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Tämä tutkielma käsittelee efektiivistä altruismia elämäntapaliikkeenä (lifestyle movement). Efektiivinen altruismi on liike, joka pyrkii 
löytämään tehokkaimmat tavat tehdä hyvää maailmassa. Tavallisimmat tavat harjoittaa efektiivistä altruismia ovat tehokkaiksi 
määriteltyihin hyväntekeväisyyskohteisiin lahjoittaminen tai yhteiskunnallisesti vaikuttavan työn tekeminen. Elämäntapaliikkeessä 
yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään jokapäiväisessä elämässä tapahtuvien valintojen kautta. Toiminta on yksilöllistä ja arkeen 
nivoutuvaa ja henkilökohtainen identiteetti on tärkeä motivoiva tekijä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen elämäntapaliike 
efektiivinen altruismi on efektiivisten altruistien omassa kokemuksessa ja millainen merkitys sillä on heille. Tutkimuskysymys oli, 
millaisena efektiivinen altruismi näyttäytyy sitä harjoittavien ihmisten elämässä. 

Aineisto koostuu kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta ja Effective Altruism Helsinki -järjestön puheenjohtajan kanssa 
käydystä haastattelusta. Aineistomenetelmä oli teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Analyysissa käytettiin Haenflerin, Johnsonin ja 
Jonesin luomia elämäntapaliikkeen kriteerejä kehikkona efektiivisen altruismin tarkastelulle.  

Haastateltujen toiminta oli elämäntapaliikkeille tyypilliseen tapaan yksilöllistä. Haastatellut mielsivät tärkeimpien tekojensa tapahtuvan 

EA Helsingin ulkopuolella. Efektiivisen altruismin yhteisön tehtävä oli toimia lähinnä vertaistukena. Haastateltujen pääasialliset tavat 

toteuttaa efektiivistä altruismia olivat lahjoittaminen ja opiskelu efektiivisen altruismin mukaisen työuran toivossa. Kukaan työssäkäyvistä 

haastatelluista ei ollut kuitenkaan löytänyt efektiivisen altruismin tehokkaan hyvän tekemisen standardien mukaista työpaikkaa. 

Efektiivisen altruismin tavoitteiden toteuttaminen on myös jatkuvaa ja jokapäiväiseen elämään nivoutuvaa, erityisesti koska myös 

opiskelu ja työura nähdään välineinä tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Monet haastatellut lahjoittivat säännöllisesti 

hyväntekeväisyyskohteisiin ja kuluttivat puolestaan vähemmän rahaa harrastuksiin ja ylellisyystuotteisiin. Monet käyttivät vapaa-aikaa 

efektiiviselle altruismille relevanttien teemojen opiskeluun. Jotkut haastatellut tarkastelivat melkein kaikkia elämänalueitaan efektiivisen 

altruismin näkökulmasta, kun taas toisille efektiivinen altruismi oli rajatumpaa.  

Efektiiviseen altruismiin liittyi myös identiteettityötä. Haastatellut pyrkivät eheään moraaliseen identiteettiin toimimalla arvojensa 

mukaisesti. Kuten monissa muissakin elämäntapaliikkeissä efektiivisen altruisminkin piirissä vastuu yhteiskunnallisesta muutoksesta on 

yksilön harteilla, mikä aiheuttaa helposti paineita. Useimmat haastatellut kertoivat jonkinlaisista paineiden kokemuksista tai vaikeuksista 

määritellä rajaa sille, minkä verran käyttää aikaa ja resursseja efektiivisen altruismin tavoitteisiin. Siinä missä monissa 

elämäntapaliikkeissä ristiriidaton moraalinen identiteetti, arvojen ja toiminnan sopusointu, voi olla jopa toiminnan yhteiskunnallisia 

vaikutuksia tärkeämpää, efektiivisessä altruismissa pyrkimys ristiriidattomaan moraaliseen identiteettiin on kietoutunut mahdollisimman 

tehokkaan yhteiskunnallisen vaikutuksen tavoitteluun. Yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään yksilöinä, mikä mahdollisesti osittain 

selittää monen haastatellun mainitsemat paineen ja riittämättömyyden tunteet. Elämäntapaliikkeissä epäonnistuminen liikkeen 

tavoitteissa koetaan samalla usein myös henkilökohtaiseksi moraaliseksi epäonnistumiseksi. Toisaalta se, miten efektiivisen altruismin 

toteuttaminen nivoutuu jokapäiväiseen elämään ja lisää tiedostavuutta sen suhteen, voi tuoda arkisiin velvollisuuksiin uuden 

ulottuvuuden. Kun jokapäiväiset tai muutenkin pakolliset tehtävät nähdään välineinä nykyisten ja jopa tulevien sukupolvien elämän 

parantamiseen, ne saavat syvempää merkitystä.  
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1 Johdanto 

Perinteisen poliittinen osallistumisen vähäisyys Suomessa herättää mediassa ajoittaista pohdintaa 

demokratian toimivuudesta (Honkatukia ja Suurpää 2020; Kervinen, 23.1.2022; Poliittinen 

osallistuminen keskittyy yhä harvemmille, 24.8.2016). Eduskuntapuolueiden jäsenmäärä on 

laskenut, ja vuoden 2021 kuntavaalien äänestysprosentti jäi alhaisimmaksi lukemaksi 

seitsemäänkymmeneen vuoteen (Kuntaliitto 2021; Poliittinen osallistuminen keskittyy yhä 

harvemmille, 24.8.2016). Ongelmallista on myös, että harvempi äänestysprosentti näyttää yleensä 

tarkoittavan sitä, että juuri heikko-osaisimmat jättävät äänestämättä ja äänestäminen keskittyy 

lähinnä korkeatuloisille ja korkeasti koulutetuille, jotka siten saavat suhteettoman paljon sanavaltaa 

politiikassa (Kervinen, 23.1.2022). Puolueisiin ei myöskään haluta sitoutua, vaan äänestäjät 

liikkuvat puolueiden välillä riippuen siitä, mikä kulloinkin tuntuu sopivimmalta (Poliittinen 

osallistuminen keskittyy yhä harvemmille, 24.8.2016).  

