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1 Johdanto 

1.1 Hyvinvointia ja kehitystä mitataan  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan makrotason kehityksen ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja 

mittaamiseksi kehitettyjä mittareita ja niistä käytyä keskustelua. Varsinaisesti keskitytään 

muutoksiin, joita mittareiden ympäristömuuttujissa on tapahtunut viimeisen 

neljänkymmenen vuoden aikana. Kun yhteiskunnassa tapahtuvaa hyvinvoinnin muutosta 

halutaan muuntaa luvuiksi, joudutaan tekemään useita keskustelua herättäviä valintoja. Siksi 

myös mittareiden kohtaamaa kritiikkiä pyritään nostamaan esiin.  

 

Voidaan ajatella, että pyrittäessä tiettyyn päämäärän sen tavoittelu tulee mielekkääksi vasta, 

kun päämäärän saavuttamista ja tavoittelun tuottamia osatuloksia pystytään seuraamaan. 

Tämä on selvää etenkin yksilön asettaessa itselleen tavoitteita ja peilatessa suorituksia 

ajatuksiinsa ideaalisista tuloksista – oli kyse sitten laihdutuskuurista, gradun teosta tai 

ekologisen elämäntavan toteuttamisesta. Seuranta ja edistymisen valvonta ovat tuolloin 

sisäänkirjoitettu osa tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Mutta miten käy, kun 

päämäärän asettaminen koskettaa kokonaisia kansakuntia yhteisesti? Kun päämääränä on 

kehitys ja, kehityksen yleisen määrittelyn kautta, ihmisten elämän laadun parantaminen? 

Pyrkimättä vastaamaan siihen, miten todella käy, on todettavissa, että näidenkin tavoitteiden 

toteutumista on haasteista huolimatta pyritty seuraamaan, ja pyritään varmasti 

vastaisuudessakin. 

 

Luonteva kohdeyksikkö kehityksen seurannalle on ollut valtio ja sen rajaama yhteiskunta. 

Poliittisen päätöksenteon ja yhteiskuntien toiminnan tueksi on haluttu ja halutaan tietoa siitä, 

miten päätökset ja valinnat ovat yhteiskuntaan yleisellä tasolla vaikuttaneet. Se mikä 

kulloinkin nähdään positiiviseksi kehitykseksi ja millaisten tekijöiden koetaan vaikuttavan 

ihmisten hyvinvointiin, riippuu ajasta ja kulttuurista. Hyvän elämän määrittely on jatkuva 

prosessi, mutta se ei estä tavoitteiden asettelua tässä hetkessä.  

 

Tunnetuin tapa seurata yhteiskunnan kehittymistä makrotasolla on taloudellisen tilan 

tarkastelu. Tähän tunnetuin väline on bruttokansantuote (BKT), joka kuvaa valtion 

taloudellista aktiivisuutta tietyssä ajassa. Taloudellinen aktiivisuus tai talouskasvu ei 

kuitenkaan kerro juuri mitään laadullisesta kehityksestä tai ihmisten hyvinvoinnista. Tämä 
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tosiasia, sen rinnalla, että BKT:lla on kuitenkin hyvin keskeinen asema kehityksen 

indikaattorina, on herättänyt kriittistä keskustelua aina BKT:n käytön vakiintumisesta eli 

toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta asti. Yhtenä seurauksena näistä keskusteluista on 

syntynyt erilaisia yrityksiä mitata ja seurata kehitystä kvantitatiivisesti tilastojen avulla 

laajemmin ja BKT:a monipuolisemmin, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin näkökulmasta. 

On rakennettu niin sanottuja hyvinvoinnin ja kehityksen mittareita, jotta kehityksen 

inhimilliset ja ekologiset piirteet tulisivat paremmin esiin. Kysymys rahan ja varallisuuden 

tuomasta mahdollisesta onnesta ja hyvinvoinnista on hyvin vanha, mutta vasta viimeisen 

kuudenkymmenen vuoden aikana kysymystä ja vastauksia siihen on yritetty muotoilla 

kvantitatiiviseen muotoon (Dasgupta 1988). 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Pyrkimys mitata kehitystä ja hyvinvointia on inhimillinen seuraus ihmisten kokemukselle 

siitä, että mahdollisuudet seurata kehityksen taloudellisen osa-alueen muutosta 

kvantitatiivisesti ovat vieneet huomion kehityksen muiden tärkeiden osa-alueiden 

tarkastelulta. Toisaalta ilmiö palautuu myös siihen, että tiedon käsittely lukuina koetaan 

yleisesti selkeäksi ja vertailun mahdollistavaksi tavaksi. Hyvinvointi- ja kehitysmittareiden 

vertailu etenkin suhteessa talouden indikaattoreihin nähdään tärkeäksi, koska siten 

kehityksen eri osa-alueita voidaan arvioida rinnakkain, samalla tasolla. Siksi mittareita 

kehitettäessä on usein nähty tarpeelliseksi valita tiedon tuottamiseen tapa, jonka menetelmät 

ovat alisteisia taloustieteen menetelmille.  

 

Kehityksen mittaamisen aihe on jatkuvasti ajankohtainen. Keskusteluun on osallistunut ja 

osallistuu monia tahoja yksittäisistä tutkijoista valtioiden tutkimuslaitoksiin ja 

kansainvälisiin tahoihin, mukaan lukien YK, OECD ja Maailmanpankki. Aihe on 

kiinnostava myös, koska tällä tasolla kehitystä seurattaessa tarkasteluun valittavat tiedot 

kuvastavat paitsi tilastoteknistä kapasiteettia ja tiedon keräämisen resursseja myös, ja 

erityisesti tämän tutkimuksen kohteita ajatellen, tarkastelijan ja toisaalta aikakauden ja 

kulttuurin arvostuksia.  

 

Tarkoituksenani on tutustua erityisesti siihen historialliseen perintöön, joka nykyisenkin 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisesta käydyn keskustelun taustalla on. Koska 

hyvinvointi- ja kehitysmittareita koskeva kenttä on hyvin laaja, lähestyn aihetta 



 3  

esimerkkimittareiden avulla. On ymmärrettävää, että kun halutaan tarkastella kehitystä 

mahdollisimman monipuolisesti – talouden ohella tutkien sen sosiaalisia ja ekologisia 

piirteitä, keskustelu rönsyää mitä moninaisimpiin suuntiin. Yhden pro gradu -työn sisällä on 

mahdollista keskittyä vain pieneen osaan tätä keskustelua. Toivon kuitenkin, että tämä 

tutkielma omalta osaltaan auttaa vastaamaan siihen kysymykseen, joka mittareita 

käsiteltäessä taustalla vaikuttaa: Millaisia mahdollisuuksia mittareilla on poliittisen 

päätöksenteon ja tiedontuotannon ja -jaon apuvälineinä? Voitaisiinko niiden avulla saada 

yhteiskuntien kehityksestä paremmin esiin joitain tärkeitä kysymyksiä ja piirteitä, jotka nyt 

ovat jääneet liian vähäiselle tarkastelulle? Vaikkei näihin kysymyksiin voida tämän 

tutkimuksen avulla suoraan vastata, auttaa tutkimus ymmärtämään ominaispiirteitä, joita 

kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamiseen liittyy. Niiden tunteminen taas hyödyttää 

mittareiden mahdollisuuksien arviointia.  

 

1.3 Tutkimuskysymys ja rajaus 

Hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisesta on kirjoitettu paljon. Aineistoa on kertynyt 

erityisesti viimeisen kuudenkymmenen vuoden ajan, joka BKT:n vakiintumisesta on 

kulunut. Harvemmin on kuitenkaan tuotu yhteen 70-luvulla vallinnutta hyvinvoinnin 

määrittelyyn ja sosiaali-indikaattoreiden kehittämiseen pyrkinyttä kiivasta keskustelua sekä 

nykypäivänä käytävää lähinnä kestävän kehityksen käsitteeseen liittyvää mittaamisen ja 

määrittelyn keskustelua. Historiallinen perintö mainitaan viime aikoina ilmestyneissä 

tutkimuksissa, mutta tarkemmasta tarkastelusta tai vertailusta ei olla oltu kiinnostuneita. 

Usein kyse on tutkijan halusta kehittää yksittäistä mittaria jollain tavalla, lähinnä teknisesti, 

eteenpäin. Joitain kartoittavia julkaisuja on aiheesta myös olemassa, mutta niissäkin ollaan 

kiinnostuneita enemmän nykypäivän vaihtoehtoisista mittaustavoista kuin historiallisesta 

tarkastelusta. (esim. Ecological Economics -kausijulkaisun monet artikkelit, Bartelmus 1994 

ja 2002, Eckersley 1998, Cobb & Cobb 1994, Van Dieren 1995, Reinikainen 2003).  

 

Tässä tutkimuksessa pyritään tuomaan 70-luvun tienoilla käytyä keskustelua 

historiantutkimuksen avulla nykykeskustelun yhteyteen. Lähtökohtana on taloudellisten 

indikaattoreiden ja talouskasvun keskeistä asemaa kuvaavien mittareiden kehittyminen sekä 

niiden kohtaama kritiikki, joka ilmenee sosiaalista ja ekologista hyvinvointia kuvaamaan 

pyrkivissä mittareissa. Varsinainen tarkastelu tapahtuu neljän esimerkkimittarin kautta, jotka 

toimivat tiettyjen keskeisten sekä 70- että 90-luvun keskusteluissa esiintyneiden 
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mittariryhmien esimerkkeinä. Kyse on nimenomaan aggregaattimittareista eli mittareista, 

jotka yhdistävät erilaisista hyvinvoinnin tekijöistä saadun tiedon yhdeksi luvuksi. 

Esimerkkien osalta keskitytään erityisesti siihen, minkälaisen roolin ympäristö niissä on 

saanut. Tutkimukselle esittämäni kysymys on seuraava: 

 

- Miten ympäristö on otettu huomioon 70- ja 90-luvulla kehitetyissä hyvinvoinnin ja 

kehityksen mittareissa? 

 

Ympäristöllä tarkoitan tässä fyysistä ympäristöä, joka toimii vuorovaikutuksessa ihmisen 

kanssa. Painotus tarkastelussa on jatkumon, jonka voidaan ajatella alkavan alkuperäisestä 

luonnosta ja päätyvän ihmisen rakentamaan ympäristöön (Berninger, Tapio & Willamo 

1996, 7), alkuperäisen luonnon käsittävässä päässä Historian kuluessa ihmisen suhde 

fyysiseen ympäristöön ja merkitysten anto sille on kuitenkin muuttunut. Koska tutkimuksen 

lähtökohtana on historiallinen tarkastelu, ympäristöä ei voida valmiiksi määritellä, vaan se 

määräytyy osana tutkimuskysymykseen saatavia vastauksia. Varsinaisen 

tutkimuskysymyksen lisäksi esittelen menetelmäosiossa (luku 2.2.2) apukysymyksiä, joiden 

avulla olen tutkimusaihetta varsinaisesti lähestynyt.  

 

Tutkittaessa hyvinvoinnin ja kehityksen mittareita ja niiden suhdetta taloudelliseen 

kehitykseen on tutkimuksissa usein lähestytty aihetta teknisistä lähtökohdista, 

hyväksikäyttäen erityisesti tilastotieteen ja uusklassisen taloustieteen menetelmiä ja teorioita. 

Kun kyse on kuitenkin mittaamisen lisäksi kehityksen ja hyvinvoinnin määrittelystä, on 

perusteltua hyödyntää myös muita, laadullisen tutkimuksen sallivia lähestymistapoja, kuten 

yhteiskuntatieteitä. Historian tarkastelun avulla keskustelusta saadaan esiin puolia, jotka 

antavat yksityiskohtia laajemman pohjan mittaamisen ilmiön ja mittareiden 

mahdollisuuksien ymmärtämiselle. Teknisiä kysymyksiä käsitellään tässä tutkimuksessa 

vain sen verran kuin kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tarpeen. Samoin mittareiden 

numeerinen soveltaminen ja vertailu BKT:n kanssa rajautuvat tutkimuksesta pois. 

 

Valitut esimerkkimittarit edustavat vain pientä joukkoa hyvinvoinnin ja kehityksen 

mittaamiseksi tarjotuista ehdokkaista. Esimerkiksi keskeistä vaihtoehtoa kansantalouden 

tilinpidon laajentamiseksi ja siihen liittyvää vihreän BKT:n tai ”todellisen säästön” (Genuine 

Saving) käsitettä käsitellään vain lyhyesti. Samoin erilaiset yhden soveltuvuusalan mittarit, 
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joilla kuitenkin voidaan hyvin kuvata kehityksen suunnan eri puolia, kuten Wackernagelin ja 

Reesin (1996) luoma ekologinen jalanjälki tai YK:n soveltama HDI (Human Development 

Index), rajautuvat myös varsinaisen käsittelyn ulkopuolelle. Indikaattorisarjojen suhdetta 

mm. aggregoiviin mittareihin sivutaan lyhyesti. Lisäksi paljon kiinnostavia apuvälineitä 

kehitystä ja hyvinvointia seurattaessa jää täysin ulkopuolelle, kun keskitytään mikrotason 

sijasta makrotason kehityksen mittaamisen tarkasteluun.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne ei noudata perinteistä teoriapohjaisen tutkimusselosteen yleistä 

kaavaa, jossa teoriatausta on eriteltävissä analyysimenetelmistä ja analyysistä (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2000). Historiantutkimuksen soveltaminen tuo erityisen piirteen teorian 

asemaan osana tutkimusta. Menneisyyden monitasoisuus, joka toteutuu erinomaisesti myös 

mittareiden ja niistä käydyn keskustelun historiassa, ei houkuttele yleispätevien teorioiden 

soveltamiseen (Hietala 2001, 26). Vaikka historiantutkimuksessa on ollut myös 

teorianmuodostukseen pyrkivä lähestymistapa, myös käsitys siitä, ettei historiaa tule selittää 

vaan pyrkiä ymmärtämään, kuvaamaan ja kokoamaan yhteen, on vaikuttanut vahvana 

(Nevakivi, Hentilä & Haataja 1993, 80). Jälkimmäinen lähestymistapa on tässäkin 

tutkimuksessa läsnä. Historiallisen kontekstin erittely kirjallisuuden perusteella on toisaalta 

sekä menetelmällinen että teoreettinen ydin.  

 

Tutkimus rakentuu siten, että ensin luvussa 2 esitellään tutkimuksen kehykset; mistä 

keskeinen aineisto koostuu ja millaisin menetelmin tutkimuskysymystä on lähestytty. Luku 3 

keskittyy historiallisen kontekstin kuvaamiseen. Se käsittelee hyvinvoinnin ja kehityksen 

mittareiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä, kuten BKT:n kehittymistä, talouskasvun asemaa 

päätöksenteossa sekä talouskasvun ympäristövaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittareiden moninaista joukkoa, jossa esimerkkimittarit 

vaikuttava. Luku 3 valmistaakin varsinaisen aineiston käsittelyyn luvuissa 4 ja 5 sekä 

johtopäätösten tekemiseen. Historiallinen konteksti lähiteksteineen on olennainen osa 

tuloksien rakentumista, ja siksi esimerkkimittareita käsitellään kiinteässä yhteydessä 

edelliseen lukuun. Johtopäätöksien ja loppupohdinnan on tarkoitus luvuissa 6 ja 7 koota 

tulokset selventäen yhteen ja toisaalta tarkastella niitä myös laajemmassa yhteydessä.  
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2 Aineisto, menetelmä ja keskeiset käsitteet 

2.1 Aineiston kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostuu tieteellisten foorumien tuottamasta materiaalista. Vaikka 

keskustelun osallistujat tulevat monelta taholta, kyse on kuitenkin pääosin teollistuneiden 

valtioiden edustajista. Tämä ilmenee yleensä hyvin myös mittareiden sisällöllisissä 

valinnoissa siitäkin huolimatta, että kehitysmaiden asema kehityskysymyksistä 

keskusteltaessa on aina läsnä. Tieteellisten foorumien materiaalina käsitän tässä niin 

yksittäisten tutkijoiden yliopistoissa kuin kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, OECD:n 

tai IUCN:n (The World Conservation Union) tahoillaan tuottamat tutkimukset. Mukana 

esimerkkimittareissa on myös yhdysvaltalaisen Redefining Progress -kansalaisjärjestön työ 

Genuine Progress -mittarin luomiseksi, mutta tämäkin on osa tieteellistä keskustelua työhön 

osallistuneita tekijöitä ja kommentaattoreita sekä mittarin taustaa ajatellen. Muiden 

esimerkkimittareiden eli James Tobinin ja William Nordhausin Measure of Economic 

Welfare -mittarin (MEW), Jan Drewnowskin Level of Living -indeksin (LLI) ja Robert 

Prescott-Alleningn Wellbeing-indeksin (WI) osalta olen lukenut mittareiden kehittäjien 

tekstit sekä etsinyt mahdollisia kommentaareja erityisesti Ecological Economics -sarjasta. 

Seitsemänkymmentäluvun mittareita ajatellen kävin läpi keskeisten Review of Income and 

Wealth - ja Social Indicators Research -sarjojen silloiset julkaisut, mutta niistä ei ilmennyt 

tutkimuksen kannalta merkittäviä tietoja.  

 

Varsinaisen aineiston eli neljän tutkimuksessa esitellyn esimerkkimittarin valinnat perustuvat 

ennen kaikkea siihen, että ne edustavat omaa ryhmäänsä ja aikaansa mielenkiintoisella 

tavalla, mutta myös siihen, että niistä on ollut materiaalia saatavilla. Nämä taloudellisen 

hyvinvoinnin rahamääräiseen ja toisaalta kokonaishyvinvoinnin mittaamiseen liittyvät 

esimerkit ovat keskeisiä ajatellen mittareiden ja niistä käydyn keskustelun kehittymisen 

historiaa. MEW oli ensimmäisiä yrityksiä mitata taloudellista hyvinvointia rahamääräisenä. 

Drewnowskin työ taas oli merkittävää YK:n kehittäessä elintason käsitettä. IUCN:n kanssa 

yhteistyössä tehty Wellbeing Index (WI) sen sijaan on kiinnostavimpia kehitelmiä 

nykypäivän mittareiden joukossa, myös poikkeuksellisen seikkaperäisen esityksensä 

johdosta (Prescott-Allen 2002). Sen näkyvyys ei kuitenkaan ole samaa luokkaa kuin muiden 

esimerkkimittareiden. Tämä johtuu ehkä siitä, että WI on vasta kehitetty, mutta myös siitä, 
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että mittaria ei ole erityisesti markkinoitu (Reinikainen 2003, 38). Erilaisia vaihtoehtoja 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittareiksi on niin monta, joten on selvää, että tarkastelun olisi 

voinut tehdä perustellusti käyttämällä muitakin esimerkkejä. 

 

2.2 Historiantutkimuksen soveltaminen  

Historiantutkija tuottaa menneisyydestä tietoa, jotta nykyisyydestä tulisi ymmärrettävämpi ja 

tutumpi. Toisin sanoen hän tarkastelee nykyisyyttä menneisyyden kautta. Toisaalta hän tekee 

sen nykyajan välinein, mistä seuraa, että historia on aina osin kirjoittajansa näköistä. 

Aiheenvalinta ja tavat lähestyä aihetta kumpuavat tutkijan omasta kokemusmaailmasta. 

(Autio, Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2001, 10-11.) Historioitsijan tuleekin tavoittaa 

tutkimuskohteensa sekä sen historiallisessa yhteydessä että omien aikalaistensa ajattelun 

ehdoilla (Kalela 1993, 25). Tämä on hyvä muistaa tutkimuksen lähtökohtien ja omien 

ennakkonäkemysten toteamiseksi, jalostamiseksi ja kontrolloimiseksi. Nykyisyyden vaikutus 

ei kuitenkaan tarkoita anakronismia, vaan ensisijaista on historiallisten tapahtumien 

oikeudenmukainen kuvaus. (Kalela 2000.) Tässä tutkimuksessa historiantutkimukseen 

pohjautuva analyysi antaa mahdollisuuden tarkastella mittareita taustaansa vasten tarjoten 

ymmärryksen välineitä, jotka teknisistä lähtökohdista lähestyttäessä eivät olisi mahdollisia. 

 

Historiantutkimuksen soveltaminen tässä tutkielmassa sisältää monia erityispiirteitä. 

Tarkastelukohde on ensinnäkin vahvasti lähihistoriasta peräisin. Aineistoa on tarjolla hyvin 

paljon, joten yhden tutkielman puitteissa pystytään omaksumaan siitä vain pieni osa. 

Toiseksi aihealue ei itsessään rajaudu kovinkaan tarkasti temaattisesti tai ajallisesti. 

Mittareita on kehitetty usean vuosikymmenen ajan, ja keskustelu, joka ulottuu tähän päivään 

asti, liikkuu taloudellisen aktiivisuuden ja yksilön onnellisuuden tutkimisen välissä monilla 

eri tasoilla. Aiheen tutkiminen vaatii siten merkittäviä valintoja rajauksen suhteen. 

 

Tutkijan kokemusmaailman vaikutus aiheenvalintaan ja lähestymistapaan ilmenee tässä 

tutkimuksessa siinä, että mittareiden ympäristömuuttujien käsittely on nostettu tarkastelun 

keskiöön. 70-luvulla oltiin vasta heräämässä ympäristöongelmiin ja siten silloin tuotettuihin 

mittareihin ja niihin liittyvään keskusteluun sisältyy monia tärkeitä teemoja, joiden voidaan 

nähdä olevan keskeisemmällä sijalla kuin ympäristö. Ympäristötekijöiden tarkastelu on 

kuitenkin mielenkiintoinen tapa lähestyä mittareista käydyn keskustelun jatkumoa 70-luvulta 
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tähän päivään. Ympäristöongelmat olivat joka tapauksessa läsnä myös 70-luvun 

keskustelussa. 

 

Käytännössä historiallisten tapahtumien oikeudenmukaiseen kuvaukseen pyrkiminen ja 

historiantutkiminen ovat ennen kaikkea ”olemassa olevan, historiaa koskevan tiedon 

kriittistä arvioimista” (Kalela 2000, 71). Perinteisenä historiantutkimuksen menetelmänä 

onkin ollut lähinnä lähdekritiikki. Historiantutkimuksen prosessia kuvaa lähteiden kriittisen 

analysoinnin lisäksi lähteiden perusteella tehtävä päättely, jonka pätevyydestä riippuen 

tutkimuskohteen ja siitä tehdyn kuvauksen suhde on uskottava (Kalela 1993, 244). Voidaan 

sanoa, että historioitsija etsii aineistosta ja tutkittavista ilmiöistä rakennekokonaisuuksia. 

Rakennekokonaisuuksien löytymiseksi on kysyttävä, mitä itse ilmiöiden rinnalla tapahtui ja 

mitä tapahtui niitä ennen ja niiden jälkeen. Näiden kysymysten avulla ilmiöitä yhdistävät 

piirteet ja niiden rakentamat kokonaisuudet on mahdollista saada esiin. (Kalela 1976, 26-28; 

Kalela 2000, 47.) 

 

Myös hyvinvointi- ja kehitysmittareiden ja niiden ympäristömuuttujien tarkastelussa on 

selvää, että mittaamisen ilmiön hahmottamiseksi on otettava huomioon tekstien konteksti 

kuten myös niiden lähitekstit. Marwick haluaa määrittää historiallisen kontekstin käsitteen 

tarkemmin, toisin sanoen selittää sen auki koskemaan ”sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia ja 

kulttuurisia olosuhteita, jotka vallitsevat tarkasteltavan historiallisen ilmiön yhteiskunnassa.” 

(Marwick 1989, 10).  Käytännössä tähän erittelyyn ei ehkä voida kuitenkaan kovin 

eksplisiittisesti vastata. Tärkeää olisi silti saada ymmärrys niistä olennaisista taustoista, jotka 

tekstin sisältöön ja syntyyn ovat vaikuttaneet. Haasteita asettaa historiallisen kontekstin 

ymmärtäminen juuri sen oman ajan ilmentymänä. Tähän liittyy läheisesti tarve määritellä 

käytetyt käsitteet oikeudenmukaisesti ajan ehdoilla, välttäen anakronismia. Aika vaikuttaa 

sekä ilmiöihin, niistä puhumisen tapoihin että ymmärtämisen välineisiin, eli käsitteisiin. 

Ilmiöiden tarkastelu ja vertailu ajassa ja paikassa tehdään käsitteiden määrittelyn kautta 

mahdolliseksi. (Hietala 2001, 25.) 

 

2.2.1 Aatehistoria ja systemaattinen tekstinanalyysi 

Läheisimmin tutkimusaihe ja kysymyksenasettelu liittyvät historiantutkimuksessa 

aatehistoriaan ja siinä erityisesti tieteenhistorian osa-alueeseen. Vaikka aatehistoria onkin 

perinteisesti keskittynyt individualisoivaan tapahtumahistorian tutkimukseen (Nevakivi 
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1993, s. 79), voidaan sen sanoa pyrkivän laajemmin tutkimaan ”asioiden käsittämistä 

tulkitsemalla asioille annettuja merkityksiä. Aatehistorian tehtävänä on siten asioiden 

käsittämisen käsittäminen ja asioille annettujen merkitysten ymmärtäminen.” (Hyrkkästä 

lainaten Pakkasvirta 2003). Tässä tutkimuksessa asioilla viitataan juuri hyvinvoinnin ja 

kehityksen, sekä ympäristön, ymmärtämiseen tietyn menetelmän ja lähestymistavan eli 

mittaamisen puitteissa. Tarkoitus ei ole ainoastaan todeta, että asioita, ideoita ja aatteita oli ja 

on, vaan myös selvittää, miten asiat käsitettiin ja miten niiden merkitykset tulkittiin.  

 

Myös tieteenhistorian piirissä on siirrytty osin realistisen kuvaamisen menetelmistä kohti 

tieteellisen tiedon konstruktivistisista lähtökohdista nousevaa käsittelyä, joka pyrkii 

ymmärtämään tiedettä osana inhimillistä kulttuuria, osana sen historiallista kontekstia. Kun 

1800-luvulla suuri joukko tieteentutkijoita ja -historioitsijoita uskoi vielä tiedon ja tieteen 

lisääntyvän ja kehittyvän vääjäämättä ennalta määrätyn ja luonnollisen kehityksen 

seurauksena, sekä tiedon pohjautuvan empiirisiin kokemuksiin, 1900-luvun loppupuolen 

tieteen historiallinen käsittely perustuu pikemminkin näkemykseen tiedon epälineaarisesta ja 

muuttuvasta luonteesta, jota tulee tarkastella ja ymmärtää sen omilla ehdoilla, paikallisiin 

resursseihin ja kulttuuriin perustuvana ilmiönä. (Golinski 1998.)  

 

Edellä mainitut tavat toteuttaa historiantutkimusta ja käsitellä tietoa ovat yhteneviä 

tekstinanalyysiin, joka pohjautuu hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Myös siinä itse tekstin 

ohella merkittäviä tekijöitä ovat tekstin yhteydet sen tuottamisen aikaan ja lähiteksteihin. 

Vaikka kyse ei ole tekstin piilomerkitysten etsimisestä, rekonstruktio, joka on myös historian 

oikeudenmukaisen kuvauksen vaatimus, edellyttää näiden tekijöiden huomioimista. (Nurmi, 

luettu 3/2004; Kalela 2000, 55.) Systemaattista tekstinanalyysiä olen soveltanut tässä lähinnä 

luokiteltavien ominaisuuksien etsimiseen. Luokittelu on tarpeen, jotta mittarikeskustelun 

moninaiset polut asettuisivat johonkin järjestykseen. Sen avulla myös mittareiden sisältö 

avautuu helpommin ymmärrettäväksi.  

 

2.2.2 Menetelmän systematisointiin liittyvät kysymykset 

Tavoitteenani on kriittisesti arvioituihin teksteihin tukeutumalla luoda kuva hyvinvoinnin ja 

kehityksen mittareiden ympäristömuuttujista. Tämä tapahtuu etsimällä 

ympäristökeskusteluun liittyviä ominaispiirteitä ja analysoimalla niitä kontekstissaan. 

