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Alkusanat

Tähän luetteloon sisältyvät valtiotieteellisessä tiedekunnas-
sa lukuvuonna 1997-1998 hyväksyttyjen pro gradu- ja laudatur-
tutkielmien sekä lisensiaatintutkimusten tiivistelmät, jotka
on laadittu tiivistelmälomakkeelle tiedekunnan kirjaston

ohjeita noudattaen. Hyväksytyistä väitöskirjoista on tiedot
luettelon lopussa. Hakemisto on laadittu Yleisen suomalaisen
asiasanaston ja tekijöiden antamien avainsanojen avulla.

Opinnäytetutkimuksia säilytetään valtiotieteellisen tiedekun-

nan kirjastossa Unioninkatu 35:ssä, jossa ne ovat kaikkien
luettavissa. Käytännöllisen filosofian opinnäytteet sijaitse-

vat Metsätalossa Philosophica-kirjastossa. Vuodesta 1982

alkaen opinnäytteet on mikrofilmattu, ja niitä annetaan mik-

rokortteina kaukolainoiksi.

Luettelon on valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa koon-

nut ja toimittanut Jussi Kajaste.

Kirjastonjohtaja	 Marja-Liisa Harju-Khadr
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Valtiotieteellisessä tiedekunnassa hyväksytyistä opinnäyt-

teistä on tässä sarjassa aikaisemmin julkaistu seuraavat

luettelot:

Nimekeluettelot vuosilta 1970-1972 (B1) ja 1973-1976 (B2)
Tiivistelmäluettelot

vuodelta 1977 ja kevätlukukaudelta 1978 (B9)
lukuvuodelta 1978-1979 (B10)
lukuvuodelta 1979-1980 (B6)
lukuvuodelta 1980-1981 (B7)
lukuvuodelta 1981-1982 (B15)
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lukuvuodelta 1983-1984 (B27)
lukuvuodelta 1984-1985 (B33)
lukuvuodelta 1985-1986 (B41)
lukuvuodelta 1986-1987 (B48)
lukuvuodelta 1987-1988 (B58)
lukuvuodelta 1988-1989 (B62)
lukuvuodelta 1989-1990 (B71)
lukuvuodelta 1990-1991 (B81)
lukuvuodelta 1991-1992 (B86)
lukuvuodelta 1992-1993 (B88)
lukuvuodelta 1993-1994 (B90)
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Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos — Institution — Department

 Kansantaloustieteen laitos
Tekijä — Författare — Autbor

Berg, Henri
Työn nimi — Arbetets titel — Title

Ammattiliittojen ja keskuspankkien välisten koalitioiden vaikutus maiden välisen strategisen
rahapoliittisen yhteistyön hyvinvointitulemiin.
Oppiaine — Läroämne — Subject

Kansantaloustiede	 _
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu
Aika — Datum — Month and year

huhtikuu 1998
Sivumäärä — Sidoantal— Number of pages

65 s. +4 s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa käsitellään maiden välistä strategista rahapoliittista yhteistyötä. Tutkielman yleisenä
tavoitteena oli tarkastella, miten ammattiliittojen huomioon ottaminen erillisinä pelaajina vaikuttaa
maiden välisen rahapoliittisen peliteorian ympäristössä erilaisten koalitioiden syntymiseen ja näiden
tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin. Yleensä kansainvälistä rahapoliittista peliteoriaa käsittelevissä
malleissa työvoima määritellään tavoitteiltaan homogeeniseksi joukoksi. Tutkielmassa käsiteltävässä
mallissa puolestaan otetaan huomioon myös työllisen ja työttömän työvoiman erilaiset tavoitteet.

Tutkielmassa käsiteltävässä mallissa esitetään muutamia osittaiseen yhteistyöhön liittyviä
koalitioregiimejä. Osittaiseen yhteistyöhön liittyen tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin sitä,
voivatko ammattiliitot parantaa keskinäisen kansainvälisen yhteistyön kautta itsensä sekä
rahapolitiikasta päättävien tahojen kokemaa hyvinvointia. Tavoitteena oli myös selvittää, voivatko
ammattiliitto ja rahapolitiikasta päättävä taho nostaa kansallisen tason keskinäisellä yhteistyöllä
kokemaansa hyvinvointia, jos yhteistyö kansainvälisessä mittakaavassa ei ole mandollista.

Aihetta käsitellään pääasiassa Zervoyiannin (1997, " Monetary Policy Games and Coalitions in a
Two-Country Model with Unionised Wage Setting") esittämällä kanden maan, kanden hyödykkeen
symmetrisellä mallilla, jossa keskuspankkien politiikkainstrumenttina on rahan tarjonta ja
ammattiliittojen politiikkainstrumenttina on nimellispalkoista päättäminen. Kansainvälisessä
mittakaavassa sekä keskuspankkien että ammattiliittojen tavoitteiden väliltä on löydettävissä
ristiriita. Lisäksi kummassakin yksittäisessä maassa keskuspankin ja ammattiliiton tavoitteiden
väliltä sekä työllisten ja työttömien tavoitteiden väliltä on löydettävissä ristiriita. Zervoyiannin
esittämän mallin lisäksi lähteenä ovat olleet taloudellisissa aikakauslehdissä julkaistut artikkelit ja
aiheesta kirjoitetut kirjat.

Ammattiliittojen välisen kansainvälisen yhteistyön todettiin olevan sekä ammattiliittojen että
keskuspankkien etujen mukaista. Ammattiliittojen ja keskuspankkien välinen kansallisen tason
yhteistyö ei välttämättä toteudu, koska kyseisellä yhteistyömuodolla ei luultavimmin ole
ammattiliittojen tukea takanaan. Syynä tähän on se, että yhteistyömuoto nostaa yksiselitteisesti
keskuspankkien kokemaa hyötyä, mutta ammattiliittojen kokema hyöty muodostuu aihaisemmaksi
muihin yhteistyömuotoihin verrattuna.

Avainsanat — Nyckelord — ICeywords

rahapolitiikka, konflikti, koalitio, työllisyys, reaalinen kulutuspalkka, kuluttajahintaindeksi
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — %ero deposited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja — övriga uppgifter — Additional information
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Tekiji — Författarc — Autbor

tIngrt,	 KlUR

tI -å-inTt .rtiMee nttien käyttö peltoviljelyn vesistöpäästöjendkj -

vähentämisessä

Oppiaine — Liroimrhe — Subjcct
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Työn laji — Arbctcts aft — Lcycl

pro gradu

Aika — Daturn — Mondi and ycar

huhtikuu 1998

Sivumiiri — Sidoantal— Nurnbcr c

73	 s.	 +	 29	 s.

f pagcs

riivisteitnä — Rcfcrat — Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan hinta- ja määrämuotoisten ohjaus-
instrumenttien käyttöä peltoviljelyn vesistöpäästöjen vähen-
tämisessä. Ohjausinstrumenttien tarkastelu on perusteltua,
koska tuotannossa sadon ohella syntyy sivutuotteena rehevöit-
täviä päästöjä,	 joiden aiheuttamia kustannuksia viljelijä
ei huomioi tuotantopäätöstään tehdessään.

Tutkielmassa esitetään aluksi viljelijöiden eri tuotantopa-
noksien käytön ehdot, mikäli tuotantoprosesseja ei ohjata.
Tämän jälkeen esitetään viljelijöiden panoksien käytön yhteis-
kunnalliset kustannustehokkaat ehdot. Edellä mainittuja
ehtoja vertailtaessa huomataan, että viljelijät, 	 joiden
tuotantoja ei ohjata, käyttävät enemmän lannoitteita kuin
kustannustehokkaan tapauksen viljelijät. Viljelijät eivät
myöskään perusta suojavyöhykkeitä, vaikka kustannustehokkaat
ehdot näin edellyttäisivät. Näistä syistä johtuen tarkastel-
laan ohjausinstrumentteja, joiden avulla viranomaiset voivat
vähentää viljelijöiden lannoitteen käyttöä ja samalla luoda
heille insentiivi perustaa suojavyöhykkeitä. Tämän jälkeen
tarkastellaan tilannetta, 	 jolloin viranomaisten tehtävänä
on maksimoida maatalouden tuotannon hyötyfunktion arvo vero-
tulorajoitteella. Tällöin tutkitaan, onko perusteltua, että
viranomaiset ottavat suojavyöhyketuen lisäksi käyttöön lan-
noiteveron. Lopuksi tarkastellaan maatalouspolitiikan
ympäristöpainotteisia ohjausinstrumentteja.

Tuloksena todetaan, että lannoiteverolla voidaan vähentää
paljon lannoitteiden käyttöä, mikäli veron taso on korkea.
Suojavyöhykkeitä viljelijät perustavat vain silloin, 	 jos
heille maksetaan suojavyöhyketukea, joka on vähintään yhtä
suuri kuin heille koituva tulonmenetys peltomaan vähenemisest.
Mikäli viranomaisten tehtävänä on maksimoida maatalouden
aiheuttaman hyötyfunktion-arvo verotulorajoitteella, on
käytettävä ohjausinstrumentteina samanaikaisesti sekä lan-
noiteveroa että suojavyöhyketukea. Tutkielmasta selviää,
että ympäristön suojelu ei ole peltoviljelyn tukipolitiikan
ensisijainen tavoite.

Tutkielmassa tärkeimmät lähteet olivat Markku 011ikaisen
artikkeli Cost efficient control of agricultural pollution
(1995,	 76-87)	 sekä hänen kanssaan käydyt keskustelut.

Avainsanat — Nyckclord — Kcywords

peltoviljely, vesistöpäästöt, 	 ohjausinstrumentit

Siilytyspaikka — Förvaringsscillc — Whcrc dcposid
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Valtiotieteellinen tdk.

Laitos — Institution
Kansantaloustieteen laitos

Tekijä — Författare
Haikonen, Ilari Jaakko 

Työn nimi — Arbetets titel

Puolan pankkijärjestelmän uudistukset ja pankkien asema maan yritysten omistajina ja valvojina
Oppiaine — Läroämne
Kansantaloustiede

Työn laji — Arbetets art
Pro gradu

Aika — Datum
Huhtikuu 1998

Sivumäärä — Sidoantal
61 + 5

Tiivistelmä — Referat

Tämä tutkielma käsittelee Puolan pankkisektorin uudistuksia maan siirtyessä sosialistisesta
suunnitelmataloudesta markkinatalouteen. Tutkielma esittelee ensin Puolan pankkisektorin
rakennetta ja toimintaa sosialismin aikakaudella sekä pankkisektorin uudistamisen mandollistaneen
lainsäädännön 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen käsitellään pankkien ongelmaluottojen syntyä ja
niitä varten suoritettua pankkien uudelleenkapitalisointia sekä Puolan pankkien yksityistämistä ja
ulkomaalaisten sijoittajien osallistumista siihen.

Puolan lanklcisektorin 1990-luvun uudistusten jälkeen tutkielma es: .elee corporate governance -
teoriaa painottuen pankkien rooliin yritysten mandollisina omistajir. a ja valvojina. Teorian esittelyn
jälkeen kuvataan pankkien roolia yritysten omistajina ja valvojina toisaalta Saksassa ja Japanissa, ja
toisaalta Yhdysvalloissa ja Englannissa. Lopuksi tutkielma käsittelee siirtymätalousmaiden yritysten
valvonnan ja omistuksen erikoispiirteitä, sekä kuvaa Puolan ja eräiden muiden Itä-Euroopan
siirtymätalousmaiden pankkien osallistumista yritysten omistuksessa ja valvonnassa.

Lähdemateriaalina tutkielmassa on käytetty eri järjestöjen ja tutkimuslaitosten (Maailmanpankki,
IMF, BIS, CASE-instituutti) Puolan pankkisektoria käsitteleviä artikkeleita. Tutkielman
keskeisimmät lähteet: Berglöf (1994): Corporate Governance in Transition Economies: The Theory
and Its Policy Implications, Baer - Gray (1994): Debt as a Control Device in Transitional Economies:
The Experience in Hungary and Poland, Borowiec (1996): Changes in Ownership Structure of the
Banking Sector and Participation of Banks in the Privatisation of Enterprises in Poland, Grosfeld
(1996): Financial Systems in Transition: The Role of Banks in Corporate Governance, Kawalec -
Sikora - Rymaszewski (1993): Dealing With Bad Debt: The Case of Poland ja Prowse (1994):
Corporate Governance in an International Prespective.

Avainsanat - Nyckelord
Puola, pankkijärjestelmän uudistaminen, ongelmaluotot ja corporate govemance
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja
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41.Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos — Institution
Kansantaloustieteen laitos

Tekijä — Författare
Hermansson, Ingmar

Työn nimi — Arbetets titel
Raha- ja finanssipolitiikan aikakonsistenssiongelma. Velkakatto EMU:n jäsenvaltiolle?

Oppiaine — Läroämne
kansantaloustiede ..

Työn laji — Arbetets art Aika — Datum Sivumäärä — Sidoantal
pro gradu lokakuu 1997 81 s.

Tiivistelmä - Referat

Raha- ja finanssipolitiikan optimaalinen yhteensovittaminen on ollut keskeinen ongelma

rationaalisten odotusten ohjatessa politiikkaa. Rationaalisten odotusten vallitessa talous-

politiikka ei ole ajan suhteen konsistenttia, jos politiikantekijällä on kannustimet pc litiik-

kayllätyksiin kesken aikaisemmin optimoidun politiikan soveltamisen. Kun politiikka on tällä

tavalla aikaepäjohdonmukaista, niin talouspolitiikalla on uskottavuusongelma.

Euroopan rahaliiton (EMU:n) politiikkatavoitteiden saavuttamisen suunnittelussa on aika-

konsistenssiongelmaa pyritty poistamaan järjestelyllä, jolla sidotaan jäsenvaltioid€ n kädet

täydellisesti rahapolitiikassa. Rahapolitiikasta huolehtisi itsenäinen keskuspankki. Raha-

politiikka ja kansallinen finanssipolitiikka halutaan erottaa toisistaan. Keskeiseksi kysy-

mykseksi on tullut, tulisiko myös finanssipolitiikassa käsiä sitoa.

Tutkielman johdannossa määritellään tutkielman aihe: pitäisikö kädet sitoa finanssipoli-

tiikassa ja pitäisikö velkakatto asettaa? Toisessa luvussa selvitetään raha ja finanssi-

politiikan aikakonsistenssiongelmaa yleisesti. Erityisesti tarkastellaan Alberto Alesinan ja

Guido Tabellinin artikkelin vuodelta 1987 pohjalta raha- ja finanssipolitiikan kytkeytymistä

toisiinsa. Kolmannessa luvussa käsitellään EU:n makrotalouspolitiikkaa lähinnä v 1997

asetetun Suomen EMU-asiantuntijatyö-ryhmän raportin pohjalta. Neljännessä luvussa

käsitellään kansallisvaltion käsien sitomisen tarpeellisuutta finanssipolitiikassa Bernd

Huberin kanden periodin mallin pohjalta, joka perustuu artikkeliin vuodelta 1994. Mallissa

EMU on katsottu löyhäksi federaatioksi, jolloin se rahoittaa EMU:n jäsenmaiden taloutta

inflaatioveron avulla.

Todetaan, että finanssipolitiikassa EMU:n kaltaisessa institutionaalisessa järjeste yssä kan-

sallisvaltion kädet voitaisiin sitoa politiikkasäännöin, mikäli EMU:n politiikkatavoitteessa halu-
taan päästä johdonmukaiseen optimaaliseen ratkaisuun. EU:n vakaus- ja kasvusDpi-muksen

alijäämäkriteeri on yksi säännöistä, jota tullaan soveltamaan, mikäli EMU syntyy. Alijäämä-

kriteerin lisäksi voidaan tietyin edellytyksin tavoitteeseen pääsyä edistää velkasäännöllä.

Avainsanat - Nyckelord
rahapolitiikka - finanssipolitiikka - aikakonsistenssi - velkakatto

Säilytyspaikka - Förvaringställe

.Muita tietoja
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Laitos - Institution
Kansantaloustieteen laitos

Tekijä - Författare
HP.Iena Holopainen

Työn nimi - Arbetets titel
Epätäydelliset sopimukset ja yrityksen omistus- ja rahoitusrakenne

Oppiaine - Läroämne
Kansantaloustiede

Työn laji - Arbetets art
Pro gradu -tutkielma

Aika - Datum
3.11.1997

Sivumäärä - Sidoantal
67

Tiivistelmä - Referat

Tässä	 tutkielmassa	 sovellan	 epätäydellisten	 sopimusten	 teoriaa	 yritysten	 omistus-	 ja
rahoitusrakenteen	 tarkasteluun.	 Sopimusten	 epätäydellisyys	 muodostaa	 luontevan
lähtökohdan yrityksen omistukseen ja rahoitukseen liittyvine pohdinnoille. Jos täydellisten
sopimusten laatiminen olisi mandollista, voitaisiin tehokkuus yrityksen toimintaa koskevassa
päätöksenteossa saavuttaa riippumatta siitä, miten yrityksen omistus- ja rahoitusrakenne
olisi	 valittu.	 Epätäydellisten	 sopimusten	 maailmassa	 valitulla	 yrityksen	 omistus-	 ja
rahoitusrakenteella on kuitenkin merkitystä,	 koska tämä valinta määrää sen, 	 kuka on
yrityksen tai	 investointiprojektin	 omistaja	 eli	 kenellä	 on	 oikeus tehdä yritystä	 koskevat
päätökset	 tilanteissa,	 joita	 epätäydellinen	 sopimus	 ei	 kata.	 Sopimusten	 ollessa
epätäydellisiä	 keskeisenä	 tavoitteena	 on,	 tietenkin	 pyrkiä	 löytämään	 se	 omistus-	 ja
rahoitusrakenne, joka takaa tehokkuuden toteutumisen yrityksen toimintaa koskevassa
päätöksenteossa.

Tutkielmassani käytän kahta mallia sopimusten epätäydellisyydestä aiheutuvien ongelmien
tarkastelemiseksi. Molemmissa malleissa olennaista on omistamisen näkeminen yrityksen
fyysisiin assetteihin kohdistuvana residuaalipäätösvaltana. 	 Grossmanin ja Hartin 	 (1986)
mallin avulla yritän pohtia, voidaanko integraatiolla ratkaista kanden itsenäisen yrityksen
välistä	 suhdetta vaivaava haluttomuus 	 investoida	 suhdespesifiseen	 pääomaan.	 Mallin
lähtökohtana on ajatus siitä, että epätäydellisten sopimusten maailmassa yritykset ovat
haluttomia	 tekemään	 tehokkaita	 suhdespesifisiä	 investointeja, 	 koska	 sopimussuhteen
generoimien tuottojen jaosta ei ole etukäteen varmuutta. 	 Grossmanin ja	 Hartin mallin
keskeinen tulos on, ettei integraation kautta tapahtuva omistuksen ja päätösvallan muutos
poista investointitehottomuuksia vaan muuttaa niiden luonnetta.

Aghionin ja Boltonin (1992) mallin avulla pyrin taas hahmottamaan, miten varattoman
yrittäjän .	pitäisi	 rahoittaa	 investointiprojektinsa,	 kun	 tulevia	 investointiprojektia 	 koskevia
päätöksiä ei kyetä kattavasti spesifioimaan alkuperäisessä yrittäjän ja sijoittajan välisessä
sopimuksessa. Yrityksen rahoitusrakenteella ja sitä kautta määräytyvällä oikeudella tehdä
yrityksen tulevaa toimintaa koskevia päätöksiä on merkitystä, koska yrittäjällä ja sijoittajalla
voi olla erilainen näkemys siitä, mikä on paras tapa toimia tilanteissa, joita epätäydellinen
sopimus ei kata. Mallissaan Aghion ja Bolton tulevat siihen tulokseen, että yrittäjällä ja
sijoittajalla on pääasiassa' kaksi tehokasta tapaa ailokoida päätösvalta osapuolien kesken:
investointiprojektia	 koskeva	 päätösvalta	 voidaan	 allokoida	 joko	 yksinomaisena	 ja
ehdottomana jommallekummalle osapuolista tai osapuolten oikeus tehdä investointiprojektia
koskeva päätös voidaan ehdollistaa riippumaan jonkin	 verifioitavissa olevan	 muuttujan
saamasta arvosta.

Avainsanat - Nyckelord

epätäydellinen sopimus, yrityksen omistus- ja rahoitusrakenne, residuaalioikeudet,
suhdespesifinen investointi

Säilytyspaikka - Förvaringställe

Muita tietoja
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Laitos — Institution
Kansantaloustieteen laitos

Tekijä — Författare
Huovinen, Petri Ilmari 

Työn nimi — Arbetets titel
Finanssipolitiikan vaikutukset ja julkisen sektorin velkaantuminen

Oppiaine — Läroämne	 ,
Kansantaloustiede

Työn laji — Arbetets art Aika — Datum Sivumäärä — Sidoantal

Pro gradu -tutkielma Tammikuu 1998 64
Tiivistelmä — Referat
Opinnäytteen tarkoituksena on tarkastella finanssipolitiikan vaikutuksia julkisen talouden velkaan-
tumisesta ja suurista alijäämistä kärsivän maan tapauksessa. Työssä analysoidaan aiheesta :ehtyjä
empiirisiä tutkimuksia ja tarkastellaan pääasiassa kahta finanssipolitiikan mallia. Ensimmäisessä
alijäämät ja velka vaikuttavat korko-odotuksiin ja toisessa velka vaikuttaa kuluttajan käyttäytymi-
seen.

Finanssipolitiikan vaikutukset tavanomaisen näkemyksen (IS-LM-malli) mukaan ovat yksioikoisia.
Malli ei huomioi odotusten vaikutuksia. Siksi finanssipolitiikka toimii perinteisen teorian mukaan
samoin riippumatta julkisen velan määrästä tai alijäämien suuruudesta. Empiirisistä havainnoista on
kuitenkin löydettävissä esimerkkejä siitä, etteivät finanssipolitiikan vaikutukset ole aina tavanomai-
sen käsityksen mukaisia. Esimerkiksi Tanskassa ja Irlannissa on toteutettu mittavia julkisen talouden
saneerausohjelmia, joissa alijäämiä on leikattu ja saatu velkaantuminen pysähtymään. Sam alla yksi-
tyinen kulutus on elpynyt. Tätä ilmiötä on testattu myös usean maan aineistolla, jolloin tulokset ovat
olleet samansuuntaisia. Hankaluutena on luonnollisesti täsmällisesti selittää kulutuksen kasvun syitä.
Osin se on seurausta normaalista varallisuusvaikutuksesta, mutta hyvin ratkaisevasti kulutuskysyn-
nän elpymiseen ovat vaikuttaneet parantuneet tulo-odotukset. Alijäämiä supistaneella finan ssipolitii-
kalla on todennäköisesti ollut vaikutusta kasvaneeseen optimismiin.

Odotukset huomioivia finanssipolitiikan malleja on useita. Odotukset voivat vaikuttaa rahamarkki-
noiden kautta, jolloin niillä on vaikutuksia korkojen aikarakenteeseen. Tätä voidaan tutkia sellaisen
IS-LM-mallin avulla, jossa rahamarkkinat ovat eteenpäin katsovia. Tässä mallissa odotettavissa ole-
vat julkisen talouden alijäämät nostavat pitkää korkoa ja vaikuttavat haitallisesti kulutukseen. Pitkä
korko sisältää informaatiota odotettavissa olevasta lyhyen koron tasosta, jonka odotetaan npusevan,
jos julkisen talouden alijäämät kasvavat. Toisaalta odotukset voivat vaikuttaa kulutuskäyttäytymi-
seen. Julkisen velan ollessa korkea, voivat kuluttajat varautua siihen, että velan hoito ja lyhentäminen
vaatii nykyistä korkeampia veroja jo lähitulevaisuudessa. Kuluttajat voivat varautua näihin veroihin
jo nykyhetkellä, jolloin kulutuskysyntä laskee. Odotukset tulevista alijäämistä vaikuttavat myös va-
luuttakurssiin, eikä vaikutus ole välttämättä perinteisen analyysin mukainen valuutan vahvistuminen.
Velkaantuminen vaikuttaa myös valtion velkapapereiden maturiteettiin, jos julkisella vallaia on hou-
kutus pienentää velan reaalista määrää kiihdyttämällä inflaatiota. Tällä on vaikutusta myös korkota-
soon.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että finanssipolitiikan vaikutukset riippuvat odotuksista. Näihin
odotuksiin vaikuttaa todennäköisesti julkisen talouden velan määrä. Velan määrällä ja korkotasolla
(pitkä korko) on yhteys, koska julkisen talouden rahoitustarve pysyy korkeana tulevaisuudessa ja
inflaatio-odotukset voivat kasvaa. Lisäksi velkaantuminen lisää todennäköisesti kuluttajien tuloepä-
varmuutta.

Lähdekirjallisuutta: Sutherland, A. (1997): Fiscal Crisis and Aggregate Demand: Can High Public
Debt Reverse the Effects of Fiscal Policy? Journal of Public Economics 65 (1997) 147-162.
Blanchard 0. J. (1984): Current and Anticipated Deficits, Interest Rates and Economic Activity. EER
25 (1984), 7-27. Giavazzi, F. - Pagano, M. (1990): Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary?
Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomic Annual 1990, 75-116.
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Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan kandenkeskisiä neuvotteluita, tarjouskilpailuja sekä niillä
jaettavia markkinoita, analysoidaan julkisen sektorin tilaajan ja urakoitsijoiden välisiä
sopimuksia sekä sovelletaan saatuja tuloksia Suomen rataurakointimarkkinoihin.	 •

Mekanismeja arvioidaan yhteiskunnallisen tehokkuuden näkökulmassa, jolla
tarkoitetaan yhteiskunnan yhteenlasketun hyvinvoinnin maksimoimista. Tärkeimpiä
kysymyksenasetteluita ovat: Miten neuvottelu- ja tarjouskilpailumarkkinat toimivat?
Millaisia tarjouskilpailut ja neuvottelut ovat järjestäjän ja urakoitsijoiden kannalta? Mikä
on neuvotteluilla ja tarjouskilpailuilla jaettavien markkinoiden suhde? Mikä määrää
tehokkaimman tavan hankkia urakka? Millaisia rataurakointisopimusten tulisi olla?
Miten rataurakointirnarkkinat on järjestetty Länsi-Euroopassa? Miten Suomen
rataurakointia voitaisiin tehostaa?

Neuvottelujen ja tarjouskilpailujen teoriaa käsittelevät luvut ll ja 2) esittelevät
peliteoreettisia malleja, jotka on valittu rataurakointimarkkinoita silmällä pitäen.
Perusmallien lisäksi luvuissa pohditaan sanallisesti uudemmissa artikkeleissa esille
tulleita seikkoja ja verrataan teorioita todellisiin esimerkkeihin. Kolmannessa luvussa
näkökulma laajennetaan yksittäisistä kaupoista tarjouskilpailulla ja neuvotteluilla
jaettavien markkinoihin: alaluvuissa tutkitaan useiden yhtäaikaisten hankinta-
mekanismien käyttöä, markkinoiden osallistujamäärää, konsortioita, kilpailun
rajoittamista, oppimiskäyttäytymistä ja liikkeenjohdollista lähestymistapaa
tarjouskilpailuihin.

Neljännessä luvussa tarkastellaan sopimuksia päämies—agentti-teorian näkökulmasta
sekä mainitaan eräitä kokonaiskuvan kannalta tärkeitä sopimusten yleisiä ominaisuuksia.
Tutkimuksen kohteena ovat erilaisten kustannustenjakosääntöjen vaikutukset
sopimusten kannustavuuteen, riskien allokaatioon, laadunvalvonnan ongelmiin ja
investointeihin. Vertailukohtana on kiinteähintainen sopimus, jonka todetaan
kannustavan urakoitsijaa optimaalisen suuruisiin ponnisteluihin, kun urakoitsija ja tilaaja
ovat riskineutraaleja. Lopuksi arvioidaan urakkakoon ja sopimusten keston valintaan
vaikuttavia tekijöitä.

Viidennessä luvussa Suomen ja eräiden muiden Länsi-Euroopan maiden rataurakointi-
markkinoita arvioidaan muodostetun teoreettisen kokonaiskuvan avulla. Alaluvuissa
esitellään rataurakointitoimialan erikoispiirteitä, institutionaalisia järjestelyitä Suomessa ja
Länsi-Euroopassa sekä hahmotellaan rataurakointimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä.
Lopuksi luvussa 5.5 annetaan konkreettisia politiikkasuosituksia Suomen rataurakoinnin
tehostamiseksi. Suositukset liittyvät Suomen rataurakointimarkkinoiden keskeisten
toimijoiden ratahallintokeskuksen ja Oy VR-Rata Ab:n välisiin suhteisiin.

Teoriaosassa luvuissa 1-4 ja rataurakointimarkkinoita käsittelevässä luvussa 5 tehdyt
päätelmät on koottu lukuun 6.
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Tutkielmassa on teoreettisesti tarkasteltu suorituspalkkausta; sen optimaalista rakennetta,
palkkaustavan valintaa ja suorituspalkkauksen vaikutusta työvoiman tuottavuuteen.
Tutkielmassa on lisäksi pyritty tuomaan esiin muuta kirjallisuudessa esiintyvää
suorituspalkkaukseen liittyvää argumentointia. Suorituspalkoissa koko työntekijän palkka
tai osa siitä perustuu työsuorituksen määrään, jota useimmissa tämän tutkielman
malleissa mittaa aikaan saatu tuotos.

Optimaalinen suorituspalkka johdetaan maksimoimalla yrityksen voittoja ottaen
huomioon työntekijän rationaalisuus. Suorituspalkkauksen valintaa analysoitaessa
pyritään tarkastelemaan useiden eri tekijöiden vaikutusta. Tuottavuusvaikutuksia
tarkastellaan tilanteessa, jossa yritys siirtyy puhtaista aikapalkoista maksamaan
kaksiosaisia suorituspalkkoja. Aiheesta esitellään myös empiiristä evidenssiä.

Tuloksina tässä tutkielmassa todetaan mm., että optimaalisen kaksiosaisen suoritusNlkan
muuttuva komponentti oikeuttaa työntekijän koko jäännöstuotokseen.
Suorituspalkkauksen valinnan todennäköisyyttä lisäävät alhaisten tuotoksen
mittauskustannusten lisäksi esim. työvoiman heterogeenisuus ja pieni mittausvirhe
tuotoksessa. Suorituspalkkauksen vaikutus työvoiman keskimääräiseen tuottavuuteen
edellä kuvatussa tilanteessa osoittautuu positiiviseksi.

Tärkeimpinä lähteinä tässä tutkielmassa ovat julkaisu "Personnel Economics" (Lazear,
E.P., 1995), sekä artikkelit "Salaries and Piece Rates" (Lazear, E.P., 1986) ja
"Performance Pay and Productivity" (Lazear, E.P., 1996).
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Rautatiet ovat perinteisesti olleet valtion omistamia monopoleja, joissa radanpito ja liiken-
nöinti on organisoitu samaan yhtiöön. Rautateillä on tyypillisesti ollut muitakin kuin yritys-
taloudellisia päämääriä ja junaliikenne on usein ollut tappiollista. Viime vuosina Euroopan
unioni on aktiivisesti pyrkinyt avaamaan kilpailua myös rautateillä. EU-direktiivien mukaan
rataverkko on jo pitänyt avata kilpailulle kansainvälisten kuljetusten osalta. Kilpailu Suomen
rataverkolla tuli periaatteessa mandolliseksi, kun radanpito erotettiin erilliseksi laitokseksi
Ratahallintokeskukseksi (RHK) vuonna 1995. Liikennöintimonopoli jäi VR-Osakeyhtiölle.

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, kuinka usean liikennöitsijän välinen kilpailu
voisi toteutua Suomen rataverkolla.. Työ arvioi kilpailuedellytyksiä ja niiden luomista rauta-
tieliikenteessä sekä tarkastelee missä kilpailua voisi syntyä. Tutkielma tarkastelee vain kil-
pailua rataverkolla, eikä käsittele VR-Yhtymän mandollisen yksityistämisen edellytyksiä tai
vaikutuksia.

Rautateitä on perinteisesti pidetty ns. 	 luonnollisena monopolina, jolloin liikennöinti on
järkevintä organisoida yhteen yhtiöön. Samoin yhteistuotannon etuja tavara- ja henkilöliiken-
teen välillä on pidetty merkittävinä. Tutkielma esittelee luonnollisen monopolin teoriaa ja
tarkastelee kilpailuedellytyksiä junaliikenteessä. Aiemmin tehtyjen empiiristen tutkimusten
avulla tarkastellaan skaalaetujen ja yhteistuotannon etujen merkitystä rautatieliikenteessä.

Kilpailun käytännön organisointiin liittyy monia ongelmia. Tässä työssä käsitellään rataka-
pasiteetin jako-ongelmaa ja eri kilpailumuotoja. Rautatieliikenteeseen liittyy suuret kiinteät
kustannukset, kuten investoinnit liikennekalustoon sekä asema- ja terminaalitiloihin. Nykyi-
sin kaikki asema- ja varikkotilat ovat VR:n hallussa. Tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi
täytyisi mandollistaa uusien yritysten pääsy näihin toimintoihin. Myös suuret investoinnit
liikennekalustoon ovat merkittävä markkinoille tulon este. 	 Näitä kustannuksia voidaan
vähentää perustamalla esim. kalustoyhtiö, joka vuokraisi liikennekalustoa halukkaille yri-
tyksille. Kilpailutilanteen organisoinnilla pystytään suuresti vaikuttamaan kilpailuedellytyk-
suin. Mandollisiin uudelleen järjestelyihin liittyy ilmeisiä kustannuksia. Nämä kustannukset
vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka kannattavaa kilpailu rataverkolla on.

Henkilöjunaliikenteen aikataulullinen riippuvuus edellyttää jonkinlaista liikenteen koordi-
nointia. Lisäksi liikennevirrat ovat Suomessa niin ohuet, että markkinoilla tuskin on tilaa
usealle yritykselle. Tämän vuoksi vapaa kilpailu henkilöliikenteessä tuskin olisi yhteiskunta-
taloudellisesti kannattavaa. Vähäliikenteisillä radoilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä
kilpailuedellytykset ovat olemassa franchise-perusteiselle kilpailulle. 	 Tämän vuoksi eh-
dotetaan kilpailun sallimista näillä rataosilla, mutta VR:n monopolin säilyttämistä kauko-
henkilöliikenteessä. Tavaraliikenteessä kilpailuedellytykset ovat paremmat kuin henkilölii-
kenteessä. Tutkielma ehdottaakin vapaan kilpailun sallimista tavaraliikenteessä.
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Tutkielman tarkoitus on pohtia raha- ja valuuttakurssipolitiikan uskottavuutta, kun rahapolitiikan
tavoitteena on vakaa hintataso. Tutkielmassa painotetaan erityisesti valuuttakurssipoliikan
merkitystä inflaatiotavoitteen saavuttamisessa. Ensin tarkastellaan sitä, kuinka uskottavuusongelma
syntyy. Tällöin oletuksella informaation luonteesta on suuri merkitys. Kun oletuksena on
täydellinen informaatio, valuuttakurssipolitiikka ei ole uskottavaa, jos päättäjän harjoittama
politiikka ei ole aikakonsistenttia. Tällöin päättäjän toivomia työllisyysetuja ei saavuteta, vaan
seurauksena on vain "ylimääräinen" inflaatio. Epätäydellisen informaation tapauksessa
uskottavuusongelma johtuu siitä, että ammattiliitto ei varmuudella tiedä, minkä tyyppinen päättäjä
on vallassa. Uskottavuuden hitaasta kasvamisesta on seurauksena taantuma, joka kestää ni in kauan,
kunnes ammattiliitto on varma päättäjän tyypistä.

Toinen kysymys, jota tutkielmassa käsitellään on se, kuinka uskottavuutta voitaisiin parantaa.
Ratkaisuvaihtoehtoina esitetään inflaationvastaisen maineen rakentamista, keskuspankin
itsenäisyyden lisäämistä sekä rahapoliittisen kurin lisäämistä sitomalla valuutta alhaisen inflaation
rahaan.

Tutkielman lähestymistapa on teoreettinen. Keskeisimmät lähteet ovat Andersen ja Risager (1991):
"The role of credibility for the effects of a change in the exchange rate policy" sekä Barro ja
Gordon (1983): "Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy."

Avaimet —Nyddad—Keywads
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Tutkielmassa tarkastellaan muuttoliikkeen aiheuttamaa tarvetta koordinaatioon maittaisessa vero- ja koulutuspolitiikassa
pitkän aikavälin kasvumallissa. Koulutusta Lukemalla taloudellista kasvua voidaan nopeuttaa. Muuttoliikkeen ja
siirtolaisuuden aiheuttamaan väestön alueelliseen kasautumiseen liittyy yhteiskunnallisia hyvinvointitappioita, joita 	 .
voidaan maittaisella yhteistyöllä vähentää. Maailmantalouden globalisoituessa ja markkina-alueiden integroituessa
maitten välisen yhteistyön ja koordinaation merkitys voi lisääntyä.

.	 -
Endogeenisen kasvun teoriassa ulkoisvaikutuksilla ja tuotannontekijöiden liikkuvuudella on keskeinen rooli. Esittämäni
malli on kanden sektorin malli, jossa koulutussektorilla tuotetaan inhimillista pääomaa, tietotaitoa. Tähän liittyy

.	 hyödykkeen tuotannossa positiivinen ulkoisvaikutus, jota yksittäiset talouden toimijat eivät sisäistä ilman julkisen tahon
toimia. Tarvitaan tuki yksityiselle koulutusinvestoinnille, jotta taloudellinen kasvu voi olla tehokasta. Tämä tuki on
kerättävä verona ja verokilpailun vallitessa sen kerääminen voi osoittautua mandottomaksi, jolloin seurauksena tehoton
ratkaisu. Maiden välinen koordinaatio on tarpeen, jotta tehokas kasvu kussakin maassa voi toteutua. Samalla koordinoitu
verojärjestelmä poistaa veron aiheuttaman kannustimen muuttoliikkeelle, sillä tämänkaltainen harmonisoitu verotus ei
aiheuta vääristyrnää resurssien maailmanlaajuiseen allokaatioon. Koordinoidulla vero- ja koulutustukijärjestelmällä
voidaan saavuttaa teoreettisessa mielessä globaalisti tehokas kasvu, eli parantaa maailmantalouden hyvinvointia, siten
ettei yhdessäkään maassa hyvinvointi pitkällä aikavälillä laske. Tarkastelussa muuttoliikkeen osalta keskitytään
könttäsummaveroihin, koska myös könttäsummaveroilla voi olla vääristävä vaikutus työvoiman maailmanlaajuiseeen
allokaatioon, jos työvoima on liikkuvaa. Tutkielma on teoreettinen, mutta sen tulkinnan apuna ovat toimineet myös
empiiriset tosiseikat ja siirtolaisuuden maailmanlaajuiset trendit.

Tärkeimpinä teoreettisilla lähteinä uusklassisen talousteorian lisäksi siirtolaisuuden ja muuttoliikkeen tulkinnan osalta on
toiminut Wildasin (1991, 1994), väestökasvun osalta Becker, Barro (1988, 1989) ja Becker, Murphy, Tamura (1990).
Endogeenisen kasvun osalta tietenkin Lucasin (1988, 1990a, 1990b, 1993) kontribuutio on kokonaisuudessaan
merkittävä, mutta tukijärjestelmän idea suljetussa taloudessa nojaa tutkielmassani Aronssonin ja Löfgrenin (1996)
esittämään. Taloudellisen kasvun mekanismien tarkastelussa myös Barron ja Sala-i-Martinin (1995) oppikirja on ollut
oiva apuväline. Verokilpailun idea nojaa klassiseen peliteoreettiseen asetelmaan. Työn luonteesta johtuen olen käyttänyt
myös keskeisten menetelmien hallinnan apuna lukuisia teoksia ja artikkeleita, jotka selviävät tarkemmin lähdeluettelosta.
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•

Tutkielmassa on tarkasteltu eurovaluuttamarkkinoita ja niiden eräitä makrotaloude isia
vaikutuksia. Työssä keskitytään erityisesti avotalouden valuuttakurssin ja korkojen
määräytymiseen, kun oletetaan, että tarkasteltavana olevalla maalla on sekä sisäise I että
ulkoiset talletusmarkkinat.

Pankit harjoittavat arbitraasitoimia sisäisten ja ulkoisten markkinoiden välillä peri. : tteessa
aina, kun markkinoiden välillä on korkoero. Arbitraasitointen ansiosta korkoparit- p ttiteorian
avulla voidaan kuvata hyvin eurovaluuttamarkkinoiden toimintaa. Termiinikurssin
poikkeaminen teoreettiselta korkopariteettitasoltaan voi aiheutua mm.
liiketoimikustannuksista. Korkopariteettitasolta poikkeaminen muuttaa korkoja ja
valuuttakursseja, kunnes korkopariteetti vartailtavina olevien valuuttojen välillä on jälleen
voimassa. Tärkeimmät eurovuuttakorkojen määräytymiseen vaikuttavat tekijät ova
kotimainen ja ulkomainen luottotilanne, valuutan termiinikurssi ja siihen liittyvät • • otukset
sekä tekijät, jotka estävät arbitraasin toteutumisen, vaikka sen avulla olisi mandolli.ta saada
voittoa.

Tutkielmassa osoitetaan, että kotimaisten pankkien ulkoisella asemalla eli sillä, ov : tko ne
eurovaluuttamarkkinoilla nettolainanantajia vai -ottajia, on tärkeä rooli talouden
sopeutumisessa kotimaisessa rahan määrässä tapahtuneeseen muutokseen. Esimer 	 . si, jos
kotimaisten pankkien ulkoisten vastattavien määrän oletetaan olevan jatkuvasti po itiivinen,
valuuttakurssi ns. ampuu yli pitkän aikavälin tasapainotasonsa, kun kotimaisen rah: 	 määrää
on lisätty. Tämä on seurausta kotimaisten pankkien hitaasti sopeutuvista arbitraasi i• imista.
Yllättävämpi tulos on kuitenkin se, että kotimaisen rahan määrän lisääminen nosta«: maan
sisäistä korkoa lyhyellä aikavälillä. Vertailukohteena käytetty Dornbuschin (1976) mallia.

Artikkelin External Markets, Exchange Rate Dynamics and the Impact of Moneta i
Disturbances (Papazoglou, C. - Turnovsky, C., 1994) lisäksi tutkimuksesså on kä etty
keskeisenä lähteenä artikkelia Testing the Effectiviness of Arbitrage and Speculati • n Under
Flexible Exchange Rates (Moosa, I. A. - Bhatti, R. H., 1994).
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Tutkimuksen taustaa. Uudet kilpilijat pakottavat telealan yritykset parantamaan suoritusykyään. Tämä
on ehtona selviytymiselle tulevaisuudessa. Jotta parantaminen olisi mandollista, on tunnettava
nykysuorituksen taso, ja se, mikä on yritykselle maksimaalinen suoritus.

Tutkimuksen kohteena on tutkia, vastaako nykyinen suorituksen mittaamismenetelmä, cost
benchmarking, sille asetettuja tavoitteita. Onko se kaiken sen vaivan arvosista, jota sen ylläpitäminen
edellyttää? Tutkimuksen tavoitteena on myös näyttää, kuinka dualiteetti teorian avulla yrityksen
teknologia voidaan yhtä hyvin kuvata kustannusunktion kautta. Tämän periaatteen avulla maksi-
maalisen suorituskyvyn määritteleminen on helpompaa (varsinkin useampaa tuotetta tuottavan
yrityksen tapauksessa).

Käytetyt tutkimusmenetelmät. Tämä tutkielma perustuu empiiriseen tutkimukseen, joka on
suoritettu Oy L M Ericsson Ab:ssä. Tämän tutkielman muina tietolähteinä ovat ollet eri kirjat,.
keskustelut, kurssit sekä Intemetistä jå Intranetistä kootut tiedot.

Tutkimuksen rakenne. Tämä tutkimus koostuu kolmesta selkeästi eroavasta osasta. Aloitan
yleisellä taustojen ja tilanteen esittelyllä. Ensimmäinen varsinainen kappale käsittelee teknologiaa,
tuotanto- ja kustannusfunktioita, ja esittää, kuinka nämä termit saadaan linkitettyä keskenään
dualiteetti teorian avulla. Tämä yhteys näytetään ensin tapauksessa, jossa teknologia tuottaa
vain yhtä tuotetta. Tämän jälkeen näytetään vastaava yhteys tapauksessa, jossa teknologia tuottaa
useampia tuoteita. Toinen osa käsittelee mittaamista yleensä, yrityksen suorituksen mittaamista ja
yksittäinen mittausmenetelmä, cost benchmarking, esitellään. Kolmas varsinainen osa käsittelee
empiiristä tutkimusta, jossa varsinainen mittausmenetelmä, cost benchmarking, esitellään, tutkitaan
ja analysoidaan. Menetelmän heikkoudet ja vahvuudet tuodaan esille.