Toisaalta, vaikka äänestäminen kunta- ja eduskuntavaaleissa on vähentynyt, suomalaiset nuoret ja 

nuoret aikuiset ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta (Kervinen, 23.1.2022; Valtion 

nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura 2019). 15—29 vuotiaiden usko erityisesti ei-perinteisiin 

poliittisen vaikuttamisen muotoihin on kasvussa (Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura, 

2019). Esimerkiksi usko ostopäätösten ja sosiaalisen median käytön vaikuttavuuteen on kasvanut 

(Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura 2019). 79 prosenttia vuoden 2018 

nuorisobarometriin haastatelluista kertoi osallistuneensa politiikkaan äänestämällä ja melkein yhtä 

moni, 77 prosenttia vastaajista, kertoi osallistuneensa ostopäätöksillä (Valtion nuorisoneuvosto & 

Nuorisotutkimusseura 2019).  

Halun olla sitoutumatta yksittäiseen puolueeseen ja siten säilyttää valinnanvapautensa voisi nähdä 

myös poliittisen osallistumisen yksilöllistymisenä. Ei-perinteinen poliittinen osallistuminen on 

lisääntynyt (Harju 2020). ALL YOUTH tutkimushankkeen vuonna 2018 tekemässä kyselyssä 

nuoret kertoivat pyrkivänsä vaikuttamaan äänestämisen ja muun perinteisen poliittisen 

osallistumisen lisäksi syömällä kasvisruokaa, ostamalla vaatteita kirpputorilta, keräämällä roskia 

luonnossa ja kiusaamisen vastaisella toiminnalla (Suni, Stenroos ja Mietola 2018).  

Tämä tutkielma käsittelee ei-perinteistä, yksilöllistä yhteiskunnallista toimintaa keskittyen yhteen 

esimerkkiin oman elämäntavan käyttämisestä yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä: 

efektiiviseksi altruismiksi kutsuttuun tehokkaan hyväntekeväisyyden liikkeeseen. Painopiste on 

siinä, millaista on pyrkiä efektiivisen altruismin tavoitteisiin efektiivisten altruistien omasta 

näkökulmasta. Haastattelin tutkielmaa varten kahdeksaa suomalaisen efektiivisen altruismin 
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järjestön EA Helsingin toimintaan osallistuvaa tai aiemmin osallistunutta henkilöä. Efektiivinen 

altruismi on varsinkin Suomessa vielä hyvin pieni liike, mutta se on erinomainen esimerkki 

yksilöllisestä lähestymistavasta poliittiseen vaikuttamiseen. Efektiiviset altruistit kohtaavat 

toiminnassaan samankaltaisia kysymyksiä ja haasteita kuin monet muutkin, jotka pyrkivät luomaan 

parempaa maailmaa henkilökohtaisen elämän valintojen kautta. Samat henkilökohtaisen vastuun ja 

toisaalta yksilön resurssien rajallisuuden ongelmat tulevat vastaan myös poliittisessa 

osallistumisessa laajemmin, varsinkin osallistumisen ollessa yhä individualistisempaa ja vähemmän 

sitoutunutta yhteen tiettyyn ryhmään.  

1.1 Mitä on efektiivinen altruismi 

 

Efektiivisen altruismin pääperiaate on pyrkiä löytämään ne tehokkaimmat tavat maailman 

parantamiseksi (Centre For Effective Altruism 2020). Käytännössä efektiiviset altruistit pyrkivät 

yleensä vaikuttamaan joko työuran tai lahjoittamisen kautta. Esimerkkejä efektiivisen altruismin 

toteuttamisesta voisi olla työ investointipankkiirina, jotta voi sitten lahjoittaa suuren osan tuloistaan 

tai tutkimustyö jonkin tärkeän ongelma-alueen parissa (Centre for Effective Altruism; Manner, 

7.2.2021). Efektiiviset altruistit pyrkivät löytämään mahdollisimman tehokkaat maailman 

parantamisen keinot ja valitsemaan hyväntekeväisyyskohteensa ja toimintamenetelmänsä 

mieluummin laskelmien kuin esimerkiksi henkilökohtaisten kokemusten tai tunteiden perusteella. 

Siinä missä suomalaiset kaiken kaikkiaan lahjoittavat eniten kotimaan syöpäsairaita ja lapsia 

tukeville järjestöille efektiiviset altruistit taas lahjoittavat pääasiassa köyhimpiin maihin, joissa 

samankokoisella lahjoituksella lasketaan olevan suurempi hyvinvointivaikutus (GiveWell; Manner, 

7.2.2021). Efektiivisessä altruismissa korostuu yksilöllisen vaikuttamisen mahdollisuus, ajatus että 

”yksittäiselläkin ihmisellä voi olla suuri vaikutus asioihin” (Manner, 7.2.2021).  