Sovellan edellä mainittuja historiantutkimuksen piirteitä kysyessäni aineistolta alla olevia 
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kysymyksiä. Kysymykset toimivat varsinaisen tutkimuskysymyksen apukysymyksinä, 

systematisoiden menetelmän soveltamista.  

 

– Minkälaisessa historiallisessa keskusteluympäristössä tutkittava teksti on syntynyt? 

– Mitä keskustelussa tapahtui tekstin syntymisen jälkeen ja sitä ennen? 

– Ketkä osallistuvat keskusteluun? Millaisia heidän tieteelliset taustansa ovat? 

– Mitkä ympäristömuuttujat sisällytetään mittariin? 

– Miten ympäristömuuttujat suhteutetaan muihin muuttujiin? 

– Mikä on esiteltyjen mittareiden suhde aikaisempiin mittareihin kuten BKT:een?  

– Miten mittareita ja niiden ominaispiirteitä puolustetaan tai kritisoidaan?  

– Mikä on mittarin suhde mittaustapaan ja mittayksikköön? 

 

2.3 Keskeiset käsitteet 

Hyvinvoinnin ja kehityksen mittaaminen on hyvin spesifi ja rajattu ala siitäkin huolimatta, 

että sen voidaan sanoa käsittävän kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tästä seuraa, että 

keskustelu aiheesta sisältää käsitteitä, jotka on tunnettava ennen kuin keskustelua pystyy 

seuraamaan. Koska on kyse jatkuvasti muuttuvasta ja laaja-alaisesta keskustelusta, osa 

keskeisistä käsitteistä määrittyy ja muovautuu myös keskustelijan omaehtoisessa 

määrittelyssä aina osin uudelleen.  

 

Itse asiassa jo niputtamalla hyvinvoinnin ja kehityksen rinnakkaisiksi käsitteiksi mittareita 

käsiteltäessä olen tehnyt määrittelyä ja valintoja, jotka kaipaavat selitystä. Lisäksi on 

muutamia muita käsitteitä, jotka selittämällä tutkimusta on helpompi seurata. 

Kokonaishyvinvointimittarin sekä taloudellisen hyvinvoinnin käsitteet tarkentuvat lisäksi 

varsinaisen aineiston käsittelyssä kappaleissa neljä ja viisi.  

 

Hyvinvointi ja kehitys. Hyvinvoinnin määrittelystä käytiin laajaa keskustelua 60- ja 70-
luvulla. Kehityksen käsite taas on mittareihin liittyvässä keskustelussa läsnä erityisesti 
kestävän kehityksen käsitteeseen liittyen. Koska tarkastelen mittareita sekä 70-luvun että 
nykypäivän keskustelun kautta, puhun hyvinvoinnista ja kehityksestä yhtä aikaa. Myönteisen 
kehityksen voidaan ajatella pitävän sisällään ihmisen hyvinvoinnin, ja toisaalta inhimillinen 
hyvinvointi yhteiskunnan tasolla tarkasteltuna on positiivisen kehityksen ilmentymä. 
Kehitystä ja hyvinvointia tavoitellaan yhtä aikaa. Siten, vaikka yksittäinen mittari ja sen 
luoja viittaisivat vain esimerkiksi hyvinvointikeskusteluun tai vain kestävän kehityksen 
määrittelyyn, sekä myönteisen kehityksen että ihmisen hyvinvoinnin ajatus on läsnä. 
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Suomalaista hyvinvoinnin käsitettä englannissa vastaa sekä ”wellbeing” että ”welfare”. 
Kehityksen vastine englanniksi on tässä tapauksessa lähinnä ”progress”.  
 

Indikaattori/Mittari. Indikaattori määritellään yleisesti osoittimeksi. Se välittää tietoa 
ilmiöstä tai asiasta, jota ei suoraan yksiselitteisesti pystytä ilmaisemaan. Kuume indikoi 
sairautta, rikkidioksidipäästöt ilmanlaatua ja inflaatio talouden tilaa. Tässä työssä erotan 
indikaattorin mittarista siten, että indikaattori ilmaisee yhtä asiaa kerrallaan, kun mittari taas 
yhdistää näitä tietoja yhdeksi luvuksi. Mittari on käytännössä siten sama asia kuin indeksi. 
Riippuen soveltamisalasta mittari voi rakentua hyvinkin monitasoisen aggregoinnin kautta. 
Indikaattoreita on mahdollista yhdistää myös erillisinä sarjaksi yhteisen kehikon alle, kuten 
esimerkiksi kestävän kehityksen indikaattorisarjoissa on kyse.  
 
Makrotaso. Makrotason mittarit keskittyvät mittaamaan kansallisen tason tietoa. Siten 
esimerkiksi kunta- tai yritystaso rajautuu pois.   
 
Kansantulo/Kansantuote. Käytän sekä kansantulon että kansantuotteen käsitteitä 
rinnakkain. Ne ovat erilaisia talouden indikaattoreita, mutta kuitenkin historialtaankin niin 
läheisiä, että ne tässä käyttöyhteydessä viestivät samasta asiasta. Käytön valinta riippuu 
lähinnä siitä, kumpaa termiä käsiteltävän tekstin kirjoittaja on itse käyttänyt.  
 

Kokonaishyvinvointimittari. Tätä käsitettä käytän silloin, kun mittareiden kehittäjät ovat 
itse viitanneet mittarinsa soveltuvan hyvinvoinnin mittaamiseen yleisesti, ja kun mittari on 
siten yhdistelmä erilaisia hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä. Käsitteen käyttö eroaa etenkin 70-
luvun osalta Reinikaisen ja Walleniuksien (2003) nykyajan ympäristötiedon kiteyttämisestä 
tehdyn selvityksen kokonaishyvinvointi-indeksin käsitteen käytöstä. He viittaavat sillä 
kestävän kehityksen kolmen eri osa-alueen yhtäaikaiseen huomioimiseen. Tämä ei toisaalta 
ole 70-luvun mittareita ajatellen edes mahdollista, koska kestävän kehityksen käsite 
määrittelyneineen ja osa-alueineen ei ollut vielä tunnettu. 
 
 
 
 

3 Kansantalouden ja kehityksen mittaaminen, 
talouskasvu ja kasvun vaikutukset  

 

3.1 Kansantalouden seurannan kehittyminen ja BKT 

Kansantalouden seurannan pitkä historia alkaa kansantulon erilaisista arvioinneista. Työ oli 

pitkään vain yksittäisten tutkijoiden omaehtoisen kiinnostuksen varassa. Ensimmäisiksi 

kansantulon laskijoiksi nimetään 1600-luvun lopulla vaikuttaneet englantilaiset: ns. 

poliittisen aritmetiikan kehittäjä Sir William Petty sekä Gregory King ja Ranskassa Pierre de 

Boisguillebert sekä 1700-luvun puolivälistä Francois Quesnay ja hänen tuottamansa Tableau 

Economique, joka kuitenkin keskittyi ranskalaisten fysiokraattien perinteen mukaisesti vain 
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maatalouden tuottaman tulon mittaamiseen. (esim. Studenski 1958, s. 11-16; Kendrick 1996; 

Comim 2001.) 

 

Talouden kehittymistä makrotasolla on siis pyritty seuraamaan jo satoja vuosia, sekä 

kansallisten että kansainvälisten syiden takia. Kiinnostuksen ovat herättäneet etenkin 

taloudellisesti epävarmat aikakaudet, jotka ovat usein maailmanhistoriassa sodankäynnin 

seurausta. On pitänyt tietää, minkälaisia resursseja sekä sotaan että sitä seuraavaan rauhan 

aikaan on käytettävissä. Myös kansantalouksien kansainvälinen vertailu oli tässä yhteydessä 

kiinnostavaa, kuten Englannin ja Ranskan kohdalla 1600-luvulla, kun sodan aikana arvioitiin 

vastustajan taloudellista kapasiteettia suhteessa omaan. (Studenski 1958.) 

 

Studenskin mukaan muita perusteita kansantulon laskentaan on poliittisten suhdanteiden ja 

yleisen talous- ja tilastotieteen kehittymisen lisäksi ollut yksittäisten tutkijoiden 

omakohtainen kiinnostus asiaan sekä halu vaikuttaa maidensa talous- ja rahapolitiikkaan 

esim. verotuksen kehittämiseksi. Myöhemmin myös valtion aseman vahvistuminen 

kansantalouden ylimpänä ohjaajana lisäsi tarvetta ja siten myös resursseja tarkastella 

kansantaloudessa tapahtuvia muutoksia. (em.) 

 

Muutos tutkijoiden halussa vaikuttaa laskennan tuloksilla politiikkaan tapahtui vasta 1900-

luvun alussa. Tämän jälkeen kansantulon arvioihin liittyvien sosiaalisten, taloudellisten ja 

poliittisten vaatimusten esiin nostaminen jätettiin muiden vastuulle. (Studenski 1958, 143.) 

Toisaalta Pettyn aikalaisten poliittisen aritmetiikan, jonka tarkoituksena oli määritelmän 

mukaan tuottaa tilastollisen numerotiedon avulla päätelmiä hallinnon avuksi (Alasuutari 

2001), voidaan todeta olevan edelleen vahvasti läsnä monipuolistuneen kansantalouden 

tilinpidon laskennassa. Poliittisen aritmetiikan käsitettä ei ehkä enää käytetä, ja toisaalta 

kansantalouden tilinpito on vakiintunut jo hyvin itsenäiseksi instituutioksi, mutta 

vakiintuminenkin on tapahtunut valtioiden tukemana. Taustalla on edelleen päättäjien tarve 

tietää talouden muutoksista, jotta poliittisia päätöksiä voitaisiin perustella ja niiden 

vaikutuksia seurata. 

 

Pitkään, kahden vuosisadan ajan, makrotason taloudellisen kehityksen mittaaminen perustui 

juuri kansantulon laskennan kehittämiseen. Vaikka tilastot ovat siitä kehittyneet huimasti, 

teoreettinen ja metodologinen perusta vahvistunut aivan toiseksi ja laskenta muuttunut 

systemaattiseksi sekä laajentunut käsittämään eksponentiaalisen määrän muutakin tietoa, 
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ovat kansantulo ja kansantuote edelleen säilyttäneet paikkansa taloudellisen muutoksen 

keskeisimpinä ja tunnetuimpina indikaattorina (esim. Ekins & Max-Neef 1992). 

 

3.1.1 Kohti nykyistä BKT:a 

Systemaattisempaan kansantalouden seurantaan ja laskennan kehittämiseen ryhdyttiin vasta 

1930-luvun Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Syvä lama, sitä pohjustanut ensimmäinen 

maailmansota taloudellisine ja sosiaalisine vaurioineen ja seuraavan sodan uhka johtivat taas 

kerran pohtimaan talouden kestävyyttä. Tällä kertaa kiinnostus kansantulon laskemiseen 

kasvoi niin suureksi, että se yhdisti tutkijoita eri tahoilta, ja yksityisten instituuttien 

panostuksen jälkeen kansantulon estimaatteja ja aikasarjoja alettiin tuottaa vähitellen myös 

virallisesti. (esim. Studenski 1958; Hjerppe ja Kaartinen 1982.) 

 

Kun vuonna 1918 kolmellatoista valtiolla oli virallinen kansantulon arvio, vuonna 1955 

kansantulo laskettiin virallisesti jo 80 maassa (Studenski 1958, 151). Toisen maailmansodan 

aikainen taloussuunnittelu perustui vahvasti erilaisille kansantulon ja -tuotannon 

estimaateille. Kiinnostus tilinpitoon ja tilastojen kehittämiseen säilyi myös sodan jälkeen. 

Kansantalouden seurannan virallistuminen oli seurausta myös siirtymisestä 1900-luvun alun 

laissez faire -talouspolitiikasta kohti keynesiläisen teorian mukaista taloushallintoa. Sotien ja 

laman jälkeen valtioilta vaadittiin erityisen vahvaa roolia jälleenrakennuksessa, mikä taas 

edellytti hyviä välineitä, joiden avulla perustella ja tarkkailla päätöksien toteutumista ja 

vaikutuksia. (esim. Hjerppe ja Kaartinen 1982, Kohli 2001, England 1998) 

 

YK:llä on ollut merkittävin rooli kansantulon laskennan ja myöhemmin kansantalouden 

tilinpidon maailmanlaajuisessa käyttöönotossa ja mittaustapojen yhtenäistämisessä. 

Kansainvälisesti yhtenevää järjestelmää alettiin kehittää Kansainliitossa vuonna 1945 

englantilaisen taloustieteilijän Richard Stonen johdolla. Vuonna 1953 julkaistiin 

ensimmäinen opas kansallisen tilinpidon ohjeista. YK antoi ja antaa edelleen myös 

käytännön apua valtioille, jotta niiden tilastonkeruu kehittyisi. Sodan jälkeen se velvoitti 

jäsenvaltioita laskentaan myös siten, että rahallisten avustuksien jakoperusteet tehtiin 

kansantuloarvioiden perusteella. (Studenski 1958, 155.) Samoin Yhdysvalloilta saatu nk. 

Marshall-apu oli sidottu uusien kansantalouden tilinpitomallien raportointiin. OECD:llä ja 

sen edeltäjällä, vuonna 1949 perustetulla OEEC:llä, oli myös tärkeä osa tilinpitojärjestelmän 
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yhtenäistäjänä mm. juuri Marshall-raporttien sisällön ohjeistamisen kautta. (Van Dieren 

1995, Comim 2001.) 

 

Valtioiden ottaessa vastuuta kansantalouden estimaattien kehittämisestä tiedon määrän 

kasvamisen lisäksi myös laatu parani ja laskenta monipuolistui sekä teknisesti että 

sisällöllisesti. Kun yksittäiset tutkijat olivat 1900-luvulle asti joutuneet keskittymään 

kansantalouden tilan arviointiin pääosin vain yleisten tuotannon tai tulojen arvioiden avulla, 

oli nyt mahdollista alkaa kiinnittää enemmän huomioita muihinkin makrotaloudellisiin 

indikaattoreihin. Tutkittiin mm. kulutuksen ja säästämisen suhdetta, pääoman muodostusta, 

tuottavuuden muutosta sekä työllisyyden ja julkisen kulutuksen muutosta suhteessa 

kansantuloon. (Studenski 1958, 151.) 

 

Comimin mukaan englantilainen kansantulon laskennan kehittäjä Colin Clark oli 

ensimmäinen, joka käytti termiä bruttokansantulo. Tämä tapahtui vuonna 1937. (Comim 

2001, 215.) Erityisesti toisen maailmansodan aikana julkisen kulutuksen lisääntyessä kasvoi 

kiinnostus myös kokonaiskulutuksen laskemiseen tulojen rinnalla. Nähtiin, että kulutus oli 

yhtä merkittävä tekijä kansantaloudessa kuin tulotkin. Tämä johti hallitusten budjettien 

tilinpidossa käytetyn kahdensuuntaisen tilinpidon (double-entry) soveltamiseen koko 

kansantalouden osalta. Kansantulo ja ”kansankulutus” (national expenditure) yhdistettiin 

yhdeksi kansantalouden tiliksi. (Studenski 1958, 153.) Tästä oli enää lyhyt matka nykyiseen 

bruttokansantuotteeseen, joka voidaan laskea niin tuotannontekijätuloina, tuotannon 

lisäarvona kuin kulutuksen ja investointien kautta (Begg 2000, 333-345).  

 

Ennen kuin BKT:n laskentaa päästiin yhtenäistämään, valmisteluja tehtiin ja keskusteluja 

käytiin paljon. Tavallaan tätä keskustelua käydään monin osin vieläkin. Kansantalouden 

aktiivisuuden kaksisuuntainen laskenta niin, että tiiviisti toisiinsa liittyvät indikaattorit kuten 

tulot ja kulutus antaisivat yhtenevät tulokset, oli sekä Yhdysvalloissa Wassily Leontiefin ja 

Simon Kuznetsin että Englannissa Stonen, James Meaden ja J. M. Keynesin, kansantalouden 

laskentaan 1930- ja 1940-luvulla keskeisesti vaikuttaneiden henkilöiden yhteinen tavoite. 

(Kendrick 1995, Kohli 2001.) Muuten sekä teknisissä että sisällöllisissä lähestymistavoissa 

oli kuitenkin vielä paljon eroja.  

 

Kun Yhdysvalloissa kauppaministeriön johdolla kansantuotteen laskennasta pyrittiin 

tekemään yhdenmukainen ja määrittelemään tarvittavat laskennan kriteerit etukäteen, Stone 
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edusti vahvasti näkemystä, jonka mukaan kansantuote tulisi laskea sen käyttäjien 

kiinnostusta seuraten. Näin kansantulon tai -tuotteen määrittelylle ei olisi yhtä oikeaa tapaa 

vaan se määräytyisi aina käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Tällöin kysymykseen tulisi mm. 

käytetäänkö laskennassa markkina- vai tuottajahintoja, miten julkinen kulutus tulisi 

huomioida, miltä osin kotitalouksien taloudellinen toiminta laskettaisiin mukaan ja kuinka 

pääoman kuluminen voitaisiin sisällyttää laskentaan sekä miten estimaattien luotettavuus 

yleensä tulisi laskea. (Comim 2001, 219-221.) Erilaisia menetelmiä 40-luvun lopun 

keskustelussa taloudellisen kokonaistuotannon laskemiseksi olivat mm. panos-

tuotostilinpidon matriisit ja sosiaalitileiksi (social accounts) kutsutut sektoreittain lasketut 

tuotannon tilit (Studenski 1958, 154-155). 

 

YK:n opas vuonna 1953 toi kuitenkin tarvittua yhtenäisyyttä kansantalouden tilinpitoon 

(SNA= System of National Accounts). Ohjeistus pyrki vielä tuolloin yksinkertaisuuteen ja 

siinä käsiteltiin ainoastaan kuuden eri tilin avulla tärkeimpiä indikaattoreita kuten tuotantoa, 

kulutusta, pääoman muodostusta sekä taloussuhteita ulkomaiden kanssa. Monipuolisemmalle 

talouden seurannalle oli kuitenkin jo tuolloin tarvetta, ja kokeilujakin siihen suuntaan oli 

tehty. Vuonna 1968 YK:n ohjeistus vihdoin uudistettiinkin ja uusi versio sisälsi ohjeita myös 

panos-tuotos matriisitaulukoinnista, rahoitusvirtojen laskennasta, taseiden ja varallisuuden 

laskennasta, julkisen sektorin tulonsiirtojen huomioimisesta sekä yleensä aineiston 

laskemisesta kiintein eikä nimellisin hinnoin kuten aiemmin oli tehty. Näiden tietojen oli 

nimenomaan tarkoitus löytyä valtioiden osalta yksistä kansista, jotta tilinpito olisi kattava. 

(Kendrick 1995, 10-11.) Seuraavan kerran uudistuksia kansantalouden tilinpitojärjestelmään 

tarvittiin vasta vuonna 1993. 

 

3.2 Talouskasvun keskeisyys kehityksen mittaamisessa ja sen 
kritiikki 

3.2.1 Talouskasvuajattelu talousteorioissa 

Vaikka taloudellinen kehitys kansallisella tasolla ja kansan varallisuus olivat tuttuja 

tavoitteita jo 1600-luvun merkantilismin aikaan (Greenfield 2001), ja niitä kuten 

taloudellisen kasvun käsitettä käsiteltiin sen ajan Locken ja Hobbesin kaltaisten filosofien 

keskusteluissa (Van Dieren 1995), tieteen muodossa taloustiede kehittyi tukemaan 

talouskasvun politiikkaa vasta paljon myöhemmin. Kun vielä vuonna 1949 Evsey Domar, 

tunnettu talouskasvuteoreetikko, saattoi todeta, että talouskasvun määrää ja nopeutta 
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käsiteltiin harvoin talousteorioissa, on 50-lukua oikeutettua kutsua vanhan tasapaino-

talousteorian (stationary state) syrjäyttämisen vuosikymmeneksi. Talouskasvun esiinmarssi 

talousteorian keskeisimmäksi osaksi ja toisaalta vakavaksi poliittiseksi tavoitteeksi tapahtui 

siis vasta toisen maailmansodan jälkeen, samoihin aikoihin kansantuotteen mittaamisen 

vakiinnuttamisen kanssa (Sen 1970; Mishan 1977.) Kuusikymmentäluvun alussa 

talouskasvun voidaan jo sanoa olleen ”kuumin taloustutkimuksen aihe sekä keskeinen 

hallitusten poliittisen työn tavoite.” (Nordhaus & Tobin 1973, 509-510).   

 

Talouskasvuteoriat syrjäyttivät teoriat tasapainoiseen tilaan pyrkivästä kansantaloudesta. 

Teknologisesta kehityksestä ja väestön eli työvoiman kasvusta tuli merkittäviä kasvuteorian 

elementtejä sen sijaan, että ne olisi nähty ulkopuolelta tulevina shokkeina, joiden 

vaikutuksista tuli selvitä ”tasapainoiseen” talouden tilaan pyrittäessä. Kasvava 

tuotantopotentiaali otettiin itseisarvoisena taloudellisena ilmiönä ja kasvupolitiikka pyrki sen 

kasvattamiseen, ei vain kokonaiskysynnän lisäämiseen kasvavaa tuotantoa varten, kuten 

aiemmin nähtiin tarpeelliseksi. Samoin lamaa ei enää tarkasteltu kokonaistuotannon laskuna 

vaan toteutuneen tuotannon ja kasvavan tuotantopotentiaalin välisen eron laajenemisena. 

(Tobin & Nordhaus 1973.) 

 

Uudenlainen talousteoreettinen ajattelu yhdistyi muutoksiin, joita taloustieteessä tuolloin 

muutoinkin tapahtui. Vuosisadan vaihteessa valtavirran poliittinen taloustiede oli 

muuttumassa kohti yksilön utiliteetin tutkimista ja perinteinen tilastollinen kuvailu 

menetelmänä väistymässä matemaattisten analyysimenetelmien tieltä. Koulukunnat, jotka 

vetosivat induktiivisen päättelyn ja tiedon keruun puolesta saivat rinnalleen ja vastaansa 

deduktion ja mallinnuksen hyödyntäjät (Blaug 1986). Uusklassinen matemaattinen 

lähestymistapa taloustutkimuksessa vahvistui merkittävästi etenkin 1930- ja 1940-luvulla. 

Muutoksista huolimatta valtion ja hallinnon rooli talouden tutkimusmenetelmien 

hyödyntämisessä pysyi edelleen keskeisenä. (Porter 2001, 16-19.)  

 

Mikä sitten varsinaisesti toi jatkuvan talouskasvun vaatimuksen taloustieteen teorioiden sekä 

talouspoliittisen toiminnan eturintamaan? Yksiselitteistä vastausta ei kirjallisuudesta helposti 

löydy. Koska varallisuuden lisääminen ja niukkuuden torjunta kasvavan tuotannon avulla 

ovat teemoja, jotka ovat olleet läsnä yhteisöjen ja yhteiskuntien taloutta koskevassa 

keskustelussa jo vuosisatoja ja jotka toisaalta ovat käsitteinä ja ilmiöinä yhteneviä myös 
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nykyisten talouskasvuteorioiden kanssa, on vaikea rajata syitä, jotka aikaansaivat edellä 

mainittuja muutoksia talousteoreettisessa ajattelussa.  

 

Aihetta voidaan lähestyä laajemmasta näkökulmasta pohtien kehitysteoreettisen ajattelun 

muutoksia: Miten kehitys, ja taloudellisen kehityksen osuus siinä, on määritelty? Presidentti 

Trumanin vuoden 1949 virkaanastujaispuheeseen yhdistetty kehityskäsitteen nousu ja uusi 

määrittely perustuivat tuolloin pitkälti kasvavaan tuotantoon ja yhteiskuntien taloudelliseen 

vahvistamiseen (Rist 1997). Toisaalta asiaa voidaan tarkastella keskitetymmin taloustieteen 

historian kautta ja etsiä vaikutteita talouskasvuajattelun vahvistumiseen taloustieteen 

lähestymistavoissa tapahtuneiden muutoksien takaa.  

 

Talouskasvun keskeisyyttä politiikassa voi selittää niin yhteiskunnassa vallitsevalla 

niukkuuden pelolla kuin motivaatiolla ja tarpeilla osallistua kansainväliseen kilpailuun ja 

turvallisuuden parantamiseen (Galbraith 1958, Van Dieren 1995, Greenfeld 2001). Toisaalta 

esim. Greenfeld (2001) on tutkinut modernin ajan yhteiskuntien kehittymistä ”talouden 

sivilisaatioiksi” ja syitä tähän, ja selvittänyt esimerkein, että merkittävin edellytys 

yhteiskunnan suuntautumiselle kohti talouskasvua on ollut ja on edelleen nationalismi. 

Motivaation pyrkiä talouskasvua kohti tuottaa erityisesti ns. individualistinen nationalismi. 

Yksilöistä muodostuva yhtenäisyyteen ja arvostukseen pyrkivä, riippumaton kansakunta 

tavoittelee sisäänkirjoitettuna toimintonaan talouskasvua kilpailun avulla. Lisäksi tarvitaan 

kuitenkin puhdas motivaatio osallistua kilpailuun ja talouskasvun tavoitteluun. Toinen 

olennainen Greenfeldin viesti onkin, että talouskasvua ei saa pitää ennalta määrättynä, 

universaalina, joidenkin tiettyjen taloudellisten muuttujien kehityksen aiheuttamana 

väistämättömän seurauksena, vaan se on tulosta erillisistä historiallisista tapahtumista kuten 

nationalismikin. (Greenfeld 2001, 473-475.) Nationalismin ja poliittisen priorisoinnin 

merkitystä korosti myös Rostow kuvatessaan yhteiskuntien viittä kehitysvaihetta kohti 

talouskasvua (Rostow 1960).  

 

Amartya Sen viittaa kuitenkin myös lyhyen aikavälin konkreettisiin syihin, jotka johtivat 

talouskasvuteorioiden aluevaltaukseen taloustieteessä. Sen toteaa, että maailmansotien 

jälkeinen jälleenrakennus vaati sellaista taloudellista kehittymistä asettaen sille samalla 

suuria haasteita, että taloustieteilijöiden selvityksiä talouskasvusta kuunneltiin mielellään. 

(Sen 1970, 9.) Toisaalta konkreettinen esimerkki on myös Greenfeldinkin esiin tuoman 

kansainvälisen kilpailun toteutuminen sotien jälkeisessä maailmassa. Sosialistisen ja 
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kapitalistisen järjestelmän välinen kilpa yhteiskuntajärjestelmän herruudesta piti yllä 

talouskasvunkin kilpailuvaatimusta. (Sauvy 1973, 60; Sen 1970, 9.) 

 

Yhtäkaikki, talouskasvuajattelu on ollut maailmansotien jälkeen niin vahvasti läsnä 

taloustieteellisessä ja -poliittisessa sekä kehityspoliittisessa ajattelussa, että se on muuttanut 

yhteiskuntapoliittista ajattelua laajemminkin. Se on antanut aiheen esittää kysymyksen, 

määritelläänkö makrotason kehitys vain taloudellisena kehityksenä vai monipuolisemmalla 

tavalla (esim. Todaro 2000).  

 

3.2.2 Talouskasvun mittaaminen 

Talouskasvu konkretisoituu sen mittaamisen kautta. Talouskasvun voisi määritellä 

moniselitteisemmin, esimerkiksi välineeksi ihmisten tarpeiden täyttämisessä, jolloin sen 

tarkastelukin vaatisi monipuolista lähestymistapaa, mutta käytännössä talouskasvu on 

yhdistetty ja yksinkertaistettu kansantuotteen kasvuksi (Lindqvist 1975, 31; Todaro 2000). 

BKT on toiminut talouskasvun määrällisenä kuvastimena viimeiset kuusikymmentä vuotta. 

Yhtäaikainen poliittinen tarve, edellä mainitun teoreettisen kehyksen muuttuminen ja 

matemaattisteknisen kapasiteetin kehittyminen mahdollistivat kansantulon mittareiden 

asettamisen talouskasvun malleiksi ja talouspoliittisen tiedon keskiöön. Tästä seuraa, että 

koska talouskasvu on keskeinen poliittinen päämäärä, konkreettiseksi poliittiseksi 

tavoitteeksi muodostuu myös BKT:n maksimointi (Lintott 1996, 180, Eckersley 2001, 94). 