Tulokset. Lopullisen tuloksen saaminen edellyttää cost benchmarking menetelmän vertaamista niihin
kriteereihin, jotka on annettu hyvälle mittarille, sekä itse benchmarkingille. Vastaukseni cost
benchmarking menetelmän asianmukaisuudesta on selvä, Cost benchmarking "Ei" anna vastinetta
siihen investoituihin kustannuksiin. Mikäli cost benchmarking saa osakseen enemmän tukea, on
vastaukseni "Kyllä", cost benchmarking on investointiensa arvoinen.
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Basis for research. The Telecommunication Industry is facing new competitors, it has to improve
its performance in order to survive. This requires measuring of the current situation, and kr
what the maximal level of performance is.

Purpose. The purpose of this thesis is to study if the current performance measurement tool,
benchmarking, is fulfilling the expectations it meets. Is it worth the time and money invested
The purpose of this thesis is also to show how the duality theory enables describing the technology
a firm through its cost function. This allows simpler approach to maximal performance than
could be reached through the production function (especiaily in the multiproduct firm's case).

Research method. This thesis is based on a case study made at Oy L M Ericsson Ab. The
information sources used in this thesis were: literature study, conversations, internet, intranet,
and lectures.

Design. The thesis is constructed into three separate parts. It starts with an introduction of
The first actual chapter describes the technology, production and cost functions, and shows
these three concepts are tied to gather by duality theory. The link was first shown with single
firm, and then expanded to meet the restrictions set by the theory of multiproduct firms. Th
pari described the theory of measuring, measuring performance, and a single method, benchmarking
was introduced. The third part was a case study, where a measurement tool, cost benchmarking,
was presented, studied, and analyzed. The pitfalls and advantages were shown. The final
the resuits of the study and a summary of the whole thesis material.

Results. In order to reach a final statement, the cost benchmarking method was compared
criteria for a good measure in general, and also to the basic steps of benchmarking. In both
the results were not promising. To answer the question of the relevancy of cost benhmerking,
to say "NO", it is not worth the effort. A strong "Yes" can be said on the behalf of its possibilities,
an additional effort is made to back it up through all the steps of benchmarking.
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Tilastokeskuksen

- Referat

johtuva harha indeksilaskennassa on laajalti tunnustettu ongelma.
laadultaan erilaisten tai muuttuvien hyödykkeiden hintakehitystä tulisi

johtuva osa hinnanmuutoksesta huomioida. Hintaindeksien tulisi perustua
samanlaisten tai vakioitujen hyödykkeiden seurantaan. Tällöin koko hinnan-
voidaan katsoa olevan puhdasta muutosta.

huomioimiseen indeksilaskennassa on kehitetty useita menetelmiä, joilla
parantamaan hintakehityksen seurantaa ja arvioimaan laadunmuutoksesta johtuvaa

Tässä työssä tullaan tarkastelemaan hedonisen menetelmän käyttöä
eliminoimisessa Tilastokeskuksen koko maan kattavassa vuokrahinta-

Hedonisen menetelmän yleisenä ideana on hyödyntää regressioanalyysiä
vakioinnissa. Hedonisessa imputoinnissa, jota käsitellään tarkemmin,

jokaiselle otokseen tulleelle vuokrahavainnolle vertailuhavainto seuraavalta

-asuntojen kohdalla ongelmana ei ole varsinaisesti asunnoissa tapahtuneet laadulliset
set, vaan eri ajankohtina vuokrattavien asuntojen erilaisuus ja sijainti. Aineistona työn
sessä osassa on käytetty Tilastokeskuksen neljännesvuosittaista vuokrakyselyaineistoa
ta 1990 vuoteen 1996.

oli antaa suositus sopivan regressiomallin ja indeksikaavan valinnasta virallista
varten. Tilastokeskuksen vuokrakyselyaineiston avulla ei hyväksyttävää

kuitenkaan saatu estimoitua. Estimoitujen mallien avulla muodostetut
seurasivat keskivuokrien kehitystä, jolloin alueellisten painotettujen keski-

avulla päästäisiin miltei samanlaisiin indeksisarjoihin. Myös aikaosoitinmuuttujien
perustuvalla indeksisarjalla saatiin samansuuntaisia tuloksia.

menetelmän hyödyntämistä vuokrahintojen kehityksen seurannassa on syytä tutkia
sekä miettiä vanhan menetelmän toimivuutta myös tulevaisuudessa. Hedonisen

tehokas hyödyntäminen vaatisi parempaa aineistoa kuin pelkästään
kyselyaineisto. Suunniteltu asumistukirekisterin käyttö onkin tässä mielessä oikea

indeksin tuottamiseen ja mandollistanee myös hedonisen menetelmän käytön
vuokrahintaindeksissä.
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Perinnot ovat merkittävä tulonsiirtakeino eri sukupolvien v4Iiii. Suuret ikäluokat 1..hestyvät
eläkeikää, joten perintöjen määrän voidaan odottaa tulevaisuudessa kasvavan.	 ämän
vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, mikä merkitys perinnöillä on eri su iupolvien
välisessä käyttäytymisessä.

Perinteisesti ajatellaan perintöjen jättämisen johtuvan vanhempien rakkaudesta j;
kiintymyksestä lapsiaan kohtaan. Tämä onkin varmasti totta, mutta vanhemmilla .n myös
itsekkäitä motiiveja perintöjen jättämiselle. Lisäksi herkästi luullaan, että rahalline 	 omaisuus
on merkittävin ja ainoa perinnönmuoto. Kuitenkin on olemassa toinen yhtä tärke- -
perinnönmuoto, sillä vanhemmat voivat jättää myös henkisiä perintöjä.

Tässä tutkielmassa lähdetään ensimmäiseksi selvittämään miksi myös itsekkäid n
vanhempien kannattaa jättää lapsilleen perintöä. Vaihtoehtoisesti he voisivat kul 	 taa
omaisuutensa, jonka he ovat elämänsä aikana koonneet. Toiseksi tarkastellaan, 	 issä
muodossa perintöjä voidaan jättää. Vertailemme onko rahallinen perinnönmuoto iarempi

, kuin henkinen perinnönmuoto. Kolmanneksi etsimme vastausta siihen, miten va hemmat
1 pystyvät perintöjen avulla ohjailemaan lastensa toimintaa_

Tulemme saamaan vastauksen kaikkiin näihin kysymyksiin. Huomaamme, että	 yös
itsekkäiden vanhempien kannattaa jättää perintöjä lapsilleen. Tämä johtuu siitä, ,ttä lapset
ovat varsin tuottava "sijoituskohde". Tutkielmasta ilmenee, että vanhempien para
perinnönjättömuoto on lasten henkiseen pääomaan sijoittaminen, sillä se antaa * ":; rhaan
tuoton sekä vanhemmille että lapsille. Lisäksi tulemme näkemään, että vanheni 	 at voivat
kilpailuttaa lapsiaan uhkaamalla heitä perinnöttömäksi jättämisellä. Tämän kilpail ttamisen
avulla vanhemmat voivat ohjailla lastensa käyttäytymistä.

Tärkeimmät lähteet, joita olen käyttänyt tutkielmassani ovat:

Becker: A Theory of Sosial Interaction. JPE (1974).

Becker: Nobel Lecture: The Economic Way of looking at behavior. JPE (199 c ).

Crerner & Pestieau: Education for Attention: a Nash bargain solution to beq - st as
exchange model. (1992).

Bernheim & Shleifer & Summers: The Strategic Bequest Motive. JPE (1985).
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Viron, Latvian ja Liettuan talousjärjestelmät ovat maiden uudelleenitsenäistymisen jälkeen
kokeneet suuria muutoksia. Integroituminen maailmantalouteen ja siihen sisältyvä ulko-
maankaupan uudelleenorientoiminen on tärkeä osa tätä kehitystä. Baltian maat kuuluvat
historiallisesti ja maantieteellisesti kiinteästi Eurooppaan ja onkin luonnollista, että ne ha-
luaisivat pikaisesti liittyä Euroopan unioniin. Edellä kuvattua taustaa vasten tarkastellaan
tässä tutkielmassa gravitaatiomallin avulla onko Baltian ja EU:n välinen ulkomaankauppa
jo nyt saavuttanut sen tason, jota EU-maiden välisen kaupan perusteella voidaan odottaa.

Gravitaatiomalli tuotiin taloustieteeseen 1960-luvulla. Yksinkertaisimmillaan mallin yhtä-
lössä kanden maan välistä kauppaa selitetään viejä- ja tuojamaan bruttokansantuotteilla
sekä maiden välisellä etäisyydellä. Sittemmin malliin on lisätty myös muita muuttujia. Tut-
kielmassa malli estimoidaan EU-maiden välisen kaupan aineistolla vuodelta 1996 ja saa-
dun yhtälön avulla lasketaan Baltian ja EU-maiden välisen kaupan potentiaalinen taso.
Yleistetty lopputulos on, että kauppa Baltian ja lähimaiden kanssa on kasvanut potentiaali-
selle tasolleen, joissain tapauksissa jopa sen yli, mutta monien muiden EU-maiden kanssa
kauppa on lähes olematonta mandollisuuksiin verrattuna.

Tutkielmassa käsitellään myös mallin kyseenalaista teoreettista taustaa ja todetaan mallin
olevan ennemminkin luonnonlaki ja empiirinen tosiasia, kuin vaihtoehtoinen kansainväli-
sen kaupan malli. Tutkielman tärkeimmät tulokset mallin kannalta ovat etäisyystekijän uusi
mallinnustapa ja väkilukumuuttujien hylkääminen. Kun tähän asti maan taloudelliseksi
keskipisteeksi on määritelty lähes poikkeuksetta pääkaupunki, tässä tutkielmassa approk-
simoidaan painopistettä maan viiden suurimman kaupungin mukaan. Väkilukumuuttujat on
alunperin tarkoitettu malliin vain avustaviksi muuttujiksi, jotka kuvaavat suurten maiden
vähenevää kauppaa omavaraisuuden kasvaessa. Ongelmana on kuitenkin se, että muut-
tujat korreloivat voimakkaasti bruttokansantuotemuuttujien kanssa eivätkä tuo malliin rele-
vanttia lisäinformaatiota. Näin tapahtuu, kun malli estimoidaan teollistuneiden länsimaiden
aineistolla, kuten tässä tutkielmassa. Väkilukumuuttujat jätetään siksi pois mallista.

Tärkeimmät lähteet tutkielman kokonaisuuden kannalta ovat:
BALDWIN, R. E. (1994): Towards an Integrated Europe.
LINNEMANN, H. (1966): An Econometric Study of International Trade Flows.
WANG, Z. K. - WINTERS, L. A. (1991): The Trading Potential of Eastern Europe.
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Tiivistelmä Referat Abstract
Tutkielman	 lähtökohtana	 on	 tarkastella	 optimaalista	 aktiivista	 tullip
oligopolistisessa kilpailutilanteessa. Epätäydellisestä kilpailutilanteesta johtuen
ansaitsevat monopolivoittoja ja ostaja kärsii hyvinvointitappioita. Käyttämällä h
aktiivista eli erilaistavaa tullipolitiikkaa ostaja yrittää siirtää itselleen osan
monopolivoitoista. Ostajan aktiivisen tullipolitiikan valinta ei ole täysin ongelmat°
pitkällä aika välillä oligopolistisessa kilpailutilanteessa näyttäisi optimaaliselta
yhtenäistä tullipolitiikkaa aktiivisen tullipolitiikan sijaan. Yhtenä merkittävän
ostajan	 valitsemalle	 aktiiviselle	 tullipolitiikalle 	 voidaan	 pitää	 kehi
tullietukohtelua, jolloin kehitysmaassa toimiva tuottaja nauttii alhaisempaa
kehittyneempi kilpaileva tuottaja.

Teoreettisessa tarkastelussa keskeisin 	 sija on Hwangin ja	 Main	 (1991)
tullipolitiikkaa käsittelevällä Coumot-mallilla. Mallissa on yksi homogeeninen tuo
tuottajaa ja yksi ostaja. Tuottajilla ei ole kotimaista kysyntää tuotteelle ja
kotimaassa ei tuoteta kyseistä tuotetta. Ostajan aktiivinen tullipolitiikka perustuu
tuotannon rajakustannusten väliseen eroon. Koska korkeammat tuotannon rajakust
ilmentävät tuottajan alhaisempaa halukkuutta maksaa viennistään, niin ostaj
alhaisemman	 tullin	 tuottajalle,	 jolla	 on	 korkeammat	 tuotannon	 rajakust
Vastaavasti	 tuottajalle, jolla	 on	 alhaisemmat tuotannon 	 rajakustannukset
korkeampi	 tulli.	 Aktiivinen	 tullipolitiikka	 laskee	 tuottajien	 halukkuutta	 •
tuotantokustannuksia 	 alentaviin	 hankkeisiin.	 Kun	 tuottajilla	 on	 vakiot
rajakustarmukset, niin optimaalinen aktiivinen tulliero tulisi olla puolet näiden
rajakustannusten välisestä erosta. Jos tuottajat tuottavat erilaistettuja tuotteita,
symmetriset lineaariset kysynnät ja tekniset tuotantovalmiudet, niin mitä v*
erilaisia tuotteet ovat, sitä suurempi tulisi olla tuotteiden välinen tulliero suhtees
väliseen kustannuseroon. Täysin erilaisten tuotteiden tullieron tulisi olla k
tuottajien välisestä kustannuserosta.

Tutkielman lähteistä keskeisimmät ovat Hwangin ja Main (1991) Optimum Discri ii
Tariffs under Oligopolistic Competition, Dixitin (1986) Comparative Static for 0
DeGraban (1990) Input Market Price Discrimination and the Choice of Technol
Kiljusen (1981) Kehitysmaiden Tullietukohtelu Suomessa.

•

,
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This study examines issues of fiscal policy in the European Monetary Union (EMU). The purpose is to
explore how in the face of the dynamic government budget constraint, fiscal and monetary policy
authorities face a conflict about whether fiscal or monetary instruments should be adjusted to stabilise
government debt. It examines if a monetary union imply limitations on the public debt of individual
countries, and examines whether this may reduce the possibility of debt financed expenditure as an
instrument of economic stabilisation.

The study explores whether and how it is necessary to constrain fiscal policy to make the EMU function
efficiently. It tries to answer the question whether it is possible by other means to enhance the possibilities 	 I
for stabilising the economy and ensure full employment. The study examines whether fiscal policy should
be centralised or decentralised, also explores the solvency or sustainabilty of government budget deficits, it
answers the question of what rules, if any should be used to restrict national fiscal policies and if there is a
need for fiscal policy co-ordination in a monetary union. It examines the essence and role of the Stability
Pact.

The first part introduces the main issues of fiscal policy in EMU, including some aspects of the Maastricht
Treaty. The second part examines whether fiscal policy should be centralised or decentralised, the solvency I
or the sustainability of government budget deficits, what mies, if any, should be used to restrict national
fiscal policies, whether there is a need for fiscal policy co-ordination in EMU, Stabilisation and the role of
the Stability Pact.	 1

The core of the study examines the Stability Pact based on a Model by Betsmaa and Uhlig, the model
shows the effects of fiscal policy in the absence of the Stability Pact, commitment versus Discretion by the
European Central Bank (ECB), then the introduction of the Stability Pact, its effects on debt accumulation,
the optimal size of the Pact and its rationalities. 	 1

I
On co-ordination a two- bloc model with two market structures based on the study by Levine and Brociner
is examined. The European Central Bank seis monetary policy so as to achieve credibly low inflation rates.
We find that countries have an incentive to improve their terms of trade to an inefficient nonco-operative
outcome which can be avoided by co-operation.

The main sources used have been articles by De Grauwe (1994), Kenen (1995), Betsmaa and Uhlig , An
analysis of the Stability Pact' (1997), Levine and Brociner; (1994), plus the different Economic Journals
listed in the references.
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Tutkimuksessa analysoidaan teollisuusyrityksen altistumista valuutta- ja korkoriskeihin sekä Emun vaikutuksia

suurten suomalaisten teollisuusyritysten rahoitushallintaan, erityisesti valuutta- ja korkoriskien hallintaan.

Tutkimuksessa selvitetään miksi teollisuusyritys altistuu valuutta- ja korkoriskiin, miten yritys voi tunnistaa

riskiasemansa sekä miten se voi suojautua valuutta- ja korkoriskeiltä. Tutkimuksessa lisäksi kartoitetaan

suomalaisyritysten rahoitusjohdon ja rahoitusalan asiantuntijoiden haastattelujen avulla ne rahoitushallinnan

osa-alueet joihin talous- ja rahaliitto tuo muutoksia sekä miten Emu vaikuttaa näihin osa-alueisiin.

Yritys altistuu valuuttariskeille valuuttakurssien muutosten seurauksena. Useimmat yrityksen tiedostLvat

valuuttariskin tärkeyden, mutta vain harva on onnistunut tunnistamaan ja hallitsemaan valuuttariskejiän

kattavasti. Vaikeudet johtuvat monesti siitä, että valuuttariski ei ole vain rahoitusfunktion ongelma, vaan läpi

organisaation vaikuttava tekijä, mikä on otettava huomioon useissa eri tilanteissa.

Yritys altistuu korkoriskiin korkotason muuttumisen seurauksena. Korkoriski on yrityksen kannalta usein

vaikeammin hahmotettavissa oleva asia kuin valuuttariski. Varsinkin teollisuusyrityksen kannalta se on

hankalaa, mikä ehkä selittää sen, että monissa suurissakin suomalaisyrityksissä korkoriskin hallinta on vielä

puutteellistä. Varsinkin operatiivisen liiketoiminnan korkoherkkyyden määrittely ja hallinta on käytännön

vaikeuksien takia jäänyt monesti ilman asianmukaista huomiota.

Talous- ja rahaliiton vaikutukset suurten suomalaisten teollisuusyritysten rahoitushallintaan ovat pääasiallisesti

positiivisia. Suurimmat vaikutukset yritysten rahoitushallinnan osalta Emu tuo valuutta- ja korkorislcen

hallintaan sekä oman pääoman hankintaan. Emun myötä valuutta- ja korkoriskien hallinta helpottuu sekä tarve

riskienhallintaan laskee. Osake- ja velkarahoitusmandollisuuksien odotetaan myös parantuvan.

Emu vaikutukset yritysten rahoitushallintaan vaihtelevat paljon eri yritysten välillä. Eniten yhteisestä

valuutasta hyötyvät suuret vienti- ja tuontiyritykset joiden kauppa suuntautuu pääasiassa tulevalle euroalueelle.

Globaalien yritysten kannalta Emun tuomat muutokset ovat marginaalisia.
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Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sekä teoreettisesti että empiirisesti työvoiman sopeutu-
miskustannusten vaikutusta työn kysyntään. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa johdetaan
aluksi perinteinen työn kysynnän osittaistasapainomalli, jossa perustavana oletuksena on sopeu-
tumiskustannusten kvadraattisuus ja symmetrisyys. Tämän ja muutaman muun lisäoletuksen avulla
voidaan johtaa työn kysynnän optimointiongelman suljettu ratkaisu, jota käytetään opinnäytetyön
empiirisen osuuden estimoinneissa. Perusmallin lisäksi tarkastellaan laajennusta, jossa työvoiman
sopeutumiskustannukset oletetaan paloittain lineaarisiksi ja epäsymmetrisiksi. Tällöin työvoiman
sopeutumiskustannuksiin sisältyvät ainoastaan työvoiman irtisanomis- ja rekrytointikustannukset.
Luvun teoreettinen tarkastelu käydään diskreettiaikaisessa stokastisessa viitekehyksessä, jossa
työn kysynnällä on oletettu olevan Markovin ketjun ominaisuus ja jossa yritys voi rekrytoida lisää
työntekijöitä vain hyvinä aikoina. Vastaavasti työntekijöiden irtisanominen on mandollista ainoas-
taan huonoina aikoina. Luvun teoreettinen päätulos on se, että työvoiman irtisanomiskustannukset
stabiloivat työllisyyden vaihteluja huonojen ja hyvien aikojen välillä, mutta toisaalta ne hidastavat
työllisyyden sopeutumisnopeutta. ' Lisäksi malli selittä osin työpaikkojen vähäisen kasvun tilantees-
sa, jossa yrityksen toimintaympäristö on hyvä, mutta työnantajien tulevaisuuden odotukset
huonot.

Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa yritetään arvioida ja vertailla aggregaattiaineistolla työvoi-
man sopeutumiskustannusten suuruutta eräissä OECD-maissa kanden log-lineaarisen ekonomet-
risen mallin avulla. Molemmat mallit estimoitiin SUR-yhtälösysteeminä, jossa oletetaan, että mai-
den virhetermeissä on riippuvuutta hetkellä t. Opinnäytetyössä käytetty estimointimenetelmän suu-
rin ongelma on vähäiset diagnostiikkatestit. Luvussa 4 raportoidut yksittäisiin PNS-yhtälöihin
perustuvat testit tukevat käsitystä, jonka mukaan käytetty estimointimenetelmä ja aggregaattiai-
neisto eivät ole kaikin osin soveliaita ongelman tarkasteluun. Esimerkiksi joidenkin maiden aika-
sarjoissa on todennäköisesti epästationaarisuutta, autokorrelaatiota ja heterosdedastisuutta. Mah-
dollisen virhespesifikaation seurauksena kerroinestimaatteihin onkin suhtauduttava varauksella.
Saadut estimointitulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan Pohjoismaissa on Manner-Eurooppaa
suuremmat irtisanomiskustannukset. Samoin Yhdysvalloissa työllisyyden sopeutuminen näyttäisi
tapahtuvan nopeammin kuin Euroopassa. Mielenkiintoinen tulos on myös se, että Eurooppalaiset
työmarkkinat ovat varsin heterogeeninen joukko: toisissa maissa työvoiman sopeutuminen tapah-
tuu nopeammin kuin toisissa. Euroskleroosi -termin käytössä onkin oltava varovainen ainakin
silloin, kun sillä viitataan eurooppalaisiin työmarkkinoihin yhtenä kokonaisuutena. Mikäli selit-
tävien muuttujien joukkoon lisätään palkkahajontamuuttuja, havaitaan, että palkkahajonnan kas-
vun vaikutus työn kysyntään jää estimoinnissa käytetyllä mallilla ja aineistolla empiirisesti
epäselväksi.

Tärkeimmät opinnäytetyössä käytetyt lähteet olivat Bertola (1990), Bentolila ja Bertola (1990),
Hamermesh (1993), Centre for the Economic Policy Research (1995), OECD (1993), OECD
(1995) ja OECD (1996).
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pro gradu huhtikuu 1998 71
Tiivistelmä Referat Abstract .

Tutkielmassa on tarkasteltu Meksikon valuuttapakoa, ja sitä seurannutta velkakriisiä
ajanjaksolla	 1994-95. Meksiko oli vuoden 	 1994 alussa tilanteessa, jossa peso oli
yliarvostettu,	 vaihtotase oli	 alijäämäinen ja tätä alijäämää rahoitettiin 	 ulkomaisilla
sijoituksilla.	 Maaliskuussa hallitsevan puolueen presidenttiehdokas murhattiin, korot
nousivat jonkin verran, mutta eivät tarpeeksi ulkomaisten sijoittajien vaatimalle tasolle.

Yllämainituista ongelmista huolimatta tämän tutkielman lähtökohtana on kaksi syytä, jotka
johtivat joulukuussa devalvaatioon ja velkakriisiin. Nimittäin tilanteessa, jossa ulkomainen
pääoma pakeni Meksikosta, keskuspankki steriloi tätä pääomapakoa lisäämällä lainanantoa
yksityiselle sektorille ja valtiolle, jolloin rahan määrä taloudessa ei päässyt laskemaan.
Tämän avulla haluttiin tukea maksuvaikeuksissa olevia liikepankkeja. Toinen ongema oli
Meksikon harjoittama velanhoitopolitiikka, sillä erääntyvää lainaa uusittiin laskemalle
liikkeelle lyhytaikaisia dollariin indeksoituja obligaatioita. Näin ollen valtion velka tuli
riippuvaisemmaksi maan rahayksikön peson vakaudesta.

Devalvaation selitykseksi esitetään tutkielmassa malli odotetusta pankkijärjestelmän
tukemisesta ja tästä aiheutuvasta spekulatiivisesta hyökkäyksestä. Devalvaation jälkeinen
valtion velkakriisi mallitetaan usean tasapainon mallilla, jossa valtion velan ollessa
kriisivyöhykkeellä,	 saattaa	 olla	 seurauksena	 sijoittajien	 haluttomuus	 ostaa
arvopapereita.

valtion

Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa ovat: Calvo - Mendoza (1996), Sachs - Torneil - Velasco
(1996) ja Cole - Kehoe (1996a).

Avainsanat Nyckelord Keywords

spekulatiivinen hyökkäys, luottoekspansio, lyhytaikaiset sijoitukset
Säilytyspaikka Förvaringsställe Where deposited

Helsingin yliopisto, valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information



Helsingin yliopisto Helsingfors universitet University of Helsinki
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty 	 25

Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos Institution Department

Kansantaloustieteen laitos
Tekijä Författare Author

Nurminen, Juho
Työn nimi Arbetets titel	 Title

Rahapolitiikka ja rahapoliittiset instituutiot yhden rahan Euroopassa

Oppiaine Läroämne Subject

Kansantaloustiede
Työn laji Arbetets art Level

pro gradu

Aika Datum Month and
year
huhtikuu 1998

Sivumäärä Sidoantal Number of
pages

61 s. + 7 s. liitteitä
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Työn	 tutkimuskohteena	 on	 Euroopan	 keskuspankin	 harjoittama	 rahapolitiikka	 ja
keskupankin institutionaalinen rakenne. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, miten
keskuspankin neuvoston - sen rahapolitiikasta päättävän elimen - rakenne vaikuttaa
rahapolitiikkaan.

Aluksi käydään läpi rahapolitiikasta ja keskuspankin asemasta käytyä keskustelua parin
viime vuosikymmenen ajalta. Tämän ajanjakson kuluessa on vallitsevaksi noussut teoria,
jonka mukaan rahapolitiikan hoito tulisi 	 luovuttaa itsenäiselle ja inflaatiovastaiselle
keskuspankille. Keskeinen työ tästä aihepiiristä on Kenneth Rogoffm (1985) artikkeli.
Teorian kehityksen kuvauksen jälkeen tarkastellaan sitä, millaiseksi Euroopan keskuspankin
institutionaalinen rakenne on suunniteltu. Havaitaan, että Maastrichtin sopimuksen mukaan
Euroopan keskuspankista on tulossa sangen itsenäinen, sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Sitä, millaista rahapolitiikkaa Euroopan keskuspankki tulee todennäköisesti harjoittamaan ja
miten se vaikuttaa erilaisen taloudellisen rakenteen omaaviin maihin, tarkastellaan Alesinan
ja Grillin (1992) artikkelin pohjalta. Koska yhteinen rahapolitiikka perustuu rahaliiton
keskimääräisille taloudellisille näkymille, se ei tule olemaan optimaalista samaan aikaan
kaikille. Häviäjiä näyttävät olevan pienet maat, joiden taloudellinen rakenne poikkeaa
rahaliiton keskimääräisestä.

Rahaliiton keskuspankin optimaalista rakennetta tarkastellaan sekä yhden että monen
periodin mallin avulla. von Hagenin ja Suppelin (1994) yhden periodin mallin perusteella
havaitaan, että rahapoliittisen vallan optimaalinen jako keskusvallan ja jäsenmaiden kesken
riippuu	 kriittisesti	 rahaliiton	 poliittisesta	 rakenteesta.	 Jos	 rahaliitossa	 on	 voimakas
keskushallitus, niin rahapoliittinen valta on hyödyllistä keskittää jäsenvaltioiden edustajille.
Jos taas keskushallitus on heikko, niin sen edustajista muodostuva keskuspankin neuvosto on
suositeltavampi.

Kun tarkastellaan rahaliittoa monen periodin mallissa, muodostuu kannustin strategiselle
äänestyskäyttäytymiselle. von Hagenin (1995) monen periodin mallin perusteella havaitaan,
että keskuspankin neuvosto saattaa altistua ns. vastavuoroiselle äänestyskäyttäytymiselle.
Tällöin rahaliitossa ilmenee positiivinen inflaatioharha ja reaalisia tuotannon vaihteluita.
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Työn tutkimuskohteena on Blanchflowerin ja Oswaldin (1990, 1994, 1995) esittä	 .
empiirinen havainto, jota kutsutaan palkkakäyräksi. Palkkakäyrä kuvaa alueellis :,
työttömyysasteen ja palkkojen välistä riippuvuutta. Palkkakäyrä estimoidaan 	 . :
tavanomaisten yksilätason palkkayhtäläiden selittäjien joukkoon alueellinen
työttömyysaste. Blanchflowerin ja Oswaldin tulosten perusteella alueellisen
tyättömyysasteen ja palkkojen välillä vallitsee negatiivinen relaa#io, joka on
samansuuruinen ajankohdasta tai tutkimuksen kohteena olevasta maasta riippu	 .
Alueellisen työttömyysasteen logaritmi saa tyypillisesti kertoimekseen	 .
noin -0.1. Tätä riippuvuutta voidaan kuvata työttömyys-palkka -avaruudessa las,
konveksina käyränä, jota kutsutaan kirjallisuudessa palkkakäyräksi.

Työssä tarkastellaan palkkakäyrän yhteensopivuutta perinteisen alueellisia, 	 •
palkkaeroja koskevien taloustieteellisten näkemysten kanssa. Palkkakäyrä on ri •
perinteisen Harrisin ja Todaron (1970), kompensoivien eroavaisuuksien	 ..:
nojaavan teoreettisen mallin kanssa. Lisäksi palkkakäyrää on vaikea sovittaa yh - -

•
käyrän suhde on ongelmallinen: Blanchflowerin ja Oswaldin (1994) omat tutkim ..

.
Phillipsin käyrää tukevia tutkimustuloksia on viime aikoina ilmestynyt. Työssä kä ...
merkittävimmät alueellisen työttömyysasteen ja reaalipalkkojen välistä riippuvuu,
koskevat empiiriset tutkimustulokset sekä tarkastellaan palkkakäyrän
estimointimenetelmää.

Yksi työn pää#avoi#teista on tutkia, löytyykö suomalaisesta aineistosta palkkakäy .
kaltaista relaa#iota. Käytetty aineisto on otos TT:n työntekijöiden palkkatilastosta: 	 •

..
Tulokset antavat ymmärtää, että suomalaiset työmarkkinat eivät muodosta poik i
Blanchflowerin ja Oswaldin havainnoille. Tulokset niin poikkileikkausaineistosta

työttömyysasteen kerroin saa negatiivisen arvon, joka on lähellä Blanchflowerin .
Oswaldin tuloksia. Alueellisten indikaattorimuuttujien käyttö kiinteiden	 .

.

työttömyysasteen kerroin jälleen merkitsevä ja sen estimaatti on -0.09 riippumat 1.
käytetäänkö selitettävänä muuttujana tunti- tai vuosipalkkaa.

Työssä tarkastellaan myös palkkakäyrälle esitettyjä teoreettisia tulkintoja. Blanc 	 .	 -
Oswald (1994) ovat esittäneet kolme teoreettista mallia, joiden tuloksena on las ,
palkkakäyrä. Teoreettisista tulkinnoista voidaan tehdä se johtopäätös, että niitä :
lisää ja että niitä on jatkotutkimuksessa pyrittävä testaamaan empiirisesti.

. •

.

.
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Pro gradu Huhtikuu 1998 64
Tiivistehnä	 Referat	 Abstract

Tässä pro gradu -tutkielmassa yrityksiä tarkastellaan alueellisina (spatial, regional) toimijoina.
Niinpä tutkimuksen kohteena on yritysten toiminta erityisesti suhteessa etäisyyksiin ja niiden
mukanaan tuomiin kuljetuskustannuksiin. Keskityn pääasiallisesti tutkimaan sitä, miten
lopputuotteiden kuljetuksesta kohdemarkkinoille koituvat kustannukset voidaan ottaa huomioon
hinnoittelussa. Tähän liittyen tarkastelen myös yritysten sijaintipäätöksiin liittyviä tekijöitä.
Yritysten sijoittumispäätöksillä on nykyisin entistä suurempi merkitys, kun maailma on pienentynyt
mm. kehittyneen kuljetus- ja informaatioteknologian ansiosta.

Käyttämässäni alueellisessa, mikrotaloudellisessa mallissa tarkastelen kahta alueellista
hinnoittelumenetelmää monopoli-, duopoli- ja oligopolitilanteissa. Pääpaino tarkastelussa on
yrityksissä, sillä mallin avulla halutaan saada selville nimenomaan se, kumpi mallin
hinnoittelumenetelmistä tuottaa yrityksille suuremmat voitot. Tuloksista havaitaan, että mm.
yritysten sijainnilla ja kuljetuskustannuksilla on monesti ratkaiseva vaikutus siihen, kumpi
hinnoittelumenetelmistä on kannattavampi. Erityisen mielenkiinnon kohteena on saatujen tulosten
vertaaminen vastaavien ns. tavallisten mallien tuloksiin, joissa kuljetuskustannuksia ja etäisyyksiä
ei ole otettu huomioon. Tässä tarkastelussa huomataan, että kuljetuskustannuksilla saattaa olla
merkittävä 'n vaikutus mm. tasapainohintoihin. Lisäksi havaitaan, että kuljetuskustannusten
huomioon ottaminen nostaa usein hintoja, mutta ei aina. Kuluttajien kannalta
hinnoittelumenetelmiä tarkastellaan sen verran, että selvitetään kumman hinnoittelumenetelmän
kokonaishinta on kuluttajalle halvempi. Tässäkin saadut tulokset riippuvat usein alueellisista
tekijöistä. Tarkastelut suoritetaan sekä tilanteessa, missä kuljetuspalveluista ei makseta
arvonlisäveroa että tilanteessa, missä veroa maksetaan.

Tärkeimpiä lähteitä olivat:
Beckmann - Thisse (1986): The Location of Production Activities ;
Dicken - Lloyd (1990): Location in Space -- Theoretical Perspectives in Economic
Geography, 3rd edition ; Gabor (1988): Pricing -- Concepts and Methods for Effective
Marketing, 2nd edition ; Gronberg - Meyer (1981): Transport Ineffiency and the Choice
of Spatial Pricing Mode ; Monroe (1990): Pricing -- Making Profitable Decisions, 2nd edition.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan alueittain rahoitettavaa kouluttautuvien tukea federaati-
ossa, jossa koulutetut kansalaiset voivat valita vapaasti asuinalueensa. Kunkin alueen
tus maksimoi omien kouluttautuvien kansalaistensa odotettua hyvinvointia. Kouluttautuvien
tuki rahoitetaan palkkaveroilla. Koulutetun työvoiman muuttuminen liikkuvaksi synnyttää
hallituksen näkökulmasta aikakonsistenssiongelman: hallitus joutuu sitoutumaan kouluttau-
tuvan tukeen ennen kuin yksilö päättää, jääkö hän alueelle asumaan. Esimerkiksi Euroopan
unioni on federaatio, jossa alueita ovat jäsenvaltiot. Tutkimus yhdistää kirjallisuudessa
emmin erillään käsitellyt kysymykset optimaalisesta palkkaverosta koulutuksen tuotc
sa epävarma (Eaton - Rosen 1980b; Hamilton 1987) sekä verokilpailun vaikutuksista
uudelleenjakoon verotuksella (Wildasin 1991, 1994, 1995b; Sinn 1993).

Käytetyssä mallissa kouluttautuva jakaa aikansa ensimmäisellä periodilla koulutukseen
vakiopalkkaiseen työhön. Toisen periodin palkka on ensimmäisellä periodilla tuntemattoman
satunnaistermin ja koulutukseen käytetyn ajan määräämän odotetun palkan tulo. Yksilö
litsee koulutukseen käyttämänsä ajan maksimoidakseen odotetun elinikäisen hyötynsä.
Riskiäkaihtava yksilö kouluttautuu epävarmuuden vallitessa vähemmän kuin ilman
muutta. Palkkaveron nostaminen ja verotulojen palauttaminen kouluttautuvan tukena
yksilön koulutukseen käyttämää aikaa. Positiivinen palkkavero maksimoi kouluttautuvan
odotetun hyvinvoinnin.

Tässä tutkimuksessa käsitellään sekä verokilpailullista federaatiota, jossa kansalainen
vain asuinalueensa palkkaverotuksen piirissä, että federaatiota ilman verokilpailua,
kansalainen säilyy kouluttautuvan tuen maksaneen alueen palkkaverotuksen piirissä
alueestaan riippumatta. Alueet oletetaan identtisiksi. 	 Tutkimuksen kontribuutio federaation
vaikutusten tarkasteluun on siinä, että liikkuvan panoksen määrä mallinnetaan riippumaan
verotuksesta koulutusvalinnan muutosten kautta. Aiemmissa tutkimuksissa, joissa liikkuvan
panoksen rajatuottavuus on laskeva, sen määrä on otettu annettuna.

Tutkimuksessa todistetaan, että verokilpailullinen federaatio johtaa suljettua taloutta
paan palkkaveroon, mikä vähentää yksilön koulutukseen käyttämää aikaa. Federaation
man verokilpailua osoitetaan johtavan suljettua taloutta korkeampaan palkkaveroon . a
vän yksilön koulutukseen käyttämää aikaa. Muuttaessaan palkkaveroa federaation muodos-
taminen alentaa kouluttautuvien kansalaisten odotettua hyvinvointia. Tämä seuraa alueiden
identtisyydestä ja oletuksesta, että hallitus valitsee palkkaveron kouluttautuvien kansalais-
tensa odotetun hyvinvoinnin maksimoimiseksi. Muiden tuotannontekijöiden kuin koulutettu-
jen näkökulmasta federaation toivottavuus verrattuna suljettuun talouteen riippuu federaati-
on vaikutuksista koulutettujen työpanokseen. Verokilpailullinen federaatio alentaa
tuotannontekijöiden tuloja, kun taas federaatio ilman verokilpailua lisää niitä. Kun verokilpai-
lullisen federaation jokainen alue ottaa henkisen pääoman saaman nettokorvauksen
tuna, myös kiinteän panoksen omistajien kannalta osoitetaan paremmaksi, jos jokainen
hallitus valitsee palkkaveron kouluttautuvien kansalaistensa eikä alueensa kiinteän
sen omistajien odotetun hyvinvoinnin maksimoimiseksi.
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Tutkielma tarkastelee suorien sijoitusten kohdentumiseen
vaikuttavia	 tekijöitä.	 Tuotannon kansainvälistymisen
taustalla on vaikuttanut tekninen kehitys,	 joka on mandol-
listanut	 tuotannon joustavan sijoittamisen.	 Samaan aikaan
kilpailu on kiristynyt.	 Keskustelua käydään investointien
houkuttelusta maiden luontaisten sijaintitekijöiden
rinnalla,	 sillä valtiot ovat ryhtyneet kilpailemaan
suorista sijoituksista. 	 Tarkoitus on siis vastata kysymyk-
siin,	 mitkä	 tekijät vaikuttavat	 sijoittautumiseen? Mitkä
ovat markkinoiden koon,	 tuotannontekijöiden,	 viranomaisten
toimenpiteiden,	 kuljetuskustannusten ja 	 infrastruktuurin
vaikutukset sijaintipäätökseen?

Teoreettinen viitekehys pohjautuu useaan näkökantaan,
joista mainittavimpana J.H Dunningin teoria. 	 Markkinoiden
koon sekä kaupan esteiden merkitystä tarkastellaan Sweden-
borgin mallin avulla ja valtion toimenpiteiden vaikutuksia
Hauflerin ja Wootonin verokilpailu-mallin avulla. 	 Lisäksi
esitellään näkökulmia muiden tekijöiden vaikutuksista.

Suorien sijoitusten empiirisestä tutkimuksesta kuvataan
suuri kirjo	 tutkimuksia.	 Empiirisessä osassa tarkastellaan
myös	 suorien sijoitusten kansainvälistä ja Suomen kehitystä
tilastojen valossa.	 Yksinkertaisen ekonometrisen mallin
avulla pyritään hahmottamaan sijaintitekijöiden ja sijoi-
tusvirtojen yhteyttä Suomessa.

Tutkielman päätelminä todetaan,	 että osa sijaintitekijöistä
on sidoksissa tuotanto- ja liikkuvuuskustannuksiin.
Toiset tekijät liittyvät kohdemaan markkinoihin ja toiminta-
ympäristöön,	 kuten markkinoiden koko,	 kaupan esteet
sekä	 sijoitusten edistämistoimet.	 Teorian valossa insentii-
vien kasvun seurauksena voi olla vangin dilemma-ongelman
kaltainen lopputulos.	 Markkinoiden koon ja kannustimien
yhteisvaikutuksesta pienen talouden ei kannattaisi edes
lähteä kilpailuun mukaan.	 Voidaan myös	 todeta,	 että
verohelpotuksia ja subventioita painottava politiikka
sisältää riskejä,	 sillä pelkin kannustimin houkuteltavissa
olevat yritykset voivat joustavammin siirtää tuotantoaan
kuin teknologista osaamista ja markkinoita etsivät yrityk-
set.	 Pitkällä aikavälillä ulkomaisia investointeja voidaan
parhaiten kannustaa edistämällä suotuisia sijaintitekijöi-
tä.
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Tutkielmassa	 tarkastellaan	 progressiivisen tuloverotuksen
työverotuksen rakenteen vaikutuksia	 palkanmuodostukseen
työllisyyteen	 järjestäytyneillä	 työmarkkinoilla sekä teo-
reettisesti	 että empiirisesti.	 Tutkielman	 empiirinen	 tarkas-
telu	 perustuu aiempiin 	 tutkimuksiin koskien Englantia, 	 Ita-
liaa,	 Norjaa,	 Ruotsia	 ja Suomea.	 Teoreettisena lähtökohtana
on ammattiliittoja	 koskeva neuvotteluteoria.

Tutkielmalle on antanut	 suuntaa se,	 että tuloverotuksen
progressiivisuuden	 keventämisellä saattaa olla 	 järjestäyty-
neillä	 työmarkkinoilla	 vastakkainen	 vaikutus	 palkkatasoon
työllisyyteen	 verrattuna kilpailullisiin	 työmarkkinoihin.
Kun kilpailevilla	 työmarkkinoilla	 progressiivisuuden kasvu
tai	 kiristyminen teorian mukaan saattaa	 vähentää työn	 tar-
jontaa,	 niin	 järjestäytyneillä	 työmarkkinoilla se	 voi myötä-
vaikuttaa maltillisuuteen	 palkoissa	 ja	 johtaa alempaan	 työt-
tömyysasteeseen.	 Edelleen	 tutkimusongelmaksi muodostui	 se,
että	 työvoimaa	 koskevilla	 kanden tyyppisillä	 veroilla	 tulo-
veroilla	 ja	 sosiaalivakuutusmaksuilla 	 näyttää olevan	 erlai-
set	 vaikutukset	 palkan määräytymisessä	 järjestäytyneillä
työmarkkinoilla.	 Kun	 kilpailevilla	 työmarkkinoilla,	 joka
tässä käsitetään sosiaalivakuutusmaksujen 	 ja	 palkkaverojen
summaksi,	 on	 riittävä	 kuvaamaan työverotuksen vaikutuks
palkanmuodostuksessa,	 niin	 järjestäytyneillä	 työmarkkinoilla
verokiila	 saattaa	 olla	 riittämätön.

Yhteenvetona	 tuloksista	 voidaan esittää,	 että rajatulovero-
asteen	 kasvu,	 kun keskimääräinen tuloveroaste työntekijöillä
on muuttumaton,	 alentaa palkkatasoa	 ja on	 siten suotuisa
työllisyydelle	 järjestäytyneillä työmarkkinoilla. 	 Edelleen
tutkimustulokset	 osoittavat,	 että	 työnantajan sosiaaliva-•
kuutusmaksun	 ja	 työntekijän	 tuloveron	 vaikutukset nimellis-
palkkaan	 eivät	 ole	 tiettyjen oletusten	 vallitessa ekviva-
lentteja.	 Tällöin	 verokiila ei	 ole	 järjestäytyneillä	 työ-
markkinoilla	 riittävä kuvaamaan työverotuksen vaikutuksia
palkanmuodostuksessa.	 Tiettyjen oletusten	 vallitessa	 "right-
to-manage"-neuvottelumallin	 puitteissa	 verotuloneutraali
muutos	 työverotuksen rakenteessa,	 joka nostaa tuloveroa
laskee	 sosiaalivakuutusmaksuja,	 nostaa	 nimellistä brutto-
palkkaa	 ja	 siten heikentää työllisyyttä.