Efektiivinen altruismi kehittyi vähitellen Oxfordin yliopiston filosofian laitoksen jatko-

opiskelijoiden perustamista tehokkaan hyväntekeväisyyden ja maailmaa parantavan työuran 

järjestöistä (Ram, 4.12.2015). William MacAskill perusti Toby Ordin kanssa Giving What We Can 

-järjestön vuonna 2009 (Centre For Effective Altruism; Ram, 4.12.2015).  Giving What We Can 

antaa tietoa tehokkaista hyväntekeväisyyskohteista ja siellä on mahdollista tehdä julkinen lupaus 

lahjoittaa tietty määrä rahaa hyväntekeväisyyteen (Giving What We Can). Vuonna 2011 MacAskill 

perusti 80,000 Hours -järjestön Benjamin Toddin kanssa (Centre For Effective Altruism; Ram, 

4.12.2015). 80,000 Hours tarjoaa ihmisille tietoa ja ohjausta mahdollisimman tehokkaasti maailmaa 

parantavan uran rakentamiseen (80,000 Hours). Samana vuonna tehokkaan lahjoittamisen ja 
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urasuunnittelun periaatteelle keksittiin nimi ”effective altruism” ja Centre For Effective Altruism 

(CEA) perustettiin (Centre For Effective Altruism).  

Inspiraationa heidän perustamilleen järjestöille ja efektiiviselle altruismille toimi australialaisen 

filosofin Peter Singerin ajattelu (Ram, 4.12.2015). Peter Singer on tunnetuimpia utilitaristisen 

filosofian nykyedustajia (Pakaslahti 2014). Utilitarismi on moraalifilosofian perinne, jossa 

hyvinvoinnin edistäminen tai kärsimyksen vähentäminen nähdään korkeimpana moraalisena 

prioriteettina. Lisäksi utilitarismiin kuuluu ajatus, että kaikkien aistivien olentojen hyvinvointi on 

yhtä merkityksellistä. (Pakaslahti 2014). Artikkelissaan Famine, Affluence, and Morality Singer 

(1972) esittää ajatuskokeen hukkuvasta lapsesta. Ajatuskokeessa joku kävellessään matalan 

lammikon ohi huomaa, että siihen on hukkumassa lapsi. Pelastaakseen hukkuvan lapsen täytyy 

kahlata lammikkoon, jolloin vaatteet kastuvat. Ajatuskokeen kysymys kuuluu, onko moraalinen 

velvollisuus pelastaa lapsi siitä huolimatta, että vaatteet sotkeentuvat. Useimmat olisivat sitä mieltä, 

että on moraalinen velvollisuus pelastaa hukkuva lapsi. Peter Singer soveltaa tätä ajatusta 

velvollisuuteen auttaa esimerkiksi äärimmäisen köyhiä tai luonnonkatastrofien uhreja, jos itsellä on 

varaa auttaa heitä ilman merkittävää hyvinvointihaittaa itselle. Hän argumentoi, että on yhtäläinen 

moraalinen velvollisuus auttaa nälkään kuolevaa lasta toisella puolella maapalloa kuin lasta, joka on 

hukkumassa läheiseen lampeen. (Singer 1972). 

Peter Singer on sittemmin itsekin innostunut efektiivisestä altruismista. Hän on kirjoittanut siitä 

kirjan The Most Good You Can Do ja pitänyt aiheesta TED-puheen. Samoin William MacAskill ja 

Toby Ord ovat kirjoittaneet efektiivistä altruismia käsitteleviä kirjoja ja esitelleet sen ajatuksia 

TED-puheissa. William MacAskill myös työskentelee Oxfordin yliopistolle perustetussa Global 

Priorities Institutessa, joka pyrkii määrittelemään mihin maailmanlaajuisiin ongelmiin kannattaa 

suunnata resursseja, jos haluaa lisätä hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti (Global Priorities 

Institute).  

Efektiivisen altruismin ajatuksena on löytää tehokkaimmat tavat auttaa toisia. Kaikkien elävien 

olentojen hyvinvointi nähdään merkityksellisenä. CEA:n sivuilla annetaan suosituksia tärkeinä 

pidetyistä ongelmista ja hyväntekeväisyyskohteista. Ongelmia arvioidaan sen perusteella, kuinka 

monia ihmis- tai eläinelämiä se koskee, kuinka paljon resursseja kyseiseen ongelmaan jo 

suunnataan resursseja ja kuinka paljon lisäresurssit edesauttaisivat ongelman ratkaisemista. 

Sivustolla ei määritellä yhtä ainoaa tapaa laskea, mitkä ongelma-alueet ovat tärkeimpiä, vaan sen 

mainitaan olevan aina avoin ja työn alla oleva kysymys. Ratkaisevaa on pyrkiä kvantifioimaan 

hyvinvointi, jotta olisi mahdollista vertailla eri ongelma-alueita ja strategioita toisiinsa. (Centre For 
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Effective Altruism). Yksi kvantifiointimenetelmä on esimerkiksi DALY-arvo, joka on WHO:n 

käyttämä tapa laskea sairauden takia menetettyjä toimintakykyisiä elinvuosia. Yksi DALY-arvo 

vastaa yhtä menetettyä täyden terveyden elinvuotta (Centre for Effective Altruism; WHO).  