 

Toisaalta talouskasvun ja BKT:n kasvattamisen käsitteisiin liittyy myös kehityksen käsite. 

Taloudellinen kehitys on perinteisesti viime vuosikymmeninä redusoitu juuri talouskasvun 

toteutumiseen (Todaro 2000, s. 14). Tästä on lyhyt matka kehityksen tarkasteluun 

yleisemminkin vain taloudellisena kehityksenä ja siten BKT:n kasvuna. Juuri tällaisen 

mutkien oikomisen seurauksena kriitikot ovat korottaneet äänensä: Kehitystä ei saa 

redusoida tuotannon kasvuksi. Helppokäyttöinen ja laajalle levinnyt bruttokansantuotteen 

mittari on saanut liian suuret saappaat joutuessaan taloudellisen kehityksen tai yleisen 

kehityksen indikaattoriksi, kun samaan aikaan talouskasvulla, jota mittari varsinaisesti 

kuvaa, on todettu olevan myös negatiivisia vaikutuksia kehitykseen. (esim. Daly & Cobb 

1989, 62-69) 
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BKT mittaa ainoastaan yhteiskunnan kokonaistuotannon määrää tietyssä ajassa. Mittari 

sisältää markkinoilla olevien tuotteiden rahamääräisen arvon ja tiettyjen julkisten ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen tuottamien hyödykkeiden ja palveluiden tuotantokustannusten 

kautta lasketun arvon. Toisaalta BKT on yhtenevä kansantulon kanssa. Kansantulo lasketaan 

tuotantoon osallistumisesta syntyneinä tuotannontekijätuloina (palkat, pääomatulot ja 

sosiaalivakuutusmaksut). Kansantuotteesta ja kansantulosta voidaan myös vielä johtaa 

kulutuksen ja säästämisen tunnusluvut. Kaikkien näiden kansantalouden tilinpidon 

keskeisten indikaattoreiden laskennan ulkopuolelle jää kuitenkin mm. kotityön sekä 

laittoman taloudellisen toiminnan arvo. (Pekkarinen & Sutela 1998, 169-177.) 

 

3.2.3 Kritiikki BKT:a ja talouskasvuajattelua kohtaan 

BKT:n sekä alkuaikoina että nyt kohtaama kritiikki ja erimielisyyksiä herättäneet seikat 

voidaan jakaa pääpiirteittäin teknisiin ja sisällöllisiin. Lisäksi sisällölliset kysymykset 

voidaan eritellä taloudellisen toiminnan laskemiseen liittyviksi puutteiksi sekä puutteiksi, 

jotka liittyvät BKT:n käyttöön hyvinvoinnin ja kehityksen mittarina. Myös näiden välillä 

raja on kuitenkin häilyvä. 

 

Kansantulon mittaamisen merkittävä kehittäjä, Nobel-palkittu taloustieteilijä, Simon Kuznets 

kirjoitti jo vuonna 1949 julkaistussa artikkelissaan monista nykyisinkin vielä voimassa 

olevista kritiikin aiheista (Kuznets 1953). Taloudellisen toiminnan mittaamiseen liittyvistä 

kritiikeistä keskeisin koski markkinattoman tuotannon puuttumista ja toisaalta sitä, että 

vapaa-ajan arvoa ei otettu huomioon kansantuotteen mittarissa. Kuznetsin aikaan kotityön ja 

omavaraisen tuotannon merkitys oli länsimaissa nykyistäkin suurempi, joten rajatessaan 

tämän osan pois kansantuote antoi vääristyneen kuvan kansantalouden toiminnasta sekä sen 

vertailusta ajassa ja maiden välillä. Puute on merkittävä nykyään etenkin kehitysmaiden 

talouksia tarkasteltaessa, joissa jopa 60 % taloudellisesta toiminnasta sijoittuu epäviralliselle 

sektorille (Todaro 2000). 

 

BKT:n hyvinvointiulottuvuuden osalta Kuznetsin kritiikki koski tiettyjen tuotteiden 

luonnetta ja niiden sisällyttämistä kansantuotteeseen virheellisesti positiivisena tuotannon ja 

arvon lisäyksenä. Näiden ”puolustavien” tai välittävien hyödykkeiden ja palveluiden 

(defensive / intermediate products) koettiin olevan ”valitettavia välttämättömyyksiä” 

hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sen sijaan, että ne olisivat lisänneet hyvinvointia.  Rajanveto on 
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kuitenkin aina ollut hankalaa. Kuznets käytti esimerkkinä kansantuotteeseen sisällytettäviä 

työnteon kustannuksia, kuten työmatkoja tai olosuhteiden pakosta aiheutunutta kaupungissa 

asumista, sekä julkisia palveluja kuten poliisia. Nyt kyseenalaistetaan esimerkiksi 

ympäristönsuojeluun tai turvallisuuteen käytettävät kustannukset (esim. England 1996, 

Bartelmus 1994). Kuznets piti Taloudellisen hyvinvoinnin kannalta tärkeänä myös tulonjaon 

huomioon ottamista, mutta ei itse tarkastellut kysymystä lähemmin. (Kuznets 1953.) 

 

Kuznets vaati siis täsmällisempää lopputuotteen määrittelyä ja pohdintaa siitä, mitä tekijöitä 

nimenomaan hyvinvointia lisäävään taloudelliseen toimintaan kuuluu. Hän ei kuitenkaan 

kieltänyt kansantuotteen laskennan tärkeyttä sinänsä, mutta korosti kriittisyyttä sen käytössä, 

koska kansantuotteen mittari yhdistetään joka tapauksessa yksilöiden kulutusvalintojen ja 

siten tarpeiden tyydyttymisen kautta taloudelliseen hyvinvointiin. Yksilön ulkoisista 

vaikutteista vapaiden valintojen tulisi olla tällöin tarkastelun keskiössä sen sijaan, että 

laskettaisiin yhteen yhteiskunnan kaikki taloudellinen aktiivisuus. (em., 193-196.)  

 

Lisäksi Kuznets pohti mm. kulttuurierojen merkitystä hyvinvoinnin määrällisessä 

vertailussa, jossa väistämättä joudutaan valitsemaan joitain yleistäviä ennakko-oletuksia 

hyvinvoinnin tekijöistä. Edelleen ajankohtaisista aiheista Kuznets käsitteli myös 

kokonaispääoman muutoksen tarkastelun tärkeyttä ja silloisia puutteita. Kansantuotteen 

laskenta keskittyy kuitenkin vain virtasuureisiin, ei varantoihin, eikä siten ota huomioon 

esimerkiksi luonnonvarojen määrän muutosta (Ekins & Max-Neef, 283). Kuznets katsoi 

kuitenkin, että luonnonvarojen kulumisen huomioimattomuus ei yliarvioi kansantuotetta ja 

käytettävissä olevaa pääomaa, vaan pikemminkin aliarvioi. Tämän ajattelun hän perusti 

vieläkin tutulle ja heikoksi kestävyydeksi (ks. kappale 3.3.1) nimetylle ajatukselle siitä, että 

luonnonvarapääomaa tulisi tarkastella yhdessä inhimillisen pääoman kanssa, joka taas 

pelkästään teknologisen kehityksen myötä pystyisi korvaamaan luonnonvarojen menetyksen. 

Niin kauan kuin jälkimmäistäkään ei pystytty laskemaan, ei luonnon pääomaakaan tullut 

sisällyttää laskentaan (Kuznets 1953, 201). 

 

Kuznetsin käsitykset BKT:n puutteista pätevät vielä kuusikymmentä vuotta myöhemmin. 

Mittari ei ole periaatteiltaan muuttunut. Syynä on erityisesti se, että BKT on haluttu pitää 

mahdollisimman yksinkertaisena, vaikka kuitenkin kattavana taloudellisen aktiivisuuden 

mittarina. BKT:n yhdistäminen talouskasvun kuvaamisen kautta kehityksen ja hyvinvoinnin 

mittariksi on vuosikymmeniä keskusteluttanut niin talous-, sosiaali- kuin 
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ympäristötieteilijöitä. Määrällisen kasvun sijasta on haluttu tietää, minkälaista laadullista 

muutosta talouskasvulla on saatu aikaan. Yksipuolinen taloudellisen kehityksen tarkastelu 

sivuuttaa talouskasvun yhteyden ympäristöongelmiin ja toisaalta esimerkiksi sen, että 

talouskasvusta saatava hyöty ei jakaudu tasaisesti valtioiden sisällä tai maailmanlaajuisesti, 

mikä taas vaikuttaa merkittävästi kokonaishyvinvointiin ja -kehitykseen. (esim. Galbraith 

1958, Mishan 1977, Ekins & Max-Neef 1992; Connelly & Smith 1999; Eckersley 2001.) 

Etenkin ekologisen taloustieteen edustajien parissa keskustelua on käyty myös mahdollisen 

"threshold"-hypoteesin paikkansapitävyydestä, jonka mukaan tietyn saavutetun taloudellisen 

kasvupisteen jälkeen talouskasvu ei enää lisää hyvinvointia, vaan päinvastoin heikentää sitä, 

muun muassa juuri ympäristövaikutuksista johtuen (Max-Neef 1995, Lawn 2003).   

 

3.3  Ympäristövaikutusten merkityksen vahvistuminen 

Talouskasvulla oli kritisoijiansa jo 40- ja 50-luvuilla, ennen varsinaista talouskasvun 

vuosikymmentä. Karl Polanyin ”The Great Transformation” 40-luvun puolivälissä otti 

kantaa yleisesti markkinatalouteen ja kapitalistiseen talousjärjestelmään liittyen myös 

ihmisen ja ympäristön suhteeseen. Vaikka Polanyi Malthusin ja Ricardon perillisenä 

käsittelee kysymystä viitaten lähinnä maahan ja sen tärkeyteen ihmisen elämässä, kyse on 

melko monipuolisesta yhtenäisyydestä ihmisen ja maan välillä. Polanyin maa ”invests man’s 

life with stability; it is the site of his habitation; it is a condition of his physical safety; it is 

the landscape and the season.” (Polanyi 1944, s. 178). Polanyi kritisoi markkinatalouden 

tapaa suhtautua maahan ainoastaan taloudellisena hyödykkeenä. Jotta markkinatalouden 

tuhoavilta vaikutuksilta voitaisiin suojautua, tarvitaan lakeja ja tariffeja suojelemaan 

luonnonvaroja ja niitä hyödyntävän maaseudun kulttuuria (em.). Myös John Kenneth 

Galbraith 50-luvun lopussa julkaistussa talouskasvun sosiaalisia perusteita 

kyseenalaistavassa ”The Affluent Society” -kirjassaan toteaa, ettei kasvava tuotanto ole 

sosiaalisen saavutuksen mitta, vaan mm. ympäristölle aiheuttaman paineen takia johtaa 

kierteeseen, jossa lisääntyvä materiaalinen kulutus vaatii yhä enemmän toimenpiteitä siitä 

aiheutuvien seurauksien vastaanottamiseksi. Aina vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan, ja se 

johtaa liikenneruuhkien tai ilman saastumisen kaltaisiin sosiaalista tasapainoa rikkoviin 

tuloksiin. (Galbraith 1958.)  

 

Tunnetun taloustieteilijän E. J. Mishanin puheenvuorossa kuusikymmentäluvun lopussa 

talouskasvukritiikki sen sijaan perustui jo laajalti erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Saastunut 



 22  

ilma, melu, lisääntyvä liikenne ja nopeasti rakennetun kaupungin ruma maisema olivat 

keskeisiä talouskasvun varjopuolia. (Mishan 1967.) Mishanin rinnalla oli 60-luvun lopulla 

toisaalta jo myös joukko muitakin ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta huolestuneita 

keskustelijoita. Luonnonvarojen ja maan riittävyydestä etenkin väestönkasvun paineessa oli 

keskusteltu jo Malthusin, Ricardon ja Millin ajoista 1700-luvun lopulta ja 1800-luvulta 

lähtien, mutta varsinainen keskustelu ympäristön kapasiteetista ottaa vastaan länsimaisen 

teollisen kehityksen vaikutuksia ja toisaalta tuottaa riittävästi panoksia yhä jatkuvaan ja 

vaativampaan kehitykseen lähti käyntiin vasta 60-luvulta tuttujen teosten ja kirjailijoiden 

kuten Rachel Carsonin, Kenneth Bouldingin ja Paul ja Anne Ehrlichin herättämänä. (esim. 

Bartelmus 1994; Dresner 2002.) 

 

Vuosikymmenen vaihteen jälkeen kehityksen aikaansaamat ympäristöongelmat olivat jo 

keskeinen puheenaihe, mm. eksponentiaalisesta luonnonvarojen käytöstä ja saastumisesta 

varoitelleen Limits to growth -teoksen julkaisun myötä. Kemikalisoituminen, ydinvoiman 

käytön vaarat, väestönkasvu ja luonnonvarojen riittävyys, ilmansaasteet ja melu saivat 

pohtimaan kehityksen tarkoituksenmukaisuutta (Røpke 2004). Teknologinen kehitys toi 

koko ajan mukanaan uusia haasteita ja kuten Clive Ponting toteaa, inhimillinen ymmärrys 

sitä seuranneista ekologisista haasteista saavutettiin aina viiveellä ongelmien jälkeen 

(Ponting 1991, 346). Seitsemänkymmentäluvun vaihteessa koetut uudet ympäristöongelmat 

vaativat näkökulman siirtämistä vähitellen perinteisestä kasvien ja eläinlajien sekä maiseman 

suojelusta ja luonnonsuojelualueiden perustamisesta kohti kokonaisvaltaisempaa 

ympäristönsuojelua (Nienstedt 1997). Luonto ei ollut enää rajaton, ihmisestä riippumaton 

elämän osa, vaan merkittävä ihmisen hyvinvoinnin ja olemassaolon mahdollistava tai 

tuhoava tekijä (McCormick 1989). 

 

Vaikka ympäristöongelmat eivät olleet merkittävänä osana yhteiskunnallista keskustelua 

vielä 40-luvun lopulla, kommentoitiin kansantulon mittaamisen ja siihen liitettyjen 

taloudellisten toimintojen kohdalla kuitenkin myös ympäristöhyödykkeiden merkitystä. 

Kuten todettu Kuznets ottaa kantaa vuoden 1949 kirjoituksessaan malthusilaiseen ajatteluun, 

jonka hän näkee turhan pessimistiseksi. Hänen mukaansa luonnonvarojen kuluminen on 

korjattavissa inhimillisellä tiedolla ja taidolla (Kuznets 1953, 201). Vastaava ajatus esiintyi 

yleisemminkin ympäristön tilaa koskevan ”tuomiopäivä”-kirjallisuuden kritiikissä 

(McCormick 1989). Ajatuksena oli, että kasvuun perustuva kehitys mahdollistaa ympäristön 



 23  

huomioimisen entistä paremmin, sillä sekä inhimillisistä että taloudellisista resursseista jää 

entistä enemmän käytettäväksi myös ympäristönsuojeluun (esim. Beckerman 1974, 105). 

 

YK:n alaisen työryhmän vuonna 1954 julkaisema raportti elintason määrittelystä ja 

mittaamisesta oli merkittävä aloite kansainväliseen keskusteluun elintason ja hyvinvoinnin 

mittaamisesta ja ennakoi myöhempää keskustelua sosiaali-indikaattoreista (Roos 1973, 170). 

Se ei kuitenkaan vielä viitannut ympäristön merkitykseen elintason osana. Raportin 

esittelemän kahdentoista elintasoon keskeisesti vaikuttavan tekijän ja niiden indikaattoreiden 

rinnalla ympäristö mainitaan ainoastaan ulkopuolisena tekijänä. Ympäristön nähtiin 

vaikuttavan vain lähinnä siihen, miten kunkin indikaattorin luonne maantieteellisesti, esim. 

ilmastosta riippuen, määräytyy. (YK 1954.)  

 

Yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin, toinen keskeinen YK:n panos kehityksen ja 

hyvinvoinnin mittaamiseen, tilastoyksikön (Statistical Commission) vuonna 1977 tuottama 

raportti, joka arvioi kriittisesti uusien, kansantalouden tilinpidon ulkopuolisten, 

rahamääräisten mittareiden mahdollisuuksia mitata yhteiskunnan kehitystä, sisälsi sen sijaan 

jo varsinaisen luvun ympäristön tilan ja saastumisen mittaamiselle. Toisaalla se tarkasteli 

myös luonnonvarojen varantojen laskentamahdollisuuksia. Julkisen mielipiteen todettiin 

vaativan vahvasti toimenpiteitä ympäristöuhkien vähentämiseksi. Toisaalta ympäristön tilan 

mittaamisen koettiin olevan vielä lapsenkengissä. (YK 1977, 38.) 

 

Suomessa ympäristön merkitys hyvinvoinnille ja kehitykselle otettiin huomioon jo 70-luvun 

alussa talousneuvoston asettamassa yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista 

tutkivassa jaostossa. Sen määräämällä ympäristönsuojelun tavoitteita tutkivalla työryhmällä 

oli vuonna 1972 ehdottaa monipuolinen joukko erilaisia mittauskohteita ympäristöstä ja sen 

suhteesta ihmiseen ja yhteiskuntaan; virkistysalueista ja meluongelmista ravinnon 

lisäaineisiin. Työryhmä joutui kuitenkin myös toteamaan, ettei Suomessa siihen mennessä 

oltu tehty johdonmukaista työtä ympäristötiedon keräämiseksi. Samoin työryhmän työstä 

merkittävä osa oli vielä vain sopivien käsitteiden, kuten ympäristösäätelyn ja -suojelun tai 

luonnon ja ihmisen suojelun, esittelyä ja määrittelyä. (Talousneuvosto 1972.)  

 

Vaikka virallisella taholla oltiin Suomessa jo näin aikaisessa vaiheessa käsitelty ympäristöä 

hyvinvoinnin näkökulmasta, toisesta kehityksestä kertoo Erik Allardtin valittelu vuoden 

1989 työselostuksessa puutteista, jotka liittyivät sosiaalitieteilijöiden tapaan ottaa ympäristö 
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huomioon hyvinvointitutkimuksessa. Kattavassa pohjoismaisen hyvinvointimallin 

tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli määritellä kaikki keskeiset hyvän ja pahan inhimillisen 

elämän ehdot ja tekijät, ympäristö sivuutettiin vielä täysin. (Allardt 1989, 6.)  

 

Pohjoismaisen, subjektiivista ja objektiivista hyvinvointitutkimusta yhdistävän, tunnetun 

tutkimuksen keskeisenä hahmona Allardt ei kuitenkaan itsekään onnistunut integroimaan 

ympäristöä tutkimuksiinsa vielä 70-luvun alussa, jolloin laajaa haastatteluaineistoa kerättiin, 

vaan toteaa vuonna 1982, syitä tarkentamatta, että luontosuhteesta suunnitellut kysymykset 

epäonnistuivat täysin, eikä niitä sittemmin käsitelty mitenkään (Allardt 1976 ja 1982, 8). 

Vasta vuonna 1989 Allardt tarjoaa joukon indikaattoreita liitettäväksi 70-luvulla luotuun 

kehykseen kertomaan ihmisen fyysisen ympäristön tilasta. Nämäkin ehdotetut tekijät 

viittaavat lähinnä vain silloisen merkittävän ympäristöongelman eli happamoitumisen 

aiheuttamiin muutoksiin (Allardt 1989, 5).  

 

Vaikka ympäristökysymysten integroiminen eri alojen hyvinvointi- tai kehitystutkimukseen 

ei ollut yhtäaikaista, selvää on, että ympäristö alkoi olla lisääntyvässä määrin läsnä 

keskusteltaessa talouskasvun vaikutuksista ja hyvinvoinnin mittaamisesta. Tukholmassa 

vuonna 1972 pidetyn YK:n Human Environment -konferenssin merkitys kehitys- ja 

ympäristökysymyksien yhdistämiselle oli tärkeä. Se virallisti keskustelun, jota 60-luvun 

lopulta asti oli käyty ja joka vaati ympäristölle vahvempaa asemaa ihmisen hyvinvoinnin ja 

sekä taloudellisen että yleisen kehityksen tarkastelussa. (Dresner 2002, Rao 1998, UNEP 

luettu 2/2005.) Se oli myös olennainen myöhemmille tapahtumille, jotka johtivat kestävän 

kehityksen käsitteen liittämiseen kansainväliseen keskusteluun nykyisessä laajuudessa.  

 

Kestävän kehityksen käsite tai ajatus esiintyikin jo monilla tahoilla ennen kuin se vakiintui 

kansainväliseen keskusteluun Brundtlandin komission eli Ympäristön ja kehityksen 

maailmankomission raportin myötä vuonna 1987. YK:n yleiskokous totesi 

julkilausumassaan vuonna 1962, että luonnonvarojen suojelu tulee ottaa huomioon 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhdessä taloudellisen kehityksen rinnalla. (Gillespie 

2001, 5.) Toisaalta Kirkkojen Maailmanneuvosto vuoden 1974 konferenssissa lähti kestävän 

yhteiskunnan käsitteessään tasa-arvoisesta resurssien jaosta ja demokraattisesta 

osallistumisesta samalla, kun se painotti uusiutumattomien luonnonvarojen kestävää käyttöä 

(Dresner 2002, 29). Tasapainottelu kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja 

ekologisen osa-alueen tarkastelun välillä on sittemmin jatkunut. Kestävän kehityksen 
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mittaamiseen liitettävät monet mittarit näyttävät painottavan taloudellisen ja ekologisen 

kehityksen mittaamista sosiaalisten kysymysten tarkastelun kustannuksella. Kestävän 

kehityksen indikaattoreiden kehittämisessä, joka on käsitteen aikaansaama laaja toiminta-

alue, myös sosiaalinen osa-alue pyritään kuitenkin ottamaan huomioon (esim. Rosenström & 

Palosaari 2000). Yhtäläisyyksiä 70-luvun sosiaali-indikaattoreiden kehittämiskeskusteluun 

on siten monia.  

 

Ympäristöliike on kehittynyt lajien ja maiseman suojelusta kohti kehityksen globaalien ja 

monimutkaisten ympäristövaikutusten ymmärtämistä. Seitsemänkymmentäluvun taitteessa 

koettu kiihkeä keskustelu ympäristön ja talouskasvun suhteesta sekä ympäristön tärkeydestä 

kehityssuunnittelussa laantui ja vakiintui 80-luvun tienoilla osaksi poliittista päätöksentekoa. 

Tuomiopäiväluvut eivät täysin toteutuneet, mutta toisaalta myöskään poliittinen voima ei ole 

tuottanut tyydyttäviä tuloksia tai ratkaissut ongelmia. Viime vuosisadan loppu kului 

pohtiessa, kuinka talouskasvu ja ympäristönsuojelu olisivat sittenkin yhdistettävissä. Vaikka 

joitain ympäristöongelmia on pystytty torjumaan, uusia on myös tullut tilalle, ja vastauksia 

niihin etsitään edelleen. (esim. McCormick 1989.) 

 

3.3.1 Ympäristötaloustieteen kehittyminen 

Ympäristökeskustelun kehittymiseen ja sen esittämään kritiikkiin perinteisiä taloustieteen 

kehitysanalyysejä kohtaan liittyy läheisesti ympäristötaloustieteen kehittyminen yhdeksi 

taloustieteen haaraksi. Ympäristötaloustieteen myöhäisemmät teoriat kestävästä kehityksestä 

ja pääomien korvaavuudesta sekä ekologisen pääoman arvottamisesta taas vaikuttavat 

kehityksen mittareiden taustalla sekä antavat välineitä rahamääräisten mittareiden 

rakentamiseen.  

 

Ympäristötaloustieteen synty voidaan ajoittaa samoihin aikoihin kuin muunkin 

ympäristönsuojelukeskustelun alku eli Carsonin ja Bouldingin 60-luvun lopun teksteihin 

talouden ja kehityksen ympäristövaikutuksista ja -ehdoista. Ympäristötaloustiede vastasi 

tarpeeseen sisällyttää talousteorioihin aiemmin ns. ulkoisvaikutuksina käsitellyt talouden 

aikaansaamat ympäristöongelmat. Pigoun jo 20-luvulla esittelemä teoria saastumisen 

sosiaalisista kustannuksista on lähtökohta ympäristötaloustieteessä, joka näkee talouden 

avoimena systeeminä, jossa ”ulkoisia” vaikutuksia ei siten pitäisi olla olemassa (Turner, 

Pearce & Bateman 1994). Ympäristötaloustiede keskittyy erityisesti saastumisen 
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vaikutuksiin osana optimaalista talouskasvua ja kuluttajan hyvinvointia, sekä keinoihin, 

joilla optimaalinen tila voitaisiin tuottaa ulkoisvaikutukset huomioiden. Saastumisen 

liittämistä kansantalouden tilinpitoon panos-tuotostaulukon avulla ehdotettiinkin jo 70-luvun 

alussa (Stone 1986). Luonnonvarataloustieteen osa-alue kehittää lisäksi laskennallisia tapoja 

arvioida luonnonvarojen optimaalista käyttöä. (Pearce 2002.) 

 

Ulkoisvaikutusten ja luonnonvarojen käytön lisäksi ympäristötaloustiede ottaa kantaa 

yleisesti kestävän kehityksen toteuttamiseen. Hyvinvointitaloustieteen ja siihen liittyvän 

Hicksin tulon määritelmän1 mukaisesti nykyinen kulutus ei saa vaarantaa tulevan kulutuksen 

yhtäläisiä mahdollisuuksia, eli käytettävän tulon täytyy säilyä samanarvoisena 

tulevaisuudessakin. Kysymys on ennen kaikkea pääoman eri muotojen merkityksestä 

hyvinvoinnin tuotannossa ja niiden suhteesta toisiinsa. Tulevaisuuden sukupolville 

turvattava varallisuus ja kehityksen edellytykset riippuvat tämän hetkisestä pääoman 

käytöstä. (em.) Keskustelu siitä, mikä on ekologisen pääoman rooli varallisuuden 

muodostamisessa tulevaisuudessa, on johtanut heikon ja vahvan kestävyyden käsitteiden 

luomiseen.  

 

Heikon kestävyyden edustajien näkemys on, että luonnon tarjoamat palvelut ovat 

korvattavissa ihmisen tuottaman pääoman ja muun inhimillisen pääoman kuten tiedon, 

taidon ja teknologian avulla. Ajatus on tuttu etenkin taloustieteilijöiden parissa, kun taas 

vahvan kestävyyden puolesta puhuvat pikemminkin ekologit ja muut luonnontieteilijät. 

Myös ympäristötaloustieteessä kestävän kulutuksen ja kehityksen määrittelyyn liittyvät 

ajattelun erot ovat johtaneet oman tutkimusalan, ekologisen taloustieteen, eriytymiseen 

valtavirran suuntauksesta. Ympäristötaloustiede tukeutuu heikon kestävyyden määritelmään 

pääoman eri muotojen korvaavuudesta. Tärkeää on vain kokonaispääoman säilyttäminen. 

Vahvan kestävyyden ja ekologisen taloustieteen edustajat haluavat sen sijaan säästää 

vähintäänkin tietyn osan ekologisesta pääomasta sellaisenaan. Joitain luonnon tarjoamia 

palveluja ei pystytä korvaamaan ihmisen tuottamana. (Ayeres ym. 2001.) Ekologinen 

taloustiede kieltää pääomien korvaamisen mahdollisuuden ja haluaa säilyttää luonnon 

pääoman sellaisenaan, sekä vähentää mieluummin kulutusta, jotta tulevaisuuden sukupolvilla 

olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehitykseen kuin nykyisellä sukupolvella (Pearce 2002, 76). 
                                                 
1 John Hicks määritteli tulon käsitteen 40-luvun lopulla siten, että henkilön tulo on se, mitä hän voi 
maksimissaan kuluttaa viikon aikana niin, että hän voi viikon lopussa odottaa olevansa yhtä hyvässä tilanteessa 
(well-of) kuin viikon alussakin.  (Daly & Cobb 1989, s. 70.) Tulo sisältää näin määriteltynä jo itsessään 
ajatuksen kestävyydestä.  
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Luonnon pääoma tulee ekologisen taloustieteen edustajien mielestä nähdä kehityksen 

rajoittavana tekijänä, ja suhteet eri pääomien välillä toisiaan täydentävinä, ei korvaavina 

(Connelly & Smith 1999, 154). 