Käytetyistä	 lähteistä	 tärkeimmät ovat aiempien empiiristen
tutkimusten	 lisäksi artikkelit	 "Tax progression is good
employment	 in models of trade union behaviour"	 (Koskela
1996)	 ja	 "Payroll	 Taxes	 vs.	 wage Taxes:	 Non-	 Equivalence
'--	 _	 ••,_	 ,	 ,...	 .
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Tutkielmassa on tarkasteltu hyvinvointivaltion ylläpitoon ja rahoitukseen liittyviä tähän men-
ne sä ilmenneitä ongelmia sekä lähitulevaisuuden haasteita. Erityisesti keskitytään Pohjois-
maisen hyvinvointivaltiomallin tarkasteluun, joka on kansalaistensa hyvinvointia lisäämään
luoduista järjestelmistä kaikkein kattavin ja laaja-alaisin. Historiallisena taustana on kaikkial-
la läntisissä teollisuusmaissa 1960-luvulle kansainvälistyvän talouden ja suotuisan taloudelli-
sen kasvun oloissa tapahtunut julkisen sektorin laajeneminen. Etenkin Pohjoismaissa,
missä kasvu on ollut vielä huomattavasti keskimääräistä nopeampaa, nostatti järjestelmän
kehitys 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alkupuolen kokonaistaloudellisten ongelmien kärjis-
tymisen myötä esille kysymyksen kasvun rajoista, sekä siihen liittyvistä epäsuotuisista ilmi-
öistä. Samalla suhtautuminen julkisen sektorin laajenevaan interventioon ja kohonneisiin
kustannuksiin on tullut aikaisempaa kriittisemmäksi.

Hyvinvointivaltion perinteiset ongelmat ovat liittyneet ansiotuloja uudelleenjakavien toimen-
piteiden käänteisen kannustavuuden ongelmiin. Kun avustusten kautta saavutettavan elin-
tason ja toisaalta palkkatyöstä saatavan korvauksen erotus on riittävän pieni, ei matalapalk-
kaisimmilla kansalisilla enää ole kannustinta työllistyä. Tämä on seurausta paitsi verotuksen
tehokkuusrasitteesta myös tapojen ja normien muuttumisesta. Verotus voidaan toisaalta
nähdä myös eräänlaisena vakuutusjärjestelmänä, joka kannustaa kansalaisia kokonaistuo-
tantoa lisäävään riskinottoon, turvaamalla heille ansiotason säilymisen mikäli he kohtaisivat
toimissaan vastoinkäymisiä. Riskinotto onkin merkittävä tuotannontekijä, joka parantaa
hyvinvointia aina siihen asti kunnes verotusta edeltävää epätasaarvoa lisäävä vaikutus
kasvaa niin suureksi että se mitätöi verotuksen tuloja tasaavan vaikutuksen. Tätä
verotukseen liittyvää haastetta kutsutaan tulonjakoparadoksiksi.

Hyvinvointivaltion uudet haasteet liittyvät taloudellisen yhdentymisen myötä lisääntyvään
tuotannontekijöiden liikkuvuuteen. Erilaiset verotuskäytännöt yllyttävät pääomia ja koulutet-
tua osaa työvoimasta siirtymään "lempeämmän" verokohtelun maihin. Torjuakseen siirtymi-
sistä syntyvää veropohjan hupenemista alentavat kansallisvaltiot kilpaa verokantojaan eli
lähtevät mukaan verokilpailuun. Verokilpailu voi toimia toivotulla tavalla julkisen sektorin
kasvun hillitsijänä, tai sitten se voi johtaa kohtuuttomiin hyvinvointivaltion rahoitusongelmiin.
Toisaalta liikkuvuus lisää tehokkuutta allokoimalla tuotannontekijöitä sellaisille alueille mistä
niille on saatavissa paras tuotto. Tämä puolestaan on paitsi kokonaistuotantoa lisäävä,
myös tulojen tasaisempaa jakautumista sekä ansiotasoon liittyvää riskiä lievittävä vaikutus.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat artikkelit Hazardous welfare state dynamics
(Lindbeck, A., 1995), A theory of the welfare state (Sinn, H.-W., 1995), Tax harmonization
and tax competition in Europe (Sinn, H.-W., 1990), Factor mobility, risk and redistribution in
the welfare state (Wildasin, D.E., 1995) sekä Tax Competition and Leviathan (Edwards, J. &
Keen, M., 1996).
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Tutkielmassa	 tarkastellaan	 julkisen	 sektorin	 rakennetta	 fiskaalisen	 federalismin

näkökulmasta. Erityisen huomion kohteena on rakenteeltaan keskusjohtoinen

federaatio. Tutkielmassa keskitytään tulonjakotehtävän hajauttamisesta ja keski

aiheutuvien	 hyötyjen	 ja	 haittojen	 tarkasteluun. 	 Keskeinen	 kysymys	 on,

tulonjakotehtävä olisi optimaalista jakaa federaation alueiden ja keskusvallan

Tulonjakotehtävän kohdentaminen tietylle federaation tasolle merkitsee samalla

huomattavan taloudellisen vallan kohdentamista tälle tasolle.

Tutkielmassa tuodaan esiin yksilöiden ja alueiden välisen tulonjaon yhteys.

yksilöiden välisen tulonjakotehtävän hajauttamiselle erityisesti Venäjän federaatiossa

selkeitä	 perusteita,	 alueiden	 väliset	 suuret	 taloudelliset 	 erot	 vaativat	 keskusvallan

osallistumista tulonjakotehtävän hoitamiseen.

Keskeisiä lähteitä ovat Oates (1972), Wildasin (1991), Raff - Wilson (1995 & 1997)

mm. Maailmanpankin ja Gosgomstatin tilastojulkaisut Venäjän taloudesta.
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Työssä esitellään erilaisia talletussuojajärjestelmiä,

talletussuojan hinnoittelua ja hinnoittelun vaikutusta

pankkien riskikäyttäytymiseen. Kuluvan vuosikymmenen

tapahtumien perusteella talletussuojaa on rajoitettava, jotta

mandollisessa kriisitilanteessa talletukset kyetään todella

takaamaan, mutta kuitenkin siten, että suoja voidaan kohdentaa

yhteiskunnan haluamalla tavalla. Tarkasteluissa käy myös ilmi,

ettei talletussuojaa voida hinnoitella puhtaasti

optiohinnoitteluun käytetyillä menetelmillä, vaan

hinnoittelussa on huomioitava myös talletussuojan tuoma

lisähyöty koko yhteiskunnan näkökulmasta. Tällainen lisähyöty

on muun muuassa riitävän edullisen rahoituksen tarjoaminen

yhteiskunnan muille sektoreille. Hinnoittelu voi myös toimia

mekanismina, jonka avulla pankkien toimintaa voidaan ohjata

kohden yhteiskunnan kannalta optimaalista riskipitoisuutta.
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Tutkielman tarkoituksena on esitellä erilaisia rahapoliittisia strategioita ja vertailla niiden soveltuvuutta
yhteisvaluutan ja sen ulkopuolelle jäävien EU-maiden valuuttasuhteen ratkaisuksi.

Kun EU:n rahaliiton kolmas vaihe alkaa ja yhteisvaluutta euro otetaan käyttöön, osa EU-maista
todennäköisesti jäämän EMU:n ulkopuolelle ainakin alkuvaiheessa. Valuuttakurssivaihtelu ei tule
poistumaan EU:n sisällä kokonaan. Villi valuuttakurssivaihtelu tai suoranaiset kilpailulliset
uhkaavat kuitenkin koko yhteismarkkinoiden tulevaisuutta. Näiden kanden ryhmän välinen nhapoliittinen
suhde vaatii siis koordinointia.

Rahapolitiikan keskeisimmäksi päämääräksi on viimeisten kanden vuosikymmenen aikana noussut
vakaus.	 Tämä	 on	 nostanut	 esiin	 uusia	 rahapoliittisia	 strategioita,	 joihin	 kuuluvat	 ns.	 rahapolitiikan
ohjaustavoitteet.	 Tutkielmassa	 tarkastellaan	 näistä	 etenkin	 rahan	 määrätavoitteen ja	 inflaatiotavoitteen
soveltuvuutta ensin yhden maan tai keskuspankin (tai tulevan Euroopan keskuspankin) rahapolitiikan
ankkuriksi. Myöhemmin ohjaustavoitteiden avulla pyritään ratkaisemaan tutkielman ensisijaisena
oleva valuuttasuhde.

Tutkielman aluksi tarkastellaan lyhyesti Euroopan rahataloudellisen yhteistyön historiaa ja EMU-hanketta
yleisesti. Näin tutkielman tarkastelulle saadaan hieman taustaa. Havaitaan, että yhteistyö ei
juurikaan vastoinkäymisiä. Yhteistyö on ollut lähinnä valuuttakursseja koskevaa. Seuravaksi
rahapoliittisia strategioita lähemmin. Rahan määrä- ja inflaatiotavoitetta vertaillaan yksinkertaisen
puitteissa.	 Valinta	 muodostuu	 ennen	 kaikkea	 hallittavuuden	 ja	 näkyvyyden	 välille.
ohjaustavoitteilla	 pyritään	 parantamaan	 rahapolitiikan	 uskottavuutta.	 Tässä	 inflaatiotavoite
tehokkaalta.

Valuuttasuhde olisi ratkaistavissa optimaalisesti tilasidonnaisilla inflaatiosopimuksilla. Tämkn
ongelmallisuuden johdosta	 valuuttasuhteen	 ratkaisuun	 sovelletaan	 yksipuolista	 valuuttakurssikiinnitystä
ulkopuolisen maan taholta, rahan määrätavoitteita ja inflaatiotavoitteita. Tarkastelu perustuu
Tabellinin	 (1996) malliin.	 Havaitaan,	 että	 yksipuolinen	 valuuttakurssikiinnitys	 aiheuttaa
kustannukset	 ulkopuoliselle	 maalle	 ja	 on	 altis	 spekulatiivisille	 hyökkäyksille.	 Ohjaustavoitteista
inflaatiotavoite näyttäisi neutraloivan talouksien kohtaamat häiriöt kohtuullisen tehokkaasti sekä
kilpailullisten	 devalvaatioiden	 mandollisuuden	 tehokkaammin.	 Reaaliset	 valuuttakurssit
perusteella vakaampia inflaatiotavoitetta kuin rahan määrätavoitetta käytettäessä.

Keskeisiä lähteitä:
Persson, T. - Tabellini, G. (1996) : Monetary Cohabitation In Europe
Cukierman, A. (1995) : Towards Systematic Comparison Between Inflation Targets and Monetary
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Tiivistelmä — Referat — Abstract
Kasvuun ja tulonjakoon liittyvät kysymykset ovat Suomessa nousseet esille erityisesti 1990-luvun
alkuvuosien laman ja massatyöttömyyden myötä. Solidaarisen palkkapolitiikan ja tasaisen tulonjaon
on ajoittain epäilty jopa olevan kasvun ja työllisyyden este. Ajankohtaiseen keskusteluun liittyen on
kiinnostavaa tutkia, mitä taloustieteellä on asiasta sanottavanaan. Onko varoitukset 'liian tasaisen'
tulonjaon haitallisista vaikutuksista syytä ottaa tosissaan?

Endogeenisen kasvuteorian nopea kehittyminen on viime vuosina herättänyt taloustieteilijät jälleen
tutkimaan tulonjaon ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä. Suomen kaltaisten hyvinvointivaltoiden
tilannetta kuvaavat erityisen hyvin nk. julkisen sektorin mallit, joissa tulonjaon ajatellaan heijastuvan
kasvuun julkisen vallan toimien välityksellä. Tarkastelenkin tutkielmassani lähemmin kahta julkisen
sektorin mallia, joissa talouden kasvutekijänä ovat investoinnit henkiseen pääomaan eli koulutukseen.

Guido Tabellinin ja Torsten Perssonin (1994) laatimassa mallissa talouden kasvutekijänä ovat yk-
sityiset	 koulutusinvestoinnit. 	 Investointeja	 verotetaan	 mallissa	 progressiivisesti, 	 ja	 veroaste
määräytyy enemmistövaalissa, jossa mediaaniäänestäjä on ratkaisevassa asemassa. Mallin mukaan
suuret tuloerot johtavat helposti korkeaan veroasteeseen, jolloin yksityiset koulutusinvestoinnit
vähenevät ja kasvu hidastuu. Tuloerot ovat siis mallin mukaan haitallisia kasvulle. Gilles Saint-
Paulin ja 'Thierry Verdierin (1992) mallissa talouden kasvutekijänä ja tulojen uudelleenjakamisen
kanavana ovat julkiset koulutusinvestoinnit. Veroaste määräytyy enemmistövaalissa, jossa me-
diaaniäänestäjä on jälleen ratkaisevassa asemassa. Mallin yksinkertaisemmassa versiossa verotuk-
sella ei ole mitään vääristäviä vaikutuksia, joten suuret tuloerot ja verotus lähtökohtaisesti aina
nopeuttavat talouskasvua. Mallin kehittyneemmässä versiossa myös verotuksen vääristävät vaikutuk-
set otetaan huomioon, jolloin verojen nostaminen voi joko nopeuttaa tai hidastaa talouden kasvua.

Julkisen koulutuksen mallia voidaan pitää monin tavoin yksityisen koulutuksen mallia edistyneem-
pänä. Produktiivisten tulonsiirtojen ansiosta malli pystyy ottamaan huomioon myös tulonsiirtojen ja
verotuksen positiiviset vaikutukset. Yksityisen koulutuksen mallissa sen sijaan päädytään melko
paradoksaaliseen lopputulokseen, sillä mallin mukaan tasainen tulonjako on edullisita kasvulle, mutta
tulojen tasaaminen ei ole. Näin ollen myös poliittisten oikeuksien laajentaminen hidastaisi mallin
mukaan kasvua, vaikka kaikki maailman rikkaimmat maat todellisuudessa ovatkin demokratioita...

Tulonjakoa ja kasvua tarkastelevien mallien teoreettiset ja empiiriset tulokset ovat osin ristiriitaisia.
Suomen kaltaisten tulonjaoltaan tasaisten maiden tilanteesta mallit antavat melko niukasti tietoa, sillä
malleissa ei esimerkiksi lainkaan tarkastella tulonsiirtojen aiheuttamia negatiivisia kannustinvaiku-
tuksia. Väitteisiin Suomen 'liian tasaisen' tulonjaon vahingollisista vaikutuksista ei mallien perus-
teella voida yksiselitteisesti ottaa kantaa. Laajasti katsoen tasainen tulonjako näyttäisi kuitenkin
pikemminkin nopeuttavan kuin hidastavan taloudellista kasvua.
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Tiivistelmä — Rcfcrat — Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan suoria suomalaisia investointeja maamme lähialueille.
Suorilla investoinneilla pyritään aina luomaan pysyvä taloudellinen suhde ja
hankkimaan määräysvaltaa investointien kohteena olevasta yrityksestä. Tarkastelun
kohteina ovat siis lähialueillamme toimivat yritykset, joissa on suomalaista
omistusta.

Suorien investointien tutkimisen tekee vaikeaksi tarkan tilastotiedon puute,
koskee mm. lähialueilla toimivien suomalaisyritysten ja niiden työntekijöiden
määriä. Pääomaliikkeiden vapauttaminen ja Clearing -maksujärjestelmän
lakkauttaminen ovat tehneet pääomaliikkeiden seuraamisen mandottomaksi
tehtäväksi. Lisäksi eri organisaatioiden erilaiset tietojen keruumenetelmät
aiheuttavat poikkeamia tilastoihin. Tutkielma rakentuu kirjallisuuskatsauksesta,
teoriataustasta sekä suomalaisten, saksalaisten ja britannialaisten Itä-Eurooppaan
suuntautuneiden investointien vertailusta.

Johtopäätöksinä todetaan mm., että suosituimpia kohteita suomalaisille
investoinneille Itä-Euroopassa ovat olleet Viro ja Pietarin alue. Tärkein motiivi
investoinneille on ollut mandollistaa varhainen pääsy laajoille Venäjän ja Baltian
markkinoille. Yksityistämisprojektien onnistumisen kannalta on ulkomaisilla
investoinneilla suuri merkitys siirtymätalouksille. Ne tuovat maahan mm.
tekniikkaa, taitotietoa ja valuuttatuloja. Suomalaisten omistamien yritysten
kohtaamia ongelmia lähialueilla ovat mm. byrokratia ja lainsäädännön muutosten
arvaamattomuus. Baltia koetaan Venäjää helpommaksi toimintaympäristöksi.
Investoitaessa Itä-Eurooppaan valitaan ensimmäiseksi kohteeksi maa, jonka
liiketoimiympäristössä on mandollisimman helppo toimia. Suomalaisille tällainen
investointien ensikohde on Viro, saksalaisille Unkari ja briteille Puola.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat Suomen Pankin Idäntalouksien yksikön
tekemään yrityskyselyyn perustuva Direct Investment from Finland to East=
Europe (Laurila - Hirvensalo 1996) sekä Klaus E. Meyerin tutkimukset
saksalaisten ja britannialaisten yritysten investoinneista Itä-Euroopan
siirtymätalouksiin.
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Tässä	 tutkielmassa	 tarkastellaan	 julkisen	 kehitysmaavelan	 uudelleenjärjestelyihin	 tähtääviä
neuvotteluija. Tutkielman tarkoituksena on määrittää tekijöitä, jotka vaikuttavat neuvottelujen
lopputulokseen. Toisaalta pyritään ennalta määrittämään velan määrä, joka julkiselle velalliselle on
rationaalista myöntää. Huomiota on erityisesti kiinnitetty informaation saatavuuden merkitykseen
neuvotteluprosessin lopputulemaan. Lähestymistapa tutkielmassa on teoreettinen.

Tutkielman alkuosa käsittelee velkojen uudelleenjärjestelyä intuitiiviselta pohjalta. Tämän osan
tarkoituksena on perehdyttää lukija velkojen uudelleenjärjestelyjä käsittelevään perustermistöön.
Aluksi esitellään julkisen velallisen erityispiirteitä ja velkojen uudelleenjärjestelyn historiaa. Sitten
pohditaan	 sekä velkojien että velallisten motiiveja osallistua uudelleenjärjestelyyn tähtääviin
neuvotteluihin. Tarkastelussa käytetään apuna velka helpotus Laffer käyrää. Lopuksi esitellään vielä
neuvottelujen	 tavallisimmat	 osapuolet	 sekä	 pohditaan	 osapuolten	 välisiä	 voimasuhteita
neuvotteluissa.

Tutkielman analyyttisessä osassa tarkastellaan velkojen uudelleenjärjestelyneuvotteluija bargaining
teorian avulla. Ensin esitellään klassinen peliteoreettinen neuvottelumalli, joka olettaa että pelaajien
välillä vallitsee täydellinen informaatio. Tätä mallia sovelletaan kansainväliseen velkatilanteeseen.
Esitettävässä pelissä pelaajina ovat velkaantunut kehitysmaa, joka on maksuvaikeuksissa, ja maan
kaupallinen	 velkoja.	 Jotta	 pystyttäisiin	 analysoimaan	 informaation	 saatavuuden	 merkitystä
neuvottelujen lopputulemaan, täydellisen informaation mallin rinnalle rakennetaan malli, jossa
velkoja ei tiedä velallisen todellista maksukykyä eikä sen maksuhalukkuutta.

Käytettyjen mallien avulla havaitaan, että neuvottelujen lopputulos on riippuvainen velallisen
varallisuudesta, molempien osapuolten diskonttauskoroista ja velkojan subjektiivisista uskomuksista
velallisen maksuhalukkuudesta. Mitä kärsivällisempi neuvottelija velkoja on sitä suuremman osuuden
velallisen	 varoista	 se	 pystyy	 pidättämään	 velkojen	 takaisinmaksuun.	 Julkiselle	 velalliselle
myönnettävän velan määrä on riippuvainen odotettavien takaisinmaksuerien suuruudesta ja odotukset
taas riippuvat informaation saatavuudesta. Täydellisen informaation mallimaailmassa molempia
osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen päästään jo ensimmäisen tarjouksen jälkeen. Kun malliin
lisätään epäsymmetrinen informaatio, niin neuvotteluprosessi viivästyy. Tarkastelu osoittaa, että
velallisen monitorointia tehostamalla ja velkojien välistä yhteistyötä lisäämällä velkojien asemaa
neuvotteluissa voitaisiin parantaa.

Tutkielman analyyttinen osuus pohjautuu seuraaviin artikkeleihin: Ariel Rubinstein (1982), Jeremy
Bulow ja Kenneth Rogoff (1989) ja Boon - Chye Lee (1993).
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This paper deals with international sovereign debt and restructuring negotiations of such debt.
purpose of the paper is to identify the main factors that influence the outcome of the restructuring
negotiations as well as define the ex ante credit limit for a sovereign debtor. Special interest is
the role of information in the negotiation process. The approach of the paper is theoretical, n p
case is studied.

The first part of the paper provides an intuitive approach to the debt restructuring issue. Its
is to introduce the reader with the framework in which the debt restructuring takes place. The
characteristics of a sovereign debtor are discussed and a brief historical background to
restructuring is presented. The incentives for entering into the restructuring negotiations are examined
from point of view of both the creditor and the debtor. For this purpose debt-relief Laffer
introduced. The parties normally involved in the negotiations are presented and the sources
bargaining power is considered.

The analytical part of this paper examines the debt restructuring process in a bargaining
framework. Firstly a classical bargaining model with full information is presented and secondly
framework is applied to the international debt scheme. In the game introduced the players
developing country suffering from debt servicing difficulties and its unofficial creditors. Thirdly
model with asymmetric information concerning the debtor's ability to pay is introduced. This
enables the examination of the role of information in the outcome of the negotiations.

According to the models introduced the outcome of the restructuring negotiations is determined
debtor's resources, the individual time discount rates of the country and its creditor as well
creditor's subjective beliefs about the debtor's ability to pay. The more patient negotiator the
is the more of the debtor's resources it is able to capture as repayment of debt. The ex ante
limit of a sovereign debtor depends positively on the expected level of future repayments. When
information is assumed the equilibrium outcome is found already in the initial offering period.
introducing informational asymmetry to the framework delays in reaching in agreement occur.
analysis suggests that a better monitoring of the debtor and an increased level of co-ordinatioa
the numerous creditors of a single debtor would strengthen the bargaining position of the creditors.

The analytical part of the paper is based on articles by Ariel Rubinstein (1982), Jeremy BUow
Kenneth Rogoff (1989) and Boon-Chye Lee (1993).
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Tutkielmassa selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin sekä erityisesti työllistymiseen vaikuttavia
tekijöitä. Lisäksi identifioidaan ne työttömät, joiden todennäköisyydet työllistyä avoimille työmarkki-
noille ovat pienet. Pitkäaikaistyöttömiä ja pienen työllistymistodennäköisyyden omaavia työttömiä ver-
rataan ja selvitetään, muodostuvatko ryhmät samoista henkilöistä. Tarkoituksena on selvittää, ovatko
pitkäaikaistyöttömät aina avoimilta, työmarkkinoilta syrjäytyneitä vai onko heidän joukossaan yksilöitä,
joilla on korkea työllistymistodennäköisyys mutta ei insentiiviä etsiä työpaikkaa. Empiirisiissä tarkas-
teluissa käytetään vuodet 1987 - 1994 kattavaa yksilötason seuranta-aineistoa.

Työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä mallitetaan diskreettien regressiomallien avulla. Tutkielmas-
sa käytetään binääristä logit-mallia, jolla mallitetaan työttömien todennäköisyyttä työllistyä avoimille
työmarkkinoille. Multinominaalisella logit-mallilla voidaan puolestaan selvittää useampien työmarldd-
nasiirtymien todennäköisyyksiä samanaikaisesti. Työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä tutkitaan eri-
tyisesti työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumisen ja pätkätöiden tekemisen vaikutuksia työttö-
mien työllistymiseen. Lisäksi selvitetään mm. iän, sukupuolen, työttömyysturvan sekä kotitalouden
työttömyysaikaisten käytettävissä olevien tulojen vaikutusta työllistymiseen. Tärkeimpien selittäjien
vaikutusta työmarkkinasiirtymiin havainnollistetaan laskemalla taustatekijöillä vakioidut työmarkkina-
siirtymien todennäköisyydet ja esittämällä ne graafisesti.

Tulosten mukaan tukityö nostaa lähinnä nuorimpien työttömien työllistymistodennäköisyyttä, kun taas
työvoimapoliittisilla koulutusjaksoilla on positiivinen vaikutus työllistymiseen kaikissa ikäluokissa.
Lisäksi pätkätyöjaksot parantavat työttömien mandollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttineilla miehillä on pienempi todennäköisyys työllistyä kuin
peruspäivärahaa saaneilla sekä kokonaan ilman työttömyysturvaa olleilla. Kotitalouden työttömyysai-
kaisten käytettävissä olevien tulojen vaikutukset vaihtelevat sukupuolittain, niin että tulojen nousu pie-
nentää naisten todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille, kun taas miehillä vaikutus ei ole
näin yksiselitteinen.

Pitkäaikaistyöttömien ja pienen työllistymistodennäköisyyden omaavien työttömien vertailu osoitti,
etteivät ryhmät ole samoja. Vaikka suurin osa pitkäaikaistyöttömistä on pienen työllistymistodennäköi-
syyden omaavia henkilöitä, lähes neljäsosalla (23,8 %) pitkäaikaistyöttömistä on suhteellisen korkea.
työllistymistodennäköisyys. Tämä viittaa siihen, että kaikki pitkäaikaistyöttömät eivät ole tosiasialli-
sesti työmarkkinoilta syrjäytyneitä. Näillä henkilöillä ei kuitenkaan ole ollut riittävää alttiutta etsiä
työpaikkaa. Esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttivilla työttömillä ei välttämättä ole
suurta alttiutta etsiä työpaikkaa, vaan he saattavat hakeutua työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin.
Tämä on mandollistanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan nauttimisen myös 500 työttömyyspäivän
jälkeen. Ilmiö saattaa korostua etenkin lama-aikana, jolloin työpaikan löytäminen aikaisemman suurui-
sella palkalla on hankalaa. Lisäksi korkean työllistymistodennäköisyyden omaavilla työttömillä ei vält-
tämättä ole mandollisuutta tai halua etsiä työpaikkaa muualta kuin kotiseudultaan.
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Työssä tarkastellaan valuuttakurssimuutosten läpimenoa tuontihintoihin (exchange rate pass-
through). Läpimenovaikutuksella tarkoitetaan sitä, missä määrin valuutan arvon muutokset
heijastuvat kaupattavien hyödykkeiden hintoihin. Jos läpimenovaikutus on täydellinen,
tuontihintojen muutos on saman suuruinen kuin valuuttakurssimuutos. Jos taas tuontihinnat
reagoivat vain osittain, läpimenovaikutus on epätäydellinen.

Epätäydellisen läpimenovaikutuksen syynä voivat olla monet tekijät. Erityisesti epätäydellisen
kilpailun (oligopoli, monopoli, monopolistinen kilpailu) läpimenovaikutus on pienempi kuin
Muita vaikuttavia tekijöitä ovat: koti- ja ulkomaisten tuotemerkkien väliset erot, yritysten h.kumäärä
koti- ja ulkomaan markkinoilla, yritysten markkinaosuudet ja valuuttakurssiregiimi. Erityisenä
epätäydelliseen läpimenovaikutukseen voidaan pitää ns. hinnoittelu markkinoille (pricing to
ilmiötä, missä yritykset voivat asettaa tuotteensa hinnan tietyn voittomarginaalin (mark up)
rajakustannustensa. Tällöin osa valuuttakurssimuutoksesta menee voittomarginaaleihin, ja vain
hintoihin.

Työssä esitellään kaksi läpimenovaikutusta kuvaavaa mallia. Dombushin (1987) esittelemä
staattinen Cournot'n malli ja Frootin ja Klempererin (1989) esittelemä dynaaminen
markkinaosuusmalli. Cournoen mallissa läpimenovaikutukseen lähinnä vaikuttavat tekijät
ja ulkomaisten yritysten suhteelinen määrä, tuonnin osuus kotimaan markkinoista ja markkinoiden
keskittyneisyys. Mitä suurempi kilpailu ja suurempi kotimaisten yritysten lukumäärä suhteessa
ulkomaisiin, sitä suurempi on lä menovaikutus. Markkinaosuusmallissa korostetaan
markkinaosuuden merki ' 	 olloin yritys, markkinaosuuttaan puolustaakseen, ei halua antaa
valuuttakurssimuutokse 	 nnä läpi oman tuoteeensa hintaan. Froot ja Klempeerer ottavat
huomioon kysymyksen kurssimuutoksen pt9 yvyydestä/tilapäisyydestä. Jos muutoksen katsotaan
olevat pysyvä, läpimenovaikutus on suurerapi kuin tilapäisenä pidetyn kurssimuutoksen kyieessä
ollessa.

Läpimenovaikutusta on tutkittu paljon myös empiirisesti, ja epätäydellisen läpimenovaikutuksen
havaitaan olenvan yleinen ilmiö. Enemmän tutkituissa suurissa avotalouksissa (esim. USA,
Saksa) sekä myös pienissä avotalouksissa (esim Suomi, Norja, Australia), läpimenovaikutuksen
havaitaan olevan epätäydellinen sekä lyhyellä- että pitkällä aikavälillä.

Keskeiseä lähteitä:

Dornbush, R.(1987):Exchange rates and prices. American Economic Rewiew vol. 77, 93-106.
Fisher, E. (1989): A model of exchange rate pass-through. Journal of intemational Economics
119-137.
Froot, K.A., Klemperer P.D. (1989): Exchange rate pass-through when market share matters.
American Economic Rewiew vol. 79 no. 4, 637-653.
Menon, J. (1995): Exchange rate pass-through. Journal of Economic Surveys vol. 9 no. 2
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan kehitysmaiden velkaongelmaan liittyviä kysymyksiä..
Pääpaino on vientituotannon ja vaihtosuhteen merkityksessä velkaantumiselle sekä
velkaongelman hoidolle. Esimerkkitapauksena käsitellään Bulgarian velkaantumiskehitystä
vaihtosuhdenäkökulman valossa.

Bulgariassa velanhoito-ongelmat ovat viime vuosina olleet akuutteja ja vaihtosuhteen
heikkenemisellä oli suuri merkitys maan velkaongelman synnyssä. Keskinäisen
taloudellisen avun neuvoston (SEV) -maiden kanssa käydyn kaupan romahtaminen
siirtyminen maailmanmarkkinahintojen käyttöön aiheutti melkoisen shokin Bulgarian
taloudelle. Bulgarian velkaongelma kärjistyi 1990-luvun alkuvuosina, kun ulkomaiset
erääntyivät, ja maa joutui ilmoittamaan, ettei se kykene suoriutumaan veloistaan. Tämän
jälkeen Bulgaria on ollut luottokelvoton kansainvälisillä rahamarkkinoilla, ja sen talous
edelleen heikossa kunnossa.

Bulgarian velkataakkaa yritettiin keventää ns. Brady-suunnitelmaan perustuvan
velanhoito-ohjelman avulla. Vuonna 1994 sovitun ohjelman mukaisesti Bulgarian
nettovelka väheni yli 40 prosentilla. Velanvähennyksen toivottiin edistävän Bulgarian
talouskasvua ja palauttavan maan luottokelpoisuuden. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
saattaa olla se, että kokonaisvelan vähenemisestä huolimatta Bulgarian vuosittaiset
maksuvelvoitteet säilyivät melko suurina suhteutettuna valuuttavaroihin.

Tutkielman luku 2 käsittelee velkaongelman maailmanlaajuista syntyä ja hoitoa.
Luvussa 3 velkakriisiä lähestytään analyyttisesti ja esitellään kriisin hoidon taustalla
teorioita. Laajimmin on esillä mm. Frootin (1989) esittämä ylivelkaantumishypotesi,
on luonut pohjan Bulgariassa käytetylle velkataakan vähentämisohjelmalle. Myös
hypoteesin kritiikkiä ja empiirisiä arvoioita käsitellään lyhyesti. Luku 4 käsittelee
vientisektorin ja vaihtosuhteen merkitystä velanhoidolle. Luvun tärkeimpiä lähteitä
Diwan (1990), Boot ja Kanatas (1995), Borenzstein ja Ghosh (1989) sekä Aizenman
Borensztein (1988). Luvussa 5 esitellään Aizenmanin ja Borenszteinin (1988) kehittämä
vaihtosuhteen ja velanhoidon yhdistävä malli, jonka avulla tarkastellaan, millä ehdoilla
velkaantuneen maan on mandollista saada lisää lainaa, kun lainanannon
vaihtosuhdevaikutukset otetaan huomioon. Luvussa 6 käsittellään esimerkkitapauksena
Bulgarian velkaantumiskehitystä vientisektoria silmälläpitäen. Luku perustuu mm.
Bristowin (1996) ja Bogeticin (1995) teoksiin, sekä Itä-Euroopan talouskehitystä seuraaviin
julkaisuihin.
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Tiivistehnå — Referat

Tutkielmassa on käsitelty perustuloa (negatiivista tuloveroa) sen rahoittamisen ja
työmarkkinavaikutusten	 kannalta.	 Taustana	 on	 1990-luvulla	 käyty	 keskustelu
työttömyydestä ja kannustinloukuista, joihon haettiin apua perustulosta. Keskustelu tästä
aiheesta oli vilkasta mutta kansantaloudellinen pohdinta jäi melko vähäiseksi. Tässä
tutkielmassa on pohdittu, mitä kansantaloustieteen kirjallisuudella on tähän keskusteluun
sanottavana. Se on siis kirjallisuuskatsaus perustulosta kansantaloustieteen piiristä.

Tutkielman tarkoitus on ensinnäkin pohtia perustulon rahoittamista työn tarjonnan
kannalta. Tässä on käytetty A. B. Atkinsonin mallia, jossa tarkastellaan analyyttisesti
verotuksen ja perustulon optimaalista määristä. Mallin avulla tutkitaan, millainen
suhde verotuksen ja perustulon välillä on, ja miten työn tarjonnan jousto siihen
vaikuttaa. Toisena asiana on tutkittu työmarkkinoiden toimimista perustulojärjes-
tehnässä. Nykyistä työttömyysko rvausjäljestelmää on pidetty kannustamattomana ja
passivoivana työllisyyden parantumisen kannalta. Tässä toisessa mallissa on verrattu
työttömyyskorvausjärjestehnää ja perustulojärjestelmää keskenään, ja tutkittu mitä
eroavaisuuksia niissä on. Tämän mallintamiseen on käytetty Stefan Kesennen tutkimusta,
jossa tätä ongelmaa käsitellään.

Tutkimuksen tulos on, että työn tarjonnan jousto on tärkeässä asemassa pohdittaessa
perustulojärjestelmän	 rahoittamista. 	 Mitä	 enemmän	 työn	 tarjonta	 joustaa,	 sitä
pienemmäksi perustulo muodostuu perustulon ja verotuksen optimaalisessa mallissa.
Työmarkkinoiden kannalta Kesennen malli osoittaa, että työllisyys kohenisi perustulo-
järjestelmässä ja palkat laskisivat nykyiseen työttömyyskorvausjärjestelmään verrattuna.
Ylipäätään todetaan, että kansantaloustieteessä on hyvin vähän tutkittu perustuloa ja
tämän vuoksi tulokset ovat nykyisen tutkimuksen pohjalta epävarmoja.

Tärkeimpinä lähteinä tässä tutkimuksessa ovat olleet A. B. Atkinsonin kirja "The Basic
Income and the Fiat Tax Prorosal" sekä Stefan Kesennen artikkeli "The unemployment
impact of a Basic Income".
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Tutkielmassa selviteffin teoreettisten tutkimusten perusteella patenttijärjestelmän vaikutusta
yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin ja määritetään yhteiskunnan kannalta
parasta mandollista patenttijärjestelmää. Tutkielman lähtökohtana on, että keksinnöllä
erittäin suuri merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle. Keksinnöt lisäävät yhteiskunnan
hyvinvointia, koska tekninen kehitys tapahtuu suurelta osin uusien keksintöjen myötä.
Keksintöjen merkitys yrityksille on kasvanut entisestään nykypäivänä, koska yrityksien
tuotantopanokset ovat nykyisin abstraktimpia ja keksinnöt ovat keskeinen osa yritysten
liiketoimintaa. Keksintöihin liittyvien oikeuksien turvaaminen onkin yrityksille hyvin
tärkeää.

Patenttikilpailu, johon tutustutaan Reinganumin (1989) tekemän koosteen perusteella,
osoittaa strategisenkäyttäytymisen merkityksen yritysten investointipäätöksissä. Yritysten
liialliset tutkimusinvestoinnit johtavat patenttikilpailuun, jossa yritykset kilpailevat
patentin avulla saatavasta monopoliasemasta. Kilpailijoiden lisäksi yrityksen täytyy
huomioida (kysyntä)epävarmuus, joka vaikuttaa odotettuihin tuottoihin. Yrityksen
investointipäätöstä epävarmuuden vallitessa tarkastellaan Dixitin ja Pindykin (1994)
perusteella. D - P osoittavat, että patentti luo yritykselle option, joka mandollistaa
jatkoinvestoinnit keksinnön kaupallistamiseksi tietyn ajan kuluessa.

Yhteiskunnan kannalta parasta mandollista patenttijärjestelmää määritettäessä täytyy
huomioida patentin voimassaoloaika, leveys ja patentoitavuuskriteerit. Patentin
voimassaoloaika on optimaalisen patenttijärjestelmän selkein tekijä, mutta patentin
ja patentoitavuuskriteerien määrittäminen on huomattavasti hankalampaa. Malleissa
päädytäänkin varsin erilaisiin tuloksiin optimaalisesta patentista. Optimaalisen
patenttijärjestelmän määrittämistä tarkastellaan Matutesin, Regibaumin ja Rocketin
patenttimallilla, joka osoittautui varsin sekavaksi.

Tutkielman lähteistä keskeisimmät ovat Dixitin ja Pindykin (1994) Investment Under
Uncertainty, Matutesin, Regibaunin ja Rocketin (1996) Optimal patent design and
of innovations ja Reinganumin (1989) The Timing of Innovation: Research, Development
and Diffusion.

on

tietyn

teoksen

leveyden

(1996)

diffusion

Avainsanat - Nyckelord
keksinnöt, optio, patentti, tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit
Säilytyspaikka - Förvaringställe
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja



HELSINGIN YLIOPISTO — HELSINGFORS UNIVERSITz f_ UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto -Falcuitet/Sektion -Faculty
Valtiotieteellinen tdk.

Laitos- Institutibn-Deparirnetrt
Kansantaloustieteen laitos

Tekijä-F"rfattare-Author
Äimä, Lauri Kustaa

Työn nimi - Arbetets del - Title
Baltian keskuspankkien asema, politiikan uskottavuus ja makrotaloudellinen vakautus

Oppiaine-Läroämne- Subject
Kansantzloustiede

Työn laji-Arbetets att - Level
Pro gradu

Ala - Datum -Month and year
Syyskuu 1997

Sivumäärä- Sidoantal -Number of pages
70 + 7

Tävistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa perehdytään systemaattisesti Viron, Latvia ja Liettuan keskuspankkien lakiin perustuvaan
sekä tosiasialliseen asemaan pyrkien selvittämään pankkien aseman vaikutuksia harjoitetun raha- ja
valuuttakurssipolitiikan	 uskottavuuteen.	 Vielä tutkielmassa 	 pohditaan	 Baltian	 maiden	 makrotalouden
vakauttamistoimia 	 vuoden	 1992	 valuuttauudistusten 	 jälkeen	 tutkien	 uskottavuuserojen	 mandollisia
vaikutuksia talouskehitykseen.
Tutkielman ensimmäisessä osassa kootaan aiemmasta kirjallisuudesta riittävä teoreettinen pohja varsinaista
Baltian maita koskevaa empiiristä osiota varten. Pääpaino on rahapolitiikan aikakonsistenssi -teorian
ennustaman uskottavuusongelman ja siitä juontuvan	 inflaatioharhan	 ratkaisuna	 esitettävän	 itsenäisen
keskuspankin ja alhaiseen inflaatioon sitoutumisen pohtimisessa Barro - Gordon-mallin avulla. Lisäksi
ensimmäisessä osassa määritellään, mitä keskuspankin itsenäisyys on ja esitellään kaksi keskuspankkien
lakiin perustuvan aseman mittaamiseen kehitettyä indeksiä: Grilli - Masciandro - Tabellini (1991) sekä
Cukierman (1992). Indeksien ohella esitellään keskuspankin tosiasiallisen aseman määrittämistä käyttäen
pääjohtajien toteutunutta vaihtuvuusastetta indikaattorina ja tarjotaan esimerkkejä aiempien tutkimusten
tuloksista.
Empiirisen osan tuloksista kiinnostavimpia ovat varsinaisen indeksoinnin lisäksi Baltian keskuspankkien
pääjohtajille lasketut vaihtuvuusasteet, jotka tukevat tutkielmassa luotavaa käsitystä Liettuan keskuspankin
Viroa	 tai	 Latviaa	 heikommasta	 käytännön	 asemasta	 sekä	 maan	 raha-	 ja	 valuuttakurssipolitiikan
vähäisemmästä uskottavuudesta etenkin	 uudistusten alkuaikoina. 	 Liettuan	 muuta Baltiaa	 hitaamman
inflaation pysäyttämisen esitetään johtuneen ennenkaikkea Liettuan rahapoliittisesta epävakaudesta ja yleisön
puutteellisesta luottamuksesta, mitkä tekijät olivat todennäköisesti molemmat yhteydessä maan keskuspankin
silloiseen asemaan ja varsinkin yleisön käsityksiin vallitsevasta tilanteesta. 	 Osana makrotaloudellisen
vakauttamisen tutkimista syvennytään Baltian maiden kokonaistuotannon muutoksiin talousuudistusten
aikana todeten disinflaation kustannusten muodostuneen suurimmiksi Liettuassa.	 Vielä makrotaloutta
koskevassa analyysissa perehdytään rahan tarjonnan, korkotason ja valuuttakurssien kehitykseen. Yleisenä
kantana tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että rahajärjestelmän luonne ei ole tärkein tekijä siirtymätalouden
vakauttamisen kannalta, vaan uudistusten onnistumisen avain on politiikan sisältö ja varsinkin yleisön
käsitykset siitä.	 Siksi siirtymätalousmaan on tärkeää signalloida talouspoliittisen	 linjansa vahvuudesta
luomalla vahvat instituutiot ja tekemällä vastuullista politiikkaa. Tutkielmassa ei väitetä, että keskuspankin
asema olisi ainoa Baltian maiden talouskehityksen välisiä eroja selittävä tekijä, mutta keskuspankin aseman
vahvistamisen katsotaan olevan ilmeisen vahva indikaattori laajemmasta halusta vakauteen.
Keskeisimmät lähteet: Grilli - Masciandro - Tabellini (1991): Political and monetary institutions and public
financial policies in the industrial countries, Cukierman (1992): Central Bank strategy, credibility and
independence:	 theory	 and	 evidence,	 Alesina -	 Summers	 (1993):	 Central	 Bank	 Independence	 and
Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, Heylen - van Poeck (1996): Central Bank
Independence: Only Part of The Inflation Story, Baltian maiden keskuspankkilainsäädäntö, Lainela - Sutela
(1994): Baltic Economies in Transition, Hansson (1995): Macroeconomic Stabilization in the Baltic States ja
Saavalainen (1995): Stabilization in the Baltic Countries: Early Experience.
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Tarkoituksena	 on	 vertaillen	 kahta	 tulkintalinjaa	 tutkia	 käsiteanalyyttisesti 	 hänen
yhteiskuntafilosofinsa ja argumenttiensa luonnetta. Tulkintalinjaa I i , jonka mukaan Locke olisi
voluntaristisen luonnonoikeusajattelun puhdaslinjainen edustaja, verrataan tulkintalinjaan 12 .

Jälkimmäisen	 mukaan	 Locke	 kuuluisi	 voittopuolisesti	 traditioon,	 jota	 hän	 kutsui	 itse
luonnonoikeusajattelun "vanhaksi" linjaksi. Locken poleeminen asenne sir Robert Filmerin teoriaa
vastaan paljastaa sen, että Locke kritisoi hänelle tyypillistä luonnollisen alistumisen voluntarismia.
Locke vastusti tälle ominaista vapauskäsitystä ja siitä tehtyä absolutistista johtopäätöstä.