Tämänhetkisiä CEA:n luettelemia prioriteettialueita ovat äärimmäinen köyhyys, eläinten 

hyvinvointi ja tulevien sukupolvien hyvinvointi (Centre For Effective Altruism). Tulevien 

sukupolvien hyvinvoinnin parantamista pidetään mahdollisesti jopa tärkeimpänä tavoitteena 

kaikista (Centre For Effective Altruism). Tätä suuntausta nimitetään efektiivisen altruismin piirissä 

sanalla longtermism. Ajatus on, että koska tulevia eläviä olentoja on potentiaalisesti niin paljon 

enemmän kuin nykyään elossa olevia, hyvinvointia voi lisätä parhaiten keskittymällä näiden 

tulevien sukupolvien turvaamiseen ja heidän tulevan elämänsä parantamiseen (Centre for effective 

altruism; Todd 2021). 

Periaatteessa ei ole mitään tiettyä tapaa harjoittaa efektiivistä altruismia, vaan mikä tahansa omat 

resurssit ja olosuhteet huomioon ottaen tehokkain tapa lisätä elävien olentojen hyvinvointia on 

efektiivisen altruismin mukaista (Centre for effective altruism). Käytännössä tyypillisiä tapoja 

harjoittaa efektiivistä altruismia ovat kuitenkin joko lahjoittaa mahdollisimman 

kustannustehokkaaseen hyväntekeväisyyskohteeseen tai tehdä sellaista palkkatyötä, joka edistää 

hyvinvointia mahdollisimman tehokkaasti (Centre for effective altruism).  

Lahjoituskohteen valinnassa efektiivinen altruisti voi halutessaan tukeutua esimerkiksi efektiivisen 

altruismin periaattein perustetun GiveWellin neuvoihin. GiveWell on järjestö, joka vertailee eri 

hyväntekeväisyysjärjestöjä suositellakseen sitten tehokkaimmiksi toteamiaan lahjoituskohteita 

(GiveWell). Mahdollisimman tehokkaan työuran valitsemiseen taas löytyy paljon tietoa ja ohjeita 

80,000 Hours -sivustolta. 

CEA järjestää efektiivistä altruismia käsitteleviä globaaleja konferensseja, tukee efektiivisten 

altruistien paikallisryhmiä, lähettää sähköpostilistalle ilmottautuneille tiedotteita efektiivisen 

altruismin piirissä tapahtuneista uutisista ja pitää yllä keskustelufoorumia. Yhteisön käsite on 

selvästi tärkeä järjestölle, koska sillä on erilliset sivut yhteisöstrategialle sekä oma ”community 

health team”, mutta yhteisö ei ole mikään konkreettinen ryhmä jäsenlistoineen, vaan sisältää 

periaatteessa kaikki efektiivisestä altruismista kiinnostuneet tai sitä jollakin tavalla elämässään 

toteuttavat (Centre For Effective Altruism 2021). Nykyään on olemassa yli 200 efektiivisen 

altruismin paikallisryhmää, joista valtaosa on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös 

Afrikasta, Lähi-Idästä, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta löytyy paikallisryhmiä (Effective Altruism 
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Hub 2022). Tutkielmani aineisto perustuu haastatteluihin yhden tällaisen paikallisryhmän, Effective 

Altruism Helsingin, kautta löytämieni efektiivisten altruistien kanssa. 

1.2 Effective Altruism Helsinki1 

Effective Altruism Helsinki (EA Helsinki) on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) alainen 

järjestö, jonka virallinen tavoite on tukea yliopistokoulutettujen helsinkiläisten kykyä tehdä urallaan 

tehokkaammin hyvää. EA Helsingin tapahtumat ovat kuitenkin avoimia yhtä lailla muillekin. Sen 

säännölliset tapahtumat ovat kaikille avoimet kuukausittaiset keskusteluillat ja Uraklubi-niminen 

viikoittain kokoontuva työuraan liittyviin kysymyksiin keskittyvä keskusteluryhmä.  

Satunnaisemmin on järjestetty myös urasuunnitteluworkshoppeja ja erilaisia projekteja. EA 

Helsinki esimerkiksi kehitti materiaalit ohjeistamaan opiskelijajärjestöjä tehokkaampien 

lahjoituskohteiden valitsemisessa. Lisäksi syksyllä järjestettiin kahdeksan viikon johdantokurssi 

efektiivisen altruismin teemoihin. Eräät EA Helsingin jäsenet olivat olleet myös mukana 

vaikuttamassa oman alansa opiskelijajärjestön lahjoituskohdevalintaan Kilometrikisa-nimisessä 

tapahtumassa. Tapahtumassa kerätyt varat päädyttiin heidän vaikutuksestaan lahjoittamaan 

Givewell-järjestön tehokkaaksi määrittelemään hyväntekeväisyyskohteeseen. Tämäntyyppinen 

kollektiivinen vaikuttamistoiminta on EA Helsingin puheenjohtajan mukaan kuitenkin ollut melko 

harvinaista. Järjestö on keskittynyt kaiken kaikkiaan enemmän rakentamaan vertaistukiyhteisöä, 

jossa voi jakaa tietoa ja kokemuksia efektiivisen altruismin tavoitteisiin pyrkimisestä. EA Helsinki 

on organisaationa varsin epähierarkkinen ja epämuodollinen. Aktiivisimmat jäsenet sopivat 

epävirallisesti keskenään kuka järjestää mitäkin tapahtumia. 