 

Erityisesti 70-luvun alussa ympäristötaloustieteessä väiteltiin siitä, kuinka uhkaavia ja 

merkittäviä ”ulkoisvaikutukset” taloudelliselle hyvinvoinnille olivat. Tiukimmat 

taloustieteilijät väittivät, etenkin Limits to growth -kirjan julkaisun jälkeen, ettei rajoja 

taloudelliselle kasvulle ole; hintajärjestelmä ja teknologinen muutos korjaavat 

luonnonvarojen kulumisen ja ympäristön tilan heikentymisen haitat. Tässä ilmapiirissä kesti 

kauan ennen kuin ekologisen taloustieteen viesti ympäristön ehdottoman tärkeästä ja 

korvaamattomasta roolista kehityksen osana löysi paikkansa tieteellisessä keskustelussa. 

Røpken mukaan ajatuksia sulateltiin lähes kaksikymmentä vuotta 80-luvun loppuun, jolloin 

ekologisen taloustieteen edustajat, mm. Herman Daly ja Robert Costanza, vihdoin perustivat 

yhdistyksen ja Ecological Economics -lehden edistämään alansa tieteellistä tutkimusta ja 

keskustelua. (Røpke 2004.) 

 

3.4 Hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisen erilaiset polut 

Hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisen haastavasta luonteesta johtuen tapoja lähestyä 

aihetta on monia eikä yhtä muita hyväksyttävämpää tapaa ole kehittynyt. Tämä johtaa siihen, 

että niin 70-luvulla kuin nytkin mittarikentältä löytyy erilaisia lähestymistapoja, jotka ovat 

toisaalta kuitenkin säilyttäneet nämä vuosikymmenet varsin yhtäläisiä piirteitä. Seuraavassa 

luvussa sekä luvuissa 4 ja 5 ryhmitellään eri tapoja pääpiirteittäin.  

 

Seitsemänkymmentäluvun tienoilla tarve määritellä ja mitata hyvinvointia taloudellisten 

indikaattoreiden rinnalla suuntautui YK:n elintasotutkimuksen lisäksi erityisesti sosiaali-

indikaattoreiden kehittämiseen. Indikaattoreita kehitettiin niin OECD:ssä kuin 

kansallisellakin tasolla. Toisaalta pian tälle objektiiviselle hyvinvoinnin määrittelylle kehittyi 

kriittisiä tarkastelijoita, sen lisäksi että se itsessäänkään ei ollut yksimielinen tai nopea 

löytämään tuloksia. Subjektiivinen elämänlaadun tutkimus tarjosi vaihtoehdon yleistävälle 

hyvinvointitutkimukselle. Tällöinkin saatettiin pitäytyä tilastollisessa tarkastelussa, mutta 

universaalien hyvinvoinnin tekijöiden määritelmä ja laskenta eivät enää olleet päämääränä. 

(Rauhala, Simpura & Uusitalo 2000; Roos 1973; Szalai & Andrews 1980; OECD 1976.) 
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Joukosta löytyi kuitenkin myös niitä, jotka pyrkivät kritiikistä huolimatta yhdistämään 

hyvinvointiin liittyviä tekijöitä yhdeksi luvuksi. Perusteluna oli, että vain siten tiedot olivat 

verrattavissa ja haastettavissa kansantuotteen mittarin kanssa, ja toisaalta maitten välillä. 

Tämä ajattelu on mukana myös jokaisessa tämän tutkimuksen esimerkkimittarissa.  

 

Yhdisteleviä mittareita voidaan ryhmitellä muun muassa sen mukaan, millä tavalla kerätyt 

tiedot on mittarissa yhdistetty. Onko yksikkönä rahan arvo vai onko kyse skaalatusta 

indeksistä, jossa indikaattoreissa on voitu käyttää kyseiselle tekijälle luontevaa yksikköä? 

Toisaalta mittaustapaa voidaan eritellä tarkastelemalla mittarin sisältämien tietojen 

käyttötarkoituksia. Puhutaanko taloudellisen hyvinvoinnin mittaamisesta vai 

kokonaishyvinvointimittarista, jossa yritetään yhdistää hyvinvoinnille olennaisia tekijöitä 

mahdollisimman monipuolisesti? Suppeammankin sovellusalan mittarit voivat toimia 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisvälineinä, jos niitä vertaillaan muihin eri 

sovellusalueiden mittareihin. Yhtenä esimerkkinä ovat nykypäivän kestävän kehityksen 

indikaattorit, jotka tuodaan erillisinä lukuina yhteisen kehyksen alle tarkasteltaviksi 

(Reinikainen & Wallenius 2003). Tieto ei häviä yhden luvun taakse, mutta on toisaalta 

vaikea vertailla ja hallita kaikkien osa-alueiden kesken.  

 

Mittareiden sisältöä arvioitaessa ei välttämättä tunnu heti tarkoituksenmukaiselta yhdistää 

subjektiivisen onnellisuuden tutkimusta ekologisen kestävyyden käsitteen rinnalle samaan 

tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle taloudellisten indikaattoreiden ja 

talouskasvun keskeistä asemaa kuvaavien mittareiden kehittymisestä, ja lähestytty muita 

kehityksen ja hyvinvoinnin mittareita siten, että ne ovat monipuolistamassa edellä mainittuja 

ja tarjoamassa jopa vaihtoehdon yksipuoliselle taloudellisen aktiivisuuden tarkastelulle. 

Joidenkin mittareiden kohdalla kyse on kuitenkin vain halusta tarkastella ihmiselämän tilaa 

määrällisten välineiden avulla, ilman varsinaista kritiikkiä olemassa olevia 

mittausmenetelmiä, mittareita tai kehitysteorioita kohtaan. Yhteistä erilaisille 

lähestymistavoille kuitenkin on tarve saada tietoa ihmiselämän tilasta ja mahdollisuuksista 

makrotasolla, ympäristön tilasta sekä näiden välisestä suhteesta mahdollisimman laajasti ja 

todenmukaisesti. Tämän yhtäläisyyden perusteella hyvin erilaisetkin lähestymistavat on 

kiinnostavaa laittaa yhteisen suurennuslasin alle.  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään esimerkkimittareiden kautta taloudellisen hyvinvoinnin 

rahamääräisiin mittareihin sekä kokonaishyvinvoinnin mittaamiseen tähtääviin mittareihin. 
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Tärkeimpiä ulkopuolelle jääviä hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisen parissa olevia 

kehityskulkuja ovat etenkin sosiaali-indikaattorit sekä kestävän kehityksen indikaattorisarjat, 

kansantalouden tilinpidon monipuolistamisen työ, jota on tehty sekä sosiaalista tilaa 

kuvaavien että ekologisten tekijöiden suhteen, sekä tilinpidon mukana vihreän BKT:n ja 

siihen läheisesti liittyvän Genuine Saving -mittarin parissa tehty kehittely. Lisäksi muutamia 

vuosikymmeniä on kehitetty kiinnostavaa tapaa lähestyä hyvinvoinnin mittaamista 

tarkastelemalla yksilöiden ajankäyttöä. Ihmisen ajankäyttö eri toiminnoissa kuvaa tämän 

lähestymistavan mukaan laajasti hänen preferenssejään ja kertoo siten yhdessä käytettävissä 

olevan pääomavarannon kanssa hyvinvoinnin toteutumisesta. (esim. Juster, Courant & Dow 

1981.) Toisaalta nyt huomiota herättävät myös erilaiset ekologisen kestävyyden indeksit, 

kuten World Economic Forumin (WEF) Environmental Sustainability -indeksi (ESI), jonka 

kansainvälisen vertailun antaman kärkipaikan turvin Suomi on voinut komeilla 

ympäristöystävällisenä maana jo pari vuotta (ESI 2002). Näitä keskeisiä lähestymistapoja ei 

tässä tarkemmin käsitellä.  

 

3.4.1 Indikaattorisarjoista 

Seitsemänkymmentä luvulla suuri osa hyvinvoinnin mittaamiseen liittyvästä keskustelusta 

käytiin, jotta löydettäisiin sopiva joukko erillisiä sosiaali-indikaattoreita kuvaamaan 

kattavasti hyvinvointia yhteiskunnassa. Roos toteaa, että tarpeena oli löytää taloudellisia 

indikaattoreita vastaavia sosiaalisen tilan kuvaajia kansallisen tilastotiedon laajentamiseksi. 

Tietysti vastaavaa työtä ja tilastonkeruuta oli tehty ennenkin, mutta 70-luvulla keskustelu oli 

erittäin vilkasta. Teoreettinen pohja työlle oli kuitenkin hatara, ja siksikin indikaattoreiden 

kehittely levisi moneen suuntaan niin, että yhteistä ymmärrystä tarkoitukseen soveltuvista 

indikaattoreista ei saatu aikaan. (Roos 1973, 189; Ekins & Max-Neef 1992, 284.) OECD:n 

raportti vuodelta 1976 toteaa, että vaikka ideat ja kirjoitukset sosiaali-indikaattoreista ja 

niiden tarpeesta ovat olleet moninaisia, konkreettiset ehdotukset varsinaisesta toteutuksesta 

ovat puuttuneet. Raportti oli osa ohjelmaa, jolla OECD yritti vastata tähän puutteeseen ja 

tarjota käytännöllisen kehyksen sosiaali-indikaattoreiden keräämiseksi ja 

toimeenpanemiseksi. (OECD 1976.) Rahkonen esittääkin, että ”oecdläinen ns. sosiaali-

indikaattorien läpimurto” muutti merkittävyydessään yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

kohti ”valtiollisempaa” suuntaa (Eräsaari & Rahkonen 1973, 32). 
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Työ sosiaali-indikaattoreiden parissa jatkuu, vaikka sen voidaan sanoa 80-luvulla hiipuneen. 

Tuolloin sosiaali-indikaattorikeskustelun vaikutus näkyi erityisesti yhteiskunnallisen 

tilastotoimen kehittymisessä (Rauhala ym. 2000, s. 194; Bartelmus 2002, s. 7.) Yhtenä työn 

tuloksista voidaan pitää myös YK:n 90-luvulta lähtien julkaisemia inhimillisen kehityksen 

raportteja indikaattoreineen ja myös raporteissa esitettävää inhimillisen kehityksen indeksiä 

(HDI) ja sen eri variaatioita, joilla vertaillaan tulotason, koulutuksen ja eliniän odotteen 

avulla maailman maiden kehityksen tasoa (Rauhala ym. 2000). HDI onkin tällä hetkellä 

BKT:n lisäksi tunnetuin makrotason kehityksen mittari. (esim. UNDP 2002.) 

 

Indikaattorityö jatkuu toisaalta myös kestävän kehityksen käsitteen ympärillä, jolloin 

sosiaalisen tilan kuvaaminen tapahtuu ekologisen tilan ja taloudellisen kehityksen kuvauksen 

rinnalla. ”Valtiollinen” suuntaus on edelleen vahvasti läsnä. YK:n Brasiliassa vuonna 1992 

pidetty ympäristö- ja kehityskonferenssi hyväksyi toimintaohjelma Agenda 21:n, jossa 

todetaan muun muassa kestävän kehityksen seurannan ja siitä tiedottamisen menetelmien 

kehittämistarpeesta. Tämän seurauksena 90-luvun loppupuolella YK:n useat jäsenvaltiot 

ryhtyivät suunnittelemaan kansallisia kestävän kehityksen ohjelmia, ja ohjelmien 

seuraamiseksi indikaattoreita. (Kestävyyden mitta 2000.) OECD:llä on ollut tässäkin 

merkittävä tehtävä tuottaessaan suosituksia ympäristöindikaattoreiden laskemiseksi. 

Indikaattoreita tuotetaan nyt laajalti kunnallishallinnosta globaaleihin kattojärjestöihin. 

(Reinikainen & Wallenius 2003.) Onkin kiinnostavaa seurata, kuinka uuden aallon 

indikaattori-innon tällä kertaa käy, ja minkälaisia tuloksia panostus indikaattoreiden 

kehittämiselle tulevaisuudessa tuottaa.  

 

Indikaattorisarjojen lisäksi kestävän kehityksen käsite on luonut kirjavan joukon erilaisia 

yhdistäviä mittareita, indeksejä, joissa jokin osuus, usein ympäristö, otetaan erikseen 

huomioon. Näin käydään samanlaista pohdintaa kuin 70-luvunkin keskustelussa siitä, 

pitäisikö tietoja yrittää yhdistää yhdeksi luvuksi vai ei. Onko yhdistäminen liian vaikeaa, kun 

eri osien painoarvoista ei tiedetä ja toisaalta yhden luvun takaa ei välttämättä enää voida 

nähdä, mitä se oikeasti sisältää ja mitä on jätetty pois? Vai pitäisikö tämä kuitenkin sallia 

käyttökelpoisuuden nimissä? Kuinka paljon uskalletaan jättää käyttäjän varaan? 
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3.4.2 Kansantalouden tilinpidon laajentamisesta 
 
Ehkä luontaisimmin kansantuotteen ja -tulon laskennan puutteet synnyttivät ehdotuksia, 

jotka koskivat kansantalouden tilinpidon tietojen korjaamista suoraan puutteisiin vastaavilla 

tekijöillä. Näitä olivat esimerkiksi markkinattoman tuotannon ja vapaa-ajan arvo tai 

ympäristönsuojelukustannukset monien muiden tekijöiden joukossa. Monet kriitikotkin 

olivat kuitenkin sitä mieltä, että kansantalouden tilinpidon jo 60-luvun lopussa vakiintuneet 

indikaattorit tulisi säästää sellaisenaan mm. vertailun vuoksi (Eisner 1996, 97). Tällöin 

ratkaisuksi ehdotettiin tilinpidon laajentamista lisäinformaatiolla.  

 

YK:n kansantalouden tilinpidon ohjeistus uusiutuikin sisältämään ns. satelliittitilejä, 

kuitenkin varsin myöhään, vasta vuonna 1993. Edellisestä raportista vuodelta 1968 kului 

seitsemän vuotta ennen kuin YK tutki tilinpidon kokemuksia jäsenmaistaan. Yhdysvallat oli 

harvoja kehittyneitä maita sosialististen maiden lisäksi, jotka eivät olleet omaksuneet kaikkia 

SNA:n (System of National Accounts) ohjeita. Tutkimuksen perusteella koottiin 

kansainvälinen asiantuntijatyöryhmä uudistamaan vuoden 1968 SNA:ta. Työ valmistui 

vuonna 1993. Merkittäviä käsitteellisiä uudistuksia ei tehty. Nyt ohjeistuksessa otettiin 

kuitenkin huomioon kansantuotteen laskennan pitkäaikainen kritiikki. Erillisille tileille, 

kuitenkin vertailukelpoisesti varsinaisten tilien kanssa, ohjeistettiin tarvittaessa ja haluttaessa 

imputoimaan mm. kotityön, vapaaehtoistyön ja epävirallisen tai laittoman talouden arvo sekä 

erityisesti muutokset ympäristöön liittyvässä pääomassa ja sen käytön kustannuksissa. 

Satelliittitilien käytöstä oli kokemusta Ranskassa, jossa jo 70-luvulla perustilinpitoon oli 

yhdistetty sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä tietoja, kuten koulutuksesta, terveydestä tai 

tutkimuksesta joko rahamääräisenä tai muilla yksiköillä kertovia tilejä (Stone 1986). YK:n 

vuoden 1993 työhön liittyi myös erillinen ympäristötilinpidon ohjeistus, SEEA (System of 

integrated Environmental and Economic Accounts), jota myös SNA mukaili. (Kendrick 

1996, 11-14; Eisner 1996, 108-110.)  

 

SEEA:ssa annetaan ohjeet, miten ympäristö voidaan ottaa huomioon vuorovaikutuksessa 

taloudelliseen toimintaan. Luonnon pääoma lasketaan varantotileille (asset accounts) ja 

luonnonvarojen kulutus huomioidaan virtatileillä (flow accounts). Koska laskenta tehdään 

perustilinpidosta erillisillä tileillä, se on mahdollista tehdä sekä fyysisin että rahallisin 

määrein tarpeesta riippuen. (Bartelmus 2002.) Merkittävimpänä erona SNA:n 

satelliittitilinpitoon SEEA:ssa on pidemmälle viedyt arviot myös vaikeammin arvotettavasta 
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ympäristön heikentymisestä, ei vain pääoman käyttötiedoista. Tunnetuin tulos SEEA:sta on 

ehkä ollut vihreän BKT:n käsite. Siinä tavalliseen kansantuotteen laskentaan yhdistetään 

tiedot luonnonvarojen käytöstä sekä ympäristön heikentymisestä rahamääräisesti arvotettuna. 

(Hamilton & Lutz 1996.) Muun muassa koska markkina-arvojen puuttuessa ympäristön 

arvottaminen aiheuttaa metodologisia haasteita, vihreän BKT:n mittari ei ole saavuttanut 

suurta suosiota (Reinikainen & Wallenius 2003). Yhdysvalloissa sen kehittäminen lopetettiin 

presidentti Clintonin aikaisen kongressin päätöksellä (Eckersley 1998, 59). Myös vuonna 

2003 uudistetussa SEEA:ssa ympäristötietojen yhdistämiseen BKT:een suhtaudutaan 

suurella varauksella (Draft… 2002). 

 
Tieto kestävän tuotannon ja tulon määrästä pyritään tuottamaan yhdistämällä tuotannon 

aiheuttaman ympäristön tilan heikkenemisen kustannukset BKT:een. Etenkin 

Maailmanpankin kehittämä Genuine Saving (GS) taas vastaa kysymykseen, kuinka 

kokonaispääomaa on tuotannossa käytetty. Onko taloudellinen toiminta tuottanut 

kokonaissäästöä vai kuluttanut yli varojensa? GS-mittarissa kansantalouden tilinpidosta 

saatavista nettosäästötiedoista vähennetään luonnonvarojen kuluminen ja ympäristön 

saastumisen kustannukset ja, jos jäljelle jäävä summa on negatiivinen, se kertoo 

kestämättömästä kokonaispääoman kulutuksesta. (Expanding… 1997.) Säästöjä 

tarkastelemalla on helpompi päätellä, mikä vaikutus talouden toiminnalla on tulevaisuuden 

kulutusta ajatellen. Vihreä BKT ei sen sijaan pysty välittämään tietoa siitä, onko kestävä tulo 

riittävä säilyttämään vastaavan tulon tulevaisuudessakin. (Munasinghe 1999.) Samat 

arvottamisen metodologiset ongelmat liittyvät kuitenkin niin GS -mittarin kuin vihreän 

BKT:n laskentaan. 

 

 

4 Taloudellisen hyvinvoinnin mittarit 
Taloudellisen hyvinvoinnin mittaaminen on BKT:n puutteiden kritiikistä syntyneistä 

mittaustavoista periaatteiltaan sovinnaisimpia. Se ei kritisoi rahamääräisen makrotason 

mittarin tarvetta sinänsä, vaan pitää ainoastaan nykyistä kansantuotteen laskennan 

menetelmää vajavaisena, mutta kuitenkin korjauskelpoisena. Näin ollen taloudellisen 

hyvinvoinnin mittaaminen perustuu pitkälti samoihin tietoihin kuin BKT ja BKT:een 

liittyvät tilit kansantalouden tilinpidossa. Taloudellisen hyvinvoinnin laskennassa 

huomioitavat uudet tekijät arvotetaan myös rahamääräisinä, jotta ne olisivat yhdistettävissä 
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tilinpidon tietoihin. Toisaalta myös taloudellisen hyvinvoinnin mittarin taustalla voi 

vaikuttaa radikaalitkin näkemykset taloudellisen kasvun roolin tärkeydestä ja sen 

mittaamisen tarjoamasta tiedosta. Taloudellisen hyvinvoinnin rahamääräisen mittaamisen 

valinta on siinä tapauksessa tehty ainoastaan, jotta BKT:n puutteet tulisivat mahdollisimman 

selkeästi ja vertailukelpoisesti esiin.  

 

Taloudellisen hyvinvoinnin käsitettä kvantifioivat ensimmäisten joukossa James Tobin ja 

William Nordhaus soveltaessaan Measure of Economic Welfare -indeksiään (MEW) 

Yhdysvaltojen talouteen vuosille 1929-1965 (Ekins & Max-Neef 1992, 232). MEW:ä 

tarkastellaan myöhemmin enemmän. Tobinin ja Nordhausin työ 70-luvun alussa herätti 

suurta kiinnostusta ja pääsi nopeasti myös erilaisiin taloustieteen oppikirjoihin (Eisner 1988). 

MEW:n kaltaista laskentaa sovellettiin heti myös Japanissa, Net National Welfare -indeksin 

(NNW) nimellä. Hieman myöhemmin, vuonna 1981, Xenophon Zolotas rakensi Economic 

Aspects of Welfare -indeksin (EAW), joka eroistaan huolimatta muistutti yleisesti pitkälti 

MEW:n rakennetta. (Daly & Cobb 1989, 81.) Zolotas oli ensimmäinen, joka otti 

ympäristötekijöitä monipuolisesti huomioon taloudellista hyvinvointia mitattaessa. Hän mm. 

estimoi luonnonvarojen käyttöä ja yksityisiä ympäristön saastumiseen liittyviä 

suojelukustannuksia. Lisäksi hän arvioi saastumisen aiheuttamien vahinkojen kustannuksia. 

(Eisner 1988, 1634.)  

 

MEW sai myös muita seuraajia (Eckersley 1998, 110; Eisner 1988), joista viimeisimpänä on 

yhdysvaltalaisen Redefining Progress -kansalaisjärjestön 90-luvun lopulla kehittämä 

Genuine Progress -indeksi (GPI). GPI:n kohdalla viestin tavoite on kuitenkin häilyvämpi; 

välillä puhutaan taloudellisesta indikaattorista (Venetoulis & Cobb 2004, 7), välillä taas 

ihmisten todellisen hyvinvoinnin mittaamisesta (Cobb, Goodman & Kliejunas 2000, 1). GPI 

kuuluukin siihen joukkoon, joka taloudellisen hyvinvoinnin mittareiden menetelmin yrittää 

viestiä nykyisen kehityksen kestämättömyydestä inhimillisen ja ekologisen hyvinvoinnin 

suhteen, sen sijaan, että se pyrkisi todistamaan perinteisen kansantuotteen kuvaavan riittävän 

hyvin taloudellista hyvinvointia, kuten MEW:n tekijöiden nähdään tehneen (Daly & Cobb 

1989, 76). Myös GPI on lähemmässä tarkastelussa myöhemmin.  

 

Monet taloudellisen hyvinvoinnin mittareista, kuten MEW ja GPI, lähtevät 

kokonaistuotannon sijasta liikkeelle kokonaiskulutuksen tai yksityisen kulutuksen tiedoista. 

Tällöin tiedot eritellään mm. investointeja, julkisia menoja ja nettotuontia koskevista 
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tiedoista. Ajatuksena on hyvinvointitaloustieteen lähtökohta siitä, että kulutus kertoo 

yksilöiden tarpeista ja niiden tyydyttämisestä, ja siten kulutusta tarkkailemalla saadaan 

parempi kuva talouden vaikutuksista kansalaisille kuin jos pitäydytään vain tuotannon 

laskennassa (esim. Hjerppe ja Kaartinen 1982; Dasgupta 1988). Kulutustiedoista jatketaan 

kohti taloudellisen hyvinvoinnin mittaamista vähentäen tiedoista tekijöitä, joiden katsotaan 

vähentävän yksilön hyvinvointia tai olleen hyvinvoinnin ylläpidon kannalta vain 

välttämättömiä menoja, eikä sitä lisääviä tekijöitä, mutta jotka perinteistä kokonaistuotantoa 

laskettaessa on kuitenkin otettu mukaan. Mittariin lisättävät tekijät taas eivät sisälly 

perinteiseen tuotannon laskentaan, mutta niiden katsotaan olevan merkittäviä taloudellisen 

hyvinvoinnin kannalta. Näiden tekijöiden estimoiminen rahassa voi olla hyvin vaikeaa, sillä 

suoraa vertailukohtaa markkinoilta ei välttämättä löydy. 

 

Ympäristönäkökohdista katsottuna kulutukseen perustuvan ja sen lisääntymisestä riippuvan 

hyvinvoinnin mittaaminen ei ole lähtökohdiltaan perusteltua. Toisaalta, jos 

ympäristömuutokset ovat mittarissa kuitenkin tasapainoisesti mukana, voidaan olettaa, että 

kulutuksen lasku, joka ensi arviolta laskee mittarin lopputulosta, itse asiassa lopulta 

kasvattaa sitä juuri ympäristötekijöiden kautta, ns. ekotehokkuuden vähentäessä 

luonnonvarojen ja ympäristön kulutusta. (Lawn 2003.) 

 

Taloudellisen hyvinvoinnin mittaamisessa keskeisimpänä ongelmana on tapa, jolla 

kansantalouden tilinpidon tietoihin liitettävien uusien tekijöiden arvot estimoidaan ja 

arvotetaan, ja toisaalta se, mitä tietoja ylipäänsä sisällytetään laskuihin, jotta laskenta ei 

muuttuisi liian työlääksi. Sekä MEW:nettä ISEW:n (Index of Sustainable Economic 

Welfare), joka on GPI:n läheinen edeltäjä, lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi yksi tekijä. 

MEW:ssä vapaa-ajan osuus on keskeinen. Kun muiden huomioitavien hyvinvointitekijöiden 

prosentuaalinen osuus vuoden 1965 Yhdysvaltojen kansantuotteesta vaihtelee 5,6–47,8 %:n 

välillä, mittariin lisättävän vapaa-ajan kulutuksen arvo on 101,5 % kansantuotteesta. Myös 

Yhdysvaltoihin sovelletussa ISEW:ssä pitkäaikaiset ympäristövahingot, mikä käytännön 

laskennassa tarkoittaa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, taas muodostavat 33 % 

kaikista lopputulosta vähentävistä tekijöistä (Neumayer 2000, 354). Kun samanaikaisesti 

vapaa-ajan arvo on laskettu käyttäen vertailukohteena keskimääräistä palkkaa, ja 

ympäristövahingot taas öljybarelliekvivalentteina siten, että yhden barellin arvoksi annetaan 

0,5 dollaria vuoden 1972 dollarin arvon mukaan, on selvää, että tämänkaltaiset subjektiiviset 

valinnat hyvinvoinnin tekijöiden arvottamisessa herättävät keskustelua ja kritiikkiä (Eisner 
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1988, 1629; Neumayer 2000, 354). Karkeita valintoja arvojen antamisessa joudutaan 

tekemään useiden muidenkin hyvinvointitekijöiden kohdalla.  

 

Etenkin tänä päivänä juuri ympäristön ja luonnonvarojen arvottaminen on tunnettu, haastava 

tehtävä, josta käydään keskustelua mm. ympäristötaloustieteen piirissä. Menetelmiä arvon 

etsimiselle on monia, mm. maksuhalukkuuden arviointiin liittyen, mutta mikään niistä ei ole 

saanut yksiselitteistä hyväksyntää (Connelly & Smith 1999, 130-157). Luonnon esteettistä, 

kulttuurista, terveydellistä, taloudellista ja sosiaalista merkitystä eli sen 

hyvinvointivaikutuksia on hyvin vaikea niputtaa yhteen lukuun. Samankaltaisia, vaikkei 

ehkä niin moniulotteisia ongelmia on myös muiden taloudellisen hyvinvoinnin laskennassa 

huomioitavien tekijöiden kohdalla. Rahassa arvottamisen lisäksi useat kansantalouden 

tilinpidon tietoja käyttävät mittarit seuraavat lopulta tuloksissaan kansantuotteen muutoksia, 

sillä siihen liittyvät tiedot muodostavat kuitenkin myös näiden mittareiden keskeisen ytimen 

(Lintott 1996, 186). Sosiaalista hyvinvointia ja ympäristömuutosta koskevan tiedon, jonka 

takia työhön alun perin ryhdyttiin, voidaan joutua toteamaan peittyneen kansantalouden 

perustietojen eli talouden indikaattoreihin keskittyvän tiedon alle. 

