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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Instituutiot ovat viime vuosikymmeninä nousseet taloustieteen ja taloussosiologian keskeisiksi teemoiksi erilaisten uusien institutionalististen
teoriaperinteiden muodossa. Kirjallisuudessa on tapana erottaa toisistaan vanha ja uusi institutionalismi. Tutkielmassa tarkastellaan näiden
oppiaineiden uusiksi ja vanhoiksi institutionalismeiksi kutsuttujen lähestymistapojen erilaisia instituutiokäsityksiä ja niiden teoreettisia
taustaoletuksia. Tapaustutkimuksellisena esimerkkinä käytetään eri institutionalismien teoretisointeja omistusinstituutiosta, joka on erityisen
tärkeä käsittelyn kohde taloustieteen uudessa institutionalismissa. Teoriaperinteiden instituutiokäsitysten hahmottamiseen käytetään Richard
Scottin jaottelua instituutioiden regulatiivisiin, normatiivisiin ja kulttuuris-kognitiivisiin ulottuvuuksiin sekä Risto Heiskalan erottamaa neljättä,
pragmatistisen institutionalismin ulottuvuutta. Sen keskeisin edustaja taloustieteessä on Geoffrey Hodgsonin ja Erkki Kilpisen mukaan Thorstein
Veblen.
Taloustieteen ja taloussosiologian uudet institutionalismit edustavat regulatiivista instituutionäkemystä, jossa instituutiot ovat ennen kaikkea
yksilöiden toimintaa rajoittavia tekijöitä. Émile Durkheimin ja Talcott Parsonsin edustamalle lähestymistavalle ja sosiologis-vaikutteiselle
organisaatiotutkimuksen vanhalle institutionalismille instituutiot tarkoittavat yhteisön jäseniä sitovia normeja, kun taas Bergerin ja Luckmannin
fenomenologisesta sosiologiasta vaikutteita saanut organisaatiotutkimuksen uusi institutionalismi pitää instituutioita kulttuuris-kognitiivisina
merkityskehyksinä, jotka ovat toimijoille itsestäänselvyyksiä. Kaikkein laajin instituution määritelmä löytyy kuitenkin taloustieteen vanhasta
institutionalismista. Sen edustajista Veblen sai vaikutteita pragmatistisesta filosofiasta. Tutkielmassa vebleniläistä lähestymistapaa kutsutaan
habituaaliseksi institutionalismiksi, koska siinä instituutiot pohjaavat ennen kaikkea habituaaliseen toimintaan niin, että yksilöiden
habituaalistuneen toiminnan katsotaan tuottavan instituutiot, mutta toisaalta instituutiot tuottavat yksilöt, jatkuvassa produktion ja reproduktion
prosessissa.
Habituaalisen institutionalismin perspektiivistä niin sanottu laskelmoiva rationaalisuus ei luonnehdi normaalisti edes taloudellista käyttäytymistä
muuten kuin sellaisena eritystapauksena, joka aiheutuu toiminnan kriisitilanteista, joissa habituaalistunut toiminta kohtaa esteitä toiminnan
ympäristön muuttuessa. Myös kulttuuris-kognitiivisessa instituutionäkemyksessä käsitellään tapoja, mutta siinä johdetaan tiedostamattomat tavat
alun perin tietoisesta toiminnasta, mikä aiheuttaa teoreettisia ongelmia. Pragmatismissa päättely taas kulkee toiseen suuntaan niin, että tietoinen
toiminta johdetaan tavanmukaisesta toiminnasta.
Tutkielmassa selvitetään institutionalismien erilaisia taustaoletuksia ja pohditaan myös sellaisen mallin mahdollisuutta, missä eri
instituutionäkemysten vahvuudet voidaan yhdistää. Mittapuuna tällaisessa yhdistämisessä käytetään Veblenin habituaalista institutionalismia,
johon muiden institutionalismien taustaoletukset pyritään sovittamaan.
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