Tulkintalinjassa 12 Locke esitti varauksia myöskin voluntarismiin, jos kohta hän puolusti myös
sellaista	 voluntarismia, jota	 vastaan Filmer argumentoi. 	 Näiden	 varausten	 perusteena	 oli
teosentrinen, jumalakeskeinen maailmankäsitys ja sitoutuminen ei-voluntaristiseen käsitykseen
luonnollisesta laista. Paitsi negatiivista ehtoa, esteiden puuttumista, Locke edellytti myös vapauden
riittävää ehtoa, johon liittyy tandon riippuvuus järjestä ja tätä vastaavista laeista. Varausten
perusteena oli paljolti traditionalismi.

Tulkintalinja Ii johtaa siihen, että Locke oli sekularisti. Hän oli enemmistövaltaa korostava
sopimusopillinen voluntaristi, joka kannatti Grotiuksen tapaan kaksivaiheista poliittista sopimusta,
jonka toinen vaihe on kansan yksipuolinen valtuutus, luottamus. Toisin, kuin tulkintalinja 12 :ssa on
edes mandollista, tässä linjassa Lockea voidaan väittää possessiiviseksi individualismiksi: omaa
hyötyään maksimoiva homo economicus ei voisi joutua samalla tavoin ristiriitaan luonnollisen lain
ihmisten yleisen säilyttämisen vaatimuksen kanssa.

Voluntarismiin johtava tulkintalinja I i sopii yhteen sen periaatteen kanssa, että oman elämän
säilyminen ihmiskunnan säilymisen luonnollisen perustuslain rajoissa on tarkoitusperä, jota
edistävänä vapaus ja suojaava yksityisomaisuus ovat keinoja, jolla yhtesö voi vaihtaa despoottisiksi
osoittautuneet vallanpitäjät uusiin. Tätä puolta painottamalla voidaan asettaa possessiivisen
individualismin vaihtoehdoksi ns. dynaaminen tulkinta I i :n piirissä ja perustella negatiivisen
vapauden periaatteen alisteisuutta turvallisuuden ja järjestyksen periaatteelle luonnontilan jälkeisen
valtakunnan hallinnon turvaamien asioiden järjestyksessä.

Omaisuuden säilytystä ja sääntelyä, eritoten jälleenjakavaa verotusta, voidaan yrittää perustella
niiltä osin, kuin persoonan ja omaisuuden käyttövapaudesta luopuminen olisi yksilön vallassa.
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Tutkielmassani tarkastelen feministien esiintuomaa välittämisen etiikkaa. Aihe on moni-
puolinen ja mielenkiintoinen. Aloitan selvittämällä, kuinka välittämisen etiikka tuli
filosofisen keskustelun kohteeksi Carol Gilliganin tutkimusten kautta, sekä kuinka
Gilligania on kritisoitu. Välittämisen etiikan suhde perinteiseen etiikkaan on myös
tarkastelun kohteena; selvitän mitä yhteisiä piirteitä näissä kandessa suuntauksessa on, ja
luon laajan kätsauksen feministien perinteistä etiikkaa kohtaan esittämään kritiikkiin. Pyrin
selvittämään, mitä puutteita ja virheellisyyksiä feministit näkevät perinteisessä etiikassa, ja
kuinka he pyrkivät täydentämään sitä välittämisen etiikan avulla. Tarkastelen mm.
luottamusta, äitiyttä ja ystävyyttä keskeisenä pitäviä feministiajattelijoita ja heidän
pyrkimyksiään kehittää etiikkaa näistä lähtökohdista käsin. Marilyn Friedmanin ajattelu
monipuolisuudessaan on laajimman tarkastelun kohteena.

Yhteenvedossa tarkastelen kaikkien käsiteltyjen ajattelumallien hyviä ja huonoja puolia.
Perinteisen etiikan puutteista huolimatta sillä on useita arvokkaita ominaisuuksia, joten sitä
ei ole syytä hylätä. Feministien välittämistä painottavissa kannanotoissa on runsaasti uusia,
arvokkaita näkökulmia, joita on kuitenkin syytä huolellisesti tarkastella. Vastavuoroisuutta
ei pidä unohtaa, eikä toisista välittäminen saa johtaa itsensä uhraamiseen.

Johtopäätökseni on, että feministien tärkeänä pitämä välittämisen näkökulma tuo eettiseen
keskusteluun uusia, elävän elämän kokemuksiin pohjautuvia lähtökohtia, jotka perinteistä
etiikkaa paremmin ottavat huomioon myös naisten ja lasten näkökohdat.

Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassani ovat Carol Gilliganin teos "In a Different Voice",
Marilyn Friedmanin teos "What are Friends For ?", Rosemarie Tongin teos "Feminine and
Feminist Ethics" sekä joukko aihepiiriä käsitteleviä artikkeleita.
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Tutkielman aiheena on vapauden ja vastuullisuuden filosofinen perusteoria.

Tutkimuksen yleisimpänä tarkoituksena on aiheen filosofisten peruskantojen kartobs ja
tarkastelu suhteessa toisiinsa sekä niiden suhteuttaminen tiettyihin yleisiin sosiaalisen
elämän filosofisten perusteiden käsityksiin. Erityisenä tavoitteena on osoittaa	 •

selitysmandollisuuksia ongelman pysyvyydelle kiistassa vaikuttavien näkökulmaerojen
kartoituksella. Valinnan käsitteen suuri merkitysvarianssi suhteessa käsitteen
sovellettavuudelle asetettuihin ehtoihin asettuu tarkasteluissa keskeiseksi perustaksi.

Tutkimusmenetelmänä on filosofisen analyysin keinoin jaotella aiheeseen liittyviä
peruskantoja ja etsiä niiden välisten erojen ideahistoriallisia perusteita.

Keskeisimmiksi lähteiksi nousevat monet aihepiirin ympärille kootut artikkelikokoelmat, jotka
sisältävät useimpien keskeisten aiheesta kirjoittaneiden filosofien artikkeleita. Pyrin
suhteuttamaan artikkelien ideaperustaa eräisiin filosofian klassikoihin. Näitä ovat erityisesti
Aristoteleen keskeiset teokset, Spinozan "Etiikka", brittiläisen empirismin keskeiset klassikot
ja Kantin teokset. Omia lähtökohtiani ohjanneista teoksista voidaan mainita ainakin Thomas
Nagelin "The View From Nowhere" sekä Joel Feinbergin "Doing and Deserving".
Modernissa keskustelussa on nostettava esille Harry G. Frankfurtin artikkelikokoelma "The
lmportance of What We Care About".

Tutkimuksessa nousi esille vaikeus esittää tiivistävän argumentaation avulla vapauden ja
vastuullisuuden perustelumuotojen koko moninaisuus. Ongelman lähteeksi osoittautuivat
sekä filosofisen käsiteanalyysin tradition oikean aseman määrittelyn ongelmat että
inhimillisen vuorovaikutuksen ja sitä koskevien perustelumuotojen aito käsitteellinen
epämääräisyys. Erilaisia toimenpiteitä suhtautumisessa toisiimme perustellaan vapauden
ideoilla, joiden perusta valinnan mandollisuuden erilaisissa tulkinnoissa on hyvin hatara.
Vastuullisuuden filosofisten yleisteorioiden perusta vapaan valinnan määrittelyissä Dn
ajautunut radikaaleihin yksinkertaistuksiin. Yleisimpien filosofisten lähtökohtien
perusolettamuksena on se, että ajattelun arkisessa perustassa vallitsee periaate, jossa
valinta oletetaan vapaaksi, jos sille ei ole olemassa itse valintatilanteeseen liittyviä ulkoisia
tai sisäisiä esteitä. Tämän olettamuksen yksinvaltaa vastaan on kuitenkin esitetty vakavia
vastaväitteitä, joista keskeinen on se, että on olemassa ainakin hallitsevan retoriikan tasolla
yhtä yleinen perusvaatimus, jonka mukaan valinta on vapaa ja vastuullinen ainoastaan, jos
sen suhde yksilöhistoriaan on sellainen, jossa valinnan määräytymistä hallitsee
valintaperiaatteiden muodostuminen yksilön oman kategorisesti vapaan valinnan kautta.
Vaatimus on sellaisenaan hyvin epäselvä. Onkin ihmeellistä, että me sopeudumme
normaalissa elämässämme niin hyvin tähän ilmeiseen koherenssin puutteeseen suhteessa
toimintojemme moraalisten attribuutioden perusteisiin.
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Tutkielmassa	 tarkastellaan historianfilosofiaa yleisemmin

ja Michel	 Foucault'n	 genealogisen ohjelman 	 ja historian-

filosofian	 suhdetta erityisemmin.	 Määrittäessään genealo-.
gista	 ohjelmaansa Foucault asetti	 vastakkain	 "perinteisen"

ja	 "kriittisen!'	 historiantutkimuksen, 	 joista	 genealogian

oli	 tarkoitus	 edustaa	 jälkimmäistä.	 Tutkielman keskeisimmän

teesin	 muodostaa väite,	 jonka mukaan Foucault sovelsi 	 ky-

seistä	 erottelua	 1970-luvun	 ranskalaiskontekstiin,	 jossa

perinteistä historianfilosofiaa sai 	 kunnian edustaa marxi-

lainen	 aikalaisteoria	 (erityisesti	 Louis Althussrin muotoi-

lemana).	 Historianfilosofisesti	 tämän	 tekee merkittäväksi

se,	 että .Foucault	 käytti	 kritiikkinsä	 välineinä	 kolmea his-

torianfilosofisesti	 latautunutta käsitettä - 	 alkuperää,	 to-

taliteettiä	 ja	 teleologiaa -	 joiden Foucault	 väitti	 edusta-

van marxismille	 tyypillistä historian	 käsitteellistämisen

tapaa.	 Juuri	 näiden käsitteiden kautta Foucault pyrki	 ra-

kentamaan	 totaaliseksi	 ymmärretylle marxismille vaihtoeh-

toisen	 modernisaatioversion,	 jonka ei	 tarvitsisi	 kantaa

raskaita	 historianfilosofisia 	 rasitteita.	 Toisen tutkiel-

massa	 esitetyn teesin mukaan Foucault'n yritys	 rakentaa

marxismille	 vaihtoehtoinen modernin	 analytiikka	 (ilman

kapitalismiteoreettisia	 käsitteitä)	 osoittautui	 kuitenkin

ongelmalliseksi	 ja sen	 seurauksena myös Foucault ajautui

omien	 genealogisten periaatteiden vastaisiin muotoiluihin.
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Tutkielmassa tarkastellaan sopimuksellisen ja utilitaristinen teorian mandollisuuksia vastata
ympäristönsuojelullisiin kysymyksiin. Ympäristökokonaisuus on jaettu ihmisiin, ihmisiin ja
eläimiin ja muuhun ympäristöön. Sopimuksellista luontosuhdetta on tarkasteltu John Raw isin ja
utilitaristista Peter Singerin näkemysten kautta. Näistä kandesta erilaisesta luontosuhteesta
päähuomio on kiinnitetty sopimukselliseen luontosuhteeseen, jolloin ympäristöasioita lähestytään
ihmisen konstruoiman yhteiskunnallisen rakenteen ja rationaalisen valinnan kautta. Tutkielman
keskeisiä kysymyksiä on: Millainen on individualistisen yhteiskuntamoraalin vastaus
ympäristönsuojelullisiin haasteisiin ja miten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sisällön
määritteleminen vaikuttaa ympäristönsuojelun mandollisuuksiin?

Historiaan viitaten sopimuksellista moraaliyhteisökäsitystä tarkastellaan järjen käsitteen kautta.
Tässä on löydettävissä tiettyjä yhtymäkohtia esimerkiksi stoalaisten oikeiösikseen kääntöpuolena
ei-rationaalisen maailman alienaatiolle. Rationaalisuuden ja moraalin yhteenliittyminen
muodostuukin tärkeäksi seikaksi sopimuksellisen luontosuhteen ymmärtämisessä. Singerin
utilitarismissa rationaalisen ja ei-rationaalisen välinen ero ei ole merkitsevä, ja sekä klassinen
että preferenssiutilitarismikin tietyistä eroavaisuuksista huolimatta eksplisiittisesti argumentoi
tarpeettoman kärsimyksen tuottamista vastaan.

Sopimuksellista oikeudenmukaisuuskäsitystä kohtaan on esitetty erilaisia ympäristöfilosofisia
argumentteja sen puolesta ja sitä vastaan. Esimerkiksi vastavuoroisuuden oletusta teoriassa on
kritisoitu sekä lisäksi on argumentoitu, että eläintensuojelullisten kysymysten ratkaisuyritykset
johtavat teorian rakenteiden murentumiseen. Toisaalta sopimuksellista yhteiskuntamoraalia on
puolustettu esimerkiksi siten, että se pitäisi sisällään ajatuksen resurssien säästäväisestä ja
harkitsevasta käytöstä mikäli terveys ymmärretään yhteiskunnallisena distributiivisena asiana.

Tutkielmassa on tultu johtopäätökseen jonka mukaan ympäristönsuojelun kysymysten tarkastelu
Rawlsin teorian valossa ei vaadi vastausta kysymykseen "ihmisen paikasta luonnon
järjestyksessä", mihin Rawls itse Oikeudenmukaisuusteoria-teoksessaan viittaa.
Sopimukselliselle ympäristönsuojelulle voidaan lisäksi sanoa olevan ominaista, että ympäristö
nähdään resurssina, mutta että näiden resurssien käytön tulisi nykyisten ja tulevien yksilöiden
oman hyvinvoinnin (vapaus, itsekunnioitus, terveys...) lähteinä olla harkitsevaa. Tämä
resurssiajattelu näyttäisi olevan ongelmallista silloin, kun pyritään ratkaisemaan ihmisen ja
eläimen/valitsijan ja ei-valitsijan välistä intressien konfliktia, sillä eläinten hyvinvointi ei
todennäköisesti näyttäydy alkutilanteeseen osallistuvien rationaalisten yksilöiden näkökulmasta
nykyisten ja tulevien ihmisyksilöiden hyvinvoinnin edellytyksenä niin selvästi kuin ei-
tuntemiskykyisen ympäristön. Toisin kuin utilitaristinen, menetelmällinen liberaali
oikeudenmukaisuuskäsitys pystyisi siis vastaamaan paremmin muun ympäristön kuin eläinten
suojeluun liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin.

Avainsanat — Nyckelord — Keywords

Yhteiskuntasopimus, utilitarismi, ympäristönsuojelu, John Rawis, Peter Singer
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited

Muita tietoja — Övriga uppgifter -- Additional information



HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty 	 51Valtiotieteellinen tiedekunta

.

Laitos. — Instituti 	 .— Depwrnent
Käytännöilisen filosofian
laitos

,
Tekijä — Författare — Author

Uusitalo, Toini
Työn nimi — Arbctets titel — Title

Suunnitelmallisen toiminnan malli
Oppiaine — Läroämne — Subject

käytännöllinen filosofia
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu -tutkielma

Aika — Datum — Month and ycar

helmikuu 1998

Sivurnäärä — Sidoantal— Number of pages

72 s. + 11 s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielman aiheena on yhden toimijan toiminnan mallintaminen alkaen alkuintentiosta, jatkuen
keinojen kartoittamiseen, suunnitelman laatimiseen, sitoutumiseen, jatkointentioiden
muodostamiseen ja edelleen toteuttamisen kautta alkuintention kohteena olevan päämäärän
saavuttamiseen tai siitä luopumiseen. Tutkielmassa tarkastellaan myös, millaiset formaaliset
menetelmät soveltuvat mallin eri alueille.

Tutkimuksen tarkoituksena on mallintaa suunnitelma toiminnassa toimijan mentaalisena tilana eikä
vain ulkopuolisena systeemin osana, mallintaa erilaisia intention pysyvyyksiä, intentionaalisia
toimintoja ja toimijan rationaalisuuden asteita. Suunnitelmallisen toiminnan malli on rakennettu
sellaiseksi, että siitä voidaan edelleen kehittää relaatiotietokannoille sopiva sovellus
tietokonesimulointiin.

Tutkielma esittää systemaattisesti suunnitelmallisen toiminnan, määrittää mallin käsitteet ja
rakennekomponentit tehden samalla vertailuja muutamiin filosofisiin teorioihin ja tekoälymalleihin .
Esitystapa on ei-formaalinen, mutta viitteitä antava modaalilogiikan ja kysymyslogiikan
fonnalismien. käyttöön mallin kehittämisessä.

Inspiroivimmat lähteet filosofisten käsitteiden osalta ovat olleet Michael E. Bratmanin Jntentions,
Plans, and Practical Reason ja Alfred Melen Springs of Action: understanding intentional
behavior. Mallin muodon osalta tärkeimmät esikuvat ovat olleet Philip R. Cohenin ja Hector J.
Levesquen malli, joka on pääasiallisesti esitetty heidän artikkelissaan "Intention is Choice with
Commitment", ja John R. Andersonin ACT*-malli. Kysymyslogiikan soveltamisen osalta
mainittakoon lähteinä Jaakko Hintikan "The Semantics of Questions and the Questions of
Semantics" ja Sylvain Brombergerin On What We Know We Don 't Know.

Suunnitelmallisen toiminnan malli selkeyttää suunnitelman osuutta toiminnassa verrattuna Cohenin
ja Levesquen malliin. Edelleen malli kuvaa määrämuotoisenunin suunnitelman muodostamista ja sen
toteuttamista. Mallilla voidaan myös kuvata tarkemmin erilaisia sitoutumisen asteita. Kysyslogiikan
käyttäminen täydentämään ja jopa korvaamaan perinteisesti toiminnan teorioissa esiintyvää
käytännöllistä päättelyä on mallin eräs ominaispiirre.

Suunnitelmallisen toiminnan mallissa toiminnan kuvaamisen perustana on toimintakanta, jonka
pääosat ovat suunnitelmatila, sitoutumistila ja toteutusloki. Rakenne sopii tietokonesimulointiin.
Mallin laajentaminen toimijoiden yhteistoimintaan voisi olla jatkotutkimuksen aihe.

.
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Tutkielmassa tarkastellaan asekätkennän tutkintaa ja asekätkijöiden pidätysaikaa. Tarkoituksena
on selvittää, mitä vaikeuksia asekätkennän tutkinnan aikana esiintyi, millaiset olivat
asekätkijöiden vankilaolot ja kuinka pidätetyt itse kokivat vankilassaolonsa.

Tutkimuksen tärkeimmän lähdeaineiston muodostavat sisäasiainministeriön tutkintaelimen,
valtiollisen poliisin ja Helsingin keskusvankilan arkistot. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä
oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ja vankeinhoidon tutkimustoimiston arkistoja,
valtiopäiväasiakirjoja, sanomalehtiä sekä muistelma- ja aikalaiskirjallisuutta.

Asekätkennän tutkinnasta vastasi neljä instanssia: Tutkimuselin A, puolustusvoimien
tutkijakunta, Valpo ja sisäasiainministeriön tutkintaelin. Tutkimuselin A toimi yhteistyössä
asekätkentäorganisaation kanssa, eikä sillä ollut todellista halua selvittää asekätkentää.
Puolustusvoimien tutkijakunnan selvitykset jäivät myös tuloksettomiksi. Liittoutuneiden
valvontakomission ja Valpon vaatimusten jälkeen asekätkennän tutkinta edistyi.

Tutkintaa haittasi se, ettei Valpolla ja tutkintaelimellä ollut riittävästi päteviä tutkijoita.
tutkintaa vaikeuttivat pidätettyjen säilytystilojen vähäinen määrä, minkä vuoksi välttämättömiä
pidätyksiä ei voitu suorittaa. Asekätkijöiden eristys ei ollut tutkinnan kannalta tehokasta,
pidätetyillä oli mandollisuus olla yhteydessä vapaana oleviin kätkijöihin. Erityisesti Tilkan
sotilassairaala oli tärkeä henkireikä ulkomaailmaan. Myös asekätkijöiden negatiivinen
kuulusteluihin ja kuulustelijoihin vaikeutti tutkintaa.

Valpo vastasi asekätkijöiden säilytyksestä vuodenvaihteeseen 1945-46 asti. Syksyllä
asekätkijöiltä poistettiin heille kuuluneet vankilaoikeudet. Valpon toteuttaman ns. kovennetun
kauden tarkoituksena oli saada pidätetyt tunnustamaan osallisuutensa asekätkentään.
kauden seurauksena Valpon vastainen kritiikki kasvoi, ja tammikuun 1946 alusta lähtien
hallinnassa ollut Helsingin keskusvankilan länsipäiväselliosasto siirrettiin vankilaviranomaisten
alaisuuteen.

Asekätkijät olivat poliittisia vankeja, joilla oli mm. laajempi pakettien vastaanotto-oikeus
muilla vangeilla. Pidätettyjen sukulaiset ja lukuisat ystävät huolehtivat siitä, ettei näiltä
puuttunut elintarvikkeita. Asekätkijät olivat vankilassa paremmassa asemassa kuin muut
Vankilassa järjestettiin useita tilaisuuksia, joihin pidätetyt saivat osallistua. Asekätkijät
opiskelivat ahkerasti vankilassa, ja moni kätkijä pääsi tentteihin myös vankilan ulkopuolelle.

Vaikka asekätkijöiden olot vankilassa olivat kunnossa ainakin pintapuolisesti, pitkä
pidätysjakso vaikutti heidän terveydentilaansa. Asekätkijät tekivät useita valituksia
sairaanhoidosta ja sen tasosta. Keskustelut sairaanhoidon puutteista henkilöityivät yleensä
Valpon lääkäriin.

Asekätkijät tulivat hyvin toimeen vankiloiden työntekijöiden kanssa, mikä osaltaan
pidätettyjen epätietoisuutta tulevaisuudesta. He eivät syyllistyneet kurinpitorikkomuksiin
vankilassa ollessaan. He olivat luottovankien priimuksia. Muutama Helsingin keskusvankilan
toimenhaltija tosin kanteli Valpolle, että asekätkijöitä valvottiin vankilassa leväperäisnti.
ja tutkintaelimen yritykset koventaa asekätkijöiden kohtelua eivät onnistuneet, koska
vankilanjohtajat eivät halunneet tarpeettomasti kiristää pidätettyjen vankilaoloja. Tutkijat
voimattomia, sillä vankilanjohtajien valta omissa laitoksissaan oli kiistaton.
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Tutkielmassa on tarkasteltu J.K. Paasikiven asennoitumista
pohjoismaisen yhteistyön tiivistymiseen vuosina 1946-1956.
Tutkielma etenee kronologisesti käsitellen ensin Suomen,
Ruotsin, Norjan ja Tanskan tekemiä turvallisuusratkaisuja.
Seuraavaksi käsitellään käytännön yhteistyön syvenemistä
1950-luvun alussa ja lopulta Pohjoismaiden neuvostoa.

Pohjoismaisella yhteistyöllä tarkoitetaan Suomen, Ruotsin,
Norjan ja Tanskan hallitusten, viranomaisten tai kansan-
edustuslaitosten välistä virallista yhteistyötä.Islanti on
jätetty tutkielman ulkopuolelle.

Tutkielmassa käsitellään vain sellaisia yhteistyömuotoja,
joihin Paasikivi on ottanut kantaa.Keskeisiä tutkimuskysymy
siä ovat mm., kuinka tärkeä osuus Skandinavian valtioilla
Paasikiven ulkopolitiikassa oli ja minkälaista yhteistyötä
hän näki mandolliseksi harjoittaa.

Tuloksena todetaan mm., että Suomen virallinen ulkopolitiik
Paasikiven presidenttikausina ei ollut kovin aktiivista.
Suomi ei toiminut aloitteentekijänä uusien yhteistyömuotoja
suhteen.Mitään selkeää strategiaa kuinka kehittää Suomen
suhteita Skandinavian maihin ei Paasikivellä ollut.Silti
Paasikivi ei halunnut kääntää selkäänsä läntisille naapurei
Hän tuki suhteiden vahvistamista mikäli siitä ei aiheutunut
haittaa Suomen ja Neuvåstoliiton välisille suhteille.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat J.K. Paasikiven
päiväkirjat vuosilta 1944-1956 ja Kansallisarkistossa
sijaitseva J.K. Paasikiven kokoelma.Muusta keskeisestä lähde-
aineistosta mainittakoon mm. Kansallisarkistossa sijaitseva
Gripenberg-suvun kokoelma ja ulkoasiaiministeriön arkistossa
sijaitsevat eri aihepiireittäin järjestetyt kansiot.          
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Express utkom ären 1971-1987 sora en tvåspråkig politisk opinionstidning. Den var tili sitt yttre en tabloid

beroende på från vilket håll maa läste den, d.v.s. de tvä språken bildade tvä separata tidningar inom en

olika delarna behandlade olika ämnen och sakfrägor beroende pä aktuella frägor inom respektive

Express deklarerade sig i sitt forsta nummer att den är orädd och oavhängig, sarat att den politiska

utgivningen av Express i uida medborgarkretsar satut att Express följer den kurs Nordisk Grund vid starten

Express upplevde sig vara ett kompletterande forum tili dagspressen, eftersom dess utgivare upplevde att

kunde omöjligtvis täcka hela informationsfältet eftersom den utkom relativt sällan tuen den strävade tili att

omfattning vilket i sin tur var en följd av begränsade ekonomiska resurser och att tidningen sammal " ldes
pä frivillig bas.

dominerande kretsen inom Svenska folkpartiet. Ehrnrooth representerade högern inom partiet och var med
1968 och grundat grupperingen Nordisk Grund (NG). Den utdragna kampen mellan partiet och NG ledde
tili att riksdagsman Georg C. Ehrnrooth 1973, efter riksdagsbehandlingen av undantagslagen, då hara

det konstitutionella folkpartiet senare Konstitutionella högerpartiet.

Tidsmässigt begränsar sig arbetet tili 1970-talet och speciellt tili dess början trots att tidningen fortsatte
utkomma fram tili år 1987.Orsaken ar att det politiska klimatet i Finland pä 1980-talet forändrades tili att

Miraa huvudsakliga källor har varis tidningen, intervjuer , Svenska litteraturs" lskapets arkiv och Esko
Salminen undersökning "Vaikeneva valtiomahti? Neuvostoliitto/ Venäjä Suomen lehdistössä 1968-1991"

Avainsanat • Nyckelord • Keywords

Ex eress,	 .	 .1	 1	 ...	 -
Säilytyspaikka • Förvaringsställe • Where deposited

Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek
Muita tietoja • Övriga uppgifter • Additional information



HELSINGIN YLIOPISTO— HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty

Valtiotieteellinen tiedekunta
I .3 itos — Institution — f)epartment

Yhteiskuntahistorian laitos
Tekijä — Förtattare — Author

Heinonen, Veera Lotta Katariina
Työn nimi — Arbetets titel — Title

Amerikan ystävät - Suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen perustaminen. osana
rauhanopposition toimintaa jatkosodan Suomessa.
Oppiaine — Läroämne — Subject

Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level

Pro gradu -tutkielma
Aika — Datum — Month and year

huhtikuu 1998
Sivumäärä — Sidoantal— Number of pages

97 s. + liitteet
Tiivistelmä — Reterat — Abstract

Suomalais-amerikkalainen yhdistys (SAY) perustettiin heinäkuussa 1943
parantamaan Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita diplomaattisen välirikon
välttämiseksi. Epäonnistuttuaan rauhanvälittäjänä Suomen ja Neuvostoliiton välillä
maaliskuussa 1943 Yhdysvallat ryhtyivät supistamaan edustustoaan Helsingissä ja
harjoittamaan Suomen suhteen puuttumattomuuspolitiikkaa.

Suomessa oli jatkosodan syttyessä sodan tavoitteisiin kriittisesti suhtautuvia
poliittisia päättäjiä, jotka myöhemmin arvostelivat Suomen miehityspolitiildwa Itä-
Karjalaan ja kiirehtivät rauhantekoa. Tästä joukosta muodostui rauhanoppositio - liike,
joka keräsi riveihinsä eri puoluetaustan omaavia vaikuttajia. Rauhanoppositiolla oli kaksi
selkeätä tavoitetta: Suomen irroittaminen sodasta ja länsiedustuksen pitäminen
Helsingissä. Yhdysvallat oli Ruotsin ohella Suomen ainoa yhteys länteen sen jälkeen, kun
Englanti oli katkaissut diplomaattiset suhteet ja julistanut Suomelle sodan loppuvuodesta
1941.

Rangellin hallituksen aikana (1941-5.3.1943) Suomen poliittinen johto suuntautui
vahvasti Saksaan ja samalla laiminlöi Yhdysvaltain suhteiden hoitoa. Maiden suhteisiin
syntyi eräänlainen tyhjiö, jonka rauhanoppositio ja myöhemmin Suomalais-
amerikkalainen yhdistys pyrki omalta osaltaan täyttämään. Saksan tappion käydessä
ilmeiseksi talvella 1943 rauhanopposition kannatus kääntyi kasvuun. Myös Suomen johto
sisäisti tilanteen ja pyrki panostamaan länsisuhteisiin, vältstäen kuitenkin ärsyttämästä
Saksaa.

Suomessa yksityisten kansalaisten parissa oli paljon Yhd ysvaltojen ystäviä ja
vastaavasti USA:ssa asui huomattava määrä suomalaisia siirtolaisia. Lisäksi
amerikkalainen yhteiskuntajärjestelmä oli suomalaisille henkisesti paljon läheisempi kuin
esimerkiksi natsismi. Näihin tunteisiin vetoamalla rauhanoppositio halusi muistuttaa
suomalaisia länsisuhteiden merkityksestä. Ulkomaailmalle haluttiin puolestaan osoittaa,
että Suomessa oli yhä itsenäisesti ajattelevia ja toimivia r yhmiä. Näiden ajatusten pohjalta
sy

-
ntyi Suomalais-amerikkalainen yhdistys.

Tutkielmassa valottuu Suomen vaikea poliittinen asema suurvaltojen puristuksessa
jatkosodan aikana. Kotirintamalla talvisodan aikainen yksimielisyys oli jatkosodan aikana
kadonnut ja Suomessa oli aktiivinen oppositio, joka vastusti maan sotapolitiikkaa ja ajoi
rauhanasiaa. Suomalais-amerikkalainen yhdistys rakentui näille perustuksille.

Tutkielman kulmakivenä on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton arkisto. Tärkeitä
primäärilähteitä on saatu myös U.S. Department of State mikrofilmeiltä, Valtiollisen
poliisin arkistosta sekä Ensio Hiitosen ja J.V. Kedon kokoelmista.

Aiempi tutkimus SAY:n toiminnasta on ollut pintapuolista ja toissijaista, vaikka
yhdistykseen on viitattu useissa tutkimuksissa ja artikkeleissa.
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Pitkään vallinnut käsitys, ettei Venäjän luonnonsuojelussa ollut paljon tutkimista ennen Hrushshevin
aikaa, onviime vuosina osoittautunut vääräksi. Douglas R. Weinerin laaja tutkimus Modeis of
Nature: Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia, on osoittanut, että
venäläisekologit olivat 1930-luvun alkuun mennessä edelläkävijöitä myös kansainvälisesti. Stalinin
komentotalouden vakiin' nuttua yhteiskunnallinen luonnonsuojeluliike oli vaiennettu 1930-1uvun
puolivälistä aina 1950-luvulle asti.

Tutkielma käsittelee Venäjän luonnonsiiojeluajattelua ja sen ympärillä uuden talouspolitiikan, NEP:n
(19214928/1929), loppuun mennessä virinnyttä yhteiskunnallista liikettä sen ulkomaisten
vaikutteiden sekä propagandakeinojen näkökuhnasta. Viime vuosisadan vaihteeseen mennessä
hahmottui Venäjällä kolme luonnonsuojeluajattelun suuntausta, pastoraalinen., utilitaristinen ja
ekologinen. Ekologisessa luonnonsuojelussa Venäjällä kehittyi omintakeinen versio
luonnonpuistoista. Perustettiin zapovednikeja, tieteelle omistettuja, mandollisimman koskemattomia
suojelualueita.

Neuvosto-Venäjällä ekologia tuli vallitsevaksi suunnaksi kun pastoraalinen suuntaus tuomittiin
epäkonkreettiseksi ja mystiseksi. Luonnontieteilijöiden aloitteesta valistusasiain
kansankomissariaatin, Narkomprosin, alaisuuteen perustettiin vuonna 1924 Yleisvenäläinen
luonnonsuojeluyhdistys, VOOP. Se oli ensimmäinen yksinomaan luonnonsuojeluun pyrkinvt' joukko-
organisaatio, joka suurimmaksi osaksi vastasi 1920-luvun luonnonsuojelupropagandasta.

Vallankumouksen ja sisällissodan aikana venäläisten luonnonsuojelijoiden aiemmin kiinteät suhteet
länteen olivat keskeytyneet. 1920-luvulla ne vähitellen virkosivat, mutta mm. byrokratian j a
hallinnollisten välikäsien vuoksi ulkomaiset kontaktit olivat vaikeutuneet. Vuosikymmenen loppuun
asti ulkomaiden luonnonsuojelusta kyettiin kuitenkin kirjoittelemaan positiiviseen sävyyn vailla
sosialistista retoriikkaa.

Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma aloitti Neuvostoliiton massiivisen teollistamisen ja maatalouden
kollektivoinnin, joiden vaatimuksissa luonnonsuojelu osoittautui pian mandottomaksi. Ekologeja
syytettiin tieteestä tieteen vuoksi ja tutkimukset täytyi perustella taloudellisella hyödyllä.
Luonnonsuojelijat joutuivat omaksumaan "suojavärin", lisäämään sosialismin retoriikkaa.

Arkistotutkimukset olen tehnyt Moskovassa. Moskovan yliopiston arkistossa (Arhiv MUU) tutkin
venäläisen ekologian johtohahmoihin kuuluneen professori G. A. Kozhevnikovin kokoelmia. Venäjän
valtionarkistossa (GARF) perehdyin Narkomprosin, Glavnaukan, sekä VOOP:n kokoelmiin.

Avainsanat — Nyckelord — Keywords

Venäjä, Neuvostoliitto, luonnonsuojelu, ekologia
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited

Muita tietoja — övriga uppgifter — Additional information



HELSINGIN YLIOPISTO — HELSINGFORS UNIVERSITUI s UNIVERSITY OF HELSINKI
•

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty 	 T1
Valtiotieteellinen tdk.

Laitos — Institution — Deparunent

Yhteiskuntahistorian laitos
Tekijä — Författare — Author

Kajaani, Mikko
Työn nimi — Arbetets titel — Title

"Filadeifian" lähettiläästä universaaliperiaatteen aikakauteen - Suomen diplomaattiedustuksen
synty ja kehitys Latinalaisessa Amerikassa 1950-luvulle saakka
Oppiaine — Litroämne — Subject

Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level

Pro gradu -tutkielma
Aika — Dattun — Month and year

tammikuu 1998
Sivumäärä — Sidoantal— Nurnber of pages

92
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa selvitetään milloin ja miksi Suomen ulkomaanedustus laajeni Latinalaiseen
Amerikkaan sekä miten tämä ulkomaanedustuksen osa toimi ja kehittyi toimintansa
alkuvuosikymmeninä. Myös se, minkälaisen osan Suomen ulkomaanedustuksen kokonaisuudessa
Latinalainen Amerikka sai, on tutkielmassa otettu huomioon.
Alkuperäislähteitä ja samalla olennaisimpia lähteitä tutkielman kannalta ovat Suomen
Latinalaisessa Amerikassa tutkittuna aikana sijainneiden edustustojen tuottama aineisto.
Tärkeimmän osan tätä lähdemateriaalia muodostavat edustustoissa laaditut poliittiset raportit sekä
vuosikertomukset. Aineisto sijaitsee ulkoasianhallinnon arkistossa Helsingissä.
Suomen ulkoasianhallinnon historian keskeisiä yleisesityksiä ovat Juhani Paasivirran teos 	 ,
"Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymisestä talvisotaan" sekä Jukka
Nevakiven kirja "Ulkoasianhalinnon historia 1918-1956". Nämä teokset ovat tutkielman kannalta
tärkeässä roolissa ulkoasianhallinnon kokonaisuuden esittäjinä sekä taustatiedon antajina.
Suomen virallisen ulkomaanedustuksen laajentaminen Latinalaiseen Amerikkaan 1920- ja 1930-
luvuilla perustui taloudellisen kanssakäymisen luomaan tarpeeseen. Tässä mielessä
diplomaatiedustuksella Latinalaisessa Amerikassa oli erilainen tehtävä suhteessa muuhun tuon
ajan diplomaattiedustukseen, jossa perinteiset poliittiset kysymykset olivat täysin ensisijaisia.
Sodan alkaminen muutti diplomaattiedustuksen toimintaa poliittisemmaksi Latinalaisessa
Amerikassakin. Talvisota toi Suomelle myötätuntoa ja tukea, mutta jatkosodan aikainen tilanne
heikensivät Suomen asemaa Latinalaisessa Amerikassa.
Sotaa seuranneen uudelleenjärjestelykauden jälkeen Suomen diplomaattiedustus alkoi vähitellen
kasvaa Latinalaisessa Amerikassa. Nyt syynä oli kaupan ohella universaaliperiaatteen
omaksuminen Suomen diplomaattiedustuksen perustaksi. Suomi halusi solmia viralliset suhteet
mandollisimman moneen maahan.
Suomen Latinalaisen Amerikan diplomaattiedustuksen hoito pienellä henkilöstömäärilä ja
turvautuminen sivuakkreditointeihin olivat merkkejä suhteiden melko vähäisestä merkityksestä
1900-luvun alkupuolen perinteisessä ulkopolitiikassa. Alusta saakka Suomen
diplomaattiedustuksen ehdottamasti tärkein tehtävä Latinalaisessa Amerikassa oli taloudellisten
suhteiden edistäminen.
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Ensimmäisen maailmansodan aikana Suomessa perustettiin useita aktivistista itsenäisyyspolitiikkaa kannattavia
järjestöjä. Venäjän vastainen radikaali itsenäisyyspolitiikka jakautui pääpiirteissään vanhojen porvarillisten
poliitikkojen eli niin sanotun kagaalin jäsenten sekä ylioppilaiden ja entisten Suomen armeijan upseereiden
harjoittamaan toimintaan. Ryhmien välisiä yhtymäkohtia on useita. Tutkimukseni kohteena on vuonna 1 915
perustettu sotilaskomitea (militärkommittön, M.K.). Sotilaskomitea oli entisten Suomen armeijan upseereiden
muodostama järjestö, jonka tavoitteena oli Suomen itsenäistäminen. Tutkielmani tavoitteena on komitean
toiminnan kokonaisarvio.

Tutkimukseni alkuperäislähteistön muodostavat sotilaskomitean arkisto sota-arkistossa ja komitean jäsenten
sekä muiden sen kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden kokoelmat sota- ja kansallisarkistossa.
Alkuperäismateriaali on erityisen runsasta komitean viimeisen toimintavuoden osalta. Lähteinä on käyt Dtty myös
sotilaskomitean jäsenten ja muiden aktivistien muistelmia sekä aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta.

Suomen armeijan hajottaminen ja Haminan kadettikoulun lakkauttaminen katkeroittivat laajasti
suomalaisupseeristoa. Sotilaskomitean perustaminen onkin nähtävissä loogisena jatkona sille
venäläisvastaiselle ja yhteiskunnallisesti aktiiviselle toiminnalle, jota monet upseerit harjoittivat jo 1900,Iuvun
alkuvuosina. Ensimmäisen maailmansodan puhkeamisen jälkeisinä kuukausina heräsi useilla tahoilla ajatuksia
toiminnasta Suomen itsenäistämiseksi. Ylioppilaspiirien edustajat pyysivät syksyllä 1914 entisiä Suomen
armeijan upseereja tarjoamaan vapaaehtoisille sotilaskoulutusta. Tällöin ehdotukset hylättiin
toteuttamiskelvottomina.

Suomalaisupseerit järjestäytyivät helmikuussa 1915 sotilaskomiteaksi. Perustetun yhteenliittymän toiminta
kanden ensimmäisen vuoden aikana oli varsin passiivista. Tutkimukseni osoittaa komitealla kuitenkin olleen jo
tällöin oma-aloitteista toimintaa, jonka merkittävin ilmaus oli pyrkimys saada suomalaisupseereja Saksi3an
perustettavaan suomalaiseen jääkäripataljoonaan kouluttajiksi. Vuosien 1915 ja 1916 aikana luotiin su 'teet
muihin aktivistisiin järjestöihin ja sotilaskomitea sai oman edustajansa itsenäisyysliikkeen johtavaan el$meen,
aktiiviseen komiteaan.

Venäjän maaliskuun vallankumous vuonna 1917 mullisti sotilaskomitean toimintaedellytykset. Käynnistetyn
ulkopoliittisen toiminnan kannalta keskeisessä asemassa olivat Tukholmaan ja myöhemmin Berliiniin Sijoitetut
asiamiehet. Venäjän vastaisen sotilaallisen toiminnan ehtona oli saksalaisten joukkojen välitön tuki.
Ensimmäisen maailmansodan aikainen salainen diplomatia olikin paljolti pyrkimystä saada Saksa sitoutumaan
Suomen vapaustaisteluun.

Sotilaskomitean toiminta kotimaassa vuonna 1917 keskittyi taistelujärjestön luomiseen sotaan Venäjää vastaan.
Myöhemmin sisäpoliittisen tilanteen kiristyminen pakotti sotilaskomitean ottamaan huomioon myös sisällissodan
mandollisuuden. Marraskuun lakon jälkeen komitea otti monin paikoin suojeluskuntaliikkeen johdon haltuunsa
rahoittamalla suojeluskuntien toimintaa ja asehankintoja sekä nimittämällä useita entisiä upseereja
piiripäälliköiksi.

Sotilaskomitean hajanainen organisaatio kiinteytyi vasta tammikuussa 1918, kun siitä muodostettiin uk.den
puheenjohtajan, kenraaliluutnantti Mannerheimin johdolla sotilaallisesti järjestetty esikunta. Kun olosu iteet
Helsingissä muodostuivat komitean toiminnan kannalta kestämättömiksi, sotilaskomitea päätti tammikuun
loppupuolella muuttaa Vaasaan. Lopulta sotilaskomitea tuli muodostamaan valkoisen armeijan esikunnan
rungon.

Tutkimus sisältää sotilaskomiteaan osallistuneiden upseerien tärkeimmät biografiset tiedot.

Avainsanat — Nyckelord
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Tässä tutkimuksessa perehdytään bolshevikkien käsityksiin Suomesta ja Baltiasta heidän
valtaannousuaan seuranneena kolmena vuonna. Mille pohjalle rakentui heidän Suomen- ja
Baltian kuvansa? Mitä eroja nähtiin, ja mitä se bolshevikeista kertoo? Millaisen
informaation pohjalta kuva muodostettiin?

Vastauksia bolshevikkien Suomen ja Baltian kuvan eri piirteisiin on haettu suhteuttamalla
ne ensinkin Venäjällä silloin vallinneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Toiseksi,
Suomi- ja Baltiakuvaa on tarkasteltu osana bolshevikkien kansallisuuspolitiikan ja alueella
vaikuttaneen nationalismin konfliktina. Kolmannen, historiallista jatkuvuutta korostavan
näkökulman antaa kuvan suhteuttaminen Venäjän imperiumin hajaannuksen kausiin,
joista toisen aiheutti bolshevikkien valtaannousua 1917 seurannut sisällissota vuosina
1918-1922.

Bolshevikkien vallankumouksen etupiiriksi 1918 käsittämän Suomen, mutta erityisesti
Baltian kuva muuttui ratkaisevasti vuonna 1919, jonka lopulla he olivat valmiita
neuvottelemaan rauhasta alueen porvarillisten, kansallismielisten hallitusten kanssa.
Käytetyn lähdemateriaalin perusteella on mandollista osoittaa, että erityisesti
kansallisuuspolitiikan, mutta myös maapolitiikan epäonnistuminen alueella selittää
bolshevikkien politiikan täyskäännöstä sotilaallisen tilanteen jo tunnetun kehittymisen
ohella. Vuonna 1920 Tartossa solmitut rauhat merkitsivät enää muuttuneen tilanteen
tunnustamista.
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Opinnäyte käsittelee vuoden 1925 Antti Tulenheimon hallituksen puolustuministeriä
Aleksander Lamp6nia ja hänen rooliaan hallituksen kaatajana. Koska Lamp6nin
voimakkaalla persoonalla oli vaikutusta tapahtumien lopputulokseen, tutkielma pyrkii
luomaan perusteellisen kuvan Lamp6nista ihmisenä.

myös

Antti Tulenheimon kokoama kokoomuksen ja maalaisliiton muodostama vähemmistähallitus
oli yksi 20-luvun lyhytikäisistä hallituksista. Se nimitettiin 31.3. 1925 ja kaatui 31.12.
1925. Päähallituspuolue kokoomus oli sisältä hajanainen eivätkä kaikki kokoomuslaiset
olleet ilahtuneita hallitusyhteistyöstä maalaisliiton kanssa. Tärkein kysymys
muodostettaessa oli puolustusministerin salkku. Sotaväen upseeristoa repi valtataistelu
jääkäriupseereiden ja tsaarin armeijassa palvelleiden kadettiupseereiden välillä.
Puolustusministeriksi valittiin yllättäen politiikan ulkopuolelta insinööri Aleksander
Lamp6n, mikä oli voitto jääkäriupseereille ja kokoomuksen jääkärimielisille.