Järjestön kuukausittaisiin tapaamisiin osallistui haastateltujen rekrytoinnin aikaan syksyllä 2021 

säännöllisesti noin 15 ihmistä. Kevääseen 2022 mennessä aktiivisesti osallistuvien määrä on 

kasvanut noin kolmeenkymmeneen. EA Helsingin järjestämän kahdeksan viikon pituisen johdanto-

ohjelman on suorittanut tähän mennessä noin 50 ihmistä.  

EA Helsingillä on myös kytköksiä kansainväliseen efektiivisen altruismin yhteisöön. Sen 

johdantokurssillaan käyttämät materiaalit olivat EA Oxfordin kehittämiä ja EA Helsingin 

puheenjohtaja on osallistunut CEA:n järjestämään fasilitointikoulutukseen. EA Helsingistä 

lähetetään CEA:lle myös palautetta Fellowshipin sujumisesta. EA Helsinki ei kuitenkaan ole 

millään virallisella tavalla CEA:n alainen järjestö, eikä CEA:lla ole siihen mitään määräysvaltaa. 

 
1 Kuvaus perustuu Effective Altruism Helsinki -järjestön puheenjohtajan kanssa käytyyn taustahaastatteluun ja 

sähköpostivaihtoon. 
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Efektiivisen altruismin paikallisryhmät ovat itsenäisiä, mutta voivat saada CEA:lta tietoa ja hyötyä 

sen tarjoamista koulutuksista. Samoin paikallisryhmät saattavat jakaa tietoa ja materiaaleja 

keskenään. 

2 Aiempi tutkimus 

Efektiivistä altruismia käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja löytyy jonkin verran taloustieteen ja 

psykologian alalta. Niissä käsitellään sitä, miten efektiivistä altruismia saisi toteutettua parhaalla 

mahdollisella tavalla ja mitä haasteita efektiivisen altruismin toteuttamisessa on (Berman ym. 2018; 

Genç ym. 2020; Ng 2020). Ihmisillä on esimerkiksi taipumus valita lahjoituskohteensa 

subjektiivisin perustein, vaikka saatavilla olisikin tietoa lahjoituskohteiden tehokkuudesta, mikä 

asettaa haasteen efektiivisen altruismin toteutumiselle laajassa mittakaavassa (Berman ym. 2018; 

Genç ym. 2020). Löytyi myös eräs kasvipatologiaa käsittelevä artikkeli, jossa efektiivistä altruismia 

oli käytetty ”eettisenä linssinä” mahdollisimman hyödyllisen tutkimuksen tekemiseen (Garrett ym. 

2020).  

Suurin osa efektiivistä altruismia käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista löytyy filosofisista 

julkaisuista. Nämä artikkelit ovat enimmäkseen varsin teoreettisia ja normatiivisia. Efektiivistä 

altruismia pohditaan niissä siltä kannalta, löytyykö siitä aukkoja tai puutteita lähestymistapana 

maailman parantamiseen (Berkey 2018; Dietz 2019; Eikenberry & Mirabella 2018; Muyskens 

2017; Syme 2019; Zuolo 2020). Erityisen paljon kirjoitetaan siitä, onko efektiivinen altruismi liian 

yksilökeskeinen liike ja antaako se liian vähän painoarvoa yhteiskunnallisille rakenteille (Berkey 

2018; Dietz 2019; Eikenberry & Mirabella 2018; Muyskens 2017; Syme 2019). Efektiivisen 

altruismin kritisoidaan keskittyvän tekemään mahdollisimman paljon hyvää nykyisten poliittisten ja 

taloudellisten rakenteiden puitteissa ottamatta huomioon sitä, miten paljon hyvää voitaisiin saada 

aikaan näitä rakenteita muuttamalla (Dietz 2019). Efektiivisen altruismin painotusta lahjoittamiseen 

on kritisoitu siitä, että hyväntekeväisyyslahjoittajat eivät ole vastuussa kenellekään muulle taholle 

kuin itselleen, että hyväntekeväisyys saattaa tietyissä tilanteissa rapauttaa julkisia palveluja ja että 

se saattaa strategioillaan toisinaan jopa pitää yllä sosiaalista tai taloudellista eriarvoisuutta 

(Eikenberry & Mirabella 2018; Syme 2019). Erityisesti rikkaimmilla lahjoittajilla saattaa olla 

paljonkin valtaa ohjata hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa (Eikenberry & Mirabella 2018). 

Efektiivisen altruismin piirissä suosittua ajatusta hyväpalkkaiseen työhön menemisestä, jotta voisi 

lahjoittaa suuremman osan tuloistaan hyväntekeväisyyteen, kritisoidaan siitä, että hyväpalkkaiset 

työt usein toimivat nykyisen talousjärjestelmän ehdoilla, jolloin niissä työskentelevä hyötyy 

epäoikeudenmukaisesta talousjärjestelmästä ja ylläpitää sitä (Eikenberry & Mirabella 2018; 
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Muyskens 2017; Syme 2019). Keskustelussa on esitetty vastakkaisia mielipiteitä siitä, onko 

lahjoittaminen pohjimmiltaan tehokkain tapa parantaa eriarvoisten taloudellisten rakenteiden 

seurauksista kärsivien hyvinvointia (Berkey 2018; Syme 2019). Ratkaisuiksi on ehdotettu 

kuluttamisesta pidättäytymisen sisällyttämistä efektiiviseen altruismiin (Muyskens 2017), ja sen 

huomioimista mikä olisi tehokkain tapa tehdä hyvää kollektiivisesti ryhmänä (Dietz 2019). 