 

Yksittäisten tekijöiden aiheuttamien arvottamisongelmien lisäksi taloudellisen hyvinvoinnin 

mittareihin pätee tekijöiden yhdistämisen ongelma, joka on vielä vahvemmin läsnä luvussa 5 

tarkasteltavien kokonaishyvinvointimittareiden kohdalla. Rahamääräistämisen etuna on, että 

rahallinen arvo itsessään sisältää yhdisteltävien yksiköiden painoarvon suhteessa toisiinsa. 

Kokonaishyvinvointimittareiden komponenteille tämä painotus on luotava jollain yhteisesti 

sovitulla tavalla. Toisaalta rahamääräisten mittareiden sisäänkirjoitettu oletus on, että niiden 

sisältämät tekijät ovat toisilleen korvaavia, toistensa substituutteja. Tällöin esimerkiksi 

tuotannon kasvu kompensoi luonnonvarojen kulutusta. (esim. Lintott 1996.) 

 

4.1 Measure of Economic Welfare (MEW) 

Measure of Economic Welfare (MEW) on Yalen yliopistossa vaikuttaneiden kahden 

taloustieteilijän; James Tobinin, sittemmin Nobel-palkitun ja nykyisinkin keskustelua 

herättävän kansainvälisen verotusjärjestelmän suunnittelijan, sekä William Nordhausin, 

kehittämä mittari taloudellisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Suunnitelma on julkaistu sekä 

yhdysvaltalaisen kansantalouden tilinpitoon vaikuttaneen National Bureau of Economic 

Research:n 50-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetyn kollokviosarjan julkaisussa (Economic 
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Growth 1972) että liitteettömänä versiona saman tahon vuonna 1971 pidetyn ”Measurement 

of Economic and Social Performance” -konferenssin esityksien kokoelmassa otsikolla ”Is 

Growth Obsolete?” (Moss 1973). Alla olevat tiedot perustuvat näihin julkaisuihin, ellei 

toisin mainita.  

 

MEW:n tarkoituksena oli vastata omalla tavallaan vaatimuksiin, joita talouskasvulle ja 

BKT:sta saataville tiedoille oli aiemmin esitetty. Vaatimukset esitettiin kysymyksien 

muodossa: Onko talouskasvu tapahtunut lainkaan järkevällä tavalla? Onko se 

samanaikaisesti tuottanut ihmisten vapauden ja onnellisuuden kasvua? Tobin ja Nordhaus 

totesivat, että vaikka taloustieteilijät tietävät, ettei BKT:n maksimointi ole sopiva päämäärä 

politiikalle ”…yet their everyday use of GNP as the standard measure of economic 

perfomance apparently conveys the impression that they are evangelistic worshipers of 

GNP.” (Nordhaus & Tobin 1973, 512). MEW:n tehtävä oli tuoda esille BKT:n puutteita 

taloudellisen hyvinvoinnin mittarina ja korjata niitä niin hyvin kuin silloisilla tiedoilla ja 

menetelmillä oli mahdollista.  

 

Kuten useimmat muutkin hyvinvointi- ja kehitysmittareita luoneet tutkijat, Nordhaus ja 

Tobin toteavat, että MEW:ssä on kyse primitiivisestä ja alustavasta kokeilusta, jonka 

käsitteellinen ja teoreettinen perusta ei ole valmis ja jota tulee kehittää eteenpäin. Kuitenkin 

he pitävät hyvinvointiin suuntautuvan mittarin kehittämistä niin olennaisena työnä, että 

teoreettistenkin riskien ottaminen on hyväksyttävää. Epävarmoista menetelmistä huolimatta 

MEW:n tekijät uskaltavat vuosille 1929–1965 sovellettujen tuloksiensa perusteella todeta, 

ettei positiivinen kehitys, jota perinteisten kansantalouden tilinpidon mittareiden katsotaan 

kuvaavan, ole myytti. Tulokset osoittivat, että taloudellinen hyvinvointi seuraa 

nettokansantuotteen kasvua, vaikkakin hieman hitaammin. Siten voitiin todeta, että 

talouskasvu kasvattaa myös hyvinvointia ja talouskasvun mittari on riittävä taloudellisen 

hyvinvoinninkin mittariksi.  

 

4.1.1 Mittarin erityispiirteet 

MEW:n perusta on vahvasti kansantalouden tilinpidossa ja siitä saatavissa perustiedoissa. 

Näitä tietoja pyritään kuitenkin tarkastelemaan uudesta näkökulmasta. 

Hyvinvointitaloustieteen näkökulman mukaisesti MEW:n lähtökohtana on kulutus. Tiedot, 

joilla Nordhaus ja Tobin pyrkivät monipuolistamaan kansantalouden tilinpidosta saatavia 
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tietoja taloudellisen hyvinvoinnin mittariksi, koskivat etenkin vapaa-ajan, kotityön ja 

pääomasta saadun hyödyn sekä kaupungistumisen tuottamien haittojen huomioimista. 

Keskeistä oli kansantalouden tilinpidossa käsiteltyjen lopputuotteiden uudelleen määrittely, 

etenkin julkisen kulutuksen osalta. Liite 1 esittelee MEW:n eri tekijöitä sekä laskentaa 

vuosille 1929–1965. 

 

MEW:ssä tuodaan esiin BKT:n alkuajoista tuttu kritiikki siitä, etteivät kaikki BKT:een 

mukaan lasketut hyödykkeet tai palvelut ole todellisuudessa taloudellista hyvinvointia 

tuottavia lopputuotteita. Osalla on vain hyvinvointia ylläpitävä tai jopa heikentävä vaikutus. 

Niitä voidaan siten pitää vain kansantalouden kannalta ”valitettavina välttämättömyyksinä”, 

ei hyvinvointia lisäävinä tekijöinä (Economic Growth 1972, 7) ja tällöin niitä ei tulisi 

sisällyttää taloudellista hyvinvointia mittaavaan mittariin. Osaa tuotteista voidaan pitää myös 

välituotteina, jotka on jo otettu huomioon toisten tuotteiden tai palveluiden arvossa, ja 

laskettu siten kansantuotteeseen kahteen kertaan. Myös esimerkiksi julkisen kulutuksen 

osalta Nordhaus ja Tobin katsovat, että vain harvoin on kyse lopputuotteen kulutuksesta. 

Suurin osa julkisesta kulutuksesta on investointeja tai pääoman korvaamista, 

välttämättömyyksien ja välituotteiden kulutuksen lisäksi, joten lopulta siitä huomioidaan 

MEW:ssä vain posti- ja virkistyspalvelut.  

 

Aiheen kiistanalaisuuden tiedostaen Nordhaus ja Tobin vähentävät perinteiseen 

kansantuotteeseen verrattuna ”valitettavina välttämättömyyksinä” eli sittemmin niin 

kutsuttuina puolustushyödykkeinä (defensive products) myös julkisen kulutuksen osa-alueet 

kuten mm. poliisipalvelut, jätehuolto, teiden ylläpito ja yleiset puolustusmenot, sekä 

työmatkojen aiheuttamat kustannukset. Näiden teollistuneiden yhteiskuntien kompleksisesta 

luonteesta juontuvat toiminnot eivät tuota suoraa hyvinvointia vaan toimivat vain 

välttämättöminä panoksina toisissa toiminnoissa, jotka saattavat jossain myöhemmässä 

vaiheessa tuottaa hyötyä. 

 

Myös julkisia menoja terveydenhuoltoon ja koulutukseen Nordhaus ja Tobin käsittelivät 

kulutustiedoista vähennettävinä välituotteina sillä perusteella, että niistä saatu hyöty näkyy jo 

korkeammassa tuottavuudessa, joten jättämällä ne ulkopuolelle vältytään kaksinkertaiselta 

laskennalta. MEW:ssä välituotteena otettiin huomioon myös pääoman kuluminen. Lisäksi 

kestokulutushyödykkeitä käsiteltiin MEW:ssä pääomana, sillä hyöty niistä jakautuu pitkälle 

ajanjaksolle. Lopputuotteina käsiteltynä niiden paremmuus kansantulon kasvattamisen 
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kannalta perustuisi myös mahdollisimman nopeaan uusimiseen, mikä ei kestävää kulutusta 

ajatellen ole järkevää.  

 

Vapaa-ajan, kotityön ja muun markkinoiden ulkopuolisen työn arvon puuttuminen 

kansantulon laskennasta on ollut keskeinen pohdinnan ja kritiikin lähde BKT:n alkuajoista 

lähtien. Myös uusklassisessa taloustieteessä vapaa-aika nähdään työn vaihtoehtona ja siten 

kulutuksen kohteena, ja ajankäytön utiliteetti koostuu työn ja vapaa-ajan tasapainosta. 

Markkinaton tuotanto taas on hyvin olennainen taloudellisen toiminnan tekijä monissa 

maissa. Sekä vapaa-ajan että markkinoiden ulkopuolisen työn arvo joudutaan imputoimaan 

MEW:ssä käyttäen vertailukohteena keskimääräistä tuntipalkkaa ja toisaalta markkinoilla 

tapahtuvan vastaavanlaisten toimintojen arvoa.   

 

4.1.2 MEW ja ympäristö 

Yhtenä tärkeänä pohdinnan aiheena MEW:ssä on se, aiheuttaako talouskasvu lopulta 

luonnonvarojen häviämisen ja onko se toisaalta merkittävä uhka taloudelliselle 

hyvinvoinnille. Tämän lisäksi ympäristökysymykset huomioidaan taloudellisen tuotannon 

ulkoisvaikutuksina – kaupungistumisen sekä asumisen ja tuotannon keskittymisen 

aiheuttamina suorina haittoina. Nordhaus ja Tobin katsovat, että talouskasvu on tuonut 

ihmiset maalta kaupunkeihin. Se on toisaalta teknologisen kehityksen edellytys, mutta se on 

myös toisaalta aiheuttanut ongelmia kuten melun, saasteen, roskaantumisen, turvattomuuden 

ja ”mauttomat rakennukset ja mainonnan” (buildings and advertisements offensive to taste) 

(Economic Growth 1972, 50).  

 

Viimeksi mainittujen ympäristöhaittojen osalta Nordhaus ja Tobin ovat ratkaisseet laskennan 

arvioimalla kaupungissa tai maaseudulla asuvien välisen tuloeron ja käyttämällä sitä 

kaupungistumisen tuottamien ongelmien indikaattorina. Perusteena tälle vertailulle on 

näkemys siitä, että kaupungissa asuvien korkeammat tulot olisivat kompensaatiota 

kaupungissa asumisen negatiivisista puolista. 

 

Luonnonvarojen kulumisen merkityksen löytämiseksi Nordhaus ja Tobin käyvät läpi 

perusteellisen tarkastelun, jossa he ottavat kantaa erityisesti malthusilaiseen ajatteluun 

luonnonvarojen riittävyydestä talouden ja väestön kasvaessa. Erilaisten talouskasvua 

kuvaavien tuotantofunktioiden simulointien avulla, joissa otetaan perinteisen mallin 
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mukaisten työn ja pääoman lisäksi huomioon maa luonnonvarana, sekä aiempia 

tuotannontekijöissä tapahtuneita muutoksia tarkastelemalla Nordhaus ja Tobin päätyvät 

tulokseen, jonka mukaan luonnonvarojen kulumisesta ei pidä kantaa huolta. Saatujen 

estimaattien perusteella on todettavissa, että luonnonvarat on mahdollista korvata toisilla 

tuotantofunktion tekijöillä niin hyvin, ettei luonnonvarojen häviäminen vaaranna tuotantoa 

tai kansantalouden kehittymistä. Tämän puolesta todisti käytännössä myös se, etteivät 

hinnat, jotka viestivät kestävästä tai kestämättömästä käytöstä, olleet vielä nousseet 

merkittävästi uusiutumattomienkaan luonnonvarojen osalta.  

 

Kysymys on kuitenkin Tobinin ja Nordhausinkin mielestä kokonaan toinen niiden 

luonnonvarojen osalta, joilla ei ole markkinahintaa, toisin sanoen julkishyödykkeiden kuten 

puhtaan ilman, veden tai maiseman osalta. Näiden kohdalla MEW:n kehittäjät myöntävät, 

että talouskasvuluvut antavat väärää viestiä. Talouskasvun rinnalla pitäisi ottaa huomioon, 

että esimerkiksi yksityisautoilu tai energiantuotanto päästöineen eivät ole yhdentekeviä tai 

vapaita talouskasvu- tai hyvinvointivaikutuksista. Saastuttamiselle tulisi antaa hinta. Samoin 

globaalien ympäristökatastrofien mahdollisuus oli jo tuolloin olemassa ja lisätutkimuksen 

tarve todettiin suureksi.  

 

Nordhausin ja Tobinin näkemys on, että talouskasvu itsessään ei tuota ongelmia vaan kyse 

on ympäristöongelmien kohdalla markkinoiden ja hinnoittelun puutteista. Nämä puutteet taas 

on mahdollista korjata. Vaikka talouskasvu on osaltaan yleisesti lisännyt saastumisen 

intensiteettiä, kyse on Nordhausin ja Tobinin mielestä ennemminkin tietyistä teknologioista. 

Niiden vaikutuksia vähentämällä, esimerkiksi juuri hintajärjestelmän korjauksen avulla, 

ympäristöongelmatkin keskeisesti vähenisivät. Tekijät toteavat myös, että vaikka 

markkinoiden ulkopuolinen ympäristöpääoma olisikin hinnoiteltavissa, sen muutokset tuskin 

suuresti vaikuttaisivat varallisuuteen, ottaen huomioon varallisuuden muiden tekijöiden 

määrän ja merkityksen.  

 

MEW:n ympäristöulottuvuutena voidaan pitää myös Nordhausin ja Tobinin sovellusta 

kestävästä MEW:stä (sustainable MEW) varsinaisen MEW:n rinnalla (actual MEW). Sen 

tarkoituksena on kertoa yksilön kulutuksen määrästä, joka huomioi kulutuksen lisäksi 

väestönkasvusta ja teknologisesta kehityksestä johtuvan kasvuvaatimuksen ja joka siten 

verrattuna varsinaiseen MEW:iin kertoo, onko nykyinen kulutus vienyt tulevaisuuden 

kulutusmahdollisuuksia vai parantanut niitä. Kestävä MEW saadaan vähentämällä 
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varsinaisesta MEW:stä investointi, joka vastaa tätä kasvuvaatimusta. Investoinnin 

sijoituksen tuottamalla arvolla pääoman ja tuotannon suhde saadaan säilymään tulevaisuuden 

kasvavien kulutustarpeiden vaatimalla tavalla (Eisner 1988, 1627). Ympäristön pääoman 

kulutusta ja sen edellyttämää investointia ei kuitenkaan pystytty hinnoittelun puutteessa 

ottamaan huomioon.  

 

4.2 Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) ja Genuine
 Progress Indicator (GPI) 

 
MEW:n menetelmällisenä seuraajina Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) ja siitä 

vähäisin muutoksin johdettu Genuine Progress Indicator (GPI) ovat saaneet eniten huomiota. 

ISEW:ä ja GPI:ä oli vuoteen 2000 mennessä sovellettu ainakin kymmenessä maassa 

(Neumayer 2000). Suomessa sovellus on tehty vuonna 2001 julkaistussa Tilastokeskuksessa 

työskentelevän Jukka Hoffrénin väitöskirjassa (Hoffrén 2001). ISEW on Maailmanpankin 

työtehtävistä eronneen taloustieteilijän ja ekologisen taloustieteen merkittävän kehittäjän 

Herman Dalyn ja teologi John Cobbin saavutus. Työ julkaistiin teoksessa ”For the Common 

Good” vuonna 1989 (Daly & Cobb 1989). Varsinaisessa mittarin laskentatyössä auttoi 

yhteiskuntatieteilijä Clifford Cobb, joka myös jatkoi mittarin kehittelytyötä yhdessä John 

Cobbin kanssa. Jatkotyön tulokset julkaistiin kirjassa ”Green National Product” vuonna 1994 

(Cobb & Cobb 1994). Clifford Cobb on jatkanut työtä myös GPI:n kehittämiseksi 

Redefining Progress -järjestön työntekijänä. 

 

ISEW on osa Dalyn laajaa työtä "steady state" -nimisen talousjärjestelmämallin teoreettisen 

pohjan luomiseksi. Uusklassinen taloustiede on Dalyn mukaan kriisissä jättäessään 

huomiotta luonnonvaroihin liittyvät resurssinsa, joihin se talouskasvun vaatimuksen 

käytännössä perustaa, ja suhtautuessaan kasvuun tekijänä, joka johtaa aina hyvinvoinnin 

paranemiseen, vaikkei olisikaan siihen riittävä tekijä. ”For the Common Good” -teoksessa 

vallitsevan taloustieteen vaihtoehto, jonka Daly ja Cobb rakentaa, perustuu yhteisön 

hyvinvoinnin ja yksilön hyvinvoinnin erittelemiselle korostaen edellisen tärkeyttä suhteessa 

jälkimmäiseen. Ajatuksella, että talouden tulee nimenomaan edistää yhteisön, ei yksilön, 

hyvinvointia Daly ja Cobb pyrkivät laajentamaan talouden käsitettä kestävyyden ja 

osallistumisen tavoitteet huomioivaksi järjestelmäksi. Talous pitäisi nähdä kaiken elämän 

verkoston ylläpitäjänä, joka on riippuvainen maasta ja luonnosta, sen sijaan, että se nyt on 

taloustieteen kautta erilaisiin epäluonnollisiin oletuksiin perustuva deduktiivinen malli ja 
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abstraktio, jonka yhteys arkipäivään on heikko. (Daly & Cobb 1986.) Tämän ajatuksen voisi 

ehkä nykypäivän kestävän kehityksen keskusteluun liittyvin käsittein muotoilla niin, että 

kehityksen taloudellista osa-aluetta tulisi käsitellä sosiaaliseen ja ekologiseen osa-alueeseen 

sisältyvänä sektorina. On eri asia integroida talouden ulkoisvaikutukset mahdollisen 

hintajärjestelmän avulla markkinoille kuin tarkastella niitä ja niiden aiheuttajaa osana 

yhteisön toimintaa (em., 141). 

 

Vuonna 1996 julkaistussa ”Beyond Growth” -kirjassaan Daly nimeää vaihtoehtoisen 

taloustieteellisen lähestymistapansa "steady state" -taloudeksi. Kysymys on erityisesti siitä, 

miten kehitys tulee vaikuttamaan ekologiseen ympäristöön. Tämän lähestymistavan, jonka 

voidaan sanoa kuuluvan termodynaamiseen koulukuntaan (Honkasalo 1999), avulla Daly 

pyrkii rakentamaan teoriaa talousjärjestelmästä, joka perustuisi jatkuvan kasvun sijaan 

vakiintuneeseen energia- ja ainevuohon. Tällöin entropian eli epäjärjestyksen tuotanto olisi 

mahdollisimman vähäistä ja ihmisen toiminta tapahtuisi ekosysteemin kantokyvyn 

asettamien rajojen sisäpuolella (Daly 1996, Honkasalo 1999). ISEW:n osuutena on tässä 

osoittaa, taloudellisen hyvinvoinnin käsitettä laajentaen, että uusklassisen taloustieteen 

kasvulle asettamat merkitykset ja tavoitteet ovat mahdottomia toteuttaa kestävällä tavalla. 

Daly ei ollut tyytyväinen ISEW:ssä tehtyihin karkeisiin valintoihin, mutta toteaa, että jos 

olemme addiktoituneita numeroihin, ISEW on BKT:a parempi vaihtoehto. Metaforien 

taitajana hän kuvaa BKT:a tupakaksi ja ISEW:ä tupakaksi filtterillä. Vaikka todellista 

hyvinvointia ei voi mitata, ISEW johdattaa tarkastelun tärkeisiin seikkoihin, jotka BKT:n 

maksimoinnin politiikassa eivät tule esiin. (Daly 1996, 97-98; Daly & Cobb 1986, 373.) 

 

GPI on suoraa jatkoa ISEW:lle. ISEW herätti paljon keskustelua sekä viestinsä että 

metodologisten valintojensa osalta. Cobbin ja Cobbin vuonna 1994 julkaistun työn, jossa 

näihin haasteisiin yritettiin vastata, jälkeen mittaria on lähtenyt kehittämään yhdysvaltalainen 

Redefining Progress -järjestö. Järjestön laajana tavoitteena on muuttaa taloutta ja politiikkaa 

kestävämpään suuntaan. Keinoina ovat erityisesti vaihtoehtoisin mittaustavoin osoittaa 

nykyisen kehityksen puutteita, vaikuttaa poliittisiin uudistuksiin kuten ympäristöveroihin 

sekä kehittää uudenlaisia ajattelumalleja, jotta lyhytnäköinen kehityssuunnittelu korvautuisi 

kestävämmillä malleilla. (Redefining Progress, luettu 3/2005.) GPI julkaistiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1995. Sen lisäksi järjestö tekee tunnetuksi ekologisen jalanjäljen käsitettä ja 

sen mittaustapoja.  
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GPI-indeksin tarkoitus on ISEW:n lailla korjata BKT:n puutteita ja tuoda taloudellisen 

tuottavuuden rinnalle tietoa sosiaalisesta ja ympäristön hyvinvoinnista. Tarkoituksena on 

osoittaa, ettei jatkuva taloudellinen kasvu johda aina kehitykseen ja hyvinvointiin, vaan on 

olemassa kynnys (threshold), jonka ylittämisen jälkeen kasvu huonontaa yleistä kehityksen 

laatua ja hyvinvointia. Laajentamalla kansantalouden mittarin ominaisuuksia kohti 

hyvinvoinnin mittaamista yritetään paljastaa, milloin tämä raja on tullut vastaan. Keskeinen 

ero ISEW:n ja GPI:n välillä on kuitenkin se, että Daly puhuu edellisestä juuri taloudellisen 

hyvinvoinnin mittarina, kun Redefining Progress ehkä kansalaisjärjestölle ominaisessa 

epätarkemmassa ja tavoitehakuisemmassa retoriikassaan viittaa mittarin tuloksista 

puhuessaan usein suoraan myös yleisen, ei vain taloudellisen, hyvinvoinnin 

määrällistämiseen. 

 

GPI:n tulokset näyttäisivät tukevan ”threshold”-hypoteesia. Kun BKT Yhdysvalloissa nousi 

vuosina 1974–2000 125 %:a, GPI ylsi vain 25 %:n nousuun (Cobb, Glickman & Cheslog 

2001). 1970-luvun puolivälistä 90-luvun alkuun asti GPI:n trendi oli laskeva ja tämänkin 

jälkeen GPI:n nousun katsotaan johtuvan lähinnä sen taloudellisista tekijöistä, ei kestävästä 

sosiaalisesta ja ekologisesta kehityksestä (Cobb, Goodman & Kliejunas 2000).  

 

Seuraavassa tarkastellaan GPI:n erityispiirteitä, joilla taloudellisen hyvinvoinnin mittaamista 

yritetään tavoittaa. Samat seikat pätevät hyvin pitkälle myös alkuperäisen ISEW:n kohdalla, 

joka myös kahdenkymmenen vuoden nousun jälkeen lähti 70-luvun alusta laskemaan, vaikka 

BKT jatkoi kasvuaan (Daly 1996, 97).  

 

4.2.1 GPI:n erityispiirteet 

GPI-indeksin laskenta lähtee liikkeelle kansatalouden tilinpidosta saatavalla tiedolla 

yksityisestä kulutuksesta kuten MEW:kin. Tämän lisäksi huomioon otetaan 24 muuta 

hyvinvointiin vaikuttavaa indikaattoria, joita perinteisessä tilinpidossa ei ole huomioitu. 

Koska tulon jakautuminen tasaisesti on Redefining Progress -järjestölle yksi tärkeä 

hyvinvoinnin merkki, yksityinen kulutus painotetaan aluksi tulonjaon tasa-arvoa kuvaavalla 

Gini-indeksillä2. Näin saatu arvo on lähtökohtana GPI:n muiden komponenttien laskennalle. 

                                                 
2 Yleisesti käytössä oleva laskennallinen menetelmä tulonjaon tasa-arvon kuvaamiseksi, jossa toteutunut 
tulonjako suhteutetaan täydellisen tasa-arvoiseen tulonjakoon. (ks. Todaro 2000, 746.) 
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GPI:n aikasarjat alkavat vuodesta 1950 ja niitä päivitetään lähes vuosittain. Uusin ulottuu 

vuodelle 2002. (Venetoulis & Cobb, 2004.) 

 

Sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia otetaan tulonjaon lisäksi huomioon useiden muidenkin 

tekijöiden avulla. Esimerkiksi rikollisuus vähentää ihmisten hyvinvointia sekä suorin 

kustannuksin että epäsuorasti turvattomuuden tunteena. Perheiden hajoaminen kiireen ja 

stressin keskellä nähdään keskeiseksi yhteiskunnan yhtenäisyyttä heikentäväksi tekijäksi. 

MEW:stäkin tuttu vapaa-ajan merkitys osana hyvinvointia huomioidaan vapaa-ajan 

vähentymisen näkökulmasta. Tutkimuksilla on osoitettu keskimääräisen yhdysvaltalaisen 

kuluttajan työtuntien lisääntyneen ja vapaa-ajan vähentyneen, talouskasvusta huolimatta. 

Vähennyksiä GPI:hin tehdään myös alityöllistymisen aiheuttamista haitoista, työmatkoihin 

kuluvista kustannuksista sekä auto-onnettomuuksien aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi 

muita sosiaalisia tai taloudellisia täydennyksiä GPI:ssa BKT:een verrattuna ovat 

kestokulutushyödykkeiden, jotka katsotaan MEW:n lailla pääomaksi, aiheuttamat 

kustannukset. Toisaalta kestokulutushyödykkeistä yhden vuoden aikana saadun palvelun, 

sekä koti- ja vapaaehtoistyöstä saadun hyödyn että rakennetusta tiestöstä saadun palvelun 

arvot imputoidaan ja lisätään mittariin. Samoin ”aidon kehityksen” indeksiin lisätään vielä 

maan nettopääomainvestoinnit ja nettovelkaantuminen ulkomaille. (Anielski & Rowe 1999, 

Lawn 2003.) 

 

Vuosina 1994–2000 GPI kasvoi keskimäärin 3,3 %:n vuosivauhtia 20 vuoden laskun 

jälkeen. Parinkymmenen eri tekijän joukosta kasvun saanut aikaan lähinnä kuusi tekijää: 

pääoman kasvava suhde työntekijöiden määrään nähden, yksityisen kulutuksen kasvu, 

vapaa-ajan vähenemisen hidastuminen, työttömien väheneminen, luonnonvarojen 

vähentymisen hidastuminen ja tulonjaon epätasa-arvoisuuden väheneminen. (Cobb, 

Glickman & Cheslog 2001). Vuonna 1999 indeksin kasvu oli selvää, mutta tällöinkin kasvu 

aiheutui todellisuudessa indeksin taloudellisista tekijöistä, jotka peilasivat Yhdysvaltojen 

yleistä taloudellista kasvua. (Anielski & Rowe 1999; Cobb, Goodman & Kliejunas 2000) 

 
Käyn läpi esimerkinomaisesti alla ja seuraavassa alaluvussa GPI:in tuloksen kannalta 

vaikuttavimpien ja kriittisimpien tekijöiden laskentamenetelmiä, siltä osin kuin niitä on 

esitelty Redefining Progress -järjestön vuoden 1999 julkaisussa (Anielski & Rowe 1999). 