Hallitus alkoi heti virkaan astuttuaan savustaa ulkomaankomennuksella olevaa sotaväen
päällikköä Kaarlo Wilkamaa pois virasta. Wilkamalla, joka oli kadettiupseeri, oli
tukijoinaan mm. kokoomuksen voimamies Paavo Virkkunen ja Jalmari Finne. Virkcunen ja
Finne kiristivät Lamp6nia ja Tulenheimoa tiedoilla, joiden mukaan he olisivat yrittLneet
salata erään jääkäriupseerin rikkomukset. Kiristyksen vuoksi hallitus joutui luopumaan
aikeista syrjäyttää Wilkama. Puolustusministeri Lamp6nilla oli hyvin jyrkkä luonne, ja hän
tunsi epäonnistuneensa kun ei saanut Wilkamaa . syrjäytettyä. Jo tässä vaiheessa hän
mietiä eroamista hallituksesta.

alkoi

Hallituksen kohtalonkysymykseksi muodostui laki rannikkolaivaston rakentamisesta.
Aikaisemmissa Tulenheimon hallitusta käsittelevissä tutkimuksissa on laivastolain
äänestämistä lepäämään pidetty syynä hallituksen hajoamiselle. Tutkielman tulos kuitenkin
on, että Lamp6n teki laivastolaista omavaltaisesti luottamuskysymyksen päästäkseen
kunnialla eroon ministerin tehtävistä. Koska hallituksen työmoraali oli varsin huono, päätti
koko hallitus erota Lamp6nin myötä. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole syventyneet
Aleksander Lamp6nin toimiin puolustusministerinä eivätkä ole löytäneet yhteyttä kiistan
sotaväenpäälliköstä ja laivastolain välillä.

Keskeisimpinä lähteinä tutkielmassa on käytetty aikalaisten, kuten Paavo Virkkusen,
Jalmari Finnen ja Kaarlo Wilkaman, kirjeenvaihtoa. Presidentti Lauri Kristian Rel.nderin
päiväkirja ja sen Kansallisarkistossa olevat alkuperäiset liitteet ovat myöskin olleet tärkeitä
tutkielman lopputulosten kannalta.
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Käsittelen	 pro gradu-tutkielmassani Israelin oikeistoradikaalin liikkeen
vastareaktiota Rabinin ja Peresin hallitusten siirtokuntapolitiikkaan
Juudean ja Samärian siirtokunnissa vuosina 1991-1996. Tarkastelen • -•
hallituksen politiikan vaikutusta uskonnolliskansallisen ääriaineksen
radikalisoitumiseen. Työhypoteesini mukaan tämä ei johtunut ainoastaan,
liikkeen sisäisestä ideologisesta kehityksestä, vaan siihen vaikutti
merkittävästi myös hallituksen• poliittinen linja.

Oikeistoradikaalia liikettä pidetään Israelissa suurimpana yksittäisenä
uhkatekijänä rauhanprosessille, ja.-Iii•kkeen, harjoittaman hallitukseen
kohdistuvan väkkrallan ennakoidaan lisääntyvän lähivuosina. Tämän vuok -

on ensiarvoisen tärkeää tutkia radikalisoitumiseen vaikuttavia syitä, sili
ne voivat edeåauttaa tulevien . konfliktien rauhanomaista ratkaiåua.
Tutkielmani on ensimmäinen kyseistä liikettä käsittelevä Suomessa. 	 ,-
Tutkiessani Israelin oikeistoradikaalia liikettä arvovaltaisessa Van Leer-
instituutissa Jerusalemissa keväästä 1996 syksyyn 1997, olin ensimmäisr
kysymykseen erikoistuvia myös Israelissa.

Lähdemateriaalini perustuu Israelin oikeistoradikalismin asiantuntijoihin
haastatteluihin ja maan johtavan englånninkielisen sanomalehden Jerusal=r
Postin järjestelmälliseen tutkimiseen, ainutlaatuiseen tilaisuuteen havain c
runsaan. kirjallisuuden lisäksi. Koska oikeistoradikalismi on Israelissa h N
arka turvallisuuspoliittinen kysymys, ovat monet sitä koskevat tiedot.
salaisia. Olenkin koonnut tutkielmaani suurelle yleisölle suunnatun,
hajanaisesti julkaistun tiedon. Tärkeimmät lähdeteokseni olivat Ehud
Sprinzakin The Ascendance of Israers Radical Right (1991) ja Ehud • ,t:
Sprinzakin yhdessä Larry Diamondin kanssa toimittama Israeli Democrac
Under Stress (1993).

Tutkielmani johtopäätöksen mukaan Israelin oikeistoradikaalin liikkeen
hallitusta kohtaan harjoittama väkivalta oli seurausta delegitimoinnin
kierteestä tilanteessa, jossa rauhanprosessin aiheuttama identiteettikriis
johti juutalaisuuden kyseenalaistamiseen Israelin kansaa yhdistävänä
ideologiana. Juudean . j0- Samarian siirtokunnat muodostuivat oikeisto-
radikaalille liikkeelle uhattujen juutalaisten arvojen viimeiseksi linnakke l<
kun hallituksen ja siirtokuntien välinen konflikti oli muuttunut .--.• 	 ; - --
eksistentiaaliseksi. Oikeistoradikaali liike pystyy haastamaan 	 Israelin
hallituksen aloittamalla sisällissodan, jonka tähden se myös pakottaa
identiteetin uudelleenmäärityksen ja nopean suuntaa-antavan päätösen-
teon.

Avainsanat — Nyckelord — Keywords

Israel, juutalaiset siirtokunnat, konflikti
Säilytyspaikka — Förvaringställe — Where deposited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja -- Ovriga uppgitter — Further information

ida
in

si,



HELSINGIN YLIOPISTO — HELSINGFORS UNIVERSI'rET — UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty 	 62»

Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos — Institution — Department

Yhteiskuntahistorian laitos
Tekijä — Författare — Author

Norjanen, Tero Kaarlo Tapani
Työn nimi — Arbetets titel — Title

Palestiinan pyhät paikat valtapoliittisena kiistakysymyksenä vuosina 1917-1923
'

Oppiaine — Läroämne — Subject

poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu

Aika — Datum — Month and year

marraskuu 1997

Sivumäärä — Sidoantal— Number cf

125 s.

pages

Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkimuksen kohteena on Palestiinan mandaatin syntyvaiheisiin keskeisesti liittyvä pyhien paikkojen
kiista valtapoliittisesta näkökulmasta. Ensisijainen tutkimuskohde on selvittää mihin Iso-Britannia,
Italia, Ranska ja Vatikaani pyrkivät kiistellessään pyhistä paikoista vuosina 1917-1923. Pääasiallisena
analyysin kohteena ovat olleet Ison-Britannian ulkoasiainhallinnon erilaiset asiakirjat. Arkistomateriaa-
lin lisäksi tutkimuksessa on käytetty julkaistuja asiakirjakokelmia, aikalaiskirjallisuutta, julkaistuja
muistelmia ja sanomalehtiä.

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että vallitseva käsitys pyhien paikkojen kysymyksen
marginaalisesta roolista Palestiinan mandaatin syntyvaiheissa on virheellinen. Pyhien paiklccjen
ongelma nähtiin osana Palestiinan tulevaisuuden ratkaisua ja se esiintyi suurvaltojen keskinäisissä
neuvotteluissa ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Keväällä 1917 britit tulivat
johtopäätökseen, että Palestiinasta tulisi Ison-Britannian protektoriaatti, mutta samalla heidän
huomioitava pyhien paikkojen kohtalo. Ison-Britannian julkinen tuki sionisteille kuitenkin synnytti
uuden ulottuvuuden pyhien paikkojen ongelmaan. Sionisteille myönteinen Balfourin julistus
Italialle ja Ranskalle oikeuden olettaa, että Palestiinssa heidän tuli viime kädessä huomioda sionismi.
Pelko katolilaisten oikeuksien menettämisestä pyhillä paikoilla johti puolestaan Vatikaanin
kannattamaan Ranskan protektoriaatin jatkumista.

Ensimmäisen maailmansodan loppuminen 1918 nosti kysymyksen pyhistä paikoista pinnalle.
ja italialaisten yhteisen painostuksen tuloksena Ranska joutui lopulta San Remon konferenssissa
huhtikuussa 1920 luopumaan perinteisestä protektoriaatistaan. Tämän jälkeen Ison-Britannian
pyrki hälventämään pelkoja katolilaisten oikeuksien menettämisestä, mutta Pyhä istuin halusi
varmistua, että erityinen pyhien paikkojen komissio perustettaisiin takaamaan katolilaisten oikeudet.
Kansainliiton neuvoston aloittaessa keskustelun Brittien tekemästä ehdotuksesta Palestiinan
mandaatiksi, Vatikaani alkoi yhä enemmän pelätä intressiensä puolesta, koska pyhien paikkojen
komissio oli edelleen perustamatta. Kun Palestiinan mandaatti lopulta hyväksyttiin 24 heinäkuuta
1924, kiistojen loppumista odotettiin yleisesti. Sen sijaan seurasi umpikuja, ja lopulta pyhien
komissiota ei koskaan perustettu.

Ison-Britannian, Ranskan, Italian ja Vatikaanin väliset pitkäaikaiset kiistat pyhistä paikoista
suurvaltapoliittisista interessiristiriidoista. Lisäksi, Italian ja Ranskan ainoa keino legitimoida
oikeutensa Palestiinassa oli esiintyä katolilaisten oikeuksien puolustajana. Viimeinen selittävä
vahvojen uskonnollisten tunteiden läsnäolo.

Vuoden 1923 jälkeen Palestiinan pyhien paikkojen ongelma sai uuden ulottuvuuden. Arabit
juutalaiset löysivät pyhien paikkojen arvon kansallisille pyrkimyksilleen. Kuitenkin vielä nykyisinkin
kysymys on sama: Kenellä on viime kädessä oikeus hallita pyhiä paikkoja?
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The research subject concerns the controversy over the Holy Places in Palestine, in 1917-1923, from a
power political point of view. A primary task is to explain to what Britain, France, Italy and the
Vatican aimed at when they disputed over the Holy Places in Palestine. The principal objects of
analysis were the various British Foreign office documents related to the question of the Holy Places.
In addition to unpublished documents, published documents, contemporary literature, published
memoirs and newspapers have been used.

The aim of the study is to demonstrate that the prevailing idea in historical research, which disregards
the question of the Holy Places in the power struggle over Palestine in 1917-1923, is false. The
problem of the Holy Places was subject of all discussion of Palestine's future and it featured centrally
in the talks held by the Great Powers during and after the First World War. In spring 1917 the British
came to a conclusion that Britain should annex Palestine, but they could not ignore the fate of the Holy
Places in this region. Britain's public support for Zionism, however, created a new dimension to the
problem of the Holy Places. The pro-Zionist Baifour declaration gave Italy and France the right to
assume that in regard to Palestine they ultimately had to reckon with Zionism. The fear of losing the
existing rights of Catholics in the Holy Places finally led the Vatican to endorse the continuation of the
French protectorate. The end of the First World War in 1918 brought the question of the Holy Places to
the fore. Under combined British and Italian opposition, the French were forced to give up their
traditional protectorate at the San Remo conference in April 1920. The British government tried to ally
fears conceming the rights of the Catholics in Palestine, but the Holy See began to take steps to see
that a commission for the Holy Places would be organized so as to assure the Catholic's rights. As the
date set for the debate in the Council of the League of Nations on the British draft mandate was.
drawing near, the Vatican became increasingly nervous because the commission had not yet been
formed. When the mandate was finally approved by the League Council on 24 July 1922, the
expectation was that controversies would calm down, but a dead-lock ensued, and in the end the Holy
Places commission was never established.

Why did Britain, France, Italy and the Vatican go through such a long and bitter controversy over the
Holy Places in Palestine? First, imperial rivalry was involved. Secondly, for France and Italy the only
way to legitimize their presence in Palestine, was to act as protectors of Catholic interests. Finally,
strong religious feelings were involved in this question.

After 1923 a new dimension to the problem of the Holy Places in Palestine developed. The Arabs and
the Jews realized the value of the Holy Places for their national aims. However, still today the question
is: Who has the ultimate right to administer the Holy Places?
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Tutkielmassa	 on	 tarkasteltu	 lähinnä	 tieteiskirjailijana
netun	 H.	 G.	 Wellsin	 historianfilosofiaa.	 Millaisena	 hän
evoluution,	 eliittien	 ja	 koulutuksen	 merkityksen	 ihmiskunnan
menneisyydessä,	 nykyisyydessä	 ja	 tulevaisuudessa.
Tarkastelen	 erityisesti,	 mikä	 merkitys	 evoluutioteorialla
biologin	 koulutuksen	 saaneen Wellsin	 historianfilosofialle.
Analysoin	 Wellsin	 kirjallista	 tuotantoa	 ja	 pyrin näyttämään,
että hänen	 historianfilosofiset 	 ajatuksensa	 on	 löydettävissä
hänen koko	 tuotannostaan.	 Sekä ei-fiktiivinen että	 fiktiivi-
nen materiaali	 on	 otettava	 huomioon.

Tärkein	 lähdemateriaalini	 on	 Wellsin	 1880-	 ja	 1890-luvulla
kirjoittamat	 tiedettä	 käsittelevät	 artikkelit,	 hänen	 varhai-
sen	 tuotantonsa	 teokset	 ja	 "The	 Outline	 of History"	 -teos.

Tuloksena	 todetaan,	 että	 evoluutioteorialla	 oli	 keskeinen
vaikutus	 Wellsin	 historianfilosofialle.	 Wellsin mukaan
nen oli	 osa	 suurempaa	 kokonaisuutta,	 ja	 häneen pätivät
luonnonlait	 kuin	 muihinkin	 lajeihin.	 Tämä	 sai	 Wellsin	 suhtau-
tumaan	 varauksellisesti	 aikansa	 edistysuskoon.	 Ihmisellä
mandollisuus	 kehittyä	 jatkuvasti,	 mutta	 ei	 ollut	 varmaa
siko	 näin	 todella	 käymään.	 Wellsin mukaan	 keskeinen	 tekijä
historiassa	 oli	 innovoivien	 yksilöiden	 eli	 luovan	 eliitin
ideat	 ja	 toiminta.	 Koulutuksen	 eli	 keinotekoisen	 evoluution
avulla	 ihminen	 oli	 kehittynyt	 ja	 voisi	 edelleen	 kehittyä.
Koulutus	 ja	 sen	 puuttuminen	 olivat	 ratkaiseva	 tekijä	 ihmisen
historiassa.	 Sekä	 luova	 eliitti	 että	 koulutuksen merkitys
perustuivat	 Wellsin	 evoluutioteoriasta	 saamiin	 vaikutteisiin.
Wellsin	 tuotantoa 	 on	 käsiteltävä	 kokonaisuutena,	 sillä
evoluutioteoriasta	 omaksumansa	 ajatukset	 ovat	 esillä	 sekä
fiktiivisessä	 että	 ei-fiktiivisessä	 tuotannossa.	 Wellsillä
olikin	 jatkuva • tarve	 kouluttaa	 lukijoitaan.
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Laitos — tnstitution — Department

Poliittisen historian laitos

Tekij1 — Förfactare — Autbor
Sari Hannele Paronen

Työn num — Arbctrts titet — Tide TAIDEVALLANKUMOUS KOHTAA. POLIITTISEN VALLANKUMOUKSEN -
poliittisten tapahtumien vaikutus berliiniläisen dada-liikkeen toimintaan ja
taiteeseen Ensimmäisestä maailmansodasta Weimarin tasavaltaan

Oppiaine — Låralinne — Subjcct

Poliittinen historia
Työn laji — Arbctts art — Level

Pro gradu- tutkielma

Alia -- Daturn — Mcxah and ycar

maaliskuu 1998

SrvuirLiiri — Sidoantal— Nurnbcr of pagcs

97

Tiivistetmä — Rcfcrat — Abstract

Dada	 oli	 Ensimmäisen maailmarisodan 	 aikåna Zurichissä	 syntynyt
porvarillisen kulttuurin vastainen taideliike. • Dada oli merkittävä taiteen
uudistaja omana aikanaan. Ziirichin lisäksi muita dadakeskuksia olivat
Pariisi, New York, Hannover, Köln ja Berliini. Dada eli Berliinissä
vuosina 1918-1920. Muista kaupungeista poiketen dada sai Berliinissä
poliittisen luonteen. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttaman ulko- ja
sisäpoliittisen	 levottomuuden	 takia	 Saksa	 oli	 hyvin	 epävakaa
yhteiskunta; keisari Vilhelm toinen luopui kruunusta marraskuussa
1918 ja	 vasemmistolaiset 	 radikaaliryhmittymät	 kapinoivat	 ympäri
maata. Päämääränä oli sosialistinen vallankumous, joka kuitenkin jäi
pelkäksi haaveeksi.	 Tunnetuin vallankumousyritys oli spartakistien
kapina Berliinissä tammikuussa 1919.

Dadan taiteesen kohdistuvasta kapinasta tuli Berliinissä myös poliittista
kumouksellisuutta. Tutkielma haluaa osoittaa sen, miten dada oli
vallankumouksellisessa hengessä syntynyt taideliike, joka sai energiansa
käynnissä olleesta poliittisesta vallankumouksesta ja kuoli myös sen
mukana.	 Dada yritti pitää vallankumouksen henkeä yllä	 omassa
toiminnassaan vielä akuutin vallankumouksellisen tilanteen jälkeenkin;
dadan	 poliittinen	 kritiikki	 halusi	 tuhota ja	 kieltää	 keisarin	 åjalta
periytyneen valtiollisen järjestelmän	 Saksassa.	 Dada teki	 terävää
kritiikkiä Weimarin tasavallan poliittisesta elämästä ja loi 	 samalla
mielenkiintoisen	 suhteen	 taiteilijan	 ja	 politiikan	 välille.	 Dadaistit
halusivat osoittaa olevansa sekä ryhmän osana että yksityishenkilöinä
tiukasti ajassa kiinni oleva ilmiö. Dadaistit kannattivat vaihtelevassa
määrin sosialistisia päämääriä, mikä vaikutti myös heidän taiteeseensa.

Dadan	 poliittinen	 merkitys	 jäi	 Weimarin	 tasavallassa	 hyvin
marginaaliseksi. Toisaalta se heijasteli taiteilijan ja poliittisen yhteisön
välistä ongelmallista suhdetta äjan Saksassa,	 toisaalta dadan oma
kaiken	 kieltävä	 asenne	 teki	 siitä	 kykenemättömän	 minkäälaiseen
poliittisesti rakentavaan toimintaan.	 Dada oli vallankumouksellinen
liike,	 joka	 turhautui	 poliittisesti	 staattisessa	 tilanteessa.	 Sen	 idea
heijasteli vallankumouksellisen ajan henkeä Saksassa sekä taiteellisessa

•	 että poliittisessa mielessä.
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Tekijä — Författare

Pesälä, Jussi Niilo Mikael
Työn nimi — Arbetets titel

"Vennamo syöksee enkelinsä" - SMP:n luhistuminen 1972
Oppiaine — Läroämne

Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art

Pro gradu -tutkielma
Aika — Datum

syyskuu 1997
Sivumäärä — Sidoantal

161 s.
Tiivistelmä — Referat
Suomen Maaseudun Puolue (SMP) ajautui vaikeaan sisäiseen kriisiin kesällä 1972. SM "
puheenjohtaja Veikko Vennamon ja eduskuntaryhmän väliset ristiriidat puhkesivat avoi
yhteenotoksi. SMP:n eduskuntaryhmän enemmistö muodosti puoluejohdon vastaisen op
irrottautui puolueesta dramaattisten käänteiden jälkeen lokakuussa 1972.

SMP:n kriisi ei rajoittunut pelkästään eduskuntaryhmään. SMP:n kenttäväki riitautui, haj •
menetti kokonaan uskonsa puolueeseen: SMP luhistui hajoamisprosessin seurauksena.
puolueen talous oli jatkuvasti heikossa tilassa ja sen organisaatio epävakaa, mikä edisti
hajaantumista.

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten SMP hajosi vuonna 1972. Käytettävissä ol:,vien
lähteiden puitteissa pyrin myös selvittämään hajoamisprosessin syitä. Puoluetta on tark::steltu
tutkimuksessa kokonaisuudessaan; eduskuntaryhmän ja puoluejohdon lisäksi tutkielma
SMP.n kenttäväen suhdetta puoluetta ravistelleseen prosessiin.

Tutkielman lähderungon muodostaa Kansallisarkistossa säilytettävä SMP:n kokoelma, pka
aineiston keräämisvaiheessa pääosin järjestämätön. SMP:n kokoelman lisäksi tutkielma
lähteinä ovat olleet muiden puolueiden dokumentit, varsin niukaksi osoittautunut perust
aikalaisten muistelmat. Verraten paljon varsinkin SMP:n voimakkaan propagandan kuva::miseen
käytetty puolueen pää-äänenkannattajaa, Suomen Uutisia. Lisäksi tutkielmaa varten on
SMP:n entisiä vaikuttajia.

Veikko Vennamo johti käytännössä kaikkia SMP:n puolue-elimiä. SMP:n onkin katsottu
puheenjohtaja Veikko Vennamon itsevaltaisiin otteisiin, kun taas puolueen entistet johto
syyttävät ulkopuolisia voimia SMP:n hajottamisesta. Puolueesta irrottautuneet kansane
veivät lainmuutoksen turvin mennessään suurimman osan SMP:n puoluetuesta ja kanna
Urho Kekkosen toimikauden jatkamista poikeuslailla: SMP:n hajaantuminen teki poikke
hyväksymisen mandolliseksi. Tämä on luonnollisesti herättänyt paljon arveluja hajoamisrn
todellisista syistä. Tutkielmassani tulen siihen tulokseen, että SMP:n hajoaminen oli mo
samanaikaisesti kumuloituneiden syiden aiheuttama, lähinnä sisäsyntyinen prosessi.

SMP:n hajoamisprosessille oli luonteenomaista puoluejohdon harrastama voimakas proi'aganda
toisaalta Veikko Vennamon häikäilemättömät taktiset siirrot. Vennamo onnistui toistuva :
nujertamaan sisäisessä oppositiossa olleet poliittisesti kokemattomat kansanedustajat ',-.:
vaatimuksensa. Vennamon kovakouraiset ja omavaltaiset päätökset myös suurelta osin
liikkeelle koko puolueen kriisin ja edelleen syvensivät sitä. Tunnusomaista SMP:n riidan
osapuolille oli varsin vähäinen kiinnostus sovintoon. Puoluejohto koki eduskuntaryhmän
kaappaajina, hajottajajoukkona, kun taas kansanedustajat vetivät kiistan julkisuuteen ja
epäonnistuttuaan vaatimustensa toteuttamisessa pyrkivät syrjäyttämään Vennamon SM
eduskuntaryhmän johdosta. Yli äyräiden paisunut riita ja täydellinen umpikuja johti edus
enemmistön irrottautumiseen ja oman puoleen perustamiseen. Jäljelle jäi riitaisa ja suur: . n
kannattajistaan menettänyt SMP.
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Raitanen, Niina
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Ilmiö Zhirinovski - Venäjän kohupoliitikon kannatuksen syitä ja seurauksia
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Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art
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Tammikuu 1998
Sivumäärä — Sidoantal

. 81 s.
Tiivistelmä — Referat

Vladimir	 Zhirinovski	 hämmästytti	 politiikan	 tarkkailijat	 tulemalla	 kolmanneksi	 Venäjän
presidentinvaaleissa	 vuonna	 1991.	 Venäjän	 kompuroidessa	 uudessa	 tilanteessa
Zhirinovskin iskulauseet Venäjän suuruudesta iskivät suoraan loukatun venäläissielun
ytimeen. Tämän tutkielman tarkoitus on sijoittaa Vladimir Zhirinovski ja hänen johtamansa
Venäjän Liberaalidemokraattinen puolue tiettyyn historialliseen kontekstiin ja analysoida
Zhirinovskin kannatuksen syitä. Käyn läpi neljät Venäjällä 1990-luvulla pidetyt vaalit ja
tarkastelen, miten Zhirinovskin menestykseen reagoitiin.

Useat	 tarkkailijat	 ovat	 nähneet	 Zhirinovskin	 todellisena	 uhkana	 niin	 Venäjän
demokratisoitumiskehitykselle kuin kansainväliselle rauhallekin. Euroopassa vanhastaan
ollut käsitys Neuvostoliiton vaarallisuudesta muuttui NL:n hajotessa. Zhirinovskin menestys
vahvisti vanhoja pelkoja "idän uhasta". Suomessa Zhirinovski kuvattiin Suomi-syöjänä, joka
halusi liittää Suomen takaisin Venäjän yhteyteen. Samalla presidentti Boris Jeltsinistä alkoi
lännen silmissä muodostua Venäjän demokratian ainoa tae.

Zhirinovski on käyttänyt hyväkseen kasvavaa venäläisnationalismia, mutta oli myös itse
nostattamassa sitä. LDP:n vaalimenestys sai muut poliittiset johtajat omaksumaan aiempaa
nationalistisempia	 kantoja.	 Suosituin	 selitys	 Venäjän	 ulkopolitiikan	 muutokseen
länsilehdistössä onkin ollut "Zhirinovski-tekijä"; 	 LDP:n	 huima vaalivoitto vuoden 	 1993
joulukuun vaaleissa. Tämä selitys kuitenkin unohtaa yhden tärkeän tekijän: muutos Venäjän
ulkopolitiikassa oli nähtävissä jo vuosien 1992 ja 1993 taitteessa. Zhirinovski näyttää
kuitenkin tuoneen	 kansallismielisyyden	 pysyväksi	 ilmiöksi	 Venäjän	 politiikkaan,	 vaikka
hänen oma kannatuksensa vuoden 1996 presidentivaalien jälkeen näyttää kääntyneen
lopullisesti laskuun.

Zhirinovski-ilmiön taustalla voidaan nähdä neuvostoihmisen maailmankuvan murtuminen.
Vapautuminen	 Neuvostoliitosta	 oli	 helpotus,	 mutta	 samanaikaisesti	 on	 jouduttu
totuttelemaan "esi-isien" maiden menetykseen. Epäselvyyttä on lisännyt huoli noin 25
miljoonasta ulkovenäläisestä. Lisäksi tunnetaan nöyryytystä siitä, että Venäjästä on tullut
kansainvälisesti avun tarvitsija eikä sen antaja.	 Näillä tunteilla Vladimir Zhirinovski on
taitavasti pelannut. Sota Tshetseniassa ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvu ovat tekijöitä,
joiden vuoksi halutaan "järjestystä hinnalla millä hyvänsä". Nimenomaan vahvan johtajan
kaipuu tuntuu venäläisillä olevan parantumatonta. Venäläiset ovat kautta historian tottuneet
suvereeneihin	 hallitsijoihin	 ja	 hyvin	 johdonmukaiseen	 vallanjakoon.	 Vaikkei	 kukaan
kaipaakaan uutta Stalinia, monet korostavat, että tämän aikana sentään vallitsi järjestys.
Zhirinovski	 on	 myös	 aivan	 erityisen	 ajanjakson	 poliitikko:	 kommunismin	 aatteen
romandettua Venäjä ajautui "arvottomaan" tilaan. Suuri osa venäläisistä ei näe järjestystä,
sääntöjä tai moraalia. Viimeiseksi voi sanoa, että länsimainen media on uutisoinnissaan
etsinyt skandaaleja: se on sallinut Zhirinovskin vapaasti mellestää julkisuudessa.

Avainsanat - Nyckelord
Zhirinovski, Vladimir - Venäjä vaalit 1990-luku
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Tutkielmassa on tarkasteltu
masinoiman kansainvälisen
erityisesti Suomen näkökannalta.
tutkimusajankohtana käymistilassa.
nostamassa päätään. Kommunistien
toiminnasta haluttiin tehdä

Tutkimuksen pääasiallisen
aineisto. Työn tarkoituksena
suomalaiskommunistit suhtautuivat
johdettuun kampanjaan. Ottivatko
vaikuttajien,	 lähinnä O.W.
Mannerin teesit vakavasti
päivästä omat johtopäätöksensä.

Suomalaiskommunistien "vastapelurin",
rooli nousi tutkimuksessa
Neljännen valtiomandin, 	 lehdistön,
keskustelu on myös oleellinen

Tutkimuksen tuloksista voidaan
suomalaiskommunisteista vain
nuoriso, otti asian omakseen.
porvarillisten piirien, etenkin
pelkäämää kansannousua; päinvastoin
muutamissa kaupungeissa yritettyihin
nekin poliisi suhteellisen

Suomalaiselle kommunistiselle
päivä muodostui monessa mielessä
johtohenkilöiden keskuudessa
syveni niin, että suomalaiskommunistit
"hoipertelijoihin" ja "huitojiin".

Suomen oikeistopiireille
tilauksesta; ko.	 taholta
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä
kieltämiseksi.	 "Kommunistilait"
lähes tarkalleen vuoden kuluttua
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Idän etupiiristä lännen etuvartioksi? - Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka muutoksessa vuodesta
1989
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poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level Aika — Datuni — Month and year Sivumäärä — Sidoantal—Number ofpages
pro gradu marraskuu 1997 181 s.
Tiivistelmä —Referat — Abstract

Euroopan kylmän sodan järjestelmän purkautuessa päättyi myös Suomen toisen maailmansodan jälkeisen ul-
ko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen linjan, laaja-alaisen puolueettomuuden aikakausi. Aiempien turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisten murrosvaiheidensa tapaan myös nyt Suomen ulkoinen toimintaympäristö
muuttui perusteellisesti ja sen seurauksena toteutettava turvallisuus- ja puolustuspoliittinen linja. Ensimmäi-
seen maailmansotaan liittyneen itsenäistymisprosessin tavoin Suomi pyrki irtautumaan itänaapurinsa vaiku-
tuksesta suuntaamalla nyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikkansa länteen Euroopan unionin jäsenyyden ja
muiden läntisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisten yhteistyömuotojen kautta. Tärkeimpiä tutkittavalla -
vuosien 1989-1997 välisellä - aikakaudella tapahtuneita turvallisuus- ja puolustuspoliittisia muutoksia ovat
olleet laaja-alaisesta puolueettomuuspolitiikasta luopuminen, Pariisin rauhansopimuksen uudelleentulkinta,
YYA-sopimuksen osittainen mitätöinti ja korvaaminen uudella Venäjä-sopimuksella, merkittävät kylmän so-
dan ajan käytännöstä poikenneet puolustusvälinehankinnat, puolustushallinnon poliittinen kasvojenkohotus,
jäsenyys Euroopan unionissa sekä sitoutuminen muihin läntisiin turvallisuusrakenteisiin.

Tutkielmassa pyritään käydyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen keskustelun pohjalta selvittämään tämän
edelleen käynnissä olevan muutosprosessin etenemistä, siihen liittyneiden ratkaisujen perusteita ja motiiveja
sekä näiden ratkaisujen ympärillä tapahtunutta ulkopolitiikan päätöksentekijöiden ja taustavaikuttajien, puo-
lustushallinnon johdon sekä riippumattomien tutkijoiden argumentointia. Lisäksi pyritään selvittämään on-
ko Suomi tässä muutosprosessissa ollut vain passiivinen ulkoisen ympäristön murrokseen sopeutuva objekti
vai onko se toiminut myös aktiivisena ja aloitteellisena muutosta omalta kohdaltaan ohjaavana subjektina.
Viimeisenä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko Suomi tämän muutosprosessin myötä kääntynyt tur-
vallisuus- ja puolustuspoliittisesti idän etupiiristä tiukasti länteen sitoutuneeksi valtioksi, joka on väistämättä
ajautumassa kohti sotilaallista liittoutumista ja lännen etuvartioasemaa..Tutkielma on eräänlainen vertailevin
menetelmin suoritettu ei vertaileva prosessitutkimus, joka pohjautuu Suomessa käytyyn turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittiseen keskusteluun. Lähdeaineiston muodostavat valtioneuvoston turvallisuuspolitiikkaa käsitel-
leet selonteot, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietinnöt sekä viralliset komiteamietinnöt ja lausunnot,
kansainväliset sopimustekstit ja ulkoasiainministeriön julkaisut. Käytyyn poliittiseen keskusteluun pohjau-
tuvassa tutkimuksessa myös ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevä kirjallisuus, seminaari-
koosteet ja lehtiartikkelit näyttelevät merkittävää osaa lähdeaineistona.

Mainittujen turvallisuus- ja puolustuspoliittisten muutosten kohdalla Suomi on - muutosvastarinnastaan huo-
limatta - joutunut reagoimaan ja sopeutumaan yllättäviin ulkoisen ympäristönsä muutoksiin, vaikka joissain
tapauksissa on kyetty myös hyödyntämään lisääntynyttä poliittista liikkumavaraa aktiivisena muutosta ohjaa-
vana subjektina. Laaja-alaisesta puolueettomuudesta luovuttiin, koska sen merkitys ja käyttökelpoisuus heik-
kenivät kylmän sodan päättyessä eikä se ollut yhteensovitettavissa EU-jäsenyyteen. Pariisin rauhansopimuk-
seen ja YYA-sopimukseen liittyneillä muutoksilla Suomi pyrki purkamaan toisesta maailmansodasta periyty-
vät rajoitteet ja lisäämään näin omaa liikkumavaraansa. Sopimusmuutosten kohdalla Suomi osoitti kykene-
vänsä myös aloitteelliseen muutoksen ohjaukseen. Suomi ilmaisi myös merkittävillä puolustusvillinehankin-
noilla käyttävänsä aktiivisesti hyväkseen sopimusmuutoksilla saamaansa liikkumatilaa. Tärkein uutta toi-
mintavapautta hyödyntävä ratkaisu oli silti EU-jäsenyys. Suomi joutui kiistattomasti passiivisen objektin ase-
maan Ruotsin päädyttyä jäsenyyden kannalle ja EY:n painostaessa itälaajenemisellaan. Myös turvallisuusmo-
tiivit näyttelivät EU-jäsenyyden kohdalla julkisuudelta salassa merkittävää osaa. EU-jäsenyyshakemuksen to-
teuduttua Suomen oli osallistuttava myös yhteistyövaraisen turvallisuude'n kehittämiseen läntisten turvalli-
suusrakenteiden piirissä. Sotilaallisen liittoutumattomuuden ja itsenäisen puolustuksen linjasta huolimatta
Suomi on tämän yhteistyön kautta ajautunut lähelle sotilaallista liittoutumista ja lännen etuvartioasemaa.
Avainsanat — Nyckelord — Keywords
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Yht.kuntahis.laitos,
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Salmi, Janne
Työn nimi — Arbetets titel — Tule

Suomen historian kuva BreZnevin kauden Neuvostoliitossa
Oppiakie — Ltrofinne — Subject

poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — i.evel

pro gradu

Aika — Dan= — Month and year

huhtikuu 1998

SivuniÄäri — Sidoantai— NutaZ..r of pages

102	 s .
Tiivisteirni — Referat — Abstract

Bre2nevin kausi alkoi Neuvostoliitossa lokakuussa 1964 ja

päättyi marraskuussa 1982. Tutkielmassa on keskitytty tarkas-

telemaan edellä mainittuna aikakautena vaikuttaneiden neuvos-

toliittolaisten historiantutkijoiden käsityksiä ja näkemyk-

siä Suomen historiasta keskittyen autonomian ajan ja itsenäJ-,

syyden historiaan.

Tutkielman pääasiallisena lähdeaineistona on käytetty neuvos

toliittolaisten historiantutkijoiden Suomen historiasta kir

joittamia teoksia sekä Bre2nevin kaudella järjestettyjen su-

malais-neuvostoliittolaisten historiantutkijoiden seminaari4-

en esitelmiä, jotka on julkaistu Historiallisen arkiston ju

kaisuissa.

Venäjällä viime aikoina tapahtuneet muutokset suhteessa Suo

men historiaan toimivat taustavaikuttajina tutkielman teoss,.

Tarkoituksena on ollut antaa mandollisimman laaja ja seikka-

peräinen kuva siitä, millaisena myöhemmin "pysähtyneisyyde

kaudeksi" nimetyn ajan historioitsijat näkivät omana aikan.an

luoteisen naapurimaansa Suomen, sen historialliset vaiheet

poliittisen kehityksen.

-

ja

Avainsana — Nyckelord — Keywords
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Laitos — Institution — Depanment

Poliittinen historia
Tekija — Författare — Author

SAURI Netta 

	

Työn nimi — Arbetets titel — Title	 Colombeyn yllätys.	 Charles de Gaulle	 ja
Konrad Adenauer Ranskan ja Saksan liittotasavallan

••	 •	 .	
•_	 ..21	 •	 ..	 *4	 • n 	 •

_,..	 _•_

Oppiaine — Laroamne — Subject

Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level

Pro gradu -tutkielma
Aika — Datum — Month and year	 T

Tammikuu 1998
Sivumaåra — Sidoantal — Number of Pages

1(2
Tiivistelma — Referat — Abstract

Ranskan ja Saksan väliset suhteet ovat kautta aikojen heijas-
tuneet koko Eurooppaan ja tällä vuosisadalla käytyjen maail-
mansotien myötä osaltaan myös muuhun maailmaan. Maanosassamme
tapahtuva kehityskulku perustuu pitkälti näiden kanden naapu-
rimaan muodostamalle akselille. Toisen maailmansodan jälkeen
maiden välisen perinteisen vihamielisyyden on korvannut Eu-
roopan luomiselle omistautuminen ja keskinäinen ystävyys.

Vaikka Ranskan ja Saksan liittotasavallan suhteet olivat
asettuneet suhteellisen hedelmälliseen maahan jo ennen ken-
raali Charles de Gaullen valtaannousua alkukesällä 1958, ko-
kivat ne todellisen "kukoistuksen" vasta tämän viidennen ta-
savallan arvovaltaisen .presidentin ja liittotasavaltaa jo
vuodeåta 1949 johtaneen liittokansleri Konrad Adenauerin yh-
teisenä johtajakautena vuosina 1958-1963. Koska kumpikin
nautti suurta arvovaltaa, onnistuivat he keskinäisellä ystä-
vyydellään symbolisesti ikäänkuin sinetöimään maidensa väli-
sen sovinnon. Ranskan vastarintaa sodan aikana johtaneen de
Gaullen myönteinen asennoituminen Saksaan tuli aluksi kuiten-
kin yllätyksenä, joka paljastui miesten ensimmäisen tapaami-
sen yhteydessä kenraalin kotona Colombeyssä syyskuussa 1958.

Tutkielmani kohdistuu de Gaullen ja Adenauerin väliseen ystä-
vyyteen ja sen saamiin ilmenemismuotoihin. Adenauer pystyi
luottamaan de Gaullen lujuuteen Berliinin kriisin yhteydessä.
ja antoi puolestaan oman tukensa tämän hankkeelle Euroopan
poliittisen liiton luomiseksi. Heidän yhteistoimintansa hui-
pentui tammikuussa 1963 solmittuun ranskalais-saksalaiseen
ystävyys- ja yhteistyösopimukseen. Ongelmia heidän välilleen
synnytti lähinnä suhtautuminen NATOon ja Yhdysvaltoihin. Ky-
syn, missä määrin Adenauerin ja de Gaullen välinen henkilö-
kohtainen ystävyys oli syy, missä määrin taas seuraus tuon
ajan maailmanpoliittisen tilanteen sanelemien intressien yh-
teensopivuudesta. Aihetta tutkittuani olen päätynyt siihen
tulokseen, että vaikka ranskalainen ja saksalainen selvästi
hyötyivät toisistaan, yhdisti heitä myös samansuuntainen elä-
mänkatsomus samoin kuin aito keskinäinen kunnioitus ja ystä-
vyys. Pitkällä jatkum011a heidän yhteisiä vuosiaan on pidet-
tävä melko poikkeuksellisina Ranskan ja Saksan välisessä his,
toriassa.

Lähteinäni olen käyttänyt de Gaullen ja Adenauerin puheita
ja heidän laatimiaan muistelmia samoin kuin yleistä kirjal-
lisuutta ja muiden aikalaisten muistelmia.

Avainsanat — Nyckelord — Keywords 	 .
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Yhteiskuntahistorian
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laitos
. Tekijä — Författare — Author

Tiittula, Markus
Työn nimi — Arbetets titel — Tide

Irlannin valinta - puolueettomuus toisessa maailmansodassa 1939-1945
Oppiaine — Läroämne — Subject

Poliittinen historia
Työn laji — Arbetets art — Level Aika — Datum — Month and year Sivumäärä — Sidoantal— Number of pages

pro gradu marraskuu 1997 72 s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa on tarkasteltu Irlannin ja Englannin välisiä suhteita toisen maailmansodan aikana.
Erityisesti on keskitytty pohtimaan Irlannin puolueettomuuspolitiikan taustoja ja seurauksia.
Irlannin sodan alussa tekemä valinta yllätti ainakin osittain englantilaiset. Valinta vaikeutti
Englannin ja myöhemmin muiden Saksaa vastaan taistelleiden maiden sotaponnisteluja, ja
aiheutti kitkaa Englannin ja Irlannin suhteissa. Tutkimus selvittää maiden suhteiden kelaittymistä •
sodan aikana ja niitä keinoja, joilla Englanti koetti saada Irlannin mukaan sotaan liittoutuneiden
puolelle.

Englannin ja Irlannin suhteisiin kuuluu oleellisena osana kysymys Pohjois-Irlannin asemasta.
Tätä kysymystä ei ole ainakaan vuoteen 1997 mennessä kyetty ratkaisemaan. Toisen
maailmansodan aikana Englanti tarjosi Irlannille jopa Pohjois-Irlannin palauttamista viimeisenä
keinonaan saadakseen keinoja Saksan uhan patoamiselle. Tutkimuksessa käsitellään myös tätä
ehdotusta, sen syntyä, kehittymistä ja kariutumista.

Tuloksena todetaan, että Irlannin harjoittama puolueettomuuspolitiikka oli sen kannalta lopulta
hyvin järkevä ja hyödyllinen valinta. Se säästyi sodan kauhuilta verraten hyvin ja säilytti
itsenäisyytensä, jopa lisäsi sitä. Irlanti teki valintansa alun perin lähinnä näpäytyksenä ja
itsenäisyyden osoituksena englantilaisille. Maiden pitkä yhteinen historia, jossa irlantilaiset ovat
aina olleet alamaisen osassa ruokki tämän kaltaisen demonstraation halua. Sodan edetessä tarve
näyttää naapurivaltiolle ei enää olisi riittänyt puolueettomuuden motiiviksi, mutta kurssia
haluttu muuttaa.

ei enää

Irlannin politiikka oli sodan aikana täysin yhden miehen käsissä. Entinen IRA-komentaja Eamon
DeValera toimi pääministerinä koko sodan ajan. Hän ei luottanut englantilaisiin, eivätkä nämä
häneen. Tulehtuneet henkilösuhteet Winston Churchillin ja DeValeran välillä näyttelivät
ratkaisevaa osaa sodan aikaisissa kiistoissa. Maiden suhteiden säröt ja samalla Irlannin
puolueettomuuspolitiikan järkähtämättömyys oli siis monien syiden summa. Irlannin lipeämistä
Hitlerin vastaisesta rivistä paheksuttiin laajalti ja sen motiiveja ei oikein ymmärretty. Muita
vaihtoehtoja ei kuitenkaan juuri ollut, sillä Irlanti ei ollut valmis taistelemaan Englannin rinnalla.

Tutkimus pohjautuu pääasiassa Ison-Britannian kansallisarkiston Public Record Officen
asiakirjoihin sekä tutkimuskirjallisuuteen.

Avainsanat — Nyckelord — Keywords
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Laitos - Institution - Department

Sosiaalipolitiikanlaitos

Tekijä - Författare - Author

Ahlgren-Leinvuo, Hanna

Työn nimi - Arbetets titel - Title

-Kansalaisuuden koulu - - paikallisdemokratiakokeilu Or9amento Participativo. Osallistuva budjetointi
menetelmänä modernin ja demokraattisen kaupungin luomisessa Porto Alegressa, Brasiliassa 1989 -
1997.