Efektiivistä altruismista ei löydy paljoa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, ja sitä käsittelevä 

filosofinen kirjallisuus on paljolti keskittynyt arvioimaan efektiivistä altruismia siten kuin William 

MacAskillin ja Peter Singerin tapaiset johtohahmot ja efektiivisen altruismin periaatteet omaksuneet 

järjestöt ovat ne esittäneet. En löytänyt tutkimusta, jossa efektiivistä altruismia olisi tarkasteltu sitä 

harjoittavien yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Kuitenkin efektiivinen altruismin näyttäisi olevan 

tarkoitus toteutua paljolti yksilöiden itsenäisten lahjoitus- ja uravalintojen kautta (MacAskill 2017).  

2.1 Elämäntapaliikkeen käsite ja efektiivinen altruismi elämäntapaliikkeenä 

 

Mahdollinen sosiologinen näkökulma efektiiviseen altruismiin on Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin 

(2012) kehittämä teoria elämäntapaliikkeistä, joissa sosiaaliseen muutokseen pyritään ensisijaisesti 

yksityiselämässä tapahtuvien valintojen kautta.  

Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus on nykyisin hyvin laajaa ja monipuolista, ja sille on 

omistettu omia lehtiä, kirjasarjoja ja yhdistyksiä (Della Porta ja Diani 2006, s.2). Yhteiskunnallisia 

liikkeitä on tutkittu monista eri näkökulmista (Eder 2014), mutta Diani (1992) on ehdottanut yleistä 

määritelmää. Yhteiskunnallisen liikkeen voisi hänen mukaansa määritellä epämuodolliseksi 

sosiaaliseksi verkostoksi, joka osallistuu poliittiseen tai kulttuuriseen konfliktiin ja jolla on 

kollektiivinen identiteetti (Diani 1992).  

Elämäntavan käsitettä taas on tarkasteltu kulutuskulttuurin tutkimisen piirissä yksilöllisyyden, 

itseilmaisun ja tyylivalintojen kokonaisuutena (Feathersone 2007, 81—92). Kaikenlaiset 

elämäntavan eri elementit kuten puhetyyli, vaatteet, vapaa-ajanviettotavat, ruokavalio, asunto ja 

lomakohteet ovat nähtävissä tapana ilmaista yksilöllisyyttä ja makua (Featherstone 2007, 81). 

Haenflerin ym. (2012) mukaan yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa teorioiden ja 

määritelmien ulkopuolelle on jäänyt liikkeitä, jotka ovat jotain elämäntavan ja yhteiskunnallisen 

liikkeen väliltä. Niissä elämäntapaa käytetään yhteiskunnallisen muutoksen välineenä pelkän 

itseilmaisun tai itsen toteuttamisen sijaan. Tutkijat ovat yleensä pitäneet yhteiskunnallisia liikkeitä 

ja elämäntapoja kahtena erillisenä asiana. Tämän jaottelun mukaan yhteiskunnalliset liikkeet 

olisivat järjestäytyneitä, muutokseen tähtääviä ja pyrkisivät toiminnallaan vaikuttamaan 
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ensisijaisesti poliittisiin instituutioihin. Elämäntavat puolestaan olisivat luonteeltaan 

individualistisia ja itseilmaisuun keskittyviä. On kuitenkin olemassa elämäntapoja, jotka haastavat 

valtakulttuurin normeja. Haenfler ym. (2012) ehdottavat näille elämäntapaliikkeen (lifestyle 

movement) nimitystä. Esimerkkeinä elämäntapaliikkeistä he mainitsevat muiden muassa 

veganismin, slow food -liikkeen ja erilaisia kristillisiä suuntauksia, joiden tavoitteena on vaikuttaa 

laajempaan kulttuuriin (tai vastustaa sitä) yksilöiden omaksumien arkielämän valintojen kautta. 

(Haenfler, Johnson ja Jones 2012.) 

Haenfler ym. (2012) luettelevat elämäntapaliikkeitä määrittäviä tunnusmerkkejä ja niiden lisäksi 

kaksi elämäntapaliikkeille tyypillistä muttei välttämätöntä piirrettä. 

 

Ensimmäinen määrittävä piirre on, että elämäntapaliikkeet kannustavat ihmisiä toimintaan, joka 

tehdään yksin pikemmin kuin ryhmänä yhdessä muiden kanssa. Samalla yksilöt ovat kuitenkin 

tietoisia siitä, että monet muut toimivat omalla tahollaan samoin (Haenfler, Johnson ja Jones 2012).  

Seuraava Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin (2012) listaama elämäntapaliikkeelle ominainen piirre 

on, että toiminta tapahtuu yksityisesti pikemmin kuin julkisesti. Se on myös jatkuvaa pikemmin 

kuin episodinomaista. Haenfler, Johnson ja Jones (2012) vertaavat elämäntapaliikkeitä tässä muihin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joille he näkevät tyypillisemmäksi julkisen ja ei-jatkuvan toiminnan. 