Dollarin arvo on vuoden 1992 kiinteän arvon mukainen ja annetut tiedot koskevat 

Yhdysvaltoja, jos ei toisin mainita. 
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Pääoman osuus työntekijää kohden 

Redefining Progress:n mukaan kestävään talouteen kuuluu pysyvä tai kasvava pääomakanta, 

jolla taataan tuotantohyödykkeiden toimivuus ja tuotantokapasiteetti. Indeksiin lasketaan 

tekijä, jossa olemassa olevaan pääomaan lisätään uusi pääomavaranto (new capital stock) ja 

vähennetään sen pääoman määrä, joka tarvitaan pitämään pääoma työntekijää kohden 

samana (capital requirement). Jälkimmäinen arvioidaan kertomalla työvoiman 

prosentuaalinen muutos edellisen vuoden pääomavarannolla. Pääomalla viitataan tässä 

ainoastaan ihmisen rakentamaan pääomaan, koneisiin ja infrastruktuuriin. 

 
 
Vapaa-ajan väheneminen 

Vapaa-aika on tärkeä osa ihmisen sosiaalista elämää. Anielski & Rowe (1999) lainaa 

kotitalouksien elinolosuhteita käsittelevää amerikkalaista tutkimusta. Siinä todetaan, että 90-

luvun ajan työtunnit ovat lisääntyneet heikentyvien tulojen ja epävarmempien työsuhteiden 

rinnalla. Taloudellinen kasvu ei ole vähentänyt työmäärää ja lisännyt vapaa-aikaa, vaan 

päinvastoin. Tämä ristiriitainen muutos ja sen sosiaalinen vaikutus halutaan esiin myös 

GPI:iin.  

 

Vapaa-ajan väheneminen arvioidaan Genuine Progress -indeksissä suhteessa vuoteen 1969, 

jolloin vapaa-aikaa oli eniten verrattuna muihin aikasarjan 1950–1997 vuosiin. Työtuntien ja 

vapaa-ajan tuntien arviointiin on käytetty aiheesta tehtyjä tutkimuksia tai ne on arvioitu 

aikaisempien trendien perusteella. Työtuntien määrä vähennetään ajasta, jonka katsotaan 

kuluvan päivittäin aktiiviseen toimintaan, nukkumisen ja levon lisäksi. Täksi ajaksi 

(discreationary time) arvioidaan 10 tuntia päivässä. Australian GPI:n laskennassa 

vastaavaksi ajaksi arvioitiin 14 tuntia (Hamilton 1999, 19). GPI-indeksistä vähennettävä 

luku on lopulta arvo, joka saadaan vertaamalla vapaa-ajan tuntien määrän muutosta 

suhteessa vuoteen 1969 ja antamalla yhden vapaa-ajan tunnin arvoksi 11.20$. Tämä 

dollariarvo vastaa keskimääräistä reaalituntipalkkaa.  

 

Perheiden hajoamisen aiheuttamat kustannukset 

Avioerot ja perheiden hajoaminen lasketaan indeksiin tärkeän sosiaalisen merkityksensä 

vuoksi. Käytännön laskeminen on hyvin vaikeaa, sillä on vaikea tietää, mitkä kaikki 

sosiaaliset kustannukset johtuvat juuri perheiden hajoamisesta. GPI:ssä kustannukset 
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arvioidaan avioerojen määrän ja kustannusten, niiden lapsiin kohdistuvien vaikutusten ja 

television katselun määrän kautta. Viimeinen perustellaan sillä, että television katselu 

kuvastaa kehitystä, jossa vanhemmat viettävät yhä vähemmän aikaa lastensa kanssa ja 

antavat television hoitaa seuranpidon. Hinnaksi television katselusta annetaan 0.44$ tuntia 

kohden, ilman perusteluja.  

 

Lapsiin kohdistuvat sosiaaliset kustannukset lasketaan hyvin karkeasti terveysmaksuina, 

lakipalveluiden maksuina sekä koulussa, töissä ja ihmissuhteissa koetuista ongelmista 

aiheutuneina kustannuksina. Järjestön julkaisussa todetaan, että vaikka arviot kustannuksista 

ovat mielivaltaisia, niiden uskotaan jäävän todellisuutta alhaisemmiksi (Anielski & Rowe 

1999, s. 16). Lisäksi lasketaan aikuisiin kohdistuvat avioeroista johtuvat suorat kustannukset, 

kuten lakipalvelujen maksut ja erillisten asuntojen hankkimisen kustannukset.  

 
 
Työttömyyden kustannukset 

Työttömyyden ja alityöllistyneisyyden aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja kustannuksia 

lasketaan indeksissä vapaa-ajan arvottamisen tavoin keskimääräisen palkan avulla. Yhden 

epätäydellisen (constrained) eli työttömän tai alityöllistetyn tunnin hinta on 11,20$. Tuntien 

määrän löytämiseksi GPI:n tekijät hyödyntävät aikaisempia virallisten tutkimuslaitosten 

tutkimuksia sekä arvioivat epätäydellisten työtuntien lisääntyvän vuosina 1990–1997 0,59 % 

vuodessa, mikä on ollut keskimääräinen muutos vuosittain myös 1969–1989 välisenä aikana. 

 
 

4.2.2 GPI ja ympäristö  

GPI:n, kuten ISEW:nkin, keskeinen tarkoitus on osoittaa, että BKT vääristää kehitystä 

koskevia tietoja olennaisesti sen takia, ettei BKT ota huomioon talouskasvun vaikutuksia 

ympäristöön. Luonnonvarat ja puhdas ympäristö ovat hyvinvoinnin ja kehityksen edellytys 

nyt ja tulevaisuudessa. Niinpä ympäristötekijöitä käsitellään indekseissä monipuolisesti. 

Kymmenen tekijää 24:stä indeksiin tuotavasta hyvinvointitekijästä koskettaa nykykehityksen 

ympäristövaikutuksia, ja kaksi niistä muodostavat arvoltaan suurimmat vähennykset 

mittarissa. GPI huomioi sekä luonnonvarojen kulumisen, ympäristön saastumisen että 

pitkäaikaiset ympäristömuutokset. Mittarin ympäristötekijöiden otsikot ovat: 
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1. Kotitalouksien ympäristönsuojelukustannukset 

2. Veden saastumisen kustannukset 

3. Ilman saastumisen kustannukset 

4. Melusaasteen kustannukset 

5. Kosteikkojen häviäminen 

6. Maatalousmaan häviäminen 

7. Vanhojen metsien häviäminen 

8. Uusiutumattomien luonnonvarojen kuluminen 

9. Pitkäaikainen ympäristövahinko 

10. Otsonikadon kustannukset 

 

Kotitalouksien ympäristönsuojelukustannuksista, mikä tarkoittaa lähinnä teknisiä laitteita 

kuten ilma- ja vesifilttereitä, sekä veden ja ilman saasteen aiheuttamista ekologisista ja 

inhimillisistä kustannuksista, GPI:n tekijöillä on käytettävissään ainakin joillekin vuosille 

erilaisten kansallisten tutkimusinstituuttien tai yksittäisten tutkijoiden tutkimuksia. Niitä 

soveltaen luodaan GPI:hin sisällytettävät kompromissiarvot. Yleensä indeksin kehittäjät 

päätyvät siihen, että arviot ovat todellisia kustannuksia vähäisempiä, sillä kaikkia tekijöitä 

kuten hajapäästöjä veteen tai tiettyjä ilmansaasteen muotoja ei ole voitu laskea tietojen 

puutteessa. Myös melusaasteesta on mahdollista tehdä vain karkeita arvioita WHO:n (World 

Health Organization) vuoden 1972 tekemän tutkimuksen perusteella, jolloin kustannukseksi 

arvioitiin neljä miljardia dollaria. GPI:n tekijät arvioivat, että vuodesta 1972 ääniympäristö 

on heikentynyt rahamääräisesti 1 %:a vuodessa.   

 

Kosteikkojen, maatalousmaan ja vanhojen metsien tarjoamien ekologisten palvelujen 

(ecological services) menetykset arvioidaan kumuloituvina. Tiedot sekä menetetyistä 

luonnonvaroista että niiden yksikköarvoista GPI:n tekijät hankkivat vertailemalla erilaisia 

tutkimuksia3 tai kansallisten tutkimuskeskusten ja julkisen hallinnon tilastoista, joita on 

tuottanut mm. U.S. Fish and Wildlife Service tai U.S. Department of Agriculture. 

 
                                                 
3  
- Constanza R. et al. 1997. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital, Nature 387 (15 
May):253-59;  
- Greeson P., Clark J. & Clark J. (eds.) 1979. Wetland Functions and Values: The State of Our Understanding, 
American Water Works Association, Minneapolis;  
- Gupta T.R. & Foster J.H. 1975. Economic Criteria for Freswater Wetland Policy in Massachussets, American 
Journal of Agricultural Economics 57(1):40-45 
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Maatalousmaan kohdalla otetaan huomioon sekä kaupungistumisen aiheuttama hävikki että 

eroosion ja raskaan koneiston aiheuttama maan kunnon heikkeneminen. Rahallinen arvo 

perustuu vertailuun arvioidun tuotantokapasiteetin kanssa. Kasvavan niukkuuden hintaa 

nostavan periaatteen mukaisesti maan eekkeriarvoksi on 50-lukua edeltävälle ajalle annettu 

keskimäärin 71$, kun se nykypäivänä on Redefining Progress -järjestön mukaan 329$. Maan 

arvioidaan nykyisin häviävän kaupungistumisen takia keskimäärin 300 000 eekkeriä 

vuodessa. 

 
Uusiutumattomien luonnonvarojen vähenemisen osalta GPI keskittyy energian lähteisiin. 

Perusteena on, että tällöin energiaekvivalentin käsitteen kautta voidaan yhdistää yhdeksi 

luvuksi erilaisia luonnonvaroja (hiili, öljy, maakaasu ja ydinvoima), mitä muiden 

mineraalien osalta ei voida tehdä. Laskentamenetelmänä käytetään uusiutumattoman 

luonnonvaran substituuttina toimivan uusiutuvan energialähteen hyödyntämisen 

kustannuksia. Teoreettisena substituuttina käytetään biopolttoainetta, joka Yhdysvalloissa on 

vesivoiman jälkeen uusiutuvista energianlähteistä toiseksi käytetyin ja jonka käyttö on 

kasvamassa. Vuonna 1997 sen osuus kaikesta energiankulutuksesta oli n. 4 %:a. Biomassaan 

perustuvan polttoaineen hintaan vertaamalla yhden öljybarrelin hinnaksi tuli 75$ vuonna 

1988. Koska biomassan tuotanto, kuten sokeriruon ja maissin kasvatus, kilpailee muun 

maankäytön kanssa ja koska biopolttoaineen valmistukseen tarvittavan energian määrä 

kasvaa tuotannon kasvaessa, oletetaan uusiutumattomien luonnonvarojen substituutin arvon 

kasvavan 3 % vuodessa.  

 

Uusiutumattomien energianlähteiden käyttöä laskettaessa olisi mahdollista ottaa erikseen 

huomioon se osuus, joka niiden käytöstä saatavista tuloista hyödynnetään uusiutuvien 

energianlähteiden kehittämiseen. Koska viimeisen 50 vuoden aikana amerikkalaiset ovat 

kuitenkin saaneet käyttöönsä uusiutuvia energianlähteitä vain alle 10 %:a koko 

energiantuotannosta, GPI:n kehittäjät eivät näe investointia niin merkittäväksi ja 

vakuuttavaksi, että se tulisi huomioida laskennassa. Siten korvauskustannukset (replacement 

costs) huomioidaan täysimääräisinä. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttäminen onkin 

merkittävin GPI:a alentava tekijä. Huomion arvoista on myös se, että jos 3 % kustannuksien 

kasvu biopolttoaineen tuotannossa jätetään pois, GPI:n keskeinen viesti ”threshold”-

hypoteesin toteutumisesta osoittautuu vääräksi (Neumayer 2000, 350). 
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GPI:ssä pyritään huomiomaan myös pitkäaikaiset ympäristöongelmat. Käytännössä kyse on 

ilmastonmuutoksesta ja otsonikadosta. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia edustaa 

fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian käyttö ja niiden kustannukset. Kuten edellä, 

kustannukset lasketaan kumuloituvina, nyt jo vuodesta 1900 lähtien. Yhden 

polttoainebarrelin arvoksi eli GPI:ssä vähennettäväksi kustannukseksi arvioidaan 1,45$. 

Hinta ajatellaan ”veroksi”, joka uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä olisi pitänyt 

antaa tulevaisuuden sukupolville korvauksena luonnonvarojen käytöstä. Otsonikadon 

aiheuttamien kustannuksien lasku tapahtuu olettaen Yhdysvaltojen CFC-11 ja CFC-12 

yhdisteiden tuotannon olevan yksi kolmasosa maailman tuotannosta ja yhden CFC-kilon 

hinnaksi 15 $. Hinnoittelun taustaa ei selitetä tarkemmin. 

 

GPI:n kehittäjien viesti on, ettei teknologiseen kehitykseen ja hintajärjestelmään voida yksin 

luottaa. Jo nyt ympäristön pääomaa käytetään hyväksi kestämättömällä tavalla, ja 

tulevaisuuden riskit mm. energiavarojen loppumisen, ydinjätteen ja ilmastonmuutoksen takia 

vaativat ottamaan huomioon ympäristön merkityksen talouteen ja hyvinvointiin nykyistä 

monipuolisemmin. Tekijät varoittavat välinpitämättömyydestä: 

  

”While modern economies and societies have devised ingenious rose-colored glasses 
that include myopic systems of commerce and technology, these systems seem to ignore 
the basic laws of physics and that ecosystems exhibit carrying capacities. To ignore 
sustainable stewardship and the integrity of the “garden” in which we live for short-
term financial and economic gains may lead to the collapse of the natural systems upon 
which human well-being ultimately depends” (Anieslki & Rowe 1999, 40) 

 

 

5 Kokonaishyvinvointimittarit 
 
Kokonaishyvinvointimittarit edustavat hyvinvoinnin ja kehityksen mittareista joukkoa, jonka 

ominaispiirteenä on mitattavien asioiden yhdistäminen yhdeksi tunnusluvuksi. Indeksin 

sisältämien indikaattoreiden arvo skaalataan raja-arvojen avulla, jolloin vältetään yhteisen 

yksikön, kuten rahan, valinnan tarve. Kokonaishyvinvointi-indeksit pyrkivät yhdistämään 

tietoa hyvinvoinnin erilaisista tekijöistä mahdollisimman monipuolisesti. Erotuksena 

rahamääräisiin taloudellisen hyvinvoinnin mittareihin on, että erilaiset skaalatut indeksit 

muodostavat hyvin suuren ja heterogeenisen joukon sisältönsä ja soveltamisalansa suhteen. 

Muita melko hyvin tunnettuja esimerkkejä ovat mm. EU:n työstämä Euroopan 
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ympäristökuormitusindeksi tai YK:n Inhimillisen kehityksen indeksi eli aiemmin mainittu 

HDI. Myös monia kansallisen tason kehitelmiä on olemassa. (esim. Reinikainen & 

Wallenius 2003.) Tässä lähemmässä tarkastelussa olevat kokonaishyvinvointimittarit 

edustavat teknisten raamiensa vuoksi hyvin myös suppeamman soveltamisalan indeksejä.  

 

Yhden tunnusluvun puolesta ja erillisten indikaattoreiden sarjoja vastaan puhuu se, että 

tiedon tulvassa, joka kohtaa jo pelkästään ympäristön tilaa tarkkailevia ihmisiä, on yhden 

yhteismitallistavan luvun käsittely luonnollisesti paljon yksinkertaisempaa kuin sarjan 

erilaisia indikaattoreita (Reinikainen & Wallenius 2003). Lisäksi vertailu ajassa ja maiden 

välillä sekä suhteessa esimerkiksi BKT:een on edelleen mahdollista. Vertailu on myös 

seuraavassa käsiteltävissä kokonaishyvinvointimittareissa tärkein syy tietojen yhdistämiselle 

yhdeksi luvuksi. Drewnowskille on erityisen tärkeää, että yksi yhtenäinen mittari haastaa 

kansantuotteen ylivallan hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisessa. BKT:n jatkuva käyttö on 

itse asiassa vain osoitus siitä, että parempaa mittaria tarvitaan. (Drewnowski 1974, 26–27). 

Prescott-Allen taas yhdistää ympäristön tilasta kertovan indeksin hieman vastentahtoisesti 

sosiaalista hyvinvointia käsittelevän indeksin kanssa, mutta tekee sen siksi, että vertailu 

maiden välillä olisi mahdollisimman selkeää (Prescott-Allen 2001, 108). 

 

Kokonaishyvinvointi-indeksin rakentaminen lähtee hyvien ja kuvaavien indikaattoreiden 

valinnasta. Siten erilaisille indikaattorisarjoillekin asetetut ehdot, kuten luotettavuus ja 

käyttökelpoisuus (Rosenström & Palosaari 2000, 9), pätevät myös indeksien kohdalla. 

Lisäksi tarvitaan kuitenkin ylätason hierarkioita, joiden kautta indikaattoreiden tai 

osakomponenttien yhdistely tapahtuu. Erilaisten tasojen yhdistämiseksi täytyy puolestaan 

määritellä tasojen väliset suhteet, jotta niille voidaan antaa sopivat kertoimet eli painotukset. 

Tämä on käytännössä, kuten rahassa arvottaminenkin, johtanut subjektiivisiin ja karkeisiin 

oletuksiin (Ekins & Max-Neef 1992, 232), ja on siten yhdistelevien mittareiden keskeisin 

kritiikin aihe. Useissa mittarisovelluksissa onkin päädytty helpoimpaan vaihtoehtoon ja 

annettu erilaisille sosiaalista, taloudellista tai ympäristön tilaa kuvaaville indikaattoreille ja 

niistä muodostettaville komponenteille sama painoarvo (Reinikainen & Wallenius 2003, 47).  

Myös Drewnowski valitsi 70-luvulla näin olosuhteiden pakosta muistuttaen kuitenkin työstä, 

joka tulee tehdä yhteisten, yleisesti hyväksyttyjen arvostuksien ja päämäärien löytämiseksi, 

jotta todellisen hyvinvointi-indeksin kehittäminen olisi mahdollista. Hän toteaa, että vaikkei 

tämä kuulosta heti kovin realistiselta, käytännön kehityssuunnitteluun liittyvissä 

kansainvälisissä keskusteluissa linjanvetoja ja arvovalintoja tehdään koko ajan 
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implisiittisesti. Näistä olisi mahdollista johtaa myös eksplisiittiset numeeriset painotukset. 

(Drewnowski 1974, 30-31.) Kuten ESI:n (Environmental Sustainability Index) kehittäjät 

toteavat, nykyään kuitenkin lienee entistä vaikeampi odottaa konsensusta kestävän 

kehityksen eri tekijöiden suhteellisista merkityksistä (ESI 2002). 

 

Ensimmäinen vaihe painotuksien antamisessa toteutuu jo skaalattaessa indikaattorit tiettyjen 

raja-arvojen suhteen. Prescott-Allenin Wellbeing-indeksissä ja esimerkiksi WEF:n ESI-

mittarissa kynnysarvot määräytyvät moninaisin perustein. Ne voivat perustua tieteellisiin 

tutkimuksiin, poliittisiin tai hallinnollisiin tavoitteisiin tai vain aineiston sisältämään 

vaihteluväliin. Sekä skaalauksessa että painotuksessa käytettyjen valintojen kohdalla voi 

kysyä, miten käy vertailtavuuden, jos ja kun tehtyjen valintojen taustalla vaikuttavat 

arvostukset ja tiedot ajan mukana muuttuvat. (Reinikainen & Wallenius 2003.)  

 

5.1 Drewnowski ja elintaso 

Vaikka 70-luvulla eniten näkyvyyttä hyvinvoinnin mittaamiseksi saikin lopulta erilaisten 

sosiaali-indikaattoreiden joukko, taloustieteilijä Jan Drewnowski piti kiinni näkemyksestään, 

jonka mukaan yhdistelmämittari oli tarpeen hyvinvoinnin esiin tuomiseksi. Drewnowski 

tutki YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimusinstituutissa UNRISD:ssa (United Nations 

Research Institute for Social Development) usean vuoden ajan tapoja mitata hyvinvointia ja 

hyödyntää tietoa kehityssuunnittelussa. Hänellä oli YK:ssa työskennellessään merkittävä 

asema 60-luvun lopulla muun muassa elintasokäsitteen eteenpäin viemisessä.  Elintason 

määrittelyn ja mittaamisen vaihtoehtojen pohdinta oli aloitettu YK:ssa varsinaisesti YK:n 

alaisen asiantuntijatyöryhmän tuottaessa edellä mainittuja teemoja käsittelevän raportin 

vuonna 1954 (YK 1954). (Roos 1973, 170.) Drewnowski kokosi työn tulokset vuonna 1974 

kirjassa ”On Measuring and Planning the Quality of Life” (Drewnowski 1974). Siinä 

Drewnowski lähestyy hyvinvoinnin mittaamista kahden mittarin avulla: Elintason (Level of 

Living, LLI) ja Hyvinvoinnin tilan (State of Welfare) indeksin kautta. Näitä mittareita 

käsitellään seuraavassa luvussa lähemmin.  

 

Drewnowskin keskeinen idea hyvinvointi-indeksin yleisessä suunnittelussa on, että 

kehityspolitiikan ja kehityssuunnittelun sosiaalista tietoperustaa tulee vahvistaa. ”So far, all 

the thinking on development has been conducted in terms of economic concepts and 

economic variables.” (em., 1). Taloudelliset indikaattorit ovat liian merkittävässä asemassa 
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kehitystä määriteltäessä ja tarkasteltaessa. Koska elämässä ei lopulta ole kyse 

kansantuotteesta vaan elämänlaadusta, Drewnowski etsii tapoja tuoda tarkasteluun myös 

sosiaalista tilaa kuvaavia tekijöitä. Hyvinvoinnin taloudellinen tarkastelu ei tarjoa 

mahdollisuutta tarkastella tärkeitä sosiaalisia ongelmia.  

 

Löytääkseen sosiaalista tilaa kuvaavista tekijöistä ne, jotka ovat sekä mitattavia että 

ajankohtaisia ja keskeisimpiä tekijöitä, Drewnowski määrittelee sosiaalisen tilan neljään osa-

alueeseen: väestötieteelliseen, taloudelliseen, sosiaalisia suhteita käsittelevään ja 

elämänlaadun osa-alueisiin. Hän itse keskittyy mittareissaan elämänlaadun osa-alueen 

tarkasteluun väestötieteilijöiden ja ekonometrikoiden hoitaessa kaksi ensimmäistä. 

Sosiaalisten ryhmien välisiä sosiaalisia suhteita käsittelevän osa-alueen Drewnowski jättää 

myös tulevaisuuden tutkimuksen varaan todeten vain, että ryhmä sisältää mahdollisesti 

useampia, lisäerittelyä tarvitsevia tekijöitä ja että ryhmän erottelu muista osa-alueista ei aina 

ole kovin selkeä.  

 

Jotta elämänlaadun tai hyvinvoinnin osa-alueesta saataisiin jotain määrällistä tietoa, 

Drewnowski määrittelee sen koskevan tarpeiden tyydyttymisen tasoa ja tilaa. Tällainen 

objektiivisesti määritettyihin tarpeisiin perustuva elintason määrittely oli voimissaan, paljolti 

myös Drewnowskin vaikutuksesta, 70-luvun hyvinvointitutkimuksessa (Roos 1973, 174; 

Rauhala, Simpura & Uusitalo 2000, 194). Mitattava osa ei luonnollisesti kata koko 

hyvinvointia, mutta sen avulla on saavutettavissa olennaisia sosiaaliseen tilaan liittyviä 

tunnuslukuja. Näille Drewnowski asettaa vaativan tehtävän: tunnusluvut on mahdollista 

asettaa suoraan kehityksen ehdoiksi ja siten kehityspoliittisen tehokkuuden mittareiksi. 

Lähtöoletus on, että on olemassa inhimillisiä tarpeita, jotka pätevät universaalisesti kaikille. 

Käytännössä tarpeiden määrittely kuitenkin perustuu usein asiantuntijoista koostuvien 

ryhmien työhön. 

 

Drewnowskin hyvinvointimittareiden asettaminen kokonaishyvinvointi-indeksi nimityksen 

alle ei ole sosiaalisen tilan ja sosiaalisen hyvinvoinnin painotuksen takia yksiselitteistä. 

Toisaalta Elintaso-indeksikin sisältää ympäristötekijöihin viittaavan osan ja etenkin 

Hyvinvoinnin tila -indeksi pyrkii kattavaan hyvinvoinnin arvioon. Varsinainen 

kokonaishyvinvoinnin määrällinen esittäminen toteutuu kuitenkin ehkä vasta Drewnowskin 

verratessa työnsä lopuksi Elintaso- ja Hyvinvoinnin tila -indeksejään talouden 
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indikaattoreihin. Siten päästään tarkastelemaan talouskasvun hyvinvointivaikutuksia ja 

toisaalta hyvinvoinnin talousvaikutuksia. Drewnowski toteaakin: 

 

”There is only one socio-economic reality... The process through which this reality 
acquired its present shape involved interaction between its social and economic 
elements. ...  In explaining socio-economic reality, therefore, or in examining its 
laws of motion, we cannot afford to look at the economic and social side only. This 
would ignore essential elements and give an unsatisfactory result.” (Drewnowski 
1974, 93-94.) 

 

 

5.1.1 Elintaso- ja Hyvinvoinnin tila -indeksit  
 
Drewnowski jakaa ”mitattavan hyvinvoinnin” kahteen erilaiseen lähestymistapaan. Talouden 

indikaattoreista, tulosta ja varallisuudesta, tuttu erotus hyvinvoinnin virtasuureisiin (flow of 

welfare) ja toisaalta varantoon tai tilaan tietyllä ajanhetkellä (state of welfare), tuottaa 

erilaiset mittaustyypit (Drewnowski 1974, 17). Hyvinvoinnin virta merkitsee Drewnowskille 

perustarpeiden tyydyttymistä tietyllä määrällä erilaisia yksiköitä tietyn ajan kuluessa. 

Elintason indeksi (Level of Living, LLI) perustuu tämän määrän laskemiseen. Toisaalta 

hyvinvointia voi lähestyä myös tarkastellen sen toteutumista tietyllä hetkellä. Tarpeiden 

tyydyttyminen tuottaa tietynlaisen hyvinvoinnin tilan. Tätä Drewnowski pyrkii laskemaan 

Hyvinvoinnin tila -indeksillä.  

 

Indeksien rakenne perustuu samanlaiseen jakoon. Elintaso ja hyvinvoinnin tila jaetaan 

komponentteihin, joita kuvaa useampi indikaattori. Indikaattoreille määritellään raja-arvot 

kriittisten pisteiden mukaan. Nollapiste on taso, jolla on juuri ja juuri mahdollista säilyä 

hengissä. Minimipiste (M-piste) on taso, jolla on mahdollista elää siedettävää elämää 

kuitenkin niin, että tarpeet on tyydytetty vain minimitasoon asti. Ylin piste (A-pisteen) kuvaa 

yltäkylläisyyden tasoa, jolla hyvinvoinnin voidaan katsoa olevan täydellisesti tyydytetty. 

Jokaisen indikaattorin kohdalla otetaan huomioon keskiarvon lisäksi myös sen jakautuminen 

väestön kesken. Kuten esimerkiksi myöhemmin tarkemmin esiteltävistä elinympäristöön 

liittyvistä indikaattorista nähdään, raja-arvojen asettaminen joillekin, varsinkin luonteeltaan 

ordinaalisille indikaattoreille saattaa herättää ihmetystä. Jos painotuksien määrittäminen eri 

indikaattoreiden välille on vaikeaa, ei varmasti ole helppoa objektiivisuuden vaatimusta 

noudattaen päättää, kuuluuko esimerkiksi tarkasteltava ympäristön kauneuden indikaattorin 
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keskiarvo ”masentavan rumuuden” vai ”inspiroivuuden” raja-arvon läheisyyteen LLI-

mittaria laskettaessa (ks. luku 5.1.2).  

 

Elintason indeksiin Drewnowski on valinnut yhdeksän komponenttia ja jokaiselle 

komponentille noin kolme indikaattoria. Hän mainitsee rakenteen olevan 

yksinkertaisimmasta päästä, ellei jopa yksinkertaisin mahdollinen. Indikaattoreiden 

valinnassa on jouduttu tyytymään kompromisseihin ideaalisten ja käytännöllisten 

indikaattoreiden välillä tilastojen puutteen vuoksi. Komponentit ja niiden rakenneosina 

toimivat indikaattorit ovat seuraavia: 

 
1. Ravitsemus: kalorien ja proteiinien sekä ei-tärkkelyspitoisten kalorien saanti 
 
2. Vaatetus: vaatteiden ja jalkineiden laatu sekä niiden kulutus 
 
3. Asuinolot: asumisen taso eli sen pysyvyys ja mukavuudet, asumistiheys ja asumisen 
itsenäisyys eli kuinka monta kotitaloutta on jakamassa samaa huoneistoa 
 
4. Terveys: terveydenhoidon saatavuus, tulehdus- ja loistautien ehkäisy (prosenttiosuus 
kuolemista, jotka eivät johdu näistä), suhteellinen kuolleisuus eli 50-vuotiaiden tai sitä 
vanhempien osuus kaikista kuolleista 
 
5. Koulutus: koulua käyvien osuus koulunkäynti-ikäisistä, koulunkäyntiä jatkaneiden osuus 
koulun aloittaneista, opetettavien määrä/ yksi opettaja 
 
6. Vapaa-aika: vapaa-aika työstä (kun 10 tuntia varataan välttämättömyyksiin eli 
nukkumiselle, syömiselle ja pukeutumiselle) 
 
7. Turvallisuus: yksilön turvallisuus lain ja järjestyksen toteutumisen muodossa, 
toimeentulon turvallisuus eli saavutetun elintason säilyttämisen mahdollisuudet 
 
8. Sosiaalinen ympäristö: työolosuhteiden vakaus, sosiaalisen ja poliittisen aktiivisuuden 
mahdollisuus, tiedonvälityksen vapaus ja taso, virkistäytymismahdollisuudet eli kulttuurin 
tarjonta, matkustamis- ja liikuntamahdollisuudet 
 
9. Fyysinen ympäristö: puhtaus ja hiljaisuus, julkisten mukavuuksien määrä lähistöllä, 
ympäristön kauneus asuinpaikan kautta tarkasteltuna 

 
 

Komponenteista viisi ensimmäistä pyrkii kattamaan ihmisen ne perustarpeet, jotka voidaan 

täyttää kuluttamalla hyödykkeitä ja palveluita. Kuudes ja seitsemäs komponentti pyrkii 

kuvaamaan ihmisen odotuksia ja tarpeita yhteiskunnan tarjoamasta suojelusta. Kaksi 

viimeistä komponenttia kattavat sen merkityksen, mikä ympäristöllä, sekä sosiaalisella että 

ekologisella ympäristöllä, ihmisen hyvinvoinnissa on.  
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Kun LLI kuvaa pääosin saavutettujen hyödykkeiden ja palveluiden määrää ja alkuperää, 

Hyvinvoinnin tila -indeksi pyrkii selvittämään näiden hyödykkeiden ja palveluiden 

aikaansaannosta tietyllä hetkellä. Sillä, mistä hyvinvoinnin tekijät tai tarpeiden täyttäjät ovat 

peräisin, ei tässä ole niinkään merkitystä. Drewnowski jakaa hyvinvoinnin tilan kahteen 

tasoon: Se on toisaalta passiivinen kuvaus esimerkiksi terveyden, ravitsemuksen tai 

koulutuksen tilasta. Toisaalta hyvinvoinnin tila voidaan ajatella myös aktiivisena 

potentiaalina vaikuttaa omaan elämään, esimerkiksi henkilö voi muuttaa sosioekonomista 

ympäristöään. Samalla hyvinvoinnin voidaan nähdä olevan kulutuksen ohella myös 

positiivista vaikuttamista muidenkin hyväksi.  

 
Teknisesti Hyvinvoinnin tila -indeksi on samankaltainen LLI:n kanssa, mutta sisällön eli 

indikaattoreiden kanssa Drewnowski ei päässyt kovin vakaalle pohjalle, vaan antoi vain 

alustavia esimerkkejä siitä, kuinka indeksiä voitaisiin rakentaa. Komponentteja on vain 

kolme ja niitä kuvaavia indikaattoreita yhteensä kymmenen, joista osa vaatisi tekijän mukaan 

vielä jakamista alempiin indikaattoreihin. Erityisesti kolmannen komponentin kokoamiseen 

tarvitaan Drewnowskin mukaan lisää sosiologista tutkimusta. Indikaattoreiden valinnassa 

tarkoitus on ollut käsitellä tasapuolisesti hyvinvoinnin tilan aktiivista ja passiivista puolta.  

 
1. Somaattinen tila (eli väestön fyysinen tila): ravitsemuksen tila, terveyden tila, eliniän 
odote, fyysinen kunto. 

 
2. Koulutuksen tila (eli väestön henkisen kehityksen taso): lukutaito, koulutukseen 
osallistuminen, fyysisen voiman ja koulutuksen tarpeen suhde työssä (congruence of 
education with manpower requirements), työllisyys  
 
3. Sosiaalinen tila (eli yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde): yksilön integroituminen ja 
asema sosiaalisessa ryhmässä, ja yksilön osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan  
 
 
 

5.1.2 Drewnowski ja ympäristö 
 
Drewnowskin LLI:ssä ympäristö näyttelee vähäistä osaa. Ympäristöllä on merkitystä 

ainoastaan lähiympäristönä, joka vaikuttaa arkipäivän elinpiirissä. Sen kuvaamiseksi on 

valittu edellä mainitut ordinaaliset indikaattorit. Ensimmäisenä indikaattorina on puhtaus ja 

hiljaisuus, joilla Drewnowski haluaa viitata ilman, veden ja maan puhtauteen sekä 

ympäristön tilan terveysvaikutuksiin ja melusaasteeseen. Kriittisten pisteiden vaihteluväli on 
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tässä ”kestämättömästä” (unbearable) ”hyvään” (good), mutta tarkemmin näiden sisältöjä ei 

kuvata. Toisena indikaattorina toimivat julkiset mukavuudet, jotka tarkoittavat lähinnä 

rakennetun ympäristön teknisiä mukavuuksia eli tarjolla olevaa infrastruktuuria, kuten teiden 

kuntoa, valaistusta ja vapautta ruuhkasta sekä riittävää julkista liikennettä ja toisaalta myös 

viheralueiden ja pelikenttien määrää. Vaihteluvälinä tässä indikaattorissa on ”ei 

mukavuuksia” – ”hyvät mukavuudet” (amenities). Kolmas indikaattori kuvaa ympäristön 

kauneutta, kuitenkin vain taas kaupunkiympäristön kautta. Kriittisinä pisteinä on ”masentava 

rumuus”, joka viittaa slummeihin, ”keskinkertainen”, jonka esimerkkinä ovat vanhojen 

teollisuuskaupunkien rapistuvat lähiöt, ”hyväksyttävä” ja ”inspiroiva”. Kahta viimeistä 

kuvaa Drewnowskin mukaan vanhojen teollisuuskaupunkien paremmat alueet sekä 

innoittavimpana ”mallikaupungit” (model cities). Näiden raja-arvojen tarkempia sisältöjä ei 

kuitenkaan avata. 

 

Ympäristön vähäistä merkitystä Drewnowskille hyvinvoinnin tuottajana kuvaa myös se, että 

Hyvinvoinnin tila -indeksiin, ainakaan näin keskeneräisessä vaiheessa, ympäristö ei päässyt 

mukaan vähäisimmälläkään maininnalla. Verrattuna kuitenkin vuoteen 1966, jolloin 

Drewnowski julkaisi yhdessä Wolf Scottin kanssa ensimmäisen version LLI:stä, keskeisin 

ero vuoden 1973 julkaisun indikaattoreihin ja komponentteihin on juuri 

ympäristömuuttujissa. Melkein kaikki muut komponentit olivat lähes vastaavanlaisina läsnä 

jo vuonna 1966, mutta fyysisen ympäristön komponentti on täysin uutena mukana vasta 

lopullisessa versiossa. Välissä kuluneet seitsemän vuotta ovat siis olleet merkittäviä 

ympäristönäkökulman hyvinvointiyhteyden soveltamisen kannalta. (Drewnowski & Scott 

1966.) 

 

 

5.2 Wellbeing Index (WI) 
 
Kestävän kehityksen konsultiksi nimetty ja yksi artikkelin ”Blueprint for Survival” (1972) 

kirjoittajista, Robert Prescott-Allen, on julkaisussaan ”The Wellbeing of Nations” (2001) 

rakentanut monipuolisen hyvinvoinnin mittarin (Wellbeing Index, WI). Työ on tehty 

yhteistyössä IUCN:n (The World Conservation Union), FAO:n (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations), UNEP:n (United Nations Environment Programme) ja 

Internation Institute for Environment and Development -järjestön kanssa. WI:ä on sovellettu 
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180 maahan. Työ poikkeaa kolmesta muusta esimerkkimittarista siinä, että sen kehittäjä on 

hyvin selkeästi esitellyt ja perustellut sekä lähestymistapansa että toisaalta uuden mittarin 

tarpeellisuuden muiden hyvinvointia ja kehitystä mittaavien mittareiden ja mittaustapojen 

joukossa. Lisäksi Prescott-Allen on halunnut kirjata ylös kaikki metodologiset valintansa, 

tilastolähteensä ja -tekniikkansa, jotta osin välttämättömät subjektiiviset valinnat tulevat 

lukijan nähtäviksi ja arvioitaviksi (Prescott-Allen 2001, 11). Tällaisen perusteellisuuden 

voisi ajatella olevan itsestäänselvyys, jos hyvinvoinnin ja kehityksen mittareille todella 

halutaan keskustelun kautta luoda parempi asema BKT:n rinnalla, mutta monissa esityksissä 

tällainen esitystapa ei toteudu. 

 

Muuten WI perustuu samankaltaisiin lähtöasetelmiin kuin muutkin esimerkkimittarit. 

Mittarin kehittäjä kokee, että kansantalouden tilinpidon vaikutusvaltaisimpia lukuja, 

kansantuotetta ja kansantuloa, käytetään yleisen taloudellisen tilanteen tarkastelun lisäksi 

poliitikkojen, yritysjohtajien kuin mediankin viesteissä myös yleisen hyvinvoinnin 

indikaattorina. Taloustieteilijöiden yrityksistä vastustaa tätä virheellistä käsitystä ei ole ollut 

apua. Kehityksen kvantitatiiviselle seuraamiselle on yleinen tarve, joten paremman 

puutteessa käytetään sitä mittaria, joka on saatavilla. Prescott-Allen tarjoaa WI:n kautta 

vaihtoehtoisen mittarin, joka ottaa huomioon kehityksen ekologisen ja sosiaalisen 

kestävyyden, joita voidaan pitää kehityksen keskeisimpinä tavoitteina. Hänen mielestään 

tämä ei ole mahdollista vain kansantalouden rahamääräisiä tietoja korjaamalla, koska rahalla 

ei voi yksinkertaisesti mitata kaikkea.  

 

Merkittävää Prescott-Allenille on se, että hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittarissa 

sosiaalinen ja ympäristön hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa. Kestävyys syntyy näiden 

välisestä tasapainosta. WI täyttää Prescott-Allenin mielestä menetelmäaukon, jossa ihmisen 

elinolojen ja ympäristön hyvinvoinnin välistä suhdetta ei ole ennen osattu verrata. Niitä 

tarkastellaan yhdessä, mutta lasketaan erikseen, jotta erityispiirteille ja molempien osa-

alueiden tasa-arvoiselle kehittämiselle jäisi riittävästi tilaa, mikä onkin mielenkiintoinen 

tekninen valinta (ks. Liite 2). Samoin Prescott-Allenille on tärkeää, että mittaamiseen ja 

valittuihin indikaattoreihin liittyy selvästi määrätyt tavoitteet. Kun tavoitteet on määritelty, 

on myös niihin peilaamalla mahdollista löytää tavat, joilla tavoitteisiin päästään. Vasta kun 

inhimillisen ja ympäristön hyvinvoinnin keskeiset tekijät ja niiden tila on tiedossa, voidaan 

realistisesti arvioida poliittisten toimenpiteiden tarvetta.  
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WI koostuu siis kahdesta erillisestä indeksistä Human Wellbeing- ja Environmental 

Wellbeing -indeksistä (HWI ja EWI). Prescott-Allen kuvaa hyvinvointia vuorovaikutteisena 

systeeminä kuten kananmunana, jossa keltuaista eli inhimillistä hyvinvointia ympäröi eli 

valkuainen ympäristön hyvinvointi. Inhimillinen ja ekologinen osa-alue jakautuu 

hierarkiassa alaspäin ulottuvuuksiin (dimensions), jotka taas jakautuvat elementteihin, 

osaelementteihin ja lopuksi indikaattoreihin. Jokaisen hierarkian osan valitseminen 

edellyttää tavoitteiden lisäksi pohdintaa siitä, millainen esimerkiksi ekosysteemin 

hyvinvointi ilmiönä on, mitä se tarkoittaa, mitä ominaisuuksia se sisältää ja miten siihen 

liittyvät osailmiöt voidaan aukaista mitattaviksi niin, että ne vielä kuvaisivat ilmiötä 

parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Indeksin moninaisten indikaattoreiden yhdistäminen tapahtuu samalla tavalla kuin 

Drewnowskin indekseissä skaalaamalla tulos raja-arvojen avulla. Raja-arvot määritetään 

monin eri tavoin; esiintymisvälin, asetettujen tavoitteiden, kansainvälisten standardien, 

asiantuntijamielipiteiden tai esimerkiksi todettujen kestävyyteen liittyvien kynnysarvojen 

perusteella. Indeksiarvot sijoittuvat 0 ja 100 välille ja viidelle eri esiintymistasolle (Liite 2). 

 

5.2.1 Human Wellbeing Index (HWI) 

Human Wellbeing -indeksin viitenä ulottuvuutena ovat terveys ja väestö, vauraus, tieto, 

yhteisö ja tasa-arvo. Ulottuvuudet jakautuvat 10 elementtiin, jotka taas jakautuvat vielä 

osaelementtien kautta indikaattoreihin. Prescott-Allenin lähtökohtana inhimillisen 

hyvinvoinnin seurannassa on YK:n Inhimillisen kehityksen raportin määritelmät ja käsitteet, 

ja vaikka kaikkia tärkeitä inhimillisen hyvinvoinnin tekijöitä ei pystytä yhdessä mittarissa 

laskemaan, indeksillä pyritään kattamaan inhimillisen elämän niin fyysinen, sosiaalinen, 

yksilöllinen kuin henkinenkin ulottuvuus.  

 

Seuraavassa indeksi on eriteltynä viidestä ulottuvuudesta indikaattoreihin asti niin, että 

lähinnä otsikkoina toimivat osaelementit on osin jätetty mainitsematta. Myös indikaattorit 

esitellään vain pääpiirteittäin siten, että indikaattorijoukon varsinainen tarkoitus tulee 

kuitenkin esiin. Prescott-Allen saattaa käyttää hierarkiatason viimeisen osan eli indikaattorin 

tuottamiseksi paljon erilaisia tilastotietoja, joista valitsee saatavuuden mukaan 

käyttökelpoisimmat. Monissa tapauksissa osaelementti koostuu joko indikaattoreiden 

keskiarvosta tai huonoimman tuloksen saaneen indikaattorin tiedoista. Niinpä esimerkiksi 
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ruuan riittävyyttä tarkastellaan valitsemalla kolmesta indikaattorista: 1. osuus väestöstä, joka 

ei saa riittävästi ruokaa, 2. aliravittujen lasten määrä tai 3. alipainoisten lasten määrä 

alhaisimman tuloksen saanut indikaattori, ja jos näitä tietoja ei ole ollut saatavilla, on 

käytetty alipainoisten vastasyntyneiden määrää. Jos komponenttien indikaattoreita on 

painotettu suhteessa toisiinsa, ne on merkitty indikaattorin perään sulkeisiin. Viimeinen eli 

tasa-arvoa koskeva ulottuvuus otetaan huomioon lopullisessa laskennassa vain, jos sillä on 

tulosta alentava vaikutus. Tällöin toteutunut hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti ja se 

halutaan ottaa huomioon. Esimerkiksi monissa Afrikan maissa, joissa tasa-arvoisuus olisi 

nostanut lopputulosta, kyse on kurjuuden tasa-arvoisesta jakamisesta, ei hyvinvoinnin, joten 

se jätetään tarkastelun ulkopuolelle.  

 

1. Terveys ja väestö 
 I Terveys: terveen elinajan odote syntyessä 
II Väestö: hedelmällisyyden aste  
 
2. Vauraus 
I Kotitalouksien varallisuus: ruuan riittävyys, puhtaan veden ja perussanitaation saatavuus, 
BKT per henkilö 
II Kansallinen varallisuus: BKT henkeä kohden (2), inflaatio ja työttömyys (1), velka (1), 
joka jakaantuu kahteen ryhmään: ulkomainen velka ja julkinen velka (2) sekä budjetin ali-
/ylijäämä (1) 
 
3. Tieto ja kulttuuri 
I Tieto: koulua käyvien määrä niistä, joiden tulisi käydä koulua, puhelimien sekä internetin 
määrä 
II Kulttuuri: ei sopivia indikaattoreita 
 
4. Yhteisö 
I Vapaus ja hallinto: Freedom House:n poliittisten oikeuksien ja siviilioikeuksien tilan arvio, 
Freedom House:n sanavapauden arvio, Transparency Internationalin  korruptioindeksi 
II Järjestys ja rauha: aseistettujen konfliktien aiheuttamat kuolemat, puolustusmenot 
BKT:een verrattuna, tappojen ja muiden väkivaltaisten rikosten määrä 
 
5. Tasa-arvo 
I Kotitalouksien tasa-arvo: kotitalouksista rikkaimman 20% tulojen suhde köyhimpään 
20%:iin 
II Sukupuolten tasa-arvo: miesten ja naisten tulojen suhde, ero naisten ja miesten 
koulunkäynnin määrässä, naisten osuus parlamentissa 
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5.2.2 Ecosystem Wellbeing Index (EWI) 

Prescott-Allenin mukaan ekosysteemin tulee voida hyvin, jotta se säilyy monimuotoisena, 

pystyy sopeutumaan muutoksiin ja tarjoamaan siten mahdollisuudet muutoksille ja 

valinnoille tulevaisuudessakin sekä kyvyn tukea ihmisen ja muiden eliöiden elämää yleisesti. 

Mittaamisen näkökulmasta on kuitenkin helpompaa asettaa tavoitteeksi ympäristöstressin 

vähäisyys ekosysteemin hyvinvoinnin sijaan, koska stressin aiheuttajista tiedetään enemmän 

kuin monimuotoisuuden ja laadun tason tarpeesta ja tekijöistä. Merkittävimmiksi 

ympäristöstressin aiheuttajiksi Prescott-Allen kuvaa ekosysteemien muuttamisen ihmisen 

tarpeisiin, uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestämättömän käytön, lajien 

siirtämisen, päästöjen ja jätteiden suuren määrän sekä maaperän laadun heikkenemisen. 

Heikentynyt kantokyky johtaa suurempaan eriarvoisuuteen ihmisten välillä sekä toisaalta 

riskeihin siitä, että luonnon omissa ihmistä suojelevissa mekanismeissa tapahtuu jotain 

peruuttamatonta. (Prescott-Allen 2001.) 

 

Myös ekosysteemin hyvinvoinnin mittaamiseksi Prescott-Allen valitsee viisi ulottuvuutta, 

jotka hän jakaa vielä 10 elementtiin. Elementeistä meren tarkastelu jää kuitenkin pois, koska 

meren tilasta on vaikea saada tarpeeksi kuvaavaa aineistoa. Myös globaalit ja maiden rajojen 

yli vaikuttavat ympäristötekijät ja -ongelmat on yritetty ottaa huomioon siten, että niillä on 

sama painotus kuin kansallisilla elementeillä ja siten, että kotimaisen tuotannon ja toisaalta 

tuonnin merkitys ruuan- ja puuntuotannossa on otettu huomioon. Kuten HWI:n kohdalla 

myöskään alla ei ole esitetty kaikkia käytettyjä tilastotietoja, vaan indikaattorit on lueteltu 

pääpiirteittäin. Myös EWI:n kohdalla viimeisen eli luonnonvarojen käytöstä kertovan 

ulottuvuuden tietoa käytetään hyväksi vain, jos se vaikuttaa kokonaistulokseen alentavasti. 

Tätä perustellaan sillä, että edelliset komponentit saattavat kattaa jo viimeisen komponentin 

tiedot. Toisaalta kyseinen ulottuvuus on keskeinen viitatessaan kysymykseen 

”ympäristöongelmien viennin” mahdollisuudesta. Maat voivat tuonnin vaikutuksesta siirtää 

aiheuttamansa ympäristöongelmat osin viejämaahan ja saada siten itse hyvän arvosanan 

ympäristönsä hyvinvoinnista. Tämän ei luonnollisesti pitäisi olla koko totuus ja viidennen 

ulottuvuuden avulla ongelma osin huomioidaan. 

 

1. Maa  
I Maan monimuotoisuus: muokatun ja luonnontilaisen maan määrä, luonnontilaisen 
metsäpeitteen muutos, suojellun maan määrä (2) ja monimuotoisuus (1) 
II Maan laatu: tuhoutuneen maan osuus viljellystä ja muokatusta maasta painottaen tuhon 
peruuttamattomuutta 
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2. Vesi 
I Veden laatu: tietyn valuma-alueen veden happipitoisuus, ravinteiden ja kiintoaineen määrä, 
happamoitumisen aste, mikrobien ja raskasmetallien määrä 
II Vesien rakentaminen: patojen määrä 
III Veden hyödynnys: veden käyttö suhteessa vesivarojen uusiutumiseen 
 
3. Ilma 
I Paikallinen ilmanlaatu: rikkidioksidin, typpioksidin, alailmakehän otsonin, hiilimonoksidin, 
hiukkasten ja lyijyn määrä  
II Globaali ilmanlaatu: hiilidioksidin määrä henkeä kohden, otsonikerrosta tuhoavien 
aineiden käyttö henkeä kohden 
 
4. Lajit ja geenit 
I Villi monimuotoisuus (2): uhanalaisten kasvien ja eläinten määrä 
II Kotieläinten monimuotoisuus (1): ei-uhanalaisten rotujen osuus lajin miljoonaa eläintä 
kohden, uhanalaisten rotujen määrä suhteessa ei-uhanalaisten rotujen määrään 
 
5. Luonnonvarojen käyttö 
I Energia ja materiaalit: vuosittainen energiankulutus hehtaaria ja henkilöä kohden 
II ”Resurssisektorit”: maanviljelyksen osalta ruuantuotanto viljelyhehtaaria kohden sekä 
lannoitteiden käytön määrä, kalastuksen osalta ylikalastettujen lajien osuus, kalastuslaivaston 
kapasiteetti kalantuotantoaluetta kohden, saaliin määrä kalastuslaivastoa kohden sekä 
kalantuotannon omavaraisuus, puuntuotannon osalta puunhakkuun ja tuonnin määrä 
suhteessa metsän vuosittaiseen uudistumiseen 
 

 

6 Johtopäätökset 

6.1 Ympäristö osana hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamista 

Kehityksen ja hyvinvoinnin määrittely on jatkuva, muuttuva ja laaja-alainen haaste. Siihen 

liittyvä tieteellinen keskustelu ei ole minkään tietyn tieteenalan omaisuutta. Vaikka 

yhteiskuntatieteillä, kuten sosiaali- ja taloustieteillä, onkin keskeinen rooli, eivät 

ympäristötieteet tai tekniset tieteet kuten tilastotiede ole merkityksettömässä asemassa. 

Kiinnostus hyvinvoinnin ja kehityksen kvantitatiiviseen seurantaan sekä tietoisuuden 

lisääntyminen ympäristöongelmista viime vuosikymmeninä ovat tuoneet nämäkin tieteenalat 

ja niiden sisältämät kysymykset mukaan keskusteluun.  

 

Myös kehityksen ja hyvinvoinnin kvantitatiiviseen esittämiseen pyrkivä keskustelu on 

hajaantunut moneen suuntaan. Valtadiskurssia ovat pitäneet hallussaan pitkään uusklassisen 

taloustieteen edustajat, mutta vastadiskursseja on syntynyt niin ekologisen taloustieteen kuin 
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sosiaalitieteidenkin parissa. MEW, GPI, Drewnowskin indeksit ja WI edustavat 

keskustelussa etenkin taloustieteissä käytyä pohdintaa, mutta toisaalta myös sitä, kuinka 

ympäristön tutkimuksen merkitys on kasvanut myös tämän keskustelun piirissä. 

Ympäristöstä on tullut olennainen osa sekä nykyistä että tulevaisuuden kehitystä ja 

hyvinvointia.  

 
Neljän esimerkkimittarin avulla ympäristöosuuden muuttumista voidaan tarkastella pohtien 

sitä, kuinka monipuolisesti ympäristö on otettu mittarissa huomioon ja millainen painoarvo 

sille on suhteessa muihin mittarin tekijöihin annettu, eli nähdäänkö ympäristön 

hyvinvointivaikutukset olevan korvattavissa muilla hyvinvoinnin tekijöillä vai ei. 

Seuraavassa mittarit on hahmoteltu nelikenttään (Kuva 1), jossa näitä ominaisuuksia on 

tarkasteltu.  

 

 

 
 
 
 
 
Kuva 1. Esimerkkimittarit on sijoitettu nelikentään, joka kuvaa mittarin sisältämien 
ympäristömuuttujien monipuolisuutta sekä suhdetta muihin mittarin tekijöihin.  

 
 

 

ympäristö 
hyvinvoinnin 
monimuotoisena 
osana  

ympäristö 
hyvinvoinnin 
suppeana osana  

MEW
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WI

LLI 

korvaamaton 
ympäristö 

korvattava ympäristö 
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MEW:n kehittäjät käsittelevät ympäristöä mittariinsa liittyvässä taustoituksessa melko 

monipuolisesti. Ympäristöä tarkastellaan sekä taloudellisena resurssina eli luonnonvarojen 

kulumisena että kasvun ja keskittymisen aiheuttamien yleisten ympäristöhaittojen 

näkökulmasta. Jälkimmäistä käsitellään kuitenkin vain kaupungeissa vaikuttavien ilmiöiden 

kautta eli lähiympäristönä, ja se on lopulta ainoa ympäristömuuttuja, joka todella 

sisällytetään mittariin. Luonnonvaroja käsitellään lähinnä taloudellisena resurssina. Sen 

lisäksi mainitaan kuitenkin laajemman ekologisen pääoman keskeisyys laskettaessa kestävää 

MEW:ä eli tulevaisuudessakin kestävän kulutuksen takaavaa taloudellista hyvinvointia. 

Laskentamenetelmien puuttuessa ongelma kuitataan kuitenkin sillä, että muut varallisuuden 

tekijät korvaavat luonnon pääoman kulumisen. Ympäristön säilyminen sellaisenaan ei siis 

ole elinehto tulevaisuuden hyvinvoinnille.  

 

Nordhaus ja Tobin edustavatkin nykykäsittein MEW:llään vahvasti heikon kestävyyden 

koulukuntaa. He toteavat luonnonvarojen ja muiden kasvutekijöiden välisen korvaavuuden 

jouston suureksi, tarkoittaen, että luonnonvarojen huvetessa sekä työvoima, muu 

inhimillinen pääoma että teknologinen kehitys esimerkiksi tuottavuutta tehostamalla 

korvaavat luonnonvarojen käytöstä johtuvan kasvun alenemisen. He myös luottavat 

hintajärjestelmän kykyyn huolehtia sekä luonnonvarojen kestävästä käytöstä että niiden 

substituuttien löytymisestä. Markkinoiden ulkopuoliset luonnonvarat ja niihin kohdistuvat 

haitat tulisikin siksi saada hinnoittelun kautta mukaan markkinoille. 

 
Tobinin ja Nordhausin aikalainen Drewnowski ei sen sijaan ole tarkastellut ympäristöä 

kovinkaan merkittävänä osana inhimillistä hyvinvointia ja hyvinvoinnin edellyttämää 

elintasoa. Ympäristö esiintyy LLI:ssä, mutta erikseen Drewnowski ei puutu siihen 

ympäristökeskusteluun, jota 70-luvun alussa jo käytiin luonnonvarojen riittävyydestä tai 

ympäristön hyvinvoinnin ja kehityksen yhteyksistä. On kuitenkin ehkä luontevaa, että 

verrattuna vuoden 1966 LLI:n sovellukseen, jossa ympäristö ei siis vielä oltu mittariin 

sisällytetty, UNRISD:ssa työskentelevä Drewnowski havataitsi, mitä toisaalla YK:ssa 

esimerkiksi vuoden 1972 Tukholman konferenssin myötä ympäristön merkityksestä 

keskusteltiin. Oli syy fyysisen ympäristökomponentin tuomiselle uutena vuoden 1973 

sovellukseen mikä tahansa, kovin syvällinen sovellus ympäristöstä elintason tekijänä se ei 

ole. Vain yhtenä yhdeksästä komponentista ympäristö on otettu huomioon ainoastaan 

muutamassa lähiympäristön muuttujassa, kuten melu ja kauneus. 
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Edellä kuvatussa nelikentässä Drewnowskin mittari esiintyy korvaamiskysymyksen osalta 

neutraalina. Tällä viittaan siihen, että koska toisaalta teknisistä rajoituksista johtuen 

Drewnowski ei ota kantaa ympäristön merkitykseen verrattuna muihin elintason tekijöihin, 

vaan antaa kaikille komponenteilleen saman painoarvon, on vaikea sanoa, mitä mieltä hän 

todellisuudessa asiasta on ollut.  

 

Redefining Progress -järjestön GPI:n yksilön kulutusta koskevien tietojen 

monipuolistamiseksi valituista 24 tekijästä kymmenen käsittelee ympäristöä, nimenomaan 

kulutusmahdollisuuksien heikentymisen näkökulmasta. MEW:ssä ja LLI:ssä käsitelty 

lähiympäristö tulee tässä esiin lähinnä kotitalouksien ympäristönsuojelukustannuksien, 

ilmansaasteen osana laskettavien esteettisten ja muiden paikallisten haittojen, sekä 

melusaasteen muodossa. Muuten muuttujat koskevat luonnonvarojen kulumista sekä 

globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja otsonikatoa. Eri tasot on siten saatu melko 

monipuolisesti mukaan. Toisaalta esimerkiksi kysymystä biodiversiteetin vähenemisestä ei 

ole otettu laskentaan mukaan.   

 

Uusiutumattomien luonnonvarojen kohdalla GPI:n kehittäjien käymä keskustelu saatujen 

tulojen kestävästä sijoittamisesta uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen siten, 

että hyvinvoinnin virta säilyisi yhtä suurena tulevaisuuteenkin osoittaa, että GPI:n tekijät 

eivät ajattele luonnonvarojen olevan korvattavissa muilla pääoman muodoilla ilman, että 

markkinoiden toimintaan puututaan. He eivät myöskään luota hintajärjestelmän kykyyn 

antaa tietoa ympäristöhyödykkeiden tilasta. Toisaalta valinta käsitellä hyvinvoinnin tekijöitä 

rahamääräisenä aggregaattina johtaa lopputulosta tarkasteltaessa siihen, että muut 

hyvinvoinnin tekijät peittävät ympäristömuutoksista saatavan tiedon. Lukijasta ja mittarin 

tietojen hyödyntäjäst riippuu, saako ympäristö erillisen käsittelyn vai tarkastellaanko sitä 

samanarvoisena, ja jopa substituuttina, muiden tekijöiden rinnalla. Redefining Progress -

järjestön GPI-katsauksissa mittarin eri tekijöitä on kyllä sanallisesti tarkasteltu erikseen, 

mutta pelkän numeerisen tiedon perusteella se ei ole mahdollista.  

 

WI on ainoa mittari, joka sekä käsittelee ympäristöä monipuolisesti että antaa sille 

kehityksen ja hyvinvoinnin tuottajana yhtäläisen arvon sosiaalisten tekijöiden kanssa, jotka 

toisaalta myös sisältävät taloudellisen kehityksen tekijöitä. Lisäksi mittarin esitystavassa on 

huomioitu tietojen yhdistämisestä aiheutuva tiedon hämärtyminen ja pyritty pitämään 

ympäristöä koskeva tieto erillään, kuitenkin niin, että mittarin kaikkien tietojen tarkastelu 
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yhdessäkin on mahdollista. Ympäristö on mukana sekä luonnonvarojen käytön, 

biodiversiteetin että globaalien ja paikallisten ympäristöongelmien kautta. Myös niin sanottu 

ympäristöongelmien vienti muihin maihin kansallisen tason ympäristön hyvinvointia 

mitattaessa on esitelty luonnonvarojen kulutuksen kohdalla, mutta käytännössä sillä ei ole 

WI:ssä merkittävää vaikutusta. Lähiympäristö tulee WI:ssä mukaan GPI:täkin 

vähäisemmässä merkityksessä, vain ilmanlaatua tarkasteltaessa. Lähiympäristön 

mukavuuden merkitys hyvinvoinnin osana, joka on sekä Drewnowskin että Tobinin ja 

Nordhausin yhtenä ajatuksena kaupunkiympäristön haittapuolia ja toisaalta esteettisyyttä ja 

miellyttävyyttä tarkasteltaessa, olisikin yleisesti ottaen ehkä GPI:n ja WI:n antamaa 

merkitystä suurempi ja vaatisi siten vahvemman painoarvon uudemmissa mittareissa.  

 

6.2 Ajan vaikutus mittareihin 
 
Esimerkkimittareiden käsittely ja toisaalta hyvinvointi- ja kehitysmittareista käydyn 

keskustelun seuraaminen laajemmin osoittavat, että aika muuttaa niitä arvostuksia, jotka 

määrittävät, mitä niinkin keskeisiin käsitteisiin kuin hyvinvointi ja kehitys ja niiden 

seurantaan sisällytetään. Mittareita tarkasteltaessa on kuitenkin perusteltua kysyä myös, 

kuinka suuri merkitys valitulla lähestymistavalla on siihen, mitä tekijöitä mitattaessa ottaa 

huomioon ja mitä lähestymistavan puitteissa on edes mahdollista ottaa huomioon. Toisaalta 

voidaan pohtia myös sitä, miksi kulloinenkin mittaamisen lähestymistapa on valittu.  

 
Esimerkkinä mittareiden kehittäjien taustojen ja viiteryhmien sekä siten lähestymistavan 

vaikutuksista voidaan tarkastella kahta 70-luvulla kehitettyä mittaria. MEW:n kehittelyssä 

ympäristökeskustelu oli jo läsnä, ja siihen koettiin tärkeäksi ottaa kantaa, vaikka kovin 

vakavana ympäristöongelmia ei ihmisen kannalta vielä pidettykään. Toisaalla eli 

Drewnowskin edustaman sosiaalisen hyvinvoinnin ja elintason tutkimuksen parissa yhteyttä 

ympäristön hyvinvointiin ei sen sijaan pidetty vielä kovin merkittävänä.  

 

Tobinin ja Nordhausin edustama yhdysvaltalaisen taloustutkimuksen kärki ja kansallinen 

taloustutkimuksen keskus (National Bureau of Economic Research), joka oli keskeisessä 

asemassa Yhdysvaltojen kansantulon laskennassa (Kendrick 1996, 9), olivat varmasti 

tietoisia taloustieteissä jo Pigoun ajoista 20-luvulta käydystä ulkoisvaikutuksia käsittelevästä 

keskustelusta sekä ympäristötieteiden kehittymisestä 60-luvulla. Vaikka Drewnowskikin oli 

taloustieteilijä, hänen työnsä UNRISD:ssa nojasi jo 50-luvun alussa YK:ssa aloitettuun 
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elintason määrittämisen tutkimukseen. Tämä keskustelu, jolla myös oli historiansa jo 

vuosisadan alussa, keskittyi erityisesti perustarpeiden tutkimiseen kysyen, mitä perustarpeita 

ihmisellä on, miten ne on täytetty sekä toisaalta miten ne pitäisi olla täytetty. Se ei käsitellyt 

ympäristöä merkittävänä elintason elementtinä.  

 
Molemmat 70-luvun esimerkkimittareista on julkaistu ennen ensimmäisen öljykriisin 

aiheuttamaa pohdintaa energialähteiden riittävyydestä. Toisaalta Limits to Growth -julkaisun 

ja muiden vastaavien ”tuomiopäivä”-kirjoitusten viestin 70-luvun alussa herättämä 

keskustelu oli vasta alkamassa. Laskelmat luonnonvarojen riittämättömyydestä saivat 

toisaalta osakseen heti myös kritiikkiä (Dryzek & Schlosberg 1998), joten tätäkään kautta 

ympäristöongelmien tärkeys ei voinut vielä tulla yksiselitteisen laajamittaisesti mukaan 

mittareihin. Ympäristökysymyksistä käytiinkin keskustelua ensin kansalaisten keskuudessa 

ennen kuin aiheet ylipäätään integroituivat tieteen kentälle (Szalai & Andrews 1980, 8). 

Huomattavissa kuitenkin on, että arkipäivän ympäristöhaittojen, kuten ilmansaasteen ja 

melun määritteleminen, oli jo tuolloin vahvasti mukana myös mittareiden kehityksessä.  

 

Hyvinvointitutkimus, jota sekä MEW että Drewnowskin elintasotutkimus omilla tahoillaan 

edustavat, kehittyi 70-luvulta moneen suuntaan. Samaan aikaan ympäristömuutosten ja 

luonnonvarojen käytön seuraaminen ja mittaaminen kehittyi tästä erillisenä kiinnostuksen ja 

tutkimuksen kohteena. Erityisesti luonnonvarojen ylikulutuksen kysymykset sysäsivät 

liikkeelle luonnonvaratilinpidon kehittämisen, aluksi Norjassa ja Ranskassa (Hoffrén 1998, 

22). Ympäristöongelmien merkityksen vahvistumisen myötä kiinnostus kuitenkin kasvoi 

myös muun ympäristön heikkenemisen ja kulumisen mittaamiseksi.  

 

Kansantalouden tilinpitoon yhdistetyn ympäristötilinpidon kehittämisen lisäksi 80-luvun 

lopulla ja 90-luvun alussa palauduttiin miettimään elämänlaadun ja hyvinvoinnin sisältöä, 

nyt vahvasti myös ympäristövaikutusten ohjaamana (Bartelmus 2002, 7). Max-Neefin 

tutkimus 80-luvun lopussa, jossa arvioitiin sekä yksilöiden että yhteisöllisen hyvinvoinnin 

tilaa 19:ssä eri tavoin kehittyneessä maassa päätyen ”threshold”-hypoteesiin talouskasvun 

mahdollisuuksista tuottaa hyvinvointia, on Brundtlandin komission materiaalin lisäksi hyvä 

esimerkki tuolloin herätellystä keskustelusta (Eckersley 1998, 15; Max-Neef 1995). 

Ympäristön hyvinvointi alettiin nähdä keskeisenä, ja toisaalta kasvavien ongelmien tähden 

yhä kriittisempänä, osana ihmisen hyvinvointia ja tulevaisuuden kehitystä. GPI ja WI 
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voidaan nähdä hyvinvointitutkimuksen jatkumon nykypäivän ongelmiin ulottuvana päänä, 

jossa ympäristömuutoksilla on tärkeä rooli.  

 

GPI:n tausta on vahvasti Herman Dalyn edustamissa ekologiseen taloustieteeseen kuuluvissa 

ajatuksissa. Samalla kun se jatkaa Tobinin ja Nordhausin perinnettä korjata taloustieteen 

keinoin perinteistä tilinpitoa, GPI:n kehittäjillä on halu osoittaa, ettei taloudellinen kasvu 

tapahdu ympäristön kantokyvyn rajoissa eikä toisaalta lisää myöskään yleistä hyvinvointia. 

Ympäristöä ei tarkastella ihmisen arkipäivän viihtyvyyden näkökulmasta kuten voidaan 

ajatella painotuksen olleen MEW:ssä ja Drewnowskilla, vaan ympäristömuutos on määräävä 

tulevaisuuden kehityksen ja elämänlaadun tekijä, jonka vaikutussuunnat ihmisen arkipäivään 

ovat monimuotoiset. Voidaan ajatella, että ympäristöön ei ole enää varaa suhtautua 

”pehmeästi”. Ympäristöongelmat sekä GPI:n että WI:n käsittelyssä ovat niin moninaiset, että 

arkipäivän ympäristökokemus ei mahdu mukaan makrotason käsittelyyn. 

 

WI korostaa kestävän kehityksen kahta puolta: inhimillisen ja ekologisen hyvinvoinnin tulee 

esiintyä rinnakkain ja niiden väliset intressiristiriidat on minimoitava. Työ on tehty 

yhteistyössä tärkeiden kansainvälisten kestävän kehityksen määrittäjien, kuten IUCN:n ja 

UNEP:n kanssa. WI pyrkii tarjoamaan täysin uutta vaihtoehtoa hyvinvoinnin ja kehityksen 

mittareiden joukkoon. Se ei yritä redusoida elämänlaatuun liittyviä tekijöitä rahalla 

määritettäviksi. Toisaalta se yhdistää HDI:n ja ekologisen jalanjäljen kaltaisten yhden 

soveltamisalan mittareiden tietoja samaan indeksiin, mutta käsittelee kuitenkin inhimillistä ja 

ympäristön hyvinvointia tasa-arvoisina asioina ja monen erilaisen näkökulman kautta, toisin 

kuin esim. ESI, joka yhdistelee melko vallattomasti inhimillisen hyvinvoinnin indikaattoreita 

ekologiseen kestävyyteen (Reinikainen & Wallenius 2003). ESI on kuitenkin saanut paljon 

enemmän yleistä huomiota kuin WI, vaikka molemmat ovat yhtä uusia mittareita. Ajan 

vaikutusta WI:n tulevaisuudelle voi vain arvailla. Todennäköisesti ilman kehittäjien 

aktiivista markkinointia tätä kestävän kehityksen mittaria ei aktiivisempaan käyttöön 

löydetä.  

 

Sen lisäksi, että mittarit kertovat ympäristökysymysten muuttuvista arvostuksista ja toisaalta 

teknisen kapasiteetin, tai uskalluksen, lisääntymisestä, on myös mielenkiintoista tarkastella 

sitä, mikä on säilynyt muuttumattomana. Sekä keskustelun lähtökohdat taloudellisten 

indikaattoreiden liian vahvasta tai epäselvästä asemasta että tarjotut ratkaisut tähän erilaisten 

menetelmien kirjona ovat lähes samat nyt kuin noin neljäkymmentä vuotta sitten. Samaa 
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pohdintaa käydään rahassa arvottamisen menetelmien ongelmallisuudesta sekä siitä, millä 

painotuksilla tietoja voi yhdistää toisiinsa. Valtavirran voidaan nähdä taas tällä hetkellä 

tyytyneen erillisten indikaattoreiden kehittämiseen. Mikään hyvinvoinnin tai edes 

taloudellisen hyvinvoinnin tekijät yhdeksi luvuksi yhdistävä mittari ei ole saavuttanut 

merkittävää suosiota tiedon tuottajana saati poliittisen päätöksenteon ohjenuorana. 

 

 

7 Pohdintaa 

7.1 Tuleeko kehitystä mitata? 

Hyvinvoinnin ja kehityksen määrittely on makrotason mittareista käydyn keskustelun 

perusteella laajentunut koskemaan myös ympäristöä. Taloudellisen kasvun yksipuolisen 

mittaamisen kritiikki on siten synnyttänyt koko ajan monipuolisempaa kehityksen 

määrittelyä. Onko tämä muutos kuitenkaan riittävä perustelemaan mittareiden kehittämiseen 

käytettäviä resursseja, jos ongelmat mittareiden laajemman hyväksynnän esteenä säilyvät ja 

jopa monimutkaistuvat vaatimusten kasvaessa? 

 
Parhaimmillaan hyvinvoinnin ja kehityksen mittaaminen voi nostaa esiin kysymyksen 

ympäristön merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja ne rajalliset mahdollisuudet, jotka 

ihmistoiminnalla ympäristön hyödyntämisessä on, kun ympäristöllä nähdään olevan arvoa 

myös tuleville sukupolville. Toisaalta esiin nousee myös inhimillisten tarpeiden 

moninaisuus, johon ei yksin kehityksen taloudellisilla tuloksilla voida vastata. Yksittäisillä, 

selkeillä luvuilla on voimaa herättää ihmiset ajattelemaan hyvinvoinnin ja kehityksen 

sisältöä. Ne voivat myös ajan suhteen tehdyllä seurannalla ja vertailulla kyseenalaistaa 

puheet sosiaalisen ja ekologisen hyvinvoinnin läpileikkaavuudesta kehityspolitiikassa, kun 

poliittiset päätökset eivät näytä johtavan elämän laadun parantumiseen.  

 

Pahimmillaan mittarit voivat tarjota yksipuolisen vallan välineen. Olipa kyse taloudellisesta 

kasvusta tai sosiaalisesta tai ekologisesta kehityksestä, mittareiden yksinkertaistava käsittely 

voi johtaa normittavaan kehityksen määrittelyyn, joka ei ota riittävästi huomioon eroja 

kulttuurien tai yksilöiden ominaispiirteiden ja arvojen välillä. Vaikka tarkoitukset olisivat 

hyvät, lukujen kritiikitön ja liian suuri arvostus poliittisessa päätöksenteossa voi johtaa 
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kehitykseen, joka on lopulta yksinkertaistuksista johtuen kestämätön. Ilman taustojen 

kriittistä tarkastelua mittareilla voidaan tukea kyseenalaisia päämääriä. 

 

Mittareiden rakentamiseen liittyy paljon ongelmia tilastotietojen puutteista lähtien. 

Rahallisen arvon määrittäminen esimerkiksi ihmisen luontosuhteen moninaisille piirteille on 

vähintäänkin haasteellinen tehtävä. Vaikka laadullisille tekijöille pystyttäisiinkin 

yhteisymmärryksessä luomaan määrällinen vastine, yhteen lukuun ei voi mahduttaa kaikkia 

kehityksen piirteitä. Yhteisymmärrystä keskeisten tekijöiden valinnasta on vaikea, jollei 

mahdotonta saavuttaa. Sama pätee indikaattorijoukkojen valinnassa, vaikka silloin säästytään 

yhdistämisen muilta teknisiltä ongelmilta.  

 

Mittareihin liittyvissä julkaisuissa toistuu ajatus siitä, että vaikka hyvinvoinnin tai kehityksen 

mittaaminen on äärettömän vaikeaa ja vaatii subjektiivisia valintoja niin kauan kuin yhteistä 

menetelmää ei ole sovittu, se on kuitenkin niin tärkeää, että työn on jatkuttava ja kehityttävä. 

Esitellyt vaihtoehdot nimetään toistuvasti vasta keskustelun avauksiksi, mutta usein 

kuitenkin BKT:a paremmiksi vaihtoehdoiksi. Riittävän hyvän menetelmän löytymiseen 

todetaan tarvittavan paljon lisätyötä. Jotta tämä lisätyö tuottaisi tuloksia, tulee miettiä, mihin 

mittareita todella voidaan käyttää.  

 

BKT:n maksimoinnin sijaan voidaan ajatella poliittisessa päätöksenteon päämäärän olevan 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittarin maksimoimisessa, mikä vastaisi monen mittarille 

asettamaa lopullista, vaikka kaukaista päämäärää. Jos, ja todennäköisesti, kun sopimusta 

tällaisen mittarin sisällöstä ei kuitenkaan saada aikaan, mittareiden ja indikaattoreiden 

tehtäväksi jää viestiä inhimillisen ja ympäristön hyvinvoinnin muutoksista joillain muilla 

keinoin. Viestin selkeys riippuu siitä, kuinka vakuuttavaa mittarin esittäminen on; miten 

käytettyjen tietojen luotettavuus on arvioitu ja kuinka valinnat on esitelty ja perusteltu. Sen 

lisäksi, että saatavien lukujen perusteella tiedetään, mitä on tapahtunut, halutaan tietää myös, 

mitä pitäisi tapahtua, jotta kehitys olisi kestävämpää ja laadullisesti parempaa. GPI ei 

esimerkiksi anna tietoa ympäristömuutosten lisäksi siitä, kuinka lähellä kestävyyden rajoja 

ollaan, kun taas WI raja-arvojen määrittelyssä sisällyttää tämän tiedon mittariin.  

 

Ottaen huomioon sen, että kaikkia arvostuksia ja niiden vaihteluita ei hyvinvoinnin ja 

kehityksen mittariin saada sisältymään ilman huomattavaa kritiikkiä, tuntuu siltä, että 

mittareiden tehtäväksi todellakin jää lähinnä keskustelun herättäminen. Olisi kuitenkin 
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toivottavaa, että keskustelu syntyisi laajemmin juuri mittareiden sisällöstä eikä pienen 

ryhmän piirissä mittareiden teknisistä yksityiskohdista. Tilannetta ei helpota ristiriita siitä, 

että mittareiden tavoitteena on juuri herättää se poliittinen arvostus ja kiinnostus sosiaalista 

ja ympäristön hyvinvointia kohtaan, josta niiden laajempi käyttö toisaalta riippuu. 

Keskustelua ja kiinnostusta sisällöstä ei ehdi syntyä, jos tarkastelu pysähtyy lukuisiin 

kysymyksiin käytetystä metodologiasta. Tässä mielessä neutraalimmat erillisten 

indikaattoreiden sarjat tai suppean sovellusalan indeksit ovat ymmärrettävästi saaneet 

enemmän suosiota hyvinvoinnin ja kehityksen kuvaajina. Toisaalta kokonaiskuvan luominen 

niiden avulla voi jäädä heikoksi, ja niistä saatavat tiedonmurut jäävät muiden joukkoon 

herättämättä uusia ajatuksia.  

 

Tietoa ympäristön ja sosiaalisen hyvinvoinnin muutoksista tarvitaan. Muutokset ja niiden 

suhde toivottuihin päämääriin pitäisi myös aina huomioida poliittisessa päätöksenteossa 

samanaikaisesti taloudellista kehitystä kuvaavien tietojen ja päämäärien rinnalla. Ajatuksena 

mittareiden välinen kilpailuttaminen ja tiedon lisääminen tätä kautta vaikuttaa tehokkaalta, 

mutta toteutus on osoittautunut vaikeaksi. Kehityksen kvantitatiivisen seurannan ja sen 

menetelmien kehittämisen lopettaminen tähän tuntuisi kuitenkin mahdollisuuksien 

tuhlaukselta.  

 

Tällä hetkellä kehityksen mittareilla olisi mahdollisuus selventää ja konkretisoida kestävän 

kehityksen käsitettä ja sen seurantaa. On kuitenkin hyvä tuoda myös muutaman 

vuosikymmenen takainen keskustelu tämän päivän keskustelun yhteyteen, jotta historiasta 

oppiminen toteutuu. Tässä tutkimuksessa tähän on osin juuri pyritty ja vaikka erojakin on, on 

opittu, että monet ongelmat ovat nyt yhtä perustavia kuin aiemmin. Siksi lisätutkimusta 

aiheesta on pohdittava tarkasti, jottei pyörimätöntä pyörää yritetä keksiä yhä uudelleen. 

Hyvinvoinnin ja kehityksen mittareiden kehittely ei ole perusteltua vain helppokäyttöisten 

lukujen tuottamiseksi, vaikka niiden nykypäivänä saama yleinen arvostus on suurta, vaan 

mittareiden arvo on tiivistetyn, selkeän ja mahdollisimman läpinäkyvän tiedon tuottamisessa 

helpottamaan ja motivoimaan sosiaalisen ja ympäristön hyvinvoinnista ja niiden 

kehitysvaikutuksista käytävää keskustelua.  
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7.2 Lisätutkimusaiheita 

Kuusikymmentä vuotta kestäneen keskustelun tarkastelu neljän esimerkkimittarin avulla on 

ehkä perusteltua, kun kyseessä on pro gradu -työ, mutta kattavan historiallisen jatkumon 

rakentaminen hyvinvoinnin ja kehityksen mittareista vaatisi laajemman aineiston.  

Toisaalta kovin kattavaa eli keskustelun eri polkuja yhtä aikaa huomioon ottavaa tarkastelua 

ei välttämättä kannata lähteä tekemään, niin laaja kirjo erilaisia näkemyksiä ja 

lähestymistapoja aiheen historiaan liittyy. Kuitenkin myös tässä tehdyn ympäristömuuttujien 

tarkasteluun liittyvän rajauksen puitteissa syvennettävää olisi paljon. Erityisesti 80-lukuun 

liittyviä hyvinvoinnin ja kehityksen mittaamisen tapahtumia ja ympäristön merkitystä niissä 

olisi mielenkiintoista seurata tarkemmin, kun 70-luvulla virinnyt keskustelu sekä sosiaali-

indikaattoreista että ympäristöongelmista samaan aikaan sekä hiipui että toisaalta muutti 

muotoaan.  

 
Toinen kiinnostava tutkimusidea voisi olla analysoida tieteen välinein nyt tarkastelussa 

olleen mittarikeskustelun lähtökohtana vaikuttavaa ajatusta BKT:n ja talouskasvun 

keskeisyydestä päätöksenteossa. Millä tavalla keskeinen asema tulee esiin yksittäisissä 

poliittisissa päätöksissä? Hieman vastaavankaltainen olisi tutkimus jo kehitettyjen 

hyvinvoinnin ja kehityksen mittareiden sovellustavoista. Missä ja miten sovelluksia on 

esitetty ja hyödynnetty? Suomessa onkin tähän liittyen tehty tutkimusta kansanedustajien 

näkemyksistä kestävän kehityksen indikaattoreiden hyödyntämisessä (Rosenström 2002). 

Koska mittareita tarjotaan nimenomaan päätöksenteon välineiksi, olennaista on seurata 

tärkeiden käyttäjien eli päätöksentekijöiden suhtautumista niihin.   

 

Tässä työssä on keskitytty ainoastaan makrotason mittareiden tarkasteluun. Esimerkiksi 

kuntatasolla on kuitenkin työstetty paljon vastaavanlaisia kehityksen seurantaa helpottavia 

välineitä. Mittareiden soveltaminen mikrotasolla mahdollistaa läheisemmän yhteyden 

indikaattoreiden ja niiden kuvaaman todellisuuden välillä ja välttää siten tietyn 

yleistämisestä ja keskiarvojen käytöstä johtuvan tiedon ohuuden, joka makrotason 

mittareissa on monesti läsnä. Siksi olisi varmasti perusteltua tutkia mittareiden 

hyödyntämisen vaihtoehtoja myös mikro- ja makrotason välillä.  
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Liite 1(1): MEW:n sovellus vuosille 1929-65    
 
Alla esitys Tobinin ja Nordhausin taloudellisen hyvinvoinnin mittarin sovelluksesta vuosille 1929-
1965. Useassa tekijässä on hyödynnetty vaihtoehtoisia laskentatapoja. Niitä kuvaavat A, B ja C -
rivit. (National Bureau 1972, 10-11.) 
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Liite 1(2): 
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Liite 2: WI:n esitystapa 
 
Alla esimerkki WI:n esitystavasta sovellettuna Hollantiin. Jos WI:n keskiarvoa ei haluta laskea, 
HWI ja EWI voidaan esittää yhteisessä kaaviossa. HWI on "kananmunan" keltuainen ja EWI 
valkuainen. HWI koostuu viidestä komponentista: k= knowledge, h= health, w= wealth, c= 
community ja e= equity. Varallisuus ja yhteisö -komponentit jäävät kuvassa toisten komponenttien 
taa. EWI koostuu myös viidestä komponentista: a= air, r= resources, w= water, l= land, s= species 
and genes. Voidaan todeta, että Hollannin ympäristön hyvinvointi on heikolla tasolla, mutta 
sosiaalisen hyvinvoinnin indeksi kuvastaa melko hyvää tilannetta. (Prescott-Allen 2001, 131.) 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