- Oppiaine - Läroämne - Subject

sosiaalipolitiikka

Työn laji - Arbetets art - Level

pro gradu

Aika - Datumn - Month and year

lokakuu 1997

Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

107

Tiivistelmä - Referat - Abstract

Tämä tutkimus tarkastelee kansalaiskeskeiStä kaupunkisuunnittelu- ja kaupunginhallintostrategiaa
brasilialaisen paikallisdemokratiakokeilun pohjalta. Kansalaisyhteiskuntateoreettisen näkökulman sekä
muutamien portoalegrelaisten kokeilusta antamien arvioiden avulla on selvitetty ensinnäkin, mistä
Porto Alegren paikallisdemokratiakokeilussa on kysymys. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli pohtia
kokeilun tulevaisuutta esittelemällä kokeilun yhteiskunnalliseen kontekstiin ja kansalaiskeskeisiin
menetelmiin yleisemmin liittyviä ongelmia.

Kansalaisyhteiskuntateoreettisessa tarkastelussa keskeiseen asemaan nousee kansalaisuus -käsitteen
kehittyminen teollisen yhteiskunnan passiivisesta kansalaisuudesta jälkiteollisen yhteiskunnan aktiivi-
seen kansalaisuuteen. Samaan prosessiin liittyy myös edustuksellisen ja liberaalin demokratian kohtaa-
mat ongelmat, joiden ratkaisemiseksi uusvasemmistolaiset ryhmittymät ovat ehdottaneet osallistuvan
demokratiaa. Osallistuva demokratia toimii teoreettisena tarkastelumallina, jonka puitteissa myös Porto
Alegren paikallisdemokratiakokeilua arvioidaan. Osallistuvan demokratian sisäistä logiikkaa verrataan
mm. Rousseaun yhteishyvän -periaatteeseen.

Brasilian konteksti osoittautui ongelmalliseksi teoreettisen osallistuvan demokratian mallin kannalta.
Ensinnäkin paternalistinen yhteiskuntarakenne on luonut oman leimansa brasilialaiseen yhteiskuntaan
aina siirtomaa-ajoista alkaen. Myös 1930-40 -lukujen populistisen politiikan aikana kansalaisten poliit-
tista osallistumista kontrolloitiin tiukasti. Lisäksi on muistettava sotilasdiktatuurin aika, jolloin kansa-
laiset syrjäytettiin täydellisesti yhteiskuntapolitiikan kentältä. Porto Alegren paikallisdemokratiakokei-
lua sekä sen taustalla olevaa työväenpuoluetta. PT:tä, arvioitaessa on hyvä pohtia sitä, minkälaisia
toimijoita kansalaisyhteiskunnan kentällä on sekä tarkastella, minkälaista näiden toimijoiden poliitti-
nen toiminta on ja mitkä ovat sen motiivit.

Tutkimuksen tuloksena saatiin selvitettyä. mitä -kansalaisuuden kouluksi- kutsuttu OP (0r9amento
Participativo) pitää sisällään: miten se toimii ja mikä tekee siitä kansalaisuuden koulun. Porto Alegren
OP (Or9amento Participativo) on merkittävä paikallisdemokratiakokeilu. Sen tulevaisuutta horjuttavat
kuitenkin monet sisäiset ja ulkoiset tekijät. Kokeilun sisältä ongelmia aiheuttaa ensinnäkin PT -
puolueen kehittyminen, sen vallan kasvaminen ja toiminnan motiivit. Toiseksi on muistettava, että
Porto Alegre on miljoonakaupunki, jonka ongelmat eivät ratkea ainoastaan poliittisen osallistumisen
myötä. Ja paljon riippuu luonnollisesti portoalegrelaisten asenteista: kuinka pitkään poliittinen osallis-
tuminen vetää puoleensa, entä kuinka pitkään kollektiivisuus jaksaa innostaa? Ulkopäin kokeiluun
vaikuttavat brasilialaisen yhteiskunnan epävakaus sekä globaaliin poliittiseen järjestelmään liittyvät
seikat. Vaikutusta on myös katolisella kirkolla. Porto Alegren paikallisdemokratiakokeilun tulevaisuu-
den kannalta on ensinnäkin tärkeää ymmärtää sitä yhteiskunnallista kontekstia, jossa kokeilu tapahtuu,
ja toisaalta kansalaiskeskeisten hallintostrategioiden teoreettisia ongelmia.

Avainsanat - Nyckelord - Keywords

kansalainen, kansalaisyhteiskunta, poliittinen osallistuminen, osallistuva demokratia

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Muita tietoja - Övriga uppgifier - Additional information



HELSINGIN YLIOPISTO — HELSINGFORS UNIVERSIIET — UNIVERSITY OF HELSINKI

Tiedekunta/Osasto — Fakultet/Sektion — Faculty

Valtiotieteellinen tiedekunta
Laitos — Institution — Dep

Sosiaalipolitiikani
ent

laitos
Tekijä — Författare — Author

Antila, Juha
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Työn uudelleenjakaminen . a pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus
Oppiaine — Läroämne — Subject

sosiaalipolitiikka
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu
Aika — Datum — Month and year

syyskuu 1997
Sivumäärä — Sidoantal— N
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ber of pages

et)
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Suomalaista työelämää on kohdannut sekä määrällinen että laadullinen muutos 1990 -luvulla. Työssä
käy aiempaa harvempi ja ne jotka käyvät, tekevät entistä enemmän työtä. Samaan aikaan suuri
joukko työikäisestä väestöstä on syrjäytynyt sekä työelämästä että tulevaisuuden näköaL.oista. Tästä
on seurauksena polarisoitumisen voimistuminen yhteiskunnassa. Esping-Andersenin m4kaan
pohjoismaisen hyvinvointivaltion yhtenä tunnuspiirteenä on ollut yksilöiden kattava osallistuminen
yhteiskunnan toimintoihin. Käytännössä tämä on tarkoittanut täystyöllisyyttä tai ainakija korkeaa
työllisyysastetta. Perusajatuksena on ollut, että kaikki osallistuvat, kaikki ovat sosiaali olitiikan
kohteena ja kaikki kokevat velvollisuudekseen maksaa. Tästä on ollut seurauksena, tai se on
mandollistanut, tasa-arvoisen ja solidaarisen yhteiskunnan. Suurtyöttömyyden seuraukena sekä tasa-
arvo että solidaarisuus, kuten koko pohjoismainen hyvinvointivaltio erityisenä
hyvinvointikapitalistisena mallina, on vaikeuksissa. Mishran ja Kososen mukaan pohjoismainen
hyvinvointivaltio ei voi säilyä, mikäli korkea työttömyysaste jää pysyväksi ilmiöksi. Vam
kohtuullisen tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on mandollista harjoittaa universaalia sosi4alipolitiikkaa.

Työn uudelleenjakaminen on yksi mandollisuus tavoitella tasa-arvoa ja purkaa työssäol vien ja
työttömien välisiä jännitteitä. Laajamittainen työn uudelleenjakaminen merkitsisi vajaa
täystyöllisyyttä eli olemassaolevan työn varannon nykyistä tasaisempaa jakautumista. 	 yön
uudelleenjakamiselle on olemassa lukuisia erilaisia variaatioita. Tässä tutkimuksessa 	 alyysi
fokusoituu niin sanottuun "Århusin malliin", jossa kolme työntekijää jakaa työnsä yhde työttömän
kanssa. Jokaiselle tulee tämän seurauksena kolme työviikkoa/kuukausi.

Tutkimuksessa on analysoitu 50 vuotiaiden ja sitä vanhempien työssä olevien työntekij , iden
asennoitumista työn uudelleenjakamiseen Århusin mallin mukaisesti. Tutkimuksen koh eryhmänä
olevat ikääntyneet edustavat sosioekonomiselta asemaltaan työväenluokkaa ja alempaa' eskiluokkaa.
Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen Survey -tutkimus. Tätä tutkimusta varten 1 	 ittu
kyselylomake lähetettiin yhteensä 900:11e Liikealan ammattiliiton, Teknisten liiton ja
Pankkitoimihenkilöliiton jäsenelle. Vastauksia palautui 639 eli vastausprosentti oli 71. 	 utkimuksen
perusteella ikääntyneiden preferenssinä on normaalityöaika, mutta ikääntyneet ovat va 	 iita
tekemään normaalityöajan mukaisia työpäiviä lukumääräisesti nykyistä vähemmän. Tö sin sanoen:
Århusin mallin mukainen kuukausittainen vapaaviikko näyttää olevan kiinnostusta her.ttävä
vaihtoehto. Noin 60 % tutkimuksen kohderyhmästä on periaatteessa valmis työn uudeli-enjakamiseen
Århusin mallin mukaisesti. Ehtoina on, että tulot eivät saa laskea 25 % vaan vähemm. i , oma
työsuhde ei saa vaarantaa ja yrityksen on rekrytoitava lisää työvoimaa. Tämän tutkim	 sen
perusteella yli puolet ikääntyneistä on valmiita solidaarisesti jakamaan töitään ja laske 	 aan tulojaan,
mikäli sillä on positiivisia työllisyysvaikutuksia.

•
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Työn nimi — Arbetets titel
Tietoyhteiskunnan kansalaisuus? Etnisyys ja nationalismi Suomen ja Turkin tietoyhteiskuntastrategioissa
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pro gradu huhtikuu 1998 77 s. + 4 s.
Tiivistelmä — Referat

Tutkielmassa on tarkasteltu tietoyhteiskuntaa ja sen vaikutuksia kansallisen identiteetin
rakentamiseen, esimerkkeinä Suomen ja Turkin tietoyhteiskuntastrategiat. Lähtökohtana on
tietoyhteiskunta, sen keskenään ristiriitaisetkin määrittelyt ja tavoitteet sekä eräiden
kansallisten ja kansainvälisten arvojen liittyminen näihin. Pohdin mm. globalisaatiota ja
glokalisaatiota.

Etnisyyden käsitteen selventämiseksi pyrin määrittelemään tarkemmin myös nationalismiin
ja rasismiin liittyviä käsitteitä (mm. kansa ja kansakunta sekä erilaiset vähemmistön
määrittelyt).

Liitteenä on lyhyt kuvaus Turkin viime vuosikymmenten poliittisesta kehityksestä, sillä se
antaa taustaa eräille johtopäätöksille.

Sekä tietoyhteiskunta että varsinkin sen vaikutukset etnisen ja kansallisen identiteetin
määrittelyyn ovat siinä määrin uusia tutkimuskohteita, että empiirinen aineisto koostuu
Suomen ja Turkin tietoyhteiskuntastrategioiden vertailusta.

Tutkimusta on suunnannut ajatus, että tietoyhteiskuntaa nyt hahmoteltaessa olisi
mandollista vaikuttaa sen suuntautumiseen niin, että myös yhä lukuisammat etniset
vähemmistöt otettaisiin siinä huomioon ja ne pystyisivät hyödyntämään tietoyhteiskunnan
mandollisuuksia.

Tuloksena esitän mm. oman määritelmäni tietoyhteiskunnasta. Tietoyhteiskunnan
vaikutuksesta etnisyyteen päädyn oletukseen, että kehittyneessä eli "syvässä"
tietoyhteiskunnassa kuten Suomi etnisten vähemmistöjen asema ei itsestään parane, ellei
siihen ruveta kiinnittämään huomiota. Sen sijaan "pinnallisessa" kehitysvaiheessa olevassa
Turkissa tietoyhteiskuntakehitys saattaa jopa parantaa etnisten vähemmistöjen asemaa.

Myöhempi tutkimus voi selvittää, millaiseksi kehitys tässä suhteessa muodostuu, ja miten
kansalaisuus tietoyhteiskuntakehityksen edetessä rakentuu. Kuitenkin mandollisimman pian
tulisi jo aloittaa keskustelu myös tietoyhteiskunnan kulttuurista vaikutuksista, sillä
tietoyhteiskunta ei, kuten tutkielmassani totean, synny itsestään, vaan se tehdään - niin
kehittyneissä kuin nk. kehitysmaissakin.

Lähteitä olen käyttänyt runsaasti. Englanninkieliset lähteet joita siteeraan, olen suomentanut
itse.
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Tutkielman aiheena on Singaporen asuntopoliittinen järjestelmä. Tutkimusongelmana on
asuntojärjestelmän taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset näkökohdat yhteiskunnan ja yksilön
kannalta. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kodinomistamisen edistämistä ja sen perusteluja
osana asuntopolitiikkaa. Keskeisiä käsitteitä ovat kodinomistajan taloudellinen asema, poliittinen
valta ja vakaus sekä kodinomistajan itsenäisyys ja status. Tutkielmassa käsitellään myös
asuntopolitiikan ja arvomaailman välistä yhteyttä sekä asuntopoliittisia lehtikirjoituksia.

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa teoriapohjana on käytetty lähinnä länsimaisia tutkimuksia
kodinomistamisesta. Teorian kannalta keskeisimmät tutkimukset ovat Peter Saundersin (1990)
tutkimus kodinomistajista Isossa-Britanniassa sekä Edelin Sclarin ja Lurian (1984) tutkimus
amerikkalaisesta esikaupungistumiskehityksestä ja sosiaalisesta liikkuvuudesta. Asuntojärjestelmän
kuvailussa lähteinä on käytetty Singaporessa tehtyjä empiirisiä tutkimuksia maan
asuntojärjestelmästä. Lisäksi lähdeaineistona on käytetty singaporelaisen aamulehden The
Timesin artikkeleita, joista näkyy se retoriikka, jota julkinen valta käyttää perustellessaan
asuntopoliittisia ratkaisuja.

Singaporen yhteiskunnallinen tilanne oli 1960-luvulle tultaessa huono. Slummit, köyhyys,
väestöpaine ja eri etnisten ryhmien väliset jännitteet nähtiin esteinä maan vakaalle taloudelliselle
yhteiskunnalliselle kehitykselle. Yhtenä ratkaisuna pidettiin kansalaisten asuinolosuhteickn
parantamista. Vuonna 1960 perustettiin Housing and Development Board (HDB) ralcennOttamaan
tarjoamaan asuntoja alemmille tuloryhmille. Tänä päivänä järjestelmän piirissä on lähes 90
väestöstä ja heistä yli 80 % omistaa asuntonsa. Itseasiassa kyse on 99 vuoden asuntokohtaisesta
asumisoikeudesta. Asuntojärjestelmän erikoisuus on se, että kodinomistamisen kasvu on
nopeaa julkisen vallan poliittisen ja taloudellisen tuen ansiosta.

Tutkielmassa tarkastellaan lyhyesti Singaporen historiaa ja yhteiskuntajärjestelmää, mikä
perspektiiviä ymmärtää hallituksen asuntopoliittisia ratkaisuja. Aineiston perusteella on tehty
johtopäätöksiä asuntojärjestelmän ja kodinomistamisen piirteistä Singaporessa ja vertailu)
esitettyyn länsimaiseen teoriaan. Tuloksena todetaan, että Singaporen hallituksen voidaan
harjoittavan sosiaalista ohjailua asukkaisiin nähden asuntopolitiikan avulla. Merkittävät ristiriidat
löytyvät tästä asetelmasta. Yhtenä kodinomistamispolitiikan ristiriitana pidetään sitä, että
elintasoa parantamalla vahvistanut arvoja, esimerkiksi individualismia, joita se asuntopoliittisten
toimenpiteiden avulla haluaa ehkäistä. Toinen merkittävä ristiriita on länsimaisissa tutkimuksissa
kodinomistamiseen liitetyn itsenäisyyden ja Singaporessa näkyvän sosiaalisen ohjailun välillä.
Singaporelainen HDB-kodinomistaja ei ole samalla tavalla itsenäinen kuin länsimaalainen
kodinomistaja, sillä häntä sitovat erilaiset säännöt ja asuinympäristö.
Tulevaisuuden ongelmana nähdään HDB:n aseman mandollinen heikentyminen ja HDB-asukkaiden
välisen harmonian murtuminen taloudellisen kasvun hidastuessa.
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Tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulussa tehtyjä uudistuksia ja peruskouluun ehdotettuja
ostopalveluja.	 Tutkimuksen	 viitekehyksenä	 on	 hyvinvointivaltioiden	 uudelleen-
muotoutuminen ja ns. puolittaismarkkinoiden syntyminen. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on hallinnon rakenteita haluttu keventää ja viedä valtaa lähemmäs ruohonjuuritasoa.
90-luvun laman myötä myös erilaiset markkinaistamisen muodot ja uudet tavat tuottaa hy-
vinvointipalveluja ovat tulleet Suomeen. Tutkimuksessa eritellään puolittaismarkkinoiden
erilaisia merkityksiä ja pohditaan yleisesti erilaisia puolittaismarkkinaistamiskehitykseen
liittyviä mandollisuuksia ja	 uhkia.	 Peruskoulun alueella ei varsinaisesta puolittais-
markkinaistamisesta voida vielä puhua, mutta uudistusten tavoitteet ovat olleet samoja,
joihin puolittaismarkkinauudistuksillakin tähdäffin. Tehokkuutta on haluttu parantaa ja
lisätä valinnanvapautta. Toisaalta myöskään tasa-arvon tavoitteesta ei ole haluttu tinkiä.

Tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulussa jo tehtyjä uudistuksia, valtionosuusuudistusta,
opetussuunnitelmauudistusta 	 sekä	 arviointia,	 käyttäen	 aineistona	 opetushallinnon
asiantuntijoiden	 haastatteluja	 sekä	 aiheeseen	 liittyvää	 kirjallisuutta.	 Koulutuksen
lainsäädännön	 kokonaisuudistuksen	 komiteamietinnössä	 ehdotettuja	 perusopetuksen
ostopalveluja tarkastellaan mietintöön saatujen sidosryhmälausuntojen avulla.

Tutkimuksen tuloksena todetaan, että peruskoulussa jo tehdyt uudistukset ovat tavoitelleet
tehokkuuden ja	 valinnanvapauden	 lisäämistä jossain	 määrin tasa-arvon tavoitteen
kustannuksella. Poliittisten taistelujen jälkeen aikaansaadusta yhtenäiskouluperiaatteesta ei
ole kuitenkaan haluttu luopua ja siten varsinaisen markkinaistamisen sijaan peruskoulussa
on toteutettu uudistukset esimerkiksi delegoimalla valtaa kunnille ja lisäämällä koulujen
autonomiaa. Kun varsinainen puolittaismarkkinaistaminen ostopalvelujen muodossa tuli
komiteamietinnössä esille, ei siihen oltu valmiita, koska se olisi merkinnyt kovien
`markkinavoimien' tulemista alueelle, jossa tasa-arvon tavoite on perinteisesti ollut
tärkeintä. Tutkimus myös osoittaa, että ostopalvelut olisivat saattaneet aiheuttaa tasa-arvon
toteutumiselle suuremman vaaran kuin jo tehdyt uudistukset ovat aiheuttaneet. Kuntien
taloudellinen andinko olisi saattanut houkuttaa ostopalvelujen käyttämiseen säästökeinona.
Lisäksi ostopalvelut olisivat edellyttäneet toimivaa arviointijärjestelmää, jota vielä ei ole.

Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä tutkimuksessa on käytetty teoksia Quasi-Markets and
Social Policy (Le Grand, Julian & Bartlett, Will 1993), Quasi-Markets in the Welfare State
(Bartlett, Will & Propper, Carol & Wilson, Deporah & Le grand, Julian 1994) sekä KM
1996:4. Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus. Komiteamietintö.
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Yrityksen henkilöstö käsitetään yhä selkeämmin yhdeksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista ja siihen liittyvää
tietoa halutaan seurata yhä tarkemmin ja monipuolisemmin. Henkilöstövoimavararaportoinnin kehittymisen myötä
ns. henkilöstötilinpäätöksistä on Suomessa keskusteltu aivan viime vuosina vilkkaasti ja henkilöstötilinpäätöksen
julkaisseet yritykset ja organisaatiot ovat olleet julkisuudessa runsaasti esillä. Henkilöstövoimavararaportoinnin
suurimmat puutteet ja ongelmakohdat liittyvät tällä hetkellä henkilöstön osaamisen kehittymisen seuraamiseen.

Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin kirjallisuusselvityksen avulla, miten yritys voi tehostaa liike-
toimintaansa tunnistamalla ja kehittämällä strategiasta johdettua ydinosaamistaan. Keskeisten ydinosaamisteo-
reettisten käsitteiden esittelyn lisäksi teoriaosuudessa operationalisoitiin ydinosaamiskäsite. Tutkielman teoria- ja
empiriaosuus sidottiin toisiinsa kolmen käytännön yritysesimerkin avulla, joiden tiedot kerättiin teemahaastatteluin.

Tutkielman empiriaosuudessa sovellettiin ydinosaamisteoreettisia periaatteita käytännön henkilöstön kehittämis-
työssä. Tavoitteena oli pilottiprojektin mittakaavassa luoda periaatteet henkilöstön osaamisen
kehittämismenetelmälle ja edelleen tutkia toteutetun kompetenssikehitystyön merkitystä henkilöstön strategisen
voimavarajohtamisen, yrityskäytäntöjen ja yksilöiden kannalta. Tutkielman toteuttamiseen kuuluivat siten mm.
kompetenssikehitystyön pilottiprojektin ohjeiden laatiminen, henkilöstön osaamisen mittausajankohdan
lähtötilanteen selvittäminen ja yksilötasoinen osaamisen mittaamisen työkalun kehittäminen. Osaamisen
mittausajankohdaksi valittiin vuosittainen esimiehen ja alaisen välinen tulos- ja kehityskeskustelu.

Kompetenssikehitystyön kuvaamisessa käytettiin analyyttisen työnkuvauksen menetelmää. Kompetnssikehitys-
työn pilottiprojektiin osallistuneita haastateltiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen tai teemahaastattelun avul-
la, jolloin pääasiallisena tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön kokemuksia toteutetusta yksilötason osaamisen mää-
rittelystä ja mittaamisesta sekä kerätä aiheeseen liittyviä kehitysehdotuksia. Tutkielmassa tarkasteltiin myös erään
henkilötietojärjestelmän osaamisen hallintamoduulin suomia mandollisuuksia henkilöstön osaamisen
kehittämisessä.

Tutkielman asiantuntijaorganisaation pilottiprojektin osaamisen luokittelu perustui tuotealue- tai työryhmätasoisiin
osaamisalueisiin. Toteutetun kehitystoimen todettiin tukevan kokonaisuudessaan henkilöstön strategista johta-
mista, esimiestyötä ja henkilöiden ammatillisen osaamisen kehittymistä. Kompetenssikehitystyöhö0 suhtauduttiin
yleensä myönteisesti ja esimiesten todettiin kokeneen sen asiantuntijoita hyödyllisempänä. Tutkielrriassa havaittiin,
että kompetenssikehitystyön onnistuminen edellyttää ylimmän johdon tukea, periaatteiltaan yksinkertaisen ja
toimintaa vastaavan osaamisalueluettelon laatimista, selkeää toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden esittelyä sekä
erillisten osaamisalueiden tason karkeaa arvioimista muutamaportaisen asteikon avulla. Myös esim estaidoilla
katsottiin olevan huomattava merkitys kehitystoimen onnistumisen kannalta. Kompetenssikehitystyön todettiin
vaikuttavan organisaatiokäytäntöihin usealla eri tavalla ja toimeenpanevan käytännön tasolla yrityksen jo
tunnustamat arvot, mutta sillä ei havaittu olevan välittömiä vaikutuksia organisaation syväkulttuuriin.

Tutkielmassa todettiin, että kornoetenssikehit ystvö merkitsee yksilöiden ia strateaisen henkilöstövoimavaraiohta-
misen kannalta henkilöstön systemaattisen kehittämismenetelmän hyväksymistä ja käyttöönottamis a. Toteutetun
kehittämistoimen merkittävimmät vaikutukset pelkistettiin kolmeen. Ensinnäkin, henkilökohtaisen osaamisprofiilin ja
kehityssuunnitelman avulla voidaan tunnistaa yksilötasoinen osaamisvaje ja yliosaaminen sekä tukea yksilöiden
ammatillista kehittymistä. Toiseksi, henkilötietojärjestelmän osaamisen kehitysmoduulin avulla hallitaan osaami-
seen ja osaamisprofiileihin liittyvää tieto yhä tehokkaammin, jolloin organisaation avainhenkilöiden,Mittisen osaa-
misen ja muiden osaajien tunnistaminen helpottuu. Kolmanneksi, kompetenssikehitystyöllä synnytelään organisaa-
tioon strategian viestintäkanava, jonka uskottavuus ja hyödynnettävyys ovat sidoksissa kompetens5 ikehitystyön
perusratkaisuihin ja syntyneeseen ilmapiiriin. Tutkielmassa todettiin lisäksi, että kehitellyn yksilötasn osaamisen
mittaamismenetelmällä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää parhaimmillaan henkilöstön tilaa ja sen muutoksia
kuvaavissa ns. henkilöstöraporteissa. 
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Tiivistelmä pro gradu -tutkielmaan "Hullut ruttaajat" -nuorten liikennekerho

yhteisöllisyyden iimentymänä

Tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena eräästä nuorten miesten

ryhmästä, joiden elämässä autoilla ja moottoriurheilulla on keskeinen merkitys.

Aineistona on kandeksan nuoren haastattelut. Haastattelut on suoritettu teemahaas-

tattelumenetelmää käyttäen. Perusjoukkona on 11 nuorta, joista harkinnanvaraisella

otannalla on haastateltu kandeksaa, iältään 20 - 25-vuotiasta nuorta miestä.

Tutkimusote on etnografinen.

Tutkimuskohteena on keskisuomalaisen maalaispitäjän nuorisotalon yhteydessä,

vuodesta 1987 lähtien toiminut liikennekerho. Haastateltujen nuorten jäsenyys

kerhossa vaihtelee 1 - 8-vuoteen. Liikennekerhon toiminnassa yhdistyvät vapaaehtois-

työnä tapahtuva, liikenneturvallisuutta ja turvavyön käytön tarpeellisuutta demonstroiva

esittelyhanke ja nuorten moottorihallitoiminta. Kunta on luovuttanut tallin nuorten

käyttöön korvausta vastaan kerholaisten omien autojen korjailua ja "virittelyä" varten.

Tutkimusongelmaksi muotoutui lopulta kysymys, mikä saa haastatellut nuoret

kuulumaan liikennekerhoon ja tekemään vapaaehtoistyönä tapahtuvaa "turvahyrrän"

esittelyä. Aiheena on siis nuorten motiivit toimia aineistona olevan liikennekerhon

sisällöltään kandessa erityyppisessä toimintamuodossa.

Tutkielman viitekehystä on valotettu aikaisemman nuorisotutkimuksen avulla siten, että

tekijä esittää ensinnäkin lyhyen yleiskatsauksen varhaisempiin nuorten ryhmiä

käsitteleviin tutkimuksiin ja lisäksi käy läpi nuorten vapaaehtoistyötä ja työpajatoimin-

taa käsitteleviä tutkimuksia.

Tutkielman analyysivaiheessa aineisto on tiivistetty koskemaan maaseudulla asuvia,

"motorisoituneita" nuoria, nuorten tekemää vapaaehtoistyötä ja siinä vallitsevia asen-

teita, sekä moottorihalleja nuorten miesten "autot ja minä" -projektin toteutusareenana.

Loppupäätelmänä tekijä esittää tutkimuskohteena olevan nuorten ryhmän olevan

esimerkkinä myöhäismodernissa ajassa esiintyvästä "kevyen" yhteisöllisyyden

ilmentymästä.
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Tutkielmassa on tarkasteltu Vuosaaren uusia asuntoalueita, Meri-Rastilaa ja Kallahtea sekä n.'•
tapahtunutta poismuuttoa. Tutkimuksessa on myös kartoitettu asukkaiden Vuosaaren uus
tapahtuneen muuton syitä. Alueiden korkeasta vuokra-asuntokannasta johtuen selvitettiin myös
gin vuokra-asunnon jakotoimintaa. Meri-Rastilan ja Kallanden väestöllisiä ja rakenteellis
tarkasteltiin asukkaiden erilaistumista ilmentävien piirteiden kautta. Lisäksi tutkittiin näide #
vaikutusta alueelliseen erilaistumiseen. Erilaistumistekijöitä, jotka ovat usein johtamassa as
segregoitumiseen. Kyselyllä selvitettiin asukkaiden kokemuksia asuntoalueista. Samalla hei
niitä alueellisia piirteitä, joilla on ollut merkitystä ja vaikutusta sieltä tapahtuneeseen poistu

Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostaa Meri-Rastilasta ja Kallandesta vuonna 1
poismuuttaneille asukkaille suoritettu asukaskysely. Vastaajien otos suoritettiin väestörekis
sesta ja se lähetettiin 400:11e alueilta poismuuttaneelle asukkaalle. Kyselyyn vastasi 23 '
Asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä tarkennettiin kyselyssä kandeksalla avovastausky- k
Lisäksi suoritettiin kuusi haastattelua.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on tässä tutkielmassa asuinalueiden erilaistumiseen
teoriat. Tutkimukselle on antanut suuntaa näiden tarkastelu, suhteutettuna alueellisiin erilaistumista
vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksen kohteena olevien asuinalueiden segregaatiokehitystä tarkastellaan
erityisesti Rådbergin esittämän asuinalueiden leimaantumiskierteen kautta. Sergegaatioteorioiden
erilaistumistekijöiden lisäksi tarkastellaan arvojen vaikutusta asumiseen, elämäntyylien
yksilön asumisen valinnoissa ja muuttojen merkitystä ihmisen elämässä.

Tutkimuksessa löydettiin Meri-Rastilasta ja Kallandesta piirteitä, joiden voidaan katsoa tulevaisuudessa
segregoittavan alueita. Vuosaaren uudet asuinalueet ovat hyvin vuokratalovaltaisia. Alueista
Rastilassa on keskimääräistä runsaampi poismuutto. Alueilta muuttaa pois resursseja omaavia,
työssä olevia asukkaita. Tutkimuksessa nousi merkittävämmäksi poismuuton syyksi korkeat
tannukset. Alueiden korkeat asumiskustannukset huomioiden, tämä voi johtaa kehitykseen, että
muuttaa väestöä, jolla on mandollisuus saada yhteiskunnalta tukea asumiseensa. Jo tällä hetkellä
Rastilassa ja Kallandessa asuu keskimääräistä runsaammin toimeentulotuen saajia, työttömiä
maalaistaustaisia asukkaita. Alueet koettiin liian tiiviisti rakennetuksi, kaukana keskustasta
lähiöiksi, joissa on hankalat liikennejärjestelyt vaikeuttamassa varsinkin työmatkaliikkumista.

Vuosaaren uudet lähiöt ovat muotoutumisvaiheessa, eräänlaisella vedenjakajalla. Suunnan muuttaminen
positiiviseen suuntaan vaatii viranomaisten yhteistyötä ja oikeansuuntaisia poliittisia päätöksiä,
alueista muodostuisi tulevaisuuden sosiaalilähiöitä.
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Huhtikuu 1998

Sivumäärä — Sidoantal
119 s. + 2 liitettä
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Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää ja kuvata varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusta
ympäristöpoliittisena ohjauskeinona. Empiirisenä tutkimustehtävänä on ollut tutkia, miten lasten
päivähoidossa toteutetaan ympäristökasvatusta, mitä on ympäristökasvatustoiminta lasten päi -
vähoitoinstituution näkökulmasta, mitkä ovat lasten päivähoitotoiminnan sidosryhmät ympäristö -
kasvatuksen toteuttamisessa ja miten varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusta tulisi kehittää.

Empiirinen aineisto on kerätty postikyselyllä 35 lasten päivähoidon työntekijältä, jotka ovat
vastanneet Stakesin ja sen ympäristötietoisuuskeskukseksi nimeämän päiväkoti Linnainmaan
ympäristökasvatusta koskevaan kyselyyn. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja siinä on so -
vellettu Alasuutarin, Grönforsin ja Mäkelän näkemyksiä kvalitatiivisen tutkimuksen suorittamises-
ta

Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa on painotettu alan monitieteisyyttä. Ympä-
ristökasvatuksen tutkimuksella, joka yleensä perustuu kasvatustieteelliseen viitekehykseen, on
ollut yhteyksiä vain ympäristöetiikkaan ja ympäristöpsykologiaan.

Ympäristöpolitiikan tehtävänä on hoitaa yhteiskunnan ja ihmisen suhdetta luontoon sekä
omaan elinympäristöönsä tarkoituksena luonnon elinkyvyn ja moninaisuuden suojelu, raaka-ai-
neiden kestävä käyttö sekä ympäristöhaittojen ja -riskien poistaminen sekä pitkällä aikavälillä elä-
män mandollisuuksien monipuolinen säilyttäminen maapallolla. Ympäristöongelmien poistami-
seksi julkinen valta on kehittänyt strategioita ja ohjauskeinoja. Ympäristökasvatusta lähinnä ole-
vat strategiat ovat ennakoiva ympäristöpolitiikka ja ekologinen modernisaatio.

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen tavoitteiden lähtökohtana ovat olleet kestävän
kehityksen periaatteet ja lasten päivähoidon kasvatustavoitteet ja menetelminä lasten päivähoi-
don kasvatusmenetelmät. Ympäristökasvatus on ollut prosessimaista, kulloiseenkin tilantee-
seen sovellettavaa kasvatus- ja muutostoimintaa. Lasten päivähoitotoiminta, joka perustuu
Friedrich Fröbelin filosofiaan ja lastentarhamalliin, antaa hyvät puitteetympäristökasvatuksen to-
teuttamiselle.

Ympäristökasvatus on vaikuttanut lasten ja päivähoidon henkilöstön lisäksi lasten vanhem -
piin, työnantajaa edustaviin luottamus- ja virkamiehiin sekä muiden hallintokuntien edustajiin ja
lasten päivähoidon hankintoihin osallistuviin henkilöihin. Lisäksi sillä on arvioitu olevan merkitys-
tä lasten päivähoitoyksikön sosiaaliselle ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

Lasten ympäristökasvatuksen tavoitteista ovat korostuneet fyysisen, sosiaalisen, emotionaa-
lisen, älyllisen ja eettisen kasvatuksen osa-alueet, mutta tavoitteita on määritelty myös esteetti-
sen ja uskonnollisen kasvatuksen osa-alueille. Sisältöalueista tärkeimpiä ovat olleet lapsen luon -
tosuhteen muodostuminen ja monimuotoinen toiminta luonnossa, työkasvatus, kestävän kehi-
tyksen periaatteisiin yhdistetty toiminta sekä sosiaaliseen, rakennettuun ja kulttuuriympäristöön
tutustuminen ja niissä toimiminen. Lapset ovat kokeneet ympäristökasvatuksen luonnollisena ja
innostavana arkielämään kuuluvana toimintana. Varsinkin ne lapset, jotka ovat osallistuneet ym-
päristökasvatustoiminnan suunnitteluun aikuisten kanssa, ovat saaneet erityisesti harjaannusta
suunnitteluun, päätöksentekoon ja vastuunottamiseen.

Ympäristökasvatuksen kehittämistarpeista tärkeimmät ovat perus-, jatko- ja täydennyskoulu-
tuksen sekä tiedotus-, tutkimus- ja kansainvälisen toiminnan lisääminen ja kehittäminen. Lisäksi
taloudellisten resurssien jako tulisi arvioida uudelleen kaikkien hallinnonalojen kesken huomioi-
den kestävän kehityksen periaatteet.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa on ympäristöpolitiikan, strategioiden ja ohjauskeinojen
kuvaamisessa käytetty julkishallinnon asiakirjoja. Ympäristökasvatuksen erityispiirteiden kuvaus
perustuu Mannermaan, Botkinin ym., Paldaniuksen, Ahon. Käpylän ja Wahlströmin tutkimuksiin.
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Tutkielmassa tarkastellaan perheleiriä lastensuojelun avohuollon tukimuotona. Perheleiri
ohjelmallinen lomaviikko, jonka toteuttamisesta vastaavat sosiaalityöntekijät ja
moniammatillinen työryhmä yhdessä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahta Helsingin
sosiaaliviraston kesällä 1996 järjestämää perheleiriä.

Tutkielman tavoitteena on selvittää miten asiakkaat kokevat sosiaalityön ja virkistyksen
yhdistelmän. Sosiaalityön osuus perheleirillä toteutettiin päivittäisenä sosiaalityöntekijöiden
vetämänä vanhempainryhmänä. Tutkielmassa selvitettiin miten epämuodollinen ympäristö
vaikuttaa työntekijöiden ja asiakkaiden vuorovaikutukseen ja voidaanko perheleirillä edistää
asiakkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen syntymistä. Lisäksi tutkittiin voiko lomalla ja
perheleirillä olla elämänhallintaa edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Tutkielman empiirinen osa koottiin kolmessa vaiheessa. Ennen leiriä vanhemmilta keräxtiin
taustatietoja heidän leirille hakeutumisestaan, heidän toiveistaan ja odotuksistaan. Kirjoittajan
osallistuminen leireille kuului tutkielman toteuttamiseen. Empirian tärkein osa on puoli
leirien jälkeen tehdyt teemahaastattelut. Haastatteluihin osallistui 18 vanhempaa.

Osallistujien suurin lomatoive liittyi oman perheen, lasten ja aikuisten keskinäisen yhteen-
kuuluvuuden lisäämiseen. Vanhemmat toivoivat, että leiriviikko parantaisi perheenjäsenten
keskinäisiä välejä. Vanhemmat odottivat lomalta vaihtelua, virkistystä ja taukoa arjen huoliin.
Jotkut vanhemmista odottivat keskusteluja ja kokemusten vaihtoa muiden aikuisten kanssa.

Haastatellut vanhemmat olivat yksimielisiä siitä, että perheleirin antina on sen tuoma pfristys
loma arjesta. Muutamat vanhemmat olivat arvostaneet mandollisuutta keskustella ryhmissä
erilaisista ongelmista. Osa vanhemmista koki vanhempainryhmän andistavana ja olisi toivonut
sen toteuttamista vapaamuotoisempana. Nämäkin vanhemmat kokivat vertaisryhmän tut3n
positiivisena eivätkä kokonaan poistaisi vanhempainryhmää. Yhteistyö sosiaalityöntekijöiden
kanssa oli vapaamuotoisessa ympäristössä vanhempien mielestä antoisaa ja helpottaa yhteistyötä
jatkossa. Leirin osallistujista tuli tuttavia keskenään ja ystävyyssuhteita syntyi muutamia.

Perheleirin voidaan katsoa täyttävän hyvin modernin yhteiskunnan vaatimukset sosiaalityölle.
Leirillä työntekijän on mandollisuus nähdä perheen voimavaroja ja kohdata asiakas my5nteisessä
ilmapiirissä. Perheleiri voi myös antaa asiakkaalle kokemuksen osallisuudesta ryhmään
vähentää syrjäytymistä.

Tärkeimpinä lähteinä ovat haastatteluaineisto, sekä ajankohtaiset sosiaalityön tutkimukset
julkaisut.
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Laatua - laatuun. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan teoria ja käsitteet ammattikorkeakoulun
kontekstissa.
Oppiaine — Läroirm' ne — Subject

Sosiaalipolitiikka
Työn laji — Arbetets art — Level

Pro gradu -tutkielma
Aika — Datum — Month and year

huhtikuu 1998
Sivumåärä — Sidoantal— Number of pages

107
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä muotoilemaan teoreettinen viitekehys, TQM-laatuajatteluun
tukeutuen, ammattikorkeakoulun laadunarviointikriteereiden pohjaksi. Tutkimuksen teoreettinen 	 '
osuus tukeutuu perinteisiin teollisuuspohjaisiin laatuteorioihin lähinnä Demingin, Juranin ja
Ishikawan muotoilemina. Kuvausta täydennetään uudermnilla palvelusektorin sovelluksilla.
Palvelusektorin teorioista käytetään Grönroosin, Gummessonin ja työryhmä Zeithaml, Parasuman ja
Berryn sekä Eiglier & Langeardin teorioita.

Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen tapaustutkimus, jossa keskitytään yhteen
laadunkehittämisjärjestelmään ja sen olemukseen. TQM-laatuajatteluun liittyviä arvoja ja käsitteitä
pyritään soveltamaan ammattikorkeakoulun kontekstiin. Tarkoituksena on hahmottaa viitekehys,
jonka puitteissa, jokainen oppilaitos voi muotoilla oman laatujärjestelmän. Laadun määrittelee,
kukin intressiryhmä tarpeidensa mukaisesti. Tutkimuksessa erilaisia näkökulmia on esitelty, käyttäen
hyväksi ammattikorkeakouluista tehtyjä lukuisia arviointeja.

Keskeistä TQM-ajattelussa on asiakkaiden oikeus määritellä hyvä laatu. Asiakasorientaatio saa
voimakkaan painotuksen kaikissa tarkastelluissa teorioissa. Kaikkien osallistuminen laatutyöhön
sekä organisaation sisällä että ulkopuolella on merkittävä seikka. Organisaatiokulttuuri pyritään
muuttamaan laatutyötä tukevaksi. Kaikkia toimintaprosesseja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä
ulkopuolisten tahojen kanssa.

Käsitykset siitä, soveltuuko TQM-laatuajattelu kouluympäristöön, ovat ristiriitaisia. Sovelluksista on
vasta vähän kokemuksia, mutta niiden tulokset ovat pääsäntöisesti positiivisia. Kritiikki kohdistuu
järjestelmän teollisuuspohjaiseen lähtökohtaan, joka katsotaan soveltumattomaksi
kouluympäristöön. Palvelusektorin teoriat huomioivat paremmin ihmisten välisen
vuorovaikutussuhteen. Ammatillisella koulutussektorilla, järjestelmän käyttö on perusteltua, kiinteän
työelämäyhteyden vuoksi.
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Työn nimi — Arbetets tilit — Tili*	 Työelämän	 laatu	 Helsingin	 kaupungin	 sosiaali-
viraston	 määräaikaisilla	 työntekijöillä	 -	 Hyvinvointinäkö-
kulma	 työelämän	 laadun	 tutkimiseen
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Tutkimuksessa kuvataan Helsingin sosiaaliviraston määräai-
kaisten työntekijöiden työelämän laatua hyvinvointinäkökul-
masta. Erik Allardtin ulottuvuuksien - perus-, sosiaaliset-
ja itsensä toteuttamisen tarpeiden - pohjalta kehitettyjen
mittareiden avulla.

Tutkimus on luonteeltaan kuvaileva. Tutkimuksessa verrat-an
alle kaksi vuotta ja kaksi vuotta tai sitä kauemmin nyk i-
sessä työssään olleita määräaikaisia ja vakinaisia työnt ki-
jöiden työelämän laatua sosiaalivirastossa ja Helsingin	 au-
pungin muissa virastoissa., Tutkimuksessa on käytetty Helsin-
gin kaupungin työolobarometri -95 kyselylomake aineistoa.
Kyselyyn vastanneita oli 2625 ja vastausprosentti oli 68 %.

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena oli se, että määräailai-
silla työntekijöillä ei välttämättä ole huonompi työelä :n
laatu kuin vakinaisilla työntekijöillä. 	 Perus- ja sosiaalis-
ten tarpeiden osalta sosiaalivfraston määräaikaisilla työn-
tekijöillä on parempi työelämän laatu kuin vakinaisilla
työntekijöillä. Erityisen huono työelämän laatu on vakinai-
sena yli kaksi vuotta nykyisessä työssään työskennelleillä.
Perus- ja sosiaalisten tarpeiden osalta sosiaaliviraston
määräaikaisten työntekijöiden työelämän laatu on parempaa
kuin Helsingin kaupungin muiden virastojen määräaikaisilla
työntekijöillä.	 Itsensä toteuttamisen mandollisuudet olivat
sosiaaliviraston vakinaisilla työntekijöillä paremmat kuin
määräaikaisilla työntekijöillä. Erityisesti määräaikaisena
yli kaksi vuotta työskennelleet kokivat tältä osin työelämän
laadun huonoksi. Sosiaaliviraston määräaikaisilla työnteki-
jöillä on paremmat mandollisuudet tältäkin osin toteuttaa
itseään kuin Helsingin kaupungin muiden virastojen määräai-
kaisilla työntekijöillä.

Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Erik Allardtin (1976)
hyvinvoinnin ulottuvuudet ja Timo Kolun (1991) Työelämän
laatu 1977	 -	 1990.
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Lääniuudistuksen valmisteluvaihe Lapin lääninhallituksessa-Lapin lääninhallituksen henkilöstön
kokemuksia lääniuudistuksen valmisteluvaiheesta elämänhallinnan näkökulmasta
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Syyskuu 1997 

Lapin	 lääninhallituksen
astuneen lääniuudistuksen edeltävästä

valmisteluvaihetta virkamiesten
annetaan valmisteluvaiheen

liittyvät tunteet sekä sisäiset

	

tutkimuksessa	 on	 tarkasteltu

uudistuksen synnyttämät
Tutkimuksen viitekehyksenä

elämänhallintatutkimus ja
on	 pyritty	 teemahaastettelun

vuorovaikutukseen haastateltavien

	

näkökulmasta	 haastateltavien

valmisteluvaihe enemmäkseen
epävarmuus tulevaisuudesta

on tullut yleiseksi
tulemisen	 tarve	 ja	 tarve

Tuen puute ja viraston
tunne ja	 syrjimisen

lisää vastakkaisasettelua
yksikkötasolla reviiriajattelua.

näytti uudistuksen aikana
sisäisiksi	 hallintakeinoiksi.

näyttivät
ongelmia	 ja

lääniuudistuksen	 valmisteluvaiheen
tunnetta.

Raimo Raitasalon luonnostelemaan
käsitteistöön,	 Richard

	

Antonovskyn	 ihmisen
nojataan lähinnä kotimaiseen

ja Pauli Niemelän

ymmärrettävyyden,

Sivumäärä — Sidoantal — Number of Pages

R6

	

kandentoista	 virkamiehen
valmisteluvaiheesta.

arjen näkökulmasta ja
paineille ja mitkä, erityisesti

ja ulkoiset hallintakeinot
haastateltavien

hallittavuuden ja

muutospaineet ja niistä
on stressitutkimus ja

sen lähimaastossa olevat
puolistrukturoidulla

kanssa ja sitä kautta
kokemuksia

arvioitiin uhkaa ja haittaa
on noussut keskeiseksi

hallintakeinoksi. Sosiaaliset
kuuluua	 johonkin	 olivat
kulttuuri näytti kuitenkin

pelko	 oli	 lisääntynyt.

	

työpaikalla.	 Yksilötasolla
Koko virastoa ajatellen

käynnistyneen.Torjunta ja
Puutteellinen sosiaalinen

valmisteluvaiheen paineissa
tapoja.	 Väheentyneet

aikana	 yleisesti

elämänhallintamalliin,
Lazaruksen	 yleiseen

	

koherenssin	 tunteeseen.
työelämän tutkimukseen ja
tutkimustuloksiin.

Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkimuksessa	 on	 tarkasteltu
kokemuksia 1.9.1997 voimaan
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata
nostaa esille mikä merkityssisältö
sosiaaliseen vuorovaikutukseen
nousevat	 keskeisiksi. 	 Lisäksi
valmisteluvaiheessa kokemia hallintamandollisuuksia
mielekkyyden näkökulmasta.
Tutkimuksen taustana on julkishallinnon
seurannut epävarmuus ja turvattomuus.
hyvinvointitutkimus sekä erityisesti
tutkimusmallit. 	 Tutkimuksessa
lähestymistavalla interaktiiviseen
valaisemaan	 elämänhallinnan
valmisteluvaiheesta.
Tutkimuksessa tuli esille, että
aiheuttavaksi ajaksi, jolloin eriasteinen
samoin kuin poislähtö tai sen harkitseminen
tarpeet,	 kuten	 arvostetuksi
valmisteluvaiheessa aktivoituneet.
vaikuttaneen	 siihen,	 että yksinäisyyden
Valmisteluvaihe näytti tuottaneen
koettiin luottamusongelmia ja
yhteenkuuluvuuden mureneminen
vaikenminen nousivat keskeisiksi
vuorovaikutus ja vähäiset vaikutusmandollisuudet
aktivoineen	 virastossa	 olemassaolevia
hallintamandollisuudet	 näyttivät
lisänneen henkilöstön turvattomuuden
Tutkimuksessa on tukeuduttu
joka	 pohjautuu	 Erik	 Allardtin
elämänhallintateoriaan	 ja	 Aron
Tutkimustulosten tarkastelussa
tällöin ensisijaisesti Katriina Perkka-Jortikan
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Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa siitä, minkälaisilta kotitalouksilta toimeentul • tuki-
hakemukset on hylätty, miksi ne on hylätty ja mitä toimeentulotuen hylkääminen kotitabuksille
merkitsee. Lisäksi pyrittiin muodostamaan vertailuasetelma myönteisten ja kielteisten p. ätöksen
saajien välille. Tämä tapahtui vertaamalla toimeentulotuen asiakastilastoja hylkäävän p. : töksen
saaneista poimittuun otokseen. 	 .	 .

Tutkimusaineistona oli Helsingin sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmästä poimitut 30 	 koko-
naan kielteistä toimeentulotukipäätöstä, joita analysoitiin sekä kvantitatiivisin että kvalit: tiivisin
menetelmin. Kvantitatiivisten menetelmien osalta käytettiin ristiintaulukointeja. Lisäksi : ineistoa
täydennettiin neljän toimeentulotuen sosiaalityöntekijän teemahaastatteluilla.

Asiakkaiden ongelmia kuvattiin uusköyhyyden ja keskiluokan kurjistumisen käsitteillä.	 äsitteet
pyrittiin tekemään operationalisoinnin avulla mitattavaksi. Uusköyhyys määriteltiin Kar Vähä-
taloon (1994) ja Pentti Rönkköön (1994) nojautuen asuntoveloista johtuviksi velka-onge miksi ja
yrittäjien taloudellisiksi vaikeuksiksi, jotka ovat johtaneet toimeentulotuen hakemiseen. 	 eski-
luokkaan kuuluviksi taas katsottiin J.P.Roosiin (1988) pohjautuen asiakkaat, joilla oli a atee-
minen koulutus ja joiden sosioekonominen asema oltiin sosiaalivirastossa määritelty yle 	 äksi
toimihenkilöksi.

Lisäksi hylättyjä toimeentulotukihakemuksia lähestyttiin Tom Arnkilin (1991) kuvaama 	 fordis-
min murroksen käsitteellä sekä Ulrich Beckin (1986) ja Anthony Giddensin (1991) esite lemän
refieksiivisen yhteiskunnan käsitteellä. Näiden teemojen tarkoituksena oli kuvata kansa' välis-
tyvän tietoyhteiskunnan ja fordistisen sosiaalivaltion kohtaamisessa syntyviä jännitteitä.

Yleisimmäksi toimeentulotuen hylkäyssyyksi osoittautui toimeentulotuen normiin nähd- 	 korkeat
tulot, jonka takia hylättiin 43 prosenttia hakemuksista. Toiseksi yleisimpänä syynä oliv t ei-
hyväksyttävät menot, joiden vuoksi hylättiin 24 prosenttia hakijoista. Muita hylkäyssyi • olivat
varallisuus, nostamaton opintolaina, vanhempien elatusvelvollisuuteen vetoaminen ja p utteelli-
nen hakemus. Erityisen ongelmalliseksi katsottiin toimeentulotuen hylkääminen ei-hyv. syttyjen
menojen takia, mikä asetti jotkut kotitaloudet taloudellisesti hyvin vaikeaan asemaan.

Hypoteesit uusköyhistä tai kurjistuvaan keskiluokkaan kuuluvista kielteisen toimeentulo 	 ki-
päätöksen saajista osoittautuivat kestämättömiksi. Vain 7 prosenttia hakijoista täytti mä ritellyt
uusköyhyyden kriteerit ja ainoastaan 5 prosenttia voitiin katsoa keskiluokkaan kuuluvik..i. Kieltei-
set toimeentulotukipäätökset kohdistuivat etupäässä työntekijäkotitalouksiin, jotka kuul 	 at
"perinteisiin köyhiin".

Vertailu myönteisten ja kielteisten päätösten saajien välillä osoitti nämä ryhmät muuten	 yvin
samantyyppisiksi, mutta kielteisten päätösten saajat olivat useammin mukana työelämä .ä. Tämän
perusteella katsottiin, ettei otetusta kielteisen päätöksen saajien paremmasta yhteiskunn.: llisesta
asemasta tule kokonaan hylätä.
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Tutkielmassa on tarkasteltu uusien asiakkaiden käsityksiä toimeentulotuesta ja asiakkuudesta.
Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun laman seurauksena. Samalla
asiakasjoukon rakenne on muuttunut, ja toimeentulotuen vanhat periaatteet asettuvat joskus
vastakkain tuen oikeusluonteen kanssa. Toimeentulotukiasiakicuuden jullcisuuskuva on usein leimaava.

Tutkielman aineiston muodostaa 18 uuden asiakkaan kyselyvastaukset sekä 12 tammi-huhtikuussa
1996 Helsingissä tehtyä teemahaastattelua. Haastatteluaineistoa on tulkittu toimeentulotukea ja
asiakkuutta koskevina mielipiteinä. Haastattelujen teemat rakentuvat tutkimusongelmien pohjalta
uusien asiakkaiden elämäntilanteen, odotusten, kokemusten sekä mielikuvien tarkasteluksi. Lisäksi on
selvitetty käsitysten muuttumista, sekä sitä, miten käsitykset liittyvät elämänhallintaprosessiin ja
sosiaalityön mandollisuuteen.

Tutkielman viitekehyksenä on toimeentulotukityön ja sosiaalityön suhde elämänhallintaan.
Toimeentulotuen periaatteista tarveharkinnan ja oikeuden suhde muodostuu keskeiseksi. Tällöin
ulkoista elämänhallintaa turvaa toimeentulotuen myöntäminen. Sisäiseen elämänhallintaan liittyy
oikeuden kannalta tuen oikeuttaminen itselle sekä tarvittaessa sosiaalityön asiakkuus. Lähtökohtana
käsityksille toimeentulotuesta ja asiakkuudesta on se, suhtaudutaanko asioimiseen myönteisesti vai
kielteisesti ja miten käsitykset mandollisesti muuttuvat asiomisprosessin edetessä. Selviytymisen
kannalta asioiminen voidaan kokea tunnelmaltaan uhkaavana, haastavana tai tappiollisena.

Toimeentulotuen hakeminen koettiin ainakin aluksi enimmäkseen vaikeana ja pakkotilanteena.
Omillaan pärjääminen oli keskeistä. Asiakkuutta pidettiin usein leimaavana ja asioimista haluttiin
välttää. Asiakkuuteen pyrittiin sopeutumaan oikeuttamalla tuki itselle ja samalla pyrittiin
erottautumaan muista asiakkaista. Keskeisenä tuloksena oli myös se, että odotuksina ei juurikaan ollut
muuta kuin rahallista tukea. Siihen liittyvät odotukset olivat yleensä vähäisiä ja välttämättömiä oman
elämäntilanteen kannalta. Keskeiseksi myönteisiin käsityksiin vaikuttavaksi tekijäksi muodostui uuden
toimeentulotukiasiakkaan kokema ystävällinen ja luottamuksellinen kohtelu. Ristiriitaista oli, että
kaikesta huolimatta sekä oma että muiden toimeentulotukiasiakkuus koettiin kielteisenä.

Selviytymisen kannalta toimeentulotukipäätöksen sisällöllä oli vaikutusta siten, että kielteisissä
päätöksissä myös käsitykset muuttuivat kielteisemmiksi, kun taas myönteisiin
toimeentulotukipäätöksiin oltiin yleensä tyytyväisiä ja saatettiin ajatella, että saatiin enemmänkin kuin
oli odotettu. Yleensä päätökset nähtiin normien ja ohjeiden tiukkana noudattamisena. Toiset korostivat
toimeentulotuen oikeusluonnetta tukea selkeyttävämpänä ja toiset korostivat tuen tarpeenmukaisuutta
ja joustavuutta omaan elämäntilanteeseen. Uuden asiakkaan elämäntilannetta kuvasi muutos ja
sosiaalityön mandollisuus tuntui avautuvan juuri tässä muutostilanteessa luottamuksellisena
keskusteluna. Sosiaalitoimisto nähtiin enemmän sittenkin avunantajana kuin kontrolloijana, vaikka
kontrollia pelättiin.
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Tutkielmassa tarkastellaan 1990-luvun loppupuolen radikaalia ympäristöaktivismi. Suomes-
sa. Tutkittava alue kattaa erilaisia järjestöjä, boikottiryhmiä, suoran toiminnan ry 	 'ä ja
yksittäisiä tohnijoita, jotka muodostavat aktiivisten toimijoidensa välityksellä yhte äisen toi-
mintakentän. Keskeisimpänä aineistona on käytetty toimijoiden tuottamaa vaihtoe tomediaa
ja aktivistien haastatteluita.Toimijoiden ydinteemat ovat ekologiset ongelmat, eläi 	 en oi-
keudet mukaanlukien, planetaarinen sosiaalinen tasa-arvo, antiautoritaarisuus, anti asismi ja
antimilitarismi, joista vallitsee vankka yksimielisyys. Tutkielmassa tarkastellaan akt' ismin
suhdetta laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja kulttuuriseen perustaan.Tu 	 ielmassa
aktivistien muodostama maailma tehdään valittujen teemojen avulla ymmärrettävä , si ja
tulkitaan sen kulttuurista perustaa.

Radikaali ympäristöaktivismi tarjoaa runsaasti mandollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.
Toimintavalikoimiin kuuluvat myös kansalaistottelemattomuus ja salassa tehdyt sabotointi-
iskut. Iskuja tekevät vain harvat, mutta laiton toiminta hyväksytään lähes varauksettomasti.
Aktivistit haastavat vallitsevat kulttuuriset koodit myös arkisilla valinnoillaaan, or 	 nisa-
torisella toiminnallaan ja pienyhteisöjen kokeiluillaan.

Aktivistien vastustajat ovat saaneet usein symbolisen hahmon ja perimmiltään vastus on
koko luontoa instrumentaalisesti hyväksikäyttävä kulttuuri. Vastustajia vastaan taistellaan ja
vastustajien toimintaan neutraalisti suhtautuvia kohtaan koetaan moraalista ylemmyyttä.
Aikamme radikalismi on saanut näkyvän muotonsa 60-luvun kapinan perintönä yhdistettynä
silloisen maailmanlaajuisen aktivismin institutionaalistumisen vastareaktioon. Uutta 90-luvun
aktivismissa on erityisesti eläinkysymyksen tuominen osaksi muita ekologisia ongelmia.

Toimijoiden yhteisölliset piirteet rakentuvat viholliskuvien avulla, toimijat näkevät itsensä
yhteiskunnan etujoukkona ja toisinaan rakentavat koko elämäntapansa yhteisön tavoitteiden
mukaisiksi. Tällöin ympäristöradikalismilla on fundamentalisoitumisen vaara, joka on
päämäärien vastaista ja aiheuttanut sisäistä kritiikkiä.

Tutkielman laatijan tulkinnan mukaan radikaalin ympäristöaktivismin voima ei ole sen
vanhahtavissa ja nuorison alakulttuurin sävyttämissä näkyvissä muodoissa vaan eettisten ja
emotionaalisten piirteiden mukaantuomisessa ekologisiin ongelmiin ja vastakulttuuristen
voimien uudelleen herättämisessä.

Keskeisimmät lähteet ovat Albertto Melticcin "Nomands of the Present", Klaus Ederin "The
New Politics of Class", Mari Kallialan artikkeli "Yksi taistelu, monta rintamaa", Matti Hy-
värisen "Alussa oli liike" 'a Kimmo Saariston "Onko vihreä elämänta,a vastaus moderniitC?"
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Tutkimuksessa hahmotetaan - määräaikaisten työntekijöiden muotokuvaa ja tarkastellaan heidän
työmarkkinakokomuksiaan. Tutkimuksen teoreettisen osan tavoitteena on tuoda esiin määräaikaisten
ja pysyvien työsuhteiden analysointiin soveltuvia käsitteellisiä ja teoreettisia malleja. Empiirisessä
osassa määräaikaisten työntekijöiden piirteitä ja työmarkkinakokemuksia analysoidaan vertaamalla
niitä	 vakituisten	 työntekijöiden	 ominaisuuksiin	 ja	 kokemuksiin.	 Työmarkkinakokemuksina
tarkastellaan työttömyyttä ja työmarkkinasiirtymiä.

Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitetään aluksi normaalin työsuhteen ja epätyypillisen työllisyyden
käsitteitä ja määräaikainen työsuhde paikannetaan osaksi epätyypillisiä työsuhteita. Tämän jälkeen
määräaikaisen ja pysyvän työsuhteen eroja analysoidaan työmarkkinoiden eriarvoisuuden ja
työmarkkinoiden lohkoutumisen näkökulmista sekä käsiteparin avoin ja suljettu työsuhde avulla.
Työmarkkinoiden eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät jaetaan yksilöllisiin ja rakenteellisiin resursseihin.
Työsuhteen pysyvyys on rakenteellinen resurssi.

Empiirisenä aineistona on Tilastokeskuksen Elinolot 1994 -kyselyaineisto. Tutkimus on rajattu 25 -
49 -vuotiaisiin työssä tai työttömänä oleviin henkilöihin. Työttömyyskokemuksia tutkitaan vuosien
1989 -	 1994 työttömänä olon, työttömyyskertojen ja kokonaistyöttömyyden keston valossa.
Työsuhteen pysyvyyden ja yksilöllisten resurssien vaikutusta työttömyyskokemuksiin verrataan
keskenään. Lisäksi selvitetään määräaikaisten ja pysyvien palkansaajien siirtymiä eri työmarkkina-
asemiin vuosien 1989 - 1994 välillä. Työmarkkina-asemia ovat määräaikainen ja pysyvä työsuhde
sekä työttömyys. Olennaista tässä kohdin ovat määräaikaisten työntekijöiden mandollisuudet siirtyä
pysyvään	 työsuhteeseen	 ja	 mandolliset	 siirtymistä	 helpottavat	 yksilölliset	 tekijät.
Tutkimusmenetelminä käytetään ristiintaulukointeja ja logit-malleja.

Tulosten mukaan määräaikaiset työntekijät ovat tyypillisimmin nuoria korkeastikoulutettuja naisia.
Lisäksi määräaikaisten palkansaajien työurat ovat lyhyempiä kuin vakituisten palkansaajien, ja he
vaihtavat työpaikkaa useammin kuin vakituiset. Määräaikaiset ovat kokeneet työttömyyttä pysyviä
palkansaajia	 enemmän	 sekä	 yleisen	 työttömänä	 olon	 että	 työttömyyskertojen 	 ja
kokonaistyöttömyyden 	 osalta.	 Sekä	 työsuhteen	 pysyvyys	 että	 yksilölliset	 tekijät	 vaikuttavat
työttömyyskokemuksiin. Työsuhteen pysyvyys vaikuttaa yleiseen työttömänä oloon ja työttömyyden
kokonaiskestoon enemmän kuin yksilölliset tekijät. Työttömyyskertoihin yksilölliset tekijät sen sijaan
vaikuttavat työsuhteen pysyvyyttä merkittävämmin.

Määräaikaiset työntekijät jakautuvat kahteen ryhmään lähinnä koulutustaustansa ja ikänsä perus-
teella. Nämä ryhmät eroavat toisistaan erityisesti työttömyysriskiensä suhteen. Korkeastikoulutetut,
nuoremmat, naiset, ja toimihenkilöasemassa olevat ovat määräaikaisista palkansaajista työttömyyden
kannalta vähemmän riskialttiissa asemassa. Nämä samat ominaisuudet helpottavat myös määrä-
aikaisesta työsuhteesta pysyvään työsuhteeseen siirtymistä.

Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat olleet useat työmarkkinoiden lohkoutumista käsittelevät tutki-
mukset sekä Efr6n Cördovan (1986), Tom Colbjornsenin (1986), Gerry ja Janine Rodgersin (toim.
1989) ja Jouko Nätin useat teokset.
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Tutkielmassa on tarkasteltu sosiaalista liikkuvuutta ja sosioekonomisen aseman muutosta se ä tutkittu
sosioekonomisen aseman ja sosiaalisen liikkuvuuden yhteyttä sairastavuuteen, toimintakyvyn rajoituk-
siin ja koettuun terveyteen. Tutkimuksen taustalla on käsitys, että sosioekonomiset tervey erot ovat
Suomessa edelleen yhteiskunnallinen ongelma. Lapsuuden sosiaalinen tausta saattaa vaikuttaa aikuisuu-
dessa ilmeneviin terveyseroihin eri väestöryhmien välillä. Sosiaalinen liikkuvuus sukupolvien välillä on
muuttanut yhteiskunnan rakennetta, ja sosioekonomiset terveyserot voivat myös olla yhteydessä
sosiaaliseen liikkuvuuteen huoltajan ja oman sosioekonomisen aseman välillä.

Tutkimuksen tilastollisena aineistona on ollut Finriski 1992 -terveystutkimus. Aineistoa on täydennetty
huhti-toukokuussa 1997 lapsuuden pääasiallisen huoltajan sekä vastaajan omalla sosioekonomisella
asemalla. Otoksen koko on ollut 3 403 henkeä. Sosioekonomiset asemat on ryhmitelty ylempiin ja
alempiin toimihenkilöihin, yrittäjiin, työntekijöihin sekä maanviljelijöihin. Aineistosta on tutkittu
vastaajan ja huoltajan sosioekonomisen aseman sekä vastaajan iän, sukupuolen ja koulutuksen yhteyttä
sairastavuuteen, toimintakyvyn rajoituksiin ja koettuun terveyteen. Sosiaalisen liikkuvuuden yhteyttä
terveydentilaan on tutkittu vertaamalla huoltajan sosioekonomisen aseman jakaantumista oman
sosioekonomisen aseman luokissa eri terveydentilaa mitattaessa. Tutkimusmenetelminä on käytetty
ristiintaulukointia ja kovarianssianalyysia.

Sosiaalinen liikkuvuus ja sosioekonominen muutos sodanjälkeisessä Suomessa on tutkimuksessa oma
kokonaisuutensa. Aihetta on tutkittu vertaamalla liikkuvuutta huoltajan ja oman ammatin välillä.
Sosiaalinen liikkuvuus ja sosioekonominen muutos ovat taustalla, kun tutkitaan sosiaalisen liikkuvuu-
den yhteyttä terveydentilaan.

Tutkimukselle on antanut suuntaa teoreettisesta viitekehyksestä noussut ajatus siitä, että sairaus on
luonnontieteellinen, sosiaalinen ja kokemuksellinen tila. Terveydentilaa tulisikin tutkia mandollisimman
laajasti. Tutkimusongelman keskiössä onkin kysymys, kuinka terveydentila vaihtelee eri mittareita
käytettäessä.

Tuloksina todetaan mm., että sosioekonomiset terveyserot ovat yhteiskunnan terveyspolitiikasta
huolimatta edelleen todellisuutta. Tulokset kuitenkin vaihtelevat hieman eri terveydentilan mittareita
käytettäessä. Toimihenkilöt ovat enimmäkseen terveimpiä maanviljelijöiden terveydentilan ollessa
huonoin. Lisäksi lapsuudella ja sosiaalisella liikkuvuudella on yhteyttä terveydentilaan. Lapsuuden
toimihenkilötausta ja oma toimihenkilöasema antavat parhaat edellytykset hyvälle terveydentilalle
maanviljelijöiden terveydentilan ollessa maanviljelijätaustalla heikoin. Sosiaalinen tausta voi vaikuttaa
terveydentilaan omista nykyisistä elinoloista riippumatta.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat tilastollisen aineiston lisäksi terveydentilan mittareita
käsittelevät teokset (Manderbacka 1995, Purola 1972) sekä sosiaalista liikkuvuutta koskevat tutkimuk-
set (Pöntinen 1983, Alestalo 1990). Sosioekonomisissa terveyseroissa on lähteinä käytetty alan lehtiä
ja artikkeleita. Päälähteenä sosiaalisen liikkuvuuden yhteydestä terveydentilaan on käytetty Kariston
(1984) tutkimusta. .
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Tutkielmassa tarkastellaan Suomen maahanmuutto ja pakolaispoliittista ohjelmaa. Kyseinen
komiteamietinriön muodossa annettu selvitystyö on ensimmäinen virallinen maahanmuuttoa
ja pakolaiskysyrayksiä koskevia periaateohjelma. Linjattu maahanmuutto - ja
pakolaispolitiikka auttanee tulevaisuudessa paikkaamaan niitä aukkokohtia, joissa
mahanmuuttaja on ollut vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle.

•
Tutkimuksessa on tarkasteltu ohjelman sisältöä maahanmuuttajien integroitumisen
näkökulmasta. Integroituminen on raamitettu ohjelmassa hyvin. Ohjelmaan on koottu laaja
kokonaisuus asioita, jotka vaikuttavat maahamnuuttajan elämään ja asemaan. Sisällöllisesti
analysoin ohjelmaa Chaim Perelmanin argumentaatioteorian näkökulmasta. Tutkimuksen
viitekehyksenä, on argumentaatioteoreettinen näkökulma. Tämä lähestymistapa antaa
mandollisuuden tarkastella ohjelman sisältöä ja tavoitteita retoriikan lähtökohdista käsin.

Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman tavoitteena on maahanmuuttajien
kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan säilyttäen oma kieli- ja kulttuuritausta. Esittelen
tutkielmassa integroitumiseen liittyviä käsitteitä ja teoriamalleja. Tarkastelen työssäni sitä,
kuinka ohjelmassa pyritään tukemaan ulkomaalaisten kotoutumista ja onko pyrkimyksen
tueksi esitetty konkreettisia ehdotuksia sekä toimenpiteitä. Vähemmistöpolfittisista
lähestymis' tavoista ohjelmasta heijastuu pääasiassa kulttuuripluralismi, mutta myös joitakin
rakennepoliittista lähestymistapaa heijastavia tavoitteita ohjelmassa tulee esille.

Tutkimukseni keskeinen ohjelmaan liittyvä ongelma on, että ohjelmaa ei ole kirjoitettu
ulkomaalaisille itselleen. Leimallista ohjelmalle on poliittisluonteisten linjanvetojen laatiminen
periaatteellisella tasolla ilman konkreettisia toimenpidevelvoitteita. Tämä saattaa aiheuttaa
maahanmuuttajien assimilaation ja syrjäytymisen vaaran.

Tärkeimpänä lähteenä tutkimuksessa on ollut komiteamietintö "Hallittu maahanmuutto ja
tehokas kotoutuminen" (1997), joka oli ehdotus maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi
ohjelmaksi, ja myöhemmin hyväksyttiin viralliseksi ohjelmaksi. Muina pääasiallisina lähteinä
tutkimuksessani olen käyttänyt Perehnanin teosta "The New Rhetorique" (1969) ja Elina
Ekholmäi tutkimusta "Syrjäytyä vai selviytyä - pakolaisten elämää Suomessa" (1994).

Avainsana — Nyekelard — Karia&

maahanmuuttajat, integroituminen, retoriikka
Sailytyspasicka — ~mini:8~ — When de,mited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Muita tietoja — övtiga ~Otter — Additional information



HELSINGIN YLIOPISTO -HELSINGFORS UNjRSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Laitos — Institution — DepartmentTiedckunta/Osasto — Fakultct/Sation — Faculty

Tekiri — Författare — Authot

Oksanen, Annika
Työn nimi — Arbctcts titel — Tidc

Mistä on sosiaalitantat tehty? - Naisen kielellinen vähättely ja mediajulkisuus syksyllä 19 4
Oppiaine — Litokune — Subjcct

sosiaalipolitiikka

Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikan lait

Työn laji — Arbctcts art — Lcvel

pro gradu

Aika — Datum — Month and ycar

syyskuu 1997

Sivurnfiri —	 Numbcr of pagcs

73 s.
Tiivistelmi — Referat — Abstract

Tutkielmassa on tarkasteltu naisen nimittelyä sosiaalitantaksi. Tutkielman'tarkoituksena on
kertoa merkityksistä, joita naisen nimittely sosiaalitantaksi sisältää. Nimittelyä on lähestytty
entisen valtiovarainministeri Iiro Viinasen, syksyllä 1994 tapahtuneen, julkisen
nimittelypuheen avulla. Työssä sosiaalitantta-nimittelyä tarkastellaan osana päivänpoliittista
argumentaatiota.

Tutkielmassa analysoitava aineisto muodostuu kymmenestä lehtiartikkelista. Artikkelit on
koottu Helsingin Sanomien numeroista ajanjaksolta 15.9. - 31.12.1994 sekä Helsingin
Sanomien Kuukausiliitteistä vuodelta 1994. Lisäksi aineistoon on otettu mukaan kaksi
artikkelia Juha Siltalalta saatujen viitteiden perusteella. Tutkielmassa analysoitua aineistoa
on lähestytty kanden kysymyksen avulla. Ensinnäkin on haluttu tietää, kuinka entisen
valtiovarainministerin julkiseen sosiaalitantta- nimittelyyn reagoitiin. Toiseksi on haluttu
tietää, miten naisen ja miehen erillisiä maailmoja aineistossa tuotetaan.

Työn teoreettinen viitekehys on avautunut tarkastelemalla ilmausta sosiaalitantta.
Ilmauksen	 alkuosan (sosiaali) 	 on tulkittu	 viittaavan	 vastalckainasettelum
hyvinvointivaltiokonstruktion ja niin kutsuttujen markkinavoimien välillä. Ilmauksen
loppuosan (tantta) on puolestaan tulkittu viittaavan hierarkkiseen asetelmaan naisen ja
miehen yhteiskunnallisten toiminta-alueiden välillä. Näin muodostuvat asetelmat voidaan
pukea myös eräänlaisten stigmcjen muotoon, jolloin nimittelemällä naista sosiaalitantaksi
naiseen kiinnitetään kaksi leimaa: 	 "et ymmärrä realiteettejä" 	 ja "olet nainen".
Tutkimusongelman keskiössä kysytäänkin, miksi mies nimittelee naista sosiaalitantaksi.

Tutkielman tuloksista voidaan esittää seuraavaa. Aineiston perusteella on ilmeistä, että
entisen valtiovarainministerin julkisuudessa tapahtunut, oman hallituksen naisministereiden
epäasiallinen nimittely sosiaalitantoiksi sai osakseen vain laimeaa julkista kiinnostusta.
Keskeisimmäksi hiljaisuuden selittäjäksi nousee päivänpolitiikassa toimineiden naisten
tuntema huoli poliittisen uskottavuutensa säilyttämisestä. Aineiston analyysi osoittaa, että
nimittelemällä naista sosiaalitantaksi mies kertoo oman toiminta-alueensa ylemmyydestä.
Samalla naisen nimittely sosiaalitantaksi tukee pyrkimystä pitää naisen ja miehen
yhteiskunnalliset toiminta-alueet erillään. Lisäksi aineiston analyysi osoittaa, että jako
naisen ja miehen erillisten toiminta-alueiden välillä on jako kanden maailman välillä. Jako
ei ole tiukasti sukupuoleen sidottu.

Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa ovat valitun analyysiaineiston lisäksi tutkimukset:
Genussystemet (Hirdman, Y. 1990), Sukupuolisopimus ja Suomen malli (Rantalaiho, L.
1994) ja The Sexual Contract (Pateman, C. 1988).
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Tutkielmassa tarkastellaan pienten lasten hoivan organisointia ja valtiosubjek-
tin sekä sen velvoittaman paikallishallinnon roolia hoivapalvelujen järjestäjänä
Isossa-Britanniassa ja Tanskassa. Yhteiskunnallisena taustana on perheen, suku-
puolten ja sukupolvien roolien ja aseman muutos sekä erityisesti äitiyden proble-
matisoituminen naisten palkkatyön ja yhteiskuntien modernisaation myötä.

Keskeinen kysymys on, miten erilaiset käsitykset perheen ja valtion suhteesta
ovat vaikuttaneet päivähoitojärjestelmien muotoutumiseen. Tutkielmassa tarkas-
tellaan maiden päivähoitojärjestelmien nykytilarinetta, tulevaisuuden kehitys-
suuntia, historiallista taustaa, kansallisia tavoitteita, arvoja ja poliittisia valinto-
ja. Pyrkimyksenä on suhteuttaa valtion ja perheen roolit ja asema hyvinvointi-
valtiokehityksessä osaksi sosiaalisen reproduktion organisointia. Käsitykset
päivähoidosta sijoitetaan osaksi kanden erilaisen hyvinvointivaltion regiimiä ja
elämänpolitiikkaa Gösta Esping - Andersenin ja Anthony Giddensin luomien
käsitteiden avulla. Elämänpolitiikka-käsite korostaa tutkielman teeman laaja-
alaisuutta ja yhteyttä perheiden elämäntapaan ja mandollisuuksiin tehdä sitä
koskevia valintoja.

Tanskan ja Ison-Britannian päivähoitopalvelujen tarkastelu osoittaa selkeästi,
miten suuri vaikutus yhteiskuntajärjestelmiin sisäänrakennetuilla perhenäkemyk-
sillä, sukupuoliregiimeillä ja äitiyden ideologioilla on työelämän, hoivan ja
hyvinvoinnin rakenteiden kehitykselle. Esping - Andersenin typologiassa Tans-
kan hyvinvointivaltiollinen päivähoitomalli edustaa universaalina sosiaalipalvelu-
na selkeästi sosiaalidemokraattista regiimiä, Iso-Britannia puolestaan liberaalia
regiimiä. Brittiläistä päivähoitonäkemystä on leimannut yleinen liberaali periaa-
te, jonka mukaan valtiolla on oikeus ja intressi osallistua lasten arkiseen hoivaan

'	 vasta sitten, kun perhe tai markkinat epäonnistuvat.

Lasten hoivan organisointi on Britanniassa nyt erittäin ajankohtainen aihe, sillä
työväenpuolueen muodostama hallitus on ottanut sen keskeiseksi osaksi uutta
hyvinvointipolitiikkaansa. Sekä Iso-Britannia että Tanska tavoittelevat palvelu-
tuotannossaan hyvinvointipluralismia, . jonka taustalla on diskursiivinen näkemys
neuvoteltavista sosiaalisista oikeuksista. Tämä merkitsee siirtymää kohti sopi-
muåvaltiota, jossa ei tasapainoteta pelkästään kansalaisten oikeuksia, vaan myös
vastuu ja velvollisuudet. Elämänpolitiikan keskeinen kysymys on, kuinka voi-
daan luoda autonomisen yksilön arvoinen arkielämä ja sitä tukeva elämänpoli-
tiikka. Modernit yhteiskunnat kohtaavat arkisen hoivan ongelmat väistämättä
myös julkista ratkaisua vaativina kysymyksinä.
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Tutkielmassa	 on	 tarkasteltu	 kysymystä,	 millaista	 johtajuutta	 vaaditaan
postmodemin ajan johtajalta ja miten	 siihen tulisi kasvaa.	 Taustalla
näkemys postmodemismista muutosvoimana, joka kyseenalaistaa modernia
johtajuusajattelua. Postmodemismissa korostuvaa yksilöllisyyttä ja toisaalta
tiedon kasvanutta merkitystä tuotannontekijänä pidettiin tärkeimpinä muutosta
aiheuttavina tekijöinä. Tutkimuksen pääongelmana ja - käsitteenä on johtajuus
yksilöllisenä	 ja	 dynaamisena	 ominaisuutena	 ja	 ala-ongelmina	 kasvu
itsekasvatuksena sekä postmodemismi.

Tutkielma on kompilaatio, jonka aineksia ovat lähinnä modernia johtajuutta
työelämän laatua koskevat aiemmat tutkimukset sekä kasvua, johtajuutta
postmodernismia käsittelevä 	 lähdekirjallisuus. Tutkimusmenetelminä 	 olivat
analyysin ja synteesin keinot. 	 Johtopäätösten teossa nojauduttiin omaan
kokemukselliseen näkemykseen ja intuitioon tutkittaessa käsitteiden välisiä
yhteyksiä.	 Johtajuuden	 nykytilan	 (moderni	 johtajuus)	 määrittelyssä
hyödynnettiin	 kahta	 pitkittäistutkimusta,	 joiden	 lähtökohtien	 erilaisuuden
arvioitiin parhaiten vastaavan tutkimuksen tarpeita. Modernin johtajuuden
tarkasteluun	 kehitettiin	 piirreteoreettinen	 "johtajuusskeema",	 joka
vertailupohjana "altistettiin" postmodernismin bietetuille muutosvaikutuksille.
Tutkimuksessa päädytään kuvaamaan kasvua johtajuuteen postmodernissa
ajassa, jonka lainalaisuuksia ovat kasvun tarkoitus ja riippuvuus ympäristöstä
kasvun perustuessa työyhteisön tarpeille.

Tutkimuksen perusteella esitetään seuraavat päätelmät. Johtajuutta tulee
tarkastella tieteiden välisenä kysymyksenä, jolloin sen viitekehykseen tulee
sisällyttää myös yhteiskunnallisia aineksia biologisen perimän ja psykologisen
näkökulman ohella. Nykyinen liiketaloustieteiden ja markkinalogiikan vara
ajattelu osoittautuu postmodernismissa haavoittuvaksi. Johtajuuden tavoitteen
määrittelyyn	 on	 tarpeen	 soveltaa	 subjektiivista	 hyvinvointiteoreettista
tarkastelua,	 jossa	 otetaan	 huomioon	 postmodemin	 yksilön	 tarpeita
enenevässä määrin. Subjektivismin periaatteiden hyväksyminen työyhteiisön
arvoiksi edesauttaa myös lisääntyneitä tiedon hyödyntämisen vaatima
tuotannossa.
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Tutkimuksessa on tarkasteltu hoidon rajoja laman puristuk-sessa. Tavoitteena on ollut etsiä holAgn rajojenasqttffi-seer',	 ts.	 terveydenhuollon	 valintoihin	 (priorisointiin)liittyviä eettisia ulottuvuuksia sekä käytännön toteutus-malla. Lisäksi on tarkasteltu kansalaisten (maallikoiden)
ja lä.käreiglen (asiantuntijoiden) mielipiteitä siitä, mitenpriorisointi tulisi toteuttaa Suomessa. Aineiston muodostavatKotiliedessä keyäällä 1992 olleen kyselyn vastauskirjeet sekälääkäri järjestöille keväällä 1993 tehdyn kyselyn vastaukset.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista analyysia.

1990-luvun alussa puhjennut taloudellinen lama syöksi Suomi-
hyvinvointivaltion rahoituskriisiin, jonka seurauksena ter-
v9denhvolo(kin) joutui leikkavsten koAteeksi. Talo\idellisia
lisäpaineita kunnille aiheutti samanaikainen valtionosuus-
uudistus. Kuntien säästötoimet alkoivat. Seurauksena on ollutlisääntyvää	 alueellista	 eriarvoistumista	 (sosiaali-	 ja	 )teryempalvelui4sa,	 mikä	 on	 vastoin	 virallisen	 terveys-politiikan tavoitteita.
Suomessa on laman aikana peräänkuulutettu arvokeskusteluatärkeysjärjestykseen saattamiseksi, .	 Tilanteissa,joissa pätöksia ei voida tehdä rutiininomaisesti, , otetaan
käyttöön arvot. Ne auttavat valintoja tehtäessä. Lisääntyyä
kilpailu niukentuvista voimavaroista johtaa arvojen kovenemi-seen.
Taloudellisten vaikeuksien ja terveydenhuollon kasvavien kus-
tannuspaineiden myötä on viime vuosina useissa maissa laadit-tu	 terveydenhuollon	 pr.ioriso,intimallpja:	 mm.	 Oregonissa(USA), Hollannissa, Norjassa ja Ruotsissa on laadittu omatversiot.	 Suomessa	 on	 STAKESin	 asettama	 terveydenhuollonpriorisointiryhmä työstänyt 	 kannanoton suosituksineen.
Kansalaisten	 mainitsemat	 hoidon	 valintaperusteet	 olivatpaljolti potilaskohtaisia sekä sairauskohtaisia, 	 lääkäri-lärjestöirlä	 	 potilas-	 ja	 hoitokohtaisia.M9lemmat	 ryjImt	 esittivät	 Kioiqointikriteerikqi	 my<!'soikeudenmukaisuuden. Räikeitä mielipide-eroja priorisointi-kannanotoissa ei ryhmien välillä tullut esiin; poikkeus oliiän ja "itsealheutettujen sairauksien" huomattava painotuskansalaisten vastauksissa.
Hyvinvointivaltion	 legitiimisyyttä	 ei	 kyseenalaistettu.Molemmat vastaajaryhmät painottivat universaalien terveyden-huoltopalveluiden tärkeyttä.
Tutkimuksessa on käytetty lähteinä 1) hyvinvoinivaltioa,sen kriisiä sekä terveyspolitiikkaa käsitteleviä ]ulkaisuja,2) lama4n ja valtionosuusuudistmkseend_sosiaalt- 3a tqrvey-palvelujen rakennemuutokseen liittyvia STAKESin tutkimuksiaja raportteja sekä muita lulkaisuja,. 3) arvoja, 	 lääkint4-etiikKaa la kansalaisten oikeuksia käsitteleviä julkaisujasekä 4) Iho lannan, Norjan j4 Rgotqin priorisointikomiteoidenraportteja,	 Suomen	 priorisointiryhmän	 kannanottoa	 sekaterveydenhuollon priorisointiin liittyviä muita julkaisuja.
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Tutkimuksessa on tarkasteltu osa-ailcalisäjärjestelmää sosiaalipoliittisena innovaationa.

sen teemoja ovat osa-aikalisäjärjestelmän synty, sen leviäminen käyttäjien keskuuteen,

aikalisäjärjestelmän ominaisuudet innovaationa omaksujien näkökulmasta ja sen suhteellinen

hyöty verrattuna kilpaileviin järjestelmiin eri käyttäjätyyppien näkökulmasta.

Innovaatioteoreettinen näkökulma tarjoaa erilaista käsitteistöä sosiaalipoliittisten uudistusten

kasteluun verrattuna implementaatio- tai evaluaatiotutkimukse,en. Osa-aikalisäjärjestelmää

tarkastellaan myös esimerkkinä elämänpolitiikasta. Sen avulla voidaan parantaa yksilöiden

elämänhallintaa niissä elämäntilanteissa, joissa kaivataan yksilöllistä joustoa työaikoihin,

joihin muut järjestelmät eivät pysty yhtä tyydyttävästi vastaamaan. Toisaalta yksilöt

vat vastuun tulojen hetkellisestä alentumasta, huolimatta osa-aikalisän tuomasta kompensaatiosta.

Tutkimusta varten on haastateltu 14 osa-aikalisäjärjestelmää käyttänyttä sosiaali- ja terveys-

toimen työntekijää ja viittä heidän työnantajansa edustajaa yhdessä pääkaupunkiseudun

nassa. Haastatteluaineistosta on konstruoitu neljä erilaista käyttäjätyyppiä osa-aikalisän

perusteen mukaan yhdistämällä useampia empiirisiä tapauksia. Näin osa-aikalisän käyttäjä-

tyypeiksi saatiin "Uupuneet", "Perhevastuulliset", "Opiskelijat" ja "Nautiskelijat". Jokaiselle

käyttäjätyypille osa-aikalisäjärjestelmän elämänpoliittinen tuotto on erilainen, ja järjestelmät,

joiden kanssa osa-aikalisäjärjestelmä kilpailee kussakin käyttäjätyypissä vaihtelevat osittaisesta

hoitovapaasta osa-aikaeläkkeeseen ja vuorotteluvapaasta sairaslomiin tai varhaiseen

eläköitymiseen.

Keskeisinä lähteinä on käytetty Rogersin innovaatioiden diffuusiota koskevia tutkimuksia,

työaikakirjallisuutta ja elämänpolitiikkaa käsittelevää kirjallisuutta.
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Tutkimuksessa on tarkasteltu masentuneen naisen selviytymistä sekä selviytymisen
merkitystä. Tutkimuksen tavoitteena on masennusta sairastaneen naisen selviyty-
miskokemuksen ymmärtäminen.

Tutkimus on ns. tapaustutkimus, jonka tapauksena on eräästä uusimaalaisesta
psykiatrisesta sairaalasta vuonna 1995 lyhyestä sairaalahoidosta depressiodiag-
noosilla kotiutuneet naiset. Tutkimusta varten on haastateltu kaksitoista naista.
Koska haastateltavat naiset on haluttu sijoittaa tiettyyn yhteiskunnalliseen ja
kulttuuriseen yhteyteen, on tutkimuksen aluksi selvitetty se, mitä depressiopotilaan
selviytymisestä tiedetään yhteiskunnan yleisellä tasolla. Samaa tarkoitusta palvelee
myös elämänhallinnan ja selviytymisen kulttuurisen kontekstin käsittely.

Haastatteluaineiston tulkinnalle on antanut suuntaa selviytymisen, elämänhallinnan
ja depression käsitteiden teoreettinen viitekehys.

Depression kokeneiden naisten haastatteluissa tuli ilmi, että masentuneen naisen
elämä on	 monenlaisten	 ristiriitojen vastavedossa elämistä. 	 Ristiriitoja syntyy
sukupuolenmukaisten odotusten ja reaalisen tilanteen epätasapainosta. Koetut
ristiriidat ovat naisen selviytymistoiminnan käynnistävä tekijä. Ristiriidat aktivoivat
kullekin	 tyypillisten	 selviytymiskeinojen	 käyttöönottoa	 ja	 uusien	 oivaltamista.
Masennuskokemuksessa nainen kadottaa kosketuksen todelliseen minäänsä.
Selviytymiskokemuksen vahvistuessa nainen löytää kadottamansa oman ainutlaa-
tuisen itsen.

