen 2007).

On myös esitett y, ett ä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuk-
sessa voidaan hyödyntää moniin muihinkin tekijöihin perustu-
via resursseja (Baron & Hannan 1994; Kouvo 2004). Tällaisia 
ovat esimerkiksi sukupuoliseen viehätysvoimaan perustuva 
seksuaalinen tai eroott inen pääoma, psyykkisiin ominaisuuksiin 
viitt aava henkinen pääoma sekä riskinott ovalmiuksille rakentuva 
eksperimentaalinen eli kokeellinen pääoma. Monet tutkijat ovat 
kuitenkin sitä mieltä, ett ä useimmat pääomalajit ovat palautett a-
vissa edellä käsiteltyihin taloudellisiin, sosiaalisiin, inhimillisiin 
sekä tiedollisiin ja kultt uurisiin resursseihin.

Miksi eri pääomat ovat tärkeitä? Pääomalajien avulla voidaan 
havainnollistaa, miksi taloudellisessa toiminnassa havaitaan 
epäsäännöllisiä ja odott amatt omia seurauksia. Ihmisillä käytet-
tävissä olevat resurssit vaihtelevat. Toiseksi on tärkeää huomata, 
ett ä pääomalajit ovat usein keskenään vaihdett avissa. Esimerkiksi 
koulutuksen avulla saavutetulla inhimillisellä pääomalla päästään 
helpommin sellaisiin työpaikkoihin, joissa maksetaan parempaa 
palkkaa. Niin ikään yliopistot saatt avat joskus kutsua kunniatoh-
toreiksi sellaisia elinkeinoelämän edustajia, jotka ovat tukeneet 
tai joiden toivotaan tukevan tiedett ä taloudellisesti. Tällaisten 
toivomusten taustalla on vahva usko pääomalajien vaihdett avuu-
teen, jossa tiedollisilla valmiuksilla on taloudellista arvoa.

Lisäksi yhteiskuntaelämän käytännöt rakentuvat pääoma-
lajien mukaan. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostuu 
eräänlaisia kentt iä, joissa toimitaan eri pääomalogiikoiden mu-
kaan. Raha, korkea osaaminen, kultt uurimaut sekä poliitt inen 
ja muu yhteiskunnallinen vaikutusvalta kulkevat käsi kädessä. 
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Talouden ymmärtäminen edellytt ää tietoa yhteiskunnan eri-
arvoisuudesta, rakenteellisista olosuhteista ja vallitsevista valta-
suhteista. Pääomalajeista yksiselitt eisin on taloudellinen pääoma, 
jonka kautt a muiden pääomalajien merkitystä usein arvioidaan.

VOIDAANKO TALOUDELLISIA JA YHTEISKUNNALLISIA 

TEKIJÖITÄ EROTTAA TOISISTAAN?

Edellä esitett iin, ett ä sosiologisesta näkökulmasta talous voidaan 
ymmärtää pelkkää taloudellista vaihtoa laajemmaksi ja moni-
ulott eisemmaksi ilmiöksi. Sosiologi voi esimerkiksi osoitt aa, ett ä 
yksilöiden ja muiden taloudellisten toimijoiden rooli palautuu 
usein samanaikaisesti sekä tuotantoon ett ä kulutukseen. Pika-
ruokalassa tai verkkokaupassa asioiva ihminen palvelee käytän-
nössä itseään, vaikka hän onkin ensisijaisesti asiakas. Internetin 
aikakaudella itse tuotetuista sisällöistä, verkkosivuista tai sosiaa-
lisen median profi ileista on tulossa yhä näkyvämpi osa arkielä-
mää.

Taloussosiologian keskeinen olett amus on, ett ä suuri osa 
talou desta jää markkinoiden ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei taloudellisilla tekijöillä olisi merkitystä myös 
muualla yhteiskunnassa. Perheen, valtion ja yritysten toiminta 
edustavat kaikki talouden osa-alueita. Myös yksilötasolla monet 
ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet toimivat vuorovaiku-
tuksessa taloudellisten resurssien kanssa. Tämän takia talous 
tarjoaa systemaatt isen näkökulman lähestulkoon kaiken sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Voi kysyä, voidaanko 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä oikeastaan edes erott aa 
toisistaan.

On väitett y, ett ä käsitt eiden taloudellinen ja yhteiskunnalli-
nen käytt ö palvelee modernissa yhteiskunnassa lähtökohtaisesti 
erilaisia tavoitt eita (Davies 2013, 169; Hass 2007). Arkipuheessa 
taloudellisilla asioilla viitataan usein yksityiseen talouteen kuten 
yritysten tuloksellisuuteen tai kannatt avuuteen, kun taas julkisen 
talouden tarkastelussa suositaan huomatt avasti useammin termiä 
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”yhteiskunnallinen”. Esimerkiksi verotusasiat ymmärretään usein 
yhteiskunnallisina kysymyksinä, joilla on merkitystä kaikkien 
yhteiskunnassa elävien ihmisten kannalta. Yksitt äisten ilmiöiden 
tarkempi tutkiminen osoitt aa kuitenkin, ett ä yhteiskunnallisten 
ja taloudellisten ilmiöiden rajat ovat häilyvät. Yhteiskunnallisiksi 
katsott avien ilmiöiden ymmärtäminen edellytt ää monenlaisten 
taloudellisten tekijöiden, kuten pääomien ja hintojen, tiedosta-
mista. Vastaavasti taloudellisiksi tekijöiksi määriteltyjen ilmiöi-
den hahmott aminen vaatii ihmisten välisten vuorovaikutussuh-
teiden ja vakiintuneiden yhteiskunnallisten käytäntöjen ymmär-
tämistä. Taloudellisten ilmiöiden huomioiminen tarkentaa 
monia sosiologian yleisiä tulkintoja yhteiskunnallisista ilmiöis tä 
ja niihin liitt yvistä rakenteellisista tekijöistä.

Taloutt a tarkastelevan sosiologian tehtävä on tutkia ja nostaa 
esiin talouden monipuolisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Talous 
on sosiologille enemmän kuin vain pörssikursseja, maksukyvyn 
arviointeja tai palveluiden kustannusten laskentaa. Talouteen 
liitt yy sosiaalisia suhteita, tapoja, tott umuksia ja rakenteita, joi-
den kautt a taloudella on merkitystä koko yhteiskunnassa. Tämän 
lisäksi sosiologian tehtävänä on määritellä, milloin ja miten eri 
yhteiskunnallisia ilmiöistä arvioidaan taloudellisin kriteerein. 
Sosiologinen tulkinta taloudesta voidaan ymmärtää taloustietie-
dett ä täydentäväksi ja myös taloustiedett ä tarpeen mukaan kriti-
soivaksi näkökulmaksi.

KESKEISTÄ KIR JALLISUUTTA

Selkeän yleiskatsauksen taloussosiologiasta tarjoaa Jeff rey Hassin Economic 
Sociology. An Introduction. Suomalaista näkökulmaa erityisesti markkinoihin 
ja yksityiseen kulutukseen löytyy Kaj Ilmosen teoksesta Johan on markkinat. 
Kulutuksen sosiologista tarkastelua. Sosiologian klassikoiden ajatuksiin talou-
desta on mahdollista tutustua Risto Heiskalan ja Akseli Virtasen toimitt amissa 
teoksissa Talous ja yhteiskuntateoria I ja II.

320_Erola_&_Räsänen_2_painos.indd   59320_Erola_&_Räsänen_2_painos.indd   59 12/2/2014   3:49:44 PM12/2/2014   3:49:44 PM