Elämäntapaliikkeille on kuitenkin olennaista myös, että vaikka siinä toimitaan yksilöinä ja 

yksityisesti, toimijat kuitenkin kokevat toimintansa kautta tavoittelevansa sosiaalista muutosta. Näin 

Haenfler, Johnson ja Jones erottavat elämäntapaliikkeet esimerkiksi self-help henkisistä tai 

henkilökohtaiseen uskonnollisuuden toteuttamiseen keskittyvistä elämäntavoista. Viimeinen 

elämäntapaliikkeitä olennaisesti määrittävä piirre on identiteettityö. Perinteisissä yhteiskunnallisissa 

liikkeissä korostuu kollektiivinen identiteetti, kun taas elämäntapaliikkeen osallistuja näkee 

erityisesti yksilöllisen identiteettinsä sosiaalisen muutoksen paikkana. Hän pyrkii kultivoimaan 

moraalisesti johdonmukaista ja henkilökohtaisesti merkityksellistä identiteettiä ja kollektiivinen 

identiteetti toimii materiaalina henkilökohtaisen identiteetin rakentamiselle. (Haenfler, Johnson ja 

Jones 2012). 

 

Lisäksi Haenfler, Johnson ja Jones (2012) mainitsevat vielä kaksi ominaisuutta, jotka ovat 

tyypillisiä mutta eivät välttämättömiä elämäntapaliikkeille. Elämäntapaliikkeille on 

tyypillistä kohdistaa toimintansa kulttuurin pikemmin kuin virallisten poliittisten instituutioiden 

muuttamiseen. Elämäntapaliikkeille on myös tyypillistä olla rakenteeltaan diffuuseja pikemmin 

kuin keskushallinnoituja. Toisaalta niillä on kuitenkin enemmän yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta kuin 
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yksittäisillä trendeillä tai villityksillä. Diffuusien elämäntapaliikkeiden yhtenäisyys voi rakentua 

epävirallisista sosiaalisista verkostoista, ihmisistä, joita Haenfler, Johnoson ja Jones (2012, 11) 

kutsuvat ”kulttuurisiksi yrittäjiksi” (cultural entrepreneurs) sekä yhteyksistä järjestöihin. 

Verkostoitumista voi tapahtua erilaisissa virtuaalisissa tiloissa kuten verkkosivuilla, blogeissa, 

Youtubessa, Facebookissa ja ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Kulttuuriset yrittäjät eivät ole 

varsinaisia johtajia, mutta he voivat näyttäytyä eräänlaisina liikkeen auktoriteetteina julkisuudessa, 

esimerkiksi julkaisemalla liikettä käsitteleviä kirjoja. Elämäntapaliikkeet saattavat muodostaa omia 

järjestöjään, jotka sitten toimivat tiedon ja tuen lähteinä yksittäisille jäsenille, ja 

elämäntapaliikkeillä voi myös olla kytköksiä erilaisiin sen tavoitteita jakaviin mutta siitä erillisiin 

virallisiin järjestöihin. (Haenfler, Johnson ja Jones 2012.) 

 

 

Sosiologian ja kulutustutkimuksen piiristä löytyy joitakin tutkimuksia, joissa on tarkasteltu 

elämäntapaliikkeiden osallistujien kokemuksia. Dobernig ja Stagl (2015) selvittivät, olisiko 

kaupunkiviljely määriteltävissä elämäntapaliikkeeksi tutkimalla, näkivätkö kaupunkiviljelyä 

harjoittavat ihmiset toimintansa tähtäävän yhteiskunnalliseen muutokseen, oliko se heille osa 

laajempaa identiteettiprojektia ja millä tavalla poliittisuus, ”politiikan tekeminen” ilmeni 

kaupunkiviljelyssä. He haastattelivat kaupunkiviljelyä harjoittavia ihmisiä ja totesivat, että nämä 

reagoivat globaalin ruokajärjestelmän herättämään huoleen perinteisen poliittisen protestin sijaan 

yksityiselämän, sosiaalisten verkostojen ja paikallisen yhteisöllisyyden kautta. Dobernig ja Stagl 

(2015) luonnehtivat kaupunkiviljelyä eräänlaiseksi kollektiiviseksi individualismiksi. 

Kaupunkiviljely oli yksilöllinen valinta ja siihen liittyi usein itsenäisyyteen ja kovaan työntekoon 

perustuva identiteetti. Haastatellut eivät useinkaan kovin helposti pystyneet määrittelemään 

kaupunkiviljelyliikkeelle mitään selkeitä ja tarkkoja rajoja. Heillä oli vaikeuksia määritellä, kuka oli 

osa liikettä ja kuka ei. He kuitenkin puhuivat kuulumisesta kaupunkiviljelijöiden kokonaisuuteen, 

jota saattoivat nimittää verkostoksi, yhteisöksi tai liikkeeksi ja joka ulottui useisiin kaupunkeihin 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yhteisön kokemus perustui osittain erilaisiin kaupunkiviljelyyn 

liittyviin tapahtumiin, ihmissuhteisiin ja lisäksi kuvaan joka kaupunkiviljelystä muodostettiin 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai siitä tehdyissä dokumenttielokuvissa. Nämä tarjosivat 

mielikuvan kaupunkiviljelijöiden verkostosta, jonka myötä yksittäisten yksilöiden toiminnan 

yhteisvaikutus johtaisi laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Kokemuksen suurempaan 

kokonaisuuteen kuulumisesta koettiin antavan merkitystä omille yksilötasolla tapahtuville teoille. 

Haastatellut kokivat, että jokaisen yksilön omalla tahollaan tekemien tekojen kollektiivinen 

vaikutus muutti yhteiskuntaa. (Dobernig & Stagl 2015.)  
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Kun henkilökohtainen identiteetti ja yksilölliset valinnat ovat ratkaisevassa roolissa 

yhteiskunnallisessa muutoksessa, elämäntapaliikkeen tavoitteissa epäonnistuminen on myös 

nimenomaan henkilökohtainen, moraalinen epäonnistuminen (Haenfler ym. 2012). Dobernig ja 

Stagl (2015) haastattelemat kaupunkiviljelijät kokivat henkilökohtaisen epäonnistumisen tunteita, 

jos eivät esimerkiksi jaksaneet käyttää julkista liikennettä vaan ajoivat autolla. Eräs haastateltu 

ilmaisi sen niin, että jos hän olisi se kuka haluaisi olla hän ei edes omistaisi autoa. Toisaalta 

kaupunkiviljelijöiden piirissä oltiin yleisesti ottaen sitä mieltä, että ajoittaiset ristiriidat arvojen ja 

toiminnan välillä olivat väistämättömiä. (Dobernig ja Stagl 2015.) 

 

Myös skeptisismiä on tutkittu elämäntapaliikkeenä. Simmonsin (2018) haastattelemat skeptisen 

elämänkatsomuksen omaavat ihmiset pyrkivät toteuttamaan sitä ajattelemalla mahdollisimman 

rationaalisesti ja lisäksi kyseenalaistamalla pseudotieteellisiä tai muuten perustelemattomia 

uskomuksia. He näkivät jokapäiväiset tekonsa ja valintansa poliittisena toimintana. Skeptisismi oli 

heille jatkuvaa oman ajattelun hiomista johdonmukaisemmaksi ja erilaisten ajatteluvirheiden ja 

vääristymien korjaamista. He kokivat myös moraalista velvollisuutta valistaa toisia pseudotieteestä. 

He uskoivat henkilökohtaisten, yksilöllisten elämäntapavalintojen tekevän maailmasta osaltaan 

paremman paikan. Kaikki näkivät skeptisismin elämäntapana, jonka keskiössä oli totuuden 

tavoittelu. Skeptisismi oli heille myös henkilökohtaista autenttisuutta ja kokonaisvaltaisesti 

parempaan elämään pyrkimistä. Yksi haastatelluista esimerkiksi luonnehti itseään ”totuuden 

etsijäksi”. Skeptisismin harjoittamiseen kuuluikin monen haastatellun elämässä eräänlainen loputon 

ajattelutaidon hiominen ja uuden oppiminen. He olivat valmiita korjaamaan uskomuksiaan uuden 

todistusaineiston valossa ja kuvasivat itseään ”keskeneräisiksi projekteiksi” (works in progress), 

jotka jatkuvasti pyrkivät ajattelemaan yhä kriittisemmin. Usealla heistä oli kotonaan suoranainen 

pseudotietokirjasto, jota he jatkuvasti päivittivät. (Simmons 2018.) 

 

Useat skeptikot suorastaan karsastivat liikaa yhteisöllisyyttä muiden skeptikkojen tai varsinkaan 

ateistien kanssa. Simmons kuitenkin tulkitsee heidän läsnäolonsa foorumeilla ja sosiaalisessa 

mediassa osoittavan kuulumista elämäntapaliikkeille tyypilliseen ’kuviteltuun yhteisöön’. Simmons 

löytää skeptisismin piiristä myös Haenflerin ym. (2012) mainitsemat kulttuuriset yrittäjät, jotka 

toimivat liikkeen epävirallisina auktoriteetteina. Vähemmän tunnetutkin jäsenet toimivat 

skeptisismiä levittävinä aktivisteina muun muassa bloggaamalla tai julkaisemalla Youtube-videoita 

aiheesta. Olennaista on, että vaikka skeptikot toimivat itsenäisesti he kuitenkin olivat osa samoin 

ajattelevien kuviteltua yhteisöä, joka tähtäsi yhteiskunnalliseen muutokseen. (Simmons 2018.) 
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Samoin kuin Simmons (2018), Cherrykin (2015) lähti teini-ikäisiä vegaaneja käsittelevässä 

tutkimuksessaan lähtökohtaisesti oletuksesta, että hänen tutkimuskohteensa on nähtävissä 

elämäntapaliikkeenä. Hän haastatteli vegaaneja, joista osa kuului myös punk -alakulttuuriin. Hänen 

haastattelemansa vegaanit eivät juuri pyrkineet vaikuttamaan poliittisiin instituutioihin tai 

osallistuneet kollektiiviseen toimintaan. He kuitenkin kokivat vegaanisen elämäntapansa olevan 

poliittinen kannanotto itsessään. Toisin sanottuna he tähtäsivät toiminnallaan yhteiskunnalliseen 

muutokseen, mutta elämäntapaliikkeille tyypillisesti se kohdistui pikemminkin kulttuurin kuin 

virallisten poliittisten instituutioiden muuttamiseen. (Cherry 2015). 

Vegaaniksi ryhtyminen vaatii ruokavalion ja kulutuksen perusteellista muuttamista ja on melko 

kokonaisvaltainen elämäntapamuutos runsaasti eläinperäisiä tuotteita käyttävässä yhteiskunnassa. 

Cherryn (2015) haastattelemilta vegaaneilta se vaati aluksi paljon uuden tiedon hakemista ja 

opiskelua. Lisäksi heidän henkilökohtainen identiteettinsä myös muuttui veganismin myötä. He 