Tutkimuksessa on depression kokeneiden naisten käyttämien selviytymiskeinojen
perusteella konstruoitu viisi selviytyjätyyppiä, joita havainnollistetaan viiden ns.
casen avulla.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat haastatteluaineiston lisäksi
-	 Depressio - tunnistaminen ja hoito. Suomen Akatemia. Suomalainen

lääkäriseura Duodecim. Painatuskeskus Oy. Helsinki 1995.
-	 Heiskanen, Tarja: Elämän palapeli. Johtolankoja vaikeuksista selviy-

tymiseen. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä 1996.
-

	

	 Järvikoski, Alla: Vajaakuntoisuudesta elämänhallintaan? Kuntoutuksen
viitekehysten ja toimintamallien tarkastelu. Kuntoutussäätiö. Yliopisto-
paino. Helsinki 1994.

-	 Raitasalo, Raimo (toim.): Elämänhallintaa etsimässä. Kelan omatar-
.	 vepaino. Helsinki 1994.
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Mielenterveyskuntoutujan toimeentulo kansaneläkkeellä
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Pro gradu tutkielma 	 Syyskuu 1997	 83 s.
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Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielman tavoitteena on selvittää psyykkisistä syistä sairastuneiden toimeentuloa. He
joutuvat elämään kansaneläkkeellä, tai heillä on pieni työeläke ja vajaa kansaneläke.
Tutkielman teoreettisessa c -issa käsitellään kansaneläkettä ja yleistä sosiaaliturvaa. ,
Samalla esitellään lyhyesti mielenterveysjärjestöjä ja niiden toimintaa. Tutkielman
empiirisen aineiston muodostaa 20 henkilölle tehty strukturoitu lomakekysely. &, on
tehty Helmi -jäsentalolla, Niemikotisäätiön päiväkeskuksessa, -pienasunnossa,
-kuntoutuskodissa ja Alvi ry:ssä. Pienen kvalitatiivisen haastatteluaineiston avulla
tarkastellaan tapauskuvauksena neljän mielenterveyskuntoutujan taloudellisen
selviytyminen mekanismeja, sekä tehdään kaksi erillistä ryhmähaastattelua Helmi
-jäsentalolla.

Kansaneläkeläisen aineelliset resurssit ovat niukat. Tutkielman teoreettinen osuus ja
tutkimustulokset osoittavat, että suomalainen yhteiskunta ei ole kiinnittänyt riittävästi
huomiota mielenterveyspotilaan / mielenterveyskuntoujan toimeentuloon.
Tutkimustuloksista ilmenee mm. kuinka pienen eläkkeen varassa elävät
mielenterveyskuntoutujat eivät voi hankkia itselleen riittävästi vaatteita. He eivät voi
myöskään hankkia kotiinsa niitä elämän perustarpeita, joita nykyaikana pidetään itsestään
selvyytenä.

Tiedotusvälineissä on puhuttu mielenterveyspotilaiden korkeista sairaalamaksuista, mutta
vähemmän tai ei lainkaan siitä, miten ja millä taidoilla mielenterveyskuntoutuja selviää
kotona päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen pienellä eläkkeellään. Useat
mielenterveyspotilaat / mielenterveyskuntoutujat joutuvat rakentamaan koko elämänsä
kansaneläkkeellä, joka alun perin tarkoitettiin vanhuudenturvaksi. Yleensä
mielenterveysongelmaisista puhutaankin vain syrjäytyneiden, toimeentulotukiasiakkaiden
ja asunnottomien yhteydessä. Tutkimuksessa lähteinä on käytetty monia köyhyy len ja
syrjäytymisen selitysteorioita. Ehkä eniten tutkielmassa tuodaan esille Ilkka Taipaleen
(Mielisairaan asemaa kohennettava) mielipiteitä ja artikkeleita, jotka liittyvät
mielenterveyspotilaan ja mielentervyskuntoutujan toimeentuloon. MTKL:n Käsi kädessä
-lehdestä ja Helsingin Sanomista (1997) on poimittu artikkeleita, jotka koskevat
mielenterveyspotilaan / mielenterveyskuntoutujan taloudellisia resursseja.
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Työehtojen muotoutuminen vapaatuotannossa - Esimerkkinä Dominikaaninen tasavalta
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Tiivistelmä	 Referat	 Abstract

Tutkielmassa on tutkittu työehtojen muotoutumista ylikansallisessa tuotannossa. Tarkempana
tutkimuskohteena on ollut Dominikaanisen tasavallan vapaatuotantoalueilla toimivat
vaatetusteollisuuden yritykset. Työehtojen muotoutumista on tutkittu neljän työntekijän
näkökulmasta keskeisen työehdon kautta: työsuhteen alkamis- ja päättymistilanteiden, palkan
määräytyminen ja työajan muotoutumisen kautta. Lisäksi on lyhyesti käsitelty sellaisia työsuhteen
ehtoja jotka, ovat toistuvasti nousseet esille tutkielmaa tehtäessä.

Tutkielman tarkoituksena on olla osa ylikansallisesta tuotannosta ja sen työehdoista käytävää
keskustelua. Samalla tavoitteena on osaltaan selkeyttää sitä, millaisten valtarakenteiden
seurauksena työehdot ovat muotoutuneet ja kuvailla sitä, millaiset ovat työntekijöiden
vaikutusmandollisuudet työehtoihinsa.

Tutkimus perustuu Dominikaanisessa tasavallassa kerättyyn haastattelumateriaaliin,
vapaatuotantoa sekä ylikansallista tuotantoa käsittelevään kirjallisuuteeen sekä vapaatuotantoa
koskeviin tutkimuksiin ja raportteihin. Vapaatuotannossa työskentelevien työntekijöiden
haastattelut on toteutettu puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina ja muut haastattelut
puolistrukturoituina haastatteluina.

Tutkielman perusteella voi päätellä, että vapaatuotannossa työskentelevien työehdot muotoutuvat
kolmella tasolla samanaikaisesti, työpaikalla, kansallisella tasolla ja ylikansallisella tasolla.
Ylikansallinen taso vaikuttaa pääasiassa markkinoiden ja tuotantorakenteiden kautta, joiden
toiminta perustuu paljon ylikansallisten suuryritysten ja taloudellisesti suurimpien valtioiden
ohjailuun. Kansallisen tason vaikutus työehtojen muotoutumiseen näkyy paljolti valtion
suhtautumisessa yritysten ja työntekijöiden vaatimuksiin. Dominikaanisessa tasavallassa valtion
suhtautuminen vapaatuotantoyritysten lainkuuliaisuuteen on melko välinpitämätöntä, mikä näkyy
työntekijöiden työehtojen alhaisena tasona. Valtion suhteellisen vähäinen mielenkiinto
vapaatuotannon työehtoja kohtaan mandollistaa usein sen että työpaikalla työnantaja voi sanella
työehtoja, jotka ovat lain ja valtion kansainvälisten sitoumusten vastaisia. Työntekijöiden heikkoa
neuvotteluasemaa korostavat lisäksi massatyöttömyys ja vapaatuotannon pääasiallisen tyävoiman,
nuorten naisten, heikko yhteiskunnallinen asema. Työehdot olivat selkeästi parempia sellaisilla
työpaikoilla jotka olivat joutuneet ulkomaisen painostuksen kohteeksi, joko tuotemerkkinsä
kautta, tai ylitettyään uutiskynnyksen törkeiden työehtorikkomustensa takia.
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Tiivistelmä — Rekrat — Abstract

Utgångspunkten i arbetet är att utarbeta en modell med va s
hjälp man kan tolka skillnader mellan familjer som har et
barn med handikapp i två olika kontexter: Urbana och rura a.

Enligt den miljörelativa definitionen av handikapp ä
skadans/funktionsnedsättningens betydelse för individen r la-
tiv i förhållande till de sociala sammanhang individen vi tas
i. I arbetet appliceras detta synsätt på familjer som ett barn
med Downs syndrom, på så sätt att konsekvenserna av barne s
utvecklingsstörning antas se olika ut för urbana och rura a
familjer, p.g.a. att familjerna har sin förankring i två • lika
kulturella mönster. Familj och familjeliv definieras som
starkt anknytna till det kulturella mönstret som kringgär•ar
familjen. Med hjälp av begreppet livsform, rekonstrueras 	 e
kulturella förebilderna som styr familjelivet i urbana oc
rurala miljöer. Dessa två livsformer karaktäriseras med h älp
av Jallinojas (1984;1985) begrepp individualistisk respek t ive
familistisk . familjemodell. Undersökningens hypotes är att ett
barns utvecklingsstörning får olika konsekvenser för urba a
och rurala livsformer. Hypotesens empiriska sammanhang te tas
med hjälp av antaganden som berör två livsområden: Förvär sar-
bete och fritid. Antagandena härleds utgående från de oli a
familj emodellerna.

Materialet har insamlats i det samnordiska delprojekt ts
"Barn med Downs syndrom -konsekvenserna för familjen" reg
Datainsamlingen har skett med hjälp av postenkät och unde
sökningen omfattar 348 familjer med ett barn med Downs 	 drom l

i åldern 2-17 år i Norden. Den statistiska hypotesprövnin,en
har skett med hjälp av chi 2-metoden.

Resultaten i undersökningen stöder hypotesen om att e t
barns utvecklingsstörning får olika konsekvenser för urba a
och rurala livsformer, när man ser på mödrarnas förvärvsa bete
och fritid. Enligt undersökningen tenderar ett barns utve k-
lingsstörning innebära en större begränsning för de urban
mödrarna, än för de rurala. Resultaten kan ses som riktgi ande
för att det kulturella mönstret som kringgärdar familjen, har
betydelse för vilka konsekvenser ett barns utvecklingsstörningl
medför familjen.

Mina viktigaste källor har varit: "Vardagslivets orgglise-
ring i familj och närsamhälle" av Björnberg och Bäck-Wikliind
(1987); "Det glemte folk" av Hojrup (1983) samt
"Perhekäsityksistä perhettä koskeviin ratkaisuihin" av
Jallinoja (1984).
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Tiivistelmä — Referat — Abstract
Työttömyys kasvoi 1990-luvun alussa nopeasti vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Pitkäai-
kaistyöttömien osuus työttömistä on kasvanut räjähdysmäisesti velvoitetyöllistämisen päättymisen
jälkeen aina viime vuoteen saakka, vaikka työttömyys kokonaisuudessaan kääntyikin laskuun jo
aiemmin.	 •
Euroopan unionin jäsenyys on mandollistanut uusia rahoitusmuotoja pitkäaikaistyöttömyyden hoi-
toon. Pääkaupunkiseudun Työllisyyspolku-hanke käynnistyi syksyllä 1995 Euroopan sosiaalirahas-
ton ESR:n tuella. Helsingissä 30-54-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille suunnattu hanke käsittää neljä
osaprojektia, jotka edelleen koostuvat yhteensä kymmenestä eriytyneestä projektista. Malm inkarta-
non taitopajoihin kuuluu verhoomo, tekstiilipaja, keramiikka- ja kivipaja sekä polkupyöräpaja.
Ympäristötyöprojekti koostuu kierrätysneuvoja-, kierrätyskeskuksen hoitaja- ja kodin sähkölaittei-
den korjauspaja -projekteista. Kuntouttava osaprojekti koostuu puolestaan kiinteistöjen piha-aluei-
den hoito-, huonekalujen verhoilu- ja ympäristönhuoltoprojekteista. Neljäs osaprojekti, kuntoutus-
projekti ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Projekteihin kuuluu 1-4 kuukauden pituinen kurssijak-
so, jota seuraa kuusi kuukautta kestävä tukityöjakso.
Tutkimus suoritettiin ensimmäisille ryhmille kussakin Työllisyyspolku-hankkeen kolmessa ensim-
mäisessä osaprojektissa. Tutkimuksessa selvitettiin osallistujien kokemuksia projekteista sekä sitä,
miten projektien on koettu vaikuttaneen niiden jälkeiseen elämään ja mitkä seikat kokemukseen
ovat vaikuttaneet.
Tutkimus toteutettiin koko tutkimusjoukolle kyselynä, joka sisälsi sekä strukturoituja että avoimia
kysymyksiä. Lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu 18 teemahaastattelua. Aineiston tukena käytetään
hankkeen suunnittelijoille ja toteuttajille tehtyjä teemahaastatteluja.
Tutkimusaihetta lähestytään induktiivisesti käyttäen apuna grounded-teoriaa. Osallistujien koke-
mukset tyypitellään ainestosta esiin nousevien kuvausten perusteella. Kuvausten luokittelun ja ana-
lysoinnin tuloksena muodostuu yhdeksän kategoriaa, joissa kokemustyyppi on suhteessa toisaalta
osallistujan elämänhallinhan tasoon, toisaalta hänen tyytyväisyyteensä projektiin.
Tutkimuksessa havaitaan, että samakin kokemus voi olla erilainen riippuen osallistujan elämänhal-
linnan tasosta. Aidon elämänhallinnan omaavat osallistujat ovat "oman elämänsä omistajia". Omi-
en voimavarojensa avulla he ovat osanneet hyödyntää projektia omalta kannaltaan parhaalla mah-
dollisella tavalla. Elämänhallinnaltaan epäaidot puolestaan ovat tyytyväisyysasteestaan riippumatta
käyttäneet paljon energiaa kokemuksensa kieltämiseen ja hyötyneet projekteista yleensä vähiten.
Heikon elämänhallinnan omaavat osallistujat taas ovat "ajelehtijoita" ja ovat kokeneet projektien
niin myönteiset kuin kielteisetkin vaikutukset yleensä lyhytaikaisina.
Sisällöllisesti hanke sai osakseen paljon kriikkiä, mutta yleinen tyytyväisyys siihen kokonaisuutena
oli melko korkea. Projektikohtaiset erot osallistujien arvioissa olivat kuitenkin suuria. Hankkeen
suunnittelijoiden ja toteuttajien ESR:n kriteereitä mukaileva työllistymistavoite ei tutkituissa
ryhmissä toteutunut. Jos kuitenkin otetaan huomioon ESR:n esittämään polkuajatteluun liittyvä
elämänhallinnan	 parantuminen	 tavoitteiden	 mukaisena tuloksena,	 voidaan	 projekteihin	 olla
huomattavasti tyytyväisempiä.
Tärkein lähde tutkimuksessa on kysely- ja haastatteluaineisto. Aineiston tyypittelyssä on käytetty
apuna J.P. Roosin elämäkertatypologiaa teoksessa: Roos, J.P. (1988): Elämäntavasta elämäkertaan.
Avainsanat — Nyckelord — Keywords
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Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa on tarkasteltu yhdellä A-klinikalla vuosina 1986 - 1995 asioineiden ja
sittemmin kuolleiden asiakkaiden muodostamaa joukkoa. Tutkimuksen pääasiallisen
aineiston muodostavat asiakkaita koskevat A-klinikan asiakirjat, ns. aktit. Vertailu-
materiaalina on käytetty vuosien 1991 ja 1995 päilidetapauslaskentojen tuottamaa
informaatiota ja A-klinikkasäätiön valtakunnallisia tilastoja vuosilta 1986 - 1995. Lisäksi
on perehdytty huono-osaisuutta ja päihdeongelmia koskevaan empiiriseen tutkimukseen.

Tutkimuksessa on tarkasteltu asiakkaiden elinolopuutteita sosiaalisen aseman käsitteen
avulla. Sosiaalinen asema on hahmotettu toisaalta yksilön toimintamandollisuuksina ja
toisaalta sidoksina muuhun maailmaan. Toisena keskeisenä käsitteenä on asiakkuus, jolla
tarkoitetaan A-klinikkapalvelujen käyttöä.

Aineistoa tarkasteltiin aluksi hoitoonhakeutumishetken tietojen perusteella jaotel
sukupuolen mukaan. Sosiaalisen aseman osatekij öiden jakaumat eivät merkittäv 	 i
poikenneet vertailuaineistosta. Asiakkuus osoittautui hyvin satunnaiseksi ja päivy .tys-
painotteiseksi. Hoitopalvelujen kysyntä kohdistui pääasiassa lääkinnällisiin palve 	 'hin.
Syvempään pitkittäistarkasteluun valittiin ne asiakkaat, joiden viimeisestä A -Idi 	 kka-
käynnistä kuolemaan oli kulunut alle viikko. Kun koko aineistoa tarkasteltiin jaot,ltuna
myös sukupolven mukaan, havaittiin eri sukupolvien välillä siinä määrin eroja effi, myös
syvemmässä tarkastelussa aineisto jaoteltiin sukupolven ja -puolen mukaan.

Syvemmässä tarkastelussa sosiaalisen aseman puutteet tulivat selvemmin esiin. 	 iesten
kohdalla eri sukupolvien välillä oli havaittavissa huomattavia eroja sosiaalisen as man
osatekijöiden suhteen. Sukupolven mukaiset erot päihteidenkäytössä tulivat esiin . ekä
miesten että naisten tarkastelussa.

Koska aineistoon ei voitu liittää kuolinsyitä, sinänsä tärkeä kysymys päihdeasi. 	 aiden
kuolleisuudesta jäi tässä tutkimuksessa vastaamatta. Tutkimus tuotti kuitenkin m utamia
näkökulmia jatkotutkimuksen kannalta. Tutkimuksessa olisi pantava painoa asi.	 uus-
prosessien tutkimiseen. Valittu viitekehys osoittautui hedelmälliseksi, joskin tutke ,	 us-
asetelmaa olisi täydennettävä asiakkaiden subjektiivisilla kokemuksilla tilanteesta an.
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Saukkonen, Jari

sl&nirkfi IPAOEI-Äk SAAMELAISILLE VAI SAAMELAISET SOSIAALIPALVELUILLE?
-tutkielma saamelaisista ja heille suunnattujen sosiaalipalvelujen tar-
Epellii.uudc;.-,.s4,

Sosiaalipolitiikka (sosiaalityö)
Työn laji — Arbctcts art — Lcvcl

pro gradu
Aika — Dan= -- Munth and ycar

marraskuu 1997
Sivuiniira -- Sidoantal—	 Nurnbcr of pagcs

84	 s.	 +	 12	 s.

Tiivistelmå — Rcfcrat — Abstract

Saamelaisia Suomessa on tutkittu paljonkin mutta vain
vähän sosiaalitieteellisestä näkökulmasta.	 Täs-
sä tutkielmassa yritetään osalta poistaa saamelaistutkimuk-
sessa olevaa empiirisen tutkimuksen vähäisyyttä. Tutkielman
alussa paneudutaan saamelaisuuden määrittelyyn.

Tutkielman empiirisen osan tarkoitus on kartoittaa saamelai-
sille suunnattujen sosiaalipalvelujen tilannetta saamelaisten
kotiseutualueen kunnissa sekä tiedustella em. 	 alueen kun-
tien päättäjien asennetta saamelaisiin ja heille suunnattu-
jen sosiaaliplavelujen tarpeellisuudesta.

Tutkielman empiirinen osa suoritettiin survey-tyyppisenä
lomakekyselynä ja se jakaantui	 fakta-ja asenneosioihin.
Faktaosion kyselylomakkeet lähetettiin saamelaisten koti-
seutualueen kuntiin ja niissä tiedusteltiin saamelaisille
suunnattujen sosiaalipalvelujen tilannetta.	 Asenneosion
lomakkeet lähetettiin em. 	 kuntien päättäjille ja niissä
tiedusteltiin suhtautumista	 saamelaisiin ja heille suunnat-
tujen sosiaalipalvelujen tarpeellisuuteen.

Kysymyslomakkeiden analyysissä tyydyttiin lähinnä tulosten
kuvailuun ja esittelyyn,	 koska syiden selvittäminen tämän
tutkielman yhteydessä olisi ollut mandotonta resurssien
puutteen takia.Kuitenkin mandollisia selityksiä on myös
ehdotettu.

Tulokseksi on saatu mm.	 se,	 että saamelaisten sosiaaliapl-
velut pitäisi järjestää yleisten sosiaalipalvelujen sisäl-
lä vaikkakin saamen kieltä ja kulttuuria huomioiden.Eril-
listen sosiaalipalvelujen järjestämistä;:ei.;pidetty tåtpeel-
lisena.Haluttomuutta järjestää erillisiä sosiaalipalvelu-
ja selittää mm.	 se,	 että saamelaisia on vähän ja useimmat
saamelaiset puhuvat myös suomea. Yhteistyötä Norjan ja Ruot-
sin kanssa pidettiin lisäämisen arvoisena asiana.

Tärkeimpänä lähteenä kysymyslomakkeiden ohella on ollut teos
Saamelaiset ja sosiaalinen turva	 (Laatu,	 Markku 1997).	 Läh-
teinä on käytetty kirjallisuuden ohella myös paljon lehti-
artikkeleita ja muunlaisia kirjallisia dokumentteja, 	 koska
saamelaisista on vähän sosiaalitieteellistä kirjallisuutta.
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Savola, Lotta
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Eläkeläisten kulutustavat - Kotitaloustiedustelut vuosilta 1994 ja 1995
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Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu
Aika — Datum - NIonth and ycar

syyskuu 1997
Sivumäärä — Sidoanial— Number of pages

83 s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa on pyritty luomaan monipuolinen kuva eläkeläisistä kuluttajina. Tilastollisissa
kulutustutkimuksissa käytetään usein karkeaa sosioekonomista luokittelua, joissa eläkeläisiä
käsitellään yhtenä ryhmänä. Eläkeläisten ryhmä on kasvanut jo suurimmaksi sosioekonomisksi
ryhmäksi ja siinä on jo 30 % suomalaisista kotitalouksista.Tutkielmassa eläkeläiset nähdään
heterogeenisenä ryhmänä, jonka kulutus on riippuvaista monista eri tekijöistä.Tarkastelussa
huomioidaan heidän ikänsä, koulutuksensa, sukupuolensa ja asuinpaikan kaupunkimaisuus.

Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelut vuosilta 1994 ja 1995 sekä niiden
ohessa kerätyt haastattelut ostopäätöksen teosta.Tarkastelu koskee niitä kotitalouksia, joissa
jäsenet ovat eläkeläisiä ja yli 60-vuotiaita.Tarkastelussa käytettiin apuna tilastollisia menetelmiä
(mm. korrespondenssianalyysi ja erottelu-analyysi).

Teoreettisena taustana tutkimuksessa on Gerhard Schulzen elämysyhteiskunnan teoria ja siihen
liittyvä kuluttajatyypittely. Hänen teoriansa perustuu tutkimukseen kulttuurin kulutuksesta ja
lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan arkipäivän teot, mukaan lukien kulutus, perustuvat
käsityksiin itsestä ja muista jokapäiväisessä elämässä.

Tämän tutkimuksen tulosten ja Schulzen kuluttajatyypittelyn väliltä löytyi monia yhtymäkohtia.
Eläkeläisten kulutustavat poikkesivat toisistaan niin koulutuksen, sukupuolen, iän ja asuinpaikan
kaupunkimaisuudenkin perusteella. Koulutuksen taso erotteli eläkeläisiä kuluttajina selvimmin.
Pidemmän koulutuksen käyneiden kulutus kohdistui mmi. matkailuun, kulttuuriin ja autoihin
kansakoulun käyneet kuluttivat enemmän elintarvikkeisiin ja tupakkaan.Tulosten perusteella
eläkeläiset oli mandollista jakaa kuluttajina erilaisiin ryhmiin. Tuloksista hahmottuivat "Iäkkäät
voissapaistajat", "iäkkäät kunnostaan huolehtijat", "sosiaalisesti aktiivit urbaanit", "liikkuvat
kultturellit" ja "perinteiset työväestön edustajat". Kulutuksessa taloudellisilla ja kulttuurisilla
resursseilla on niin suuri vaikutus, että karkea sosioekonominen luokittelu on riittämätön kuvaaman
eläkeläisiä kuluttajina.

Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa olivat empiirisen aineiston lisäksi Arto Noron Gerhard
elämysyhteikunnan teoriaa koskevat artikkelit (Gerhard Schulzen elämysyhteiskunta (1995).
Teoksessa Rahkonen, K (Toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset ja Uudemman
kulutussosiologian mallit ja figuurit (1995). Sosiologia 1, 1-11.) sekä Tilastokeskuksen
kulutustutkimusta koskevat julkaisut.
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Ympäristökeskustelu Kuluttajatietoa-lehdessä vuosina 1968-1996
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Sosiaalipolitiikka
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Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tämän tutkielman tehtävänä on tarkastella minkälaista
ympäristökeskustelua Kuluttajatietoa-lehdessä on käyty vuosina
1968- 1996. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut
tarkastella teemoittain, mitä määrällisiä painopisteitä
ympäristökeskustelussa on ollut ja milloin ne ovat lehden
keskusteluun ilmaantuneet sekä millaista eettistä
ympäristökeskustelua lehdessä on käyty. Haluttiin analysoida
minkälainen suhde lehdellä on ollut	 vastuulliseen kulutukseen.

Tutkimusmenetelmänä on sekä kvalitatiivinen että kvan-
titatiivinen tutkimus. Lehden 29 vuosikertaa on käyty läpi
teemoittain ja eettisestä keskustelusta on tehty sisällön
analyysi. Yksi kuluttajapolitiikan vaikutuskeinoista on
kuluttajavalistus, jota tutkimuksessa käytetty materiaali,
Kuluttajatietoa-lehti edustaa.

Teoreettisenä viitekehyksenä on ollut Ulrich Beckin ja Anthony
Giddensin teoria yksilöllistymisestä, globalisoitumisesta ja
individualisaatiosta. Tutkielman tulokset osoittavat, että
ympäristökeskustelu on tullut Kuluttajatietoa-lehden
keskusteluun melko myöhään. Samalla kun voitiin todeta lehden
kuluttajavalistuksen muuttuneen kuluttajalle moraalisesti säly-
tetyksi tuote- ja ympäristöinformaatioksi, voitiin todeta ympä-
ristöongelmien tiedostaminen kollektiivisiksi ja globaalisiksi
ongelmiksi. Näin voitiin todeta kyseessä olevan tarinan
kulutuksen yksilöllistymisestä ja sitä seuraavasta
globaalisuus- ja ympäristötietoudesta.
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Tocklin, Helena Tuulikki

Työn nimi — Arbetets titel — Title

Sosiaalityöntekijäin Liitto sosiaalityöntekijöiden aineellisten ja ammatillisten e
vartijana
Oppiaine — Läroämne — Subject

Sosiaalipolitiikka

Työn laji — Arbetets art — Level

Pro gradu

Aika — Datum — Month and year

Syyskuu 1997

Sivumäärä — Sidoantal— N

92 + liite
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa on tarkasteltu sitä, miten Sosiaalityöntekijäin Liitto on pyrkinyt ,-.11
sosiaalityön professionaalistumisprojektia vuosina 1985 - 1996.

Tutkimuksen	 teoreettisena viitekehyksenä on professioiden 	 sosiologia.	 4
lähtökohtana on näkemys professionaalistumisesta projektina, jossa ammattiku
vaihtamaan ammatin hallitsemat erityistiedot ja -taidot sosiaalisiksi ja talo
etuisuuksiksi. 	 Tutkimuksen keskeinen teoreettinen käsite on sosiaalinen	 .
Professioiden sosiologiassa sulkeumalla tarkoitetaan ammattimonopolia, jo il
professio on onnistunut pystyttämään pyrkimyksenään taata niukasti jaossa olevi :
jäsenilleen .

Pääasiallisena tutkimusaineistona ovat Sosiaalityöntekijä-lehden pääkirjoitukset. i
vähä aineistona käytetään lisäksi sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtoja 	 :
työryhmämuistioita sekä Sosiaalityöntekijäin Liiton toimintakertomuksia ja toi
telmia. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivis .
erittelyä.

Tutkimuksen tuloksena on mm. että Sosiaalityöntekijäin Liiton toiminnassa
tarkasteltavana ajanjaksona erityisesti taloudellisten etujen valvonta. Sosiaali 	 8
Liitto kiinnitti näkyvästi huomiota myös sosiaalityön heikkoon statukseen. Sosi.
kijäin Liitto pyrki sosiaalityöntekijöiden sosiaalisiin ja taloudellisiin etuuksiin 	 •
sosiaalityön professionaalisiin ominaisuuksiin. Sosiaalityöntekijäin Liiton to
näkyi selkeä pyrkimys oman ammattikunnan reviirin sulkemiseksi. Sulkeuman
Sosiaalityöntekijäin Liitto käytti monella tapaa: kelpoisuusehtoja puolustamalla,
harjoittamislainsäädäntöä vaatimalla sekä ammattieettisen lautakunnan perusta ,

Tärkeimpiä lähteitä ovat lehtiaineiston lisäksi professionaalistumista käsittelev:
sekä suomalaiset professioiden sosiologiset tutkimukset (Rinne & Jauhiaine
Konttinen 1989, 1991, 1993).
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Uusitalo,  Marjaana Karoliina
Työn nimi —Arbetets titel —Title

Minne menet vanhustenhuolto? Tutkimus hyvinvointipluralismista kunnallisen vanhustenhuollon
vaihtoehtona

Oppiaine —Läroämne — Subject

Sosiaalipolitiikka
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu

Aika — Datum — Month and year

tammikuu 1998

Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages

98 + 2s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tässä tutkielmassa on kartoitettu kunnallisen vanhustenhuollon tulevaisuutta. Tutkimus on toteutettu
Varsinais-Suomessa sijaitsevissa kandessa erikokoisessa kunnassa Kiikalassa ja Perniössä sekä Salon
kaupungissa.	 Tutkimusaineisto	 on	 koottu	 pääosin	 haastattelemalla	 jokaisen	 tutkimuskuiman
vanhustenhuollossa työskenteleviä ja sen kehityksessä mukana olevia henkilöitä. Kaikki yhdeksän haastattelua
on tehty kesäkuussa 1997.

Julkisen	 sektorin kyky ylläpitää hyvinvointivaltiota on osoittautunut 	 rajalliseksi ja	 tulevaisuudessa
vanhustenhuoltoon kohdistuvat vaatimukset ovat yhä kovempia. Vanhusten määrä tulee kasvamaan, ja
vanhukset muuttuvat myös palveluiden käyttäjinä yhä laatutietoisenuniksi, valinnan mandollisuuksia ja
yksilöllisyyttä kaipaaviksi kuluttajiksi, 	 Tulevaisuudessa on päätettävä 	 millaisin mallein kykenemme
takaamaan vanhusväestömme hyvinvoinnin ja vastaamaan näihin kasvaviin vaatimuksiin. 1Cartoitan tässä
tutkimuksessa sitä, ollaanko kunnissa valmiita hakemaan julkisen sektorin toteuttamalle vanhustenhuollolle
sitä täydentäviä tai sen toimintaa korvaavia muotoja ja mitä nämä muut palveluntuottajat voisivat olla.
Selvitän haastateltavien näkemyksiä tulevan vanhustenhuollon vaihtoehdoista 	 hyvinvointipluralismin
käsitteen	 kautta,	 eli	 selvitän,	 miten	 realistisina	 vaihtoehtoina	 haastateltavat	 näkevät	 markkinat,
vapaaehtoissektorin ja epävirallisen sektorin kunnallisen vanhustenhuollon toteuttamisessa, millaisia hyviä
puolia ja millaisia riskejä he eri vaihtoehdoissa näkevät.

Viime vuosien aikana kaikissa tutkimuskunnissa on panostettu vanhustenhuoltoon ja erityisesti avo- ja
välimuotoisten palveluiden kehittämiseen. Haastateltavat vaikuttivat siksi varsin tyytyväisiltä kuntiensa tämän
hetkiseen vanhustenhuollon tasoon. Esille tuli kuitenkin vahva tietoisuus siitä, ettei vallitsevaan tilaan voi
tuudittautua, vaan on tärkeää jatkuvasti kehittää vanhustenhuoltoa tulevista haasteista selviytyäkseen.

Haastateltavat olivat valmiita kasvattamaan myös muiden kuin julkisen sektorin vastuuta vanhusten
hyvinvoinnin tuotannossa. Periaatteellisesta positiivisesta suhtautumisesta huolimatta, ainoastaan markkinat
nähtiin relistisena vaihtoehtona julkisen sektorin toiminnalle. Markkinoiden nähtiin kuitenkin tuovan
mukanaan niin valvonta-. kuin tasa-arvo ongelmia. Vapaaehtoissektoria pidettiin tutkimuskunnissa varsin
marginaalisena,	 sen	 rooli	 nähtiin	 lähinnä	 elämänlaadullisen	 hyvän	 lähteenä.	 Vapaaehtoissektorin
mandollisuuksia ja halua kantaa suurempaa vastuuta pidettiin epätodennäköisenä. Epävirallisen sektorin
panosta pidettiin kaikissa tutkimuskunnissa tärkeänä. Myös sen hoivavastuun merkittävää kasvattamista
pidettiin varsin epätodennäköisinä. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten haastateltavat perustelivat eri
vaihtoehtoihin suhtautumistaan. Kunnan koko oli yksi ratkaisuja selittävä tekijä.

Kaikista vaihtoehdoista ja niiden tervetulleesta kehittämisestä huolimatta hyvinvointivaltion idea kansalaisten
perushyvinvoilmin takaajana on syvällä haastateltavien mielessä. Heidän mielestään hyvinvointivaltion tulee
viimekädessä vastata vanhusten hoivasta ja huolenpidosta.

Tärkeimpiä lähteitä ovat tutkimusta tehtäessä olleet haastattelut sekä hyvinvointipluralismin lähtökohdista
tehdyt Vaaraman ja Hurskaisen tutkimukset Hyvään vanhuuteen 1990- ja 2000-luvuilla (1993a) ja
Vanhuspolitiikan tulevaisuuskuvat ja kehittämistrategiat (1993b) sekä Ervastin (1996) Kenen vastuu?
Tutkimuksia hyvinvointipluralismista legitimiteetin näkökulmasta. Myös Johnsonin (1987) teos The Welfare
State in Transition. The Theory and Practice of Welfare Pluralism on ollut tärkeä pluralismia käsittelevä
lähde.
Avainsanat — Nyckelord — Keywords
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"Jokainen päivä elämisen. arvoiseksi"
Vanhusten kotipalvelu työntekijöiden kuvailemana Keski- ja Länsi-Viro
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Taivistelmå — Referat — Abstract

Tutkielmassa oli tavoitteena tarkastella vanhusten kotipalvelua työntekij,iiden
kuvailemana Keski- ja Länsi-Virossa. Kotipalvelutyön sisältöjä jäsennetti
siaalialan työn teoreettisten käsitteiden avulla. Vanhusten saamaa kotip
tarkasteltiin ammatillisen avun muotona, jota tehdään palkallisena työnä
husten kodeissa. Paikallista auttamistyötä vertailtiin omaisten ja naapuri
antamaan apuun vanhuksen elinpiirissä. Kotipalvelujen kehittämistä kun
tutkittiin kehittämissuunnitelmien avulla.

Tutkimuksen aineisto muodostui Viron kotipalvelujen kehittämis- ja kotil
projektiin osallistuneiden työntekijöiden näkemyksistä oman kuntansa v;
ten kotipalveluista ja niiden kehittämisestä. Aineisto kerättiin kandella st
roimattomaila kyselylomakkeella, johon vastasi 25 työntekijää 12 eri kun
Virosta. Kyselylomakkeissa olleet avovastaukset ja kotipalvelujen kehitt
suunnitelmat analysoitiin laadullisin menetelmin.

Tutkimuksessa havaittiin, että siihen osallistuneissa kunnissa vanhuste
palvelun asiakkaina ovat melko itsenäisesti toimeen tulevat vanhukset, ptka
tarvitsevat eniten apua asunnon lämmittämiseen ja siivoukseen sekä ka
käyntiin. Omaiset huolehtivat sellaisista vanhuksista, jotka tarvitsevat pa
apua päivittäisissä toiminnoissaan. Maaseudulla naapuriavulla on suuri
tys vanhusten sosiaalisen turvallisuuden luomisessa ja avunsaannissa.
husten määrän kasvaessa ja suurperheiden vähentyessä kotipalvelujen
tämiseen on Virossa suuri tarve. Vanhusten avuntarpeeseen vaikuttaa r: , tkai-
sevasti heidän asumistasonsa, terveydentilansa ja omaistensa antama -
Kotipalvelujen kehittäminen liittyy Virossa avohuollon kehittämiseen ja s
lialan työn ammatillistumiseen.
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Virokannas, Elina
Työn nimi — Arbetets titel — Tide

Erivireisiä kohtaamisia, neuvottelevia käsikirjoituksia - Alppituvan kulttuurin rakentuminen
työntekijöiden ja asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa
Oppiaine — Läroänute — Subject

sosiaalipolitiikka	 .
Työn laji — Arbetets art — Level

pro gradu
Aika — Datum — Month and year

huhtikuu 1998
Sivtunäärä — Sidoantal— Number of pages

91 s. + 2 s.
Tiivistelmä — Referat — Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan Alppituvan, Helsingin Diakonissalaitoksen kroonisesti alkoholisoituneille
miehille tarkoitetun vanhustyön yksikön, arkielämän muotoutumista työntekijöiden ja asukkaiden
välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielman lähtöoletusten mukaan erilaisista kulttuuritaustoista
tulevat osapuolet merkityksellistävät yhteistä toimintakenttää toisistaan poikkeavilla tavoilla. Koska
arkielämän käytännöistä ei ole olemassa yksimielisiä määritelmiä, toiminta rakentuu jatkuvista
erivireisistä ne"votteluista. Tutkimuksessa tuodaan esiin vuorovaikutuksessa käytettäviä
toimintamekai ismeja ja tarkastellaan niiden funktioita toiminnan rakentumi: alle.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Alppituvan toiminnan etnografisesta havainnoinnista sekä
asukkaiden ja työntekijöiden vapaamuotoisista haastatteluista. Kenttämateriaalin kerääminen on
alkanut tammikuussa 1995, tosin se sijoittuu pääasiallisesti vuoden 1997 kesä- heinä- ja elokuuhun.
Aineisto sisältää kokonaisuudessaan noin kolmekymmentä nauhoitustilannetta, jotka on litteroitu
sanatarkasti. Litterointeja on tarkasteltu diskurssianalyyttisesti erottelemalla puhujien tuottamia
tilannekonstruktioita ja toimintapositioita sekä puheen enonsiatiivisia ulottuvuuksia. Lisäksi
aineistona käytetään tutkijan kenttäpäiväkirjaa etnografian lähikuvauksen muodossa.

Tutkimuksen taustalla on konstruktionistinen viitekehys, jonka mukaan todellisuus ei ole jotain
olemassa olevaa, vaan sitä ylläpidetään tilannekohtaisissa määritelmissä. Alppituvan kulttuuria ei
nähdä vallitsevien struktuurien vaan valta-asemasta kilpailevien tilannemääritelmien ja
toimintapositioiden hallitsemana.

Alppituvan työntekijät käyttävät erivireisen vuorovaikutuksen keskeisinä toimintamekanismeina
suostuttelua, tilan antamista asukkaiden määritelmille sekä asukkaiden ja työntekijöiden
projisoimista samanmielisiksi alppitupalaisiksi. Työntekijöiden ja asukkaiden määritelmät
Alppituvasta ja asukkaiden tarpeista toistuvat neuvotteluista huolimatta erilaisina. Työntekijöiden
tapa myönnellä asukkaita ei muodostu toiminnan lähtökohdaksi, vaan jää neuvottelun keinoksi.
Asukkaiden kulttuurille jätetään kuitenkin riittävästi tilaa, mikä mandollistaa asukkaiden
sopeutumisen ja jäämisen Alppituvalle. Jatkuvien erivireisten neuvottelujen ohella toiminnan
rakentumiseen vaikuttaa pyrkimys konstruoida arkielämää toimintaideologian määrittelemän "aidon
tarjouksen" mukaiseksi.

Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä tutkimuksessa on käytetty mm. teosta Sosiaalityö, asiakkuus ja
sosiaaliset ongelmat (Jokinen ym. 1995) sekä muuta konstruktionistista ja etnometodologista
näkökulmaa edustavaa sosiaalisten ilmiöiden tutkimusta.
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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa naisjohtajien pukeutumista työpaikalla ja selvittää,
onko heillä mandollista "työasua". Samalla tutkimuksessa selviteltiin pukeutumisen merkityksiä
ja	 työvaatetukseen	 liittyviä	 symboleja.	 Tutkimuksessa	 tarkasteltiin	 myös	 pukeutumisen
yhteneväisyyttä vallitsevan yrityskulttuurin	 kanssa. Teoreettisesti	 pukeutumista	 lähestyttiin
sosiaalipsykologisten	 pukeutumisteorioiden	 avulla.	 Tutkimuksen	 viitekehykseen	 vaikuttivat
voimakkaimmin Scheinin organisaatioteoria ja Kaiserin kontekstuaalinen perspektiivi, jonka
mukaan pukeutumista ei voi tarkastella kontekstista, tässä yrityskulttuurista erillään.

Tutkimuksen kohteena oli Kansallis-Osake-Pankin talletuspankkitoirninnon 30 naispankinjohta- -
jaa (perusjoukko 123), jotka va!ittiin satunnaisesti arpomalla edustaen seitsemää eri talle-
tuspankkitoiminnon aluetta, kolmea toiminimeä (apulaisjohtajat, konttorinjohtajat ja johtajat)
sekä neljää eri ikäluokkaa (20-29v, 30-39, 40-49v sekä 50-59v). Tutkimus suoritettiin henkilö-
kohtaisten haastattelujen avulla naisjohtajien toimipisteissä. Haastatelut tehtiin kesällä 1992.
Haastatteluaineisto käsiteltiin sisällönanalyyttisesti soveltaen löyhästi diskursiivista ja semioot-
tista lähestymistapaa.

Tutkimuksen tuloksena, naisjohtajien lausuntojen perusteella, tuli esille kolme eri pukeutuja-
ryhmää. Roolipukeutujiin kuului puolet naisjohtajista. Tyypillistä heille oli työroolin ja arvojen
korostaminen sekä sitoutuminen yrityskulttuuriin. Pukeutumisen merkkikieli oli maskuliinisia
pukeutumismerkkejä lainailevaa, jopa naisellisuuden peittämistä esiintyi pukeutum slausun-
noissa. Pukeutuminen ei ollut itsetarkoitus, ainoastaan työn tulokset merkitsivät. Työvaatetus ei
ollut huomiota herättävää, mitä korosti pukeutumisvärien niukkuus sekä tunteettomat ja jopa
karut käsitteet pukeutumisesta. Tyypillisin asuvalinta po. ryhmälle oli jakkupuku. Roolipukeutu-
jat sulautuivat organisaatiokulttuuriin, eivät erottuneet siitä.

Persoonaa korostaviin naisjohtajiin kuului neljännes haastatelluista. Olennaisinta ryhmälle oli
työnimikkeen samankaltaisuus; he olivat pääosin konttorinjohtajia. Pukeutumisessa persoonan
korostaminen ja	 yksilöllisyys	 oli	 keskeistä,	 mitä	 väreillä	 ja	 asusteilla	 tehostettiin.	 Myös
feminiiniset pukeutumismerkit olivat tyypillisiä ryhmälle. Jakkupuvun lisäksi ryhmä suosi puse-
ro-hameyhdistelmiä. Persoonaa korostaville naisjohtajille oli tärkeää erottautua orga nisaatio-
kulttuurista. Myös tunteiden ja työvaatetuksen yhteys oli usein tiedostettua ja merkittävää.

Viihtyvyyttä painottaviin kuului naisjohtajista loppuneljännes. Ryhmässä oli johtajia ja apulais-
johtajia. Työpukeutumisessa keskeistä oli vaatteiden käyttömukavuus, pusero-hameyhdistel-
mät jakkujen sijaan sekä neulemateriaalien suosiminen. Viihtyvyyttä korostaneet pukeutujat
olivat asiakaskeskeisimpiä lausunnoissaan, jota feminiiniset pukeutumisen yksityiskohdat (mm.
värit ja materiaalit ) tehostivat.

Tutkimuksessa keskeisiin tutkimusongelmiin saatiin vastauksia ,	 mutta ongelmana oli pukeu-
tumisen merkitykseen liittyvän empiirisen tutkimuksen vähyys. Lisätutkimusta tarvittaisiin myös
pukeutumisen liittymisestä johtamistapaan- ja -tyyleihin.Tämä tutkimus osoitti myös sen, että
pukeutumista tulee tutkia aina suhteessa johonkin, sillä Kaiserin (1990) mukaan "vaate ilman
kantajaansa ei välitä merkitystä".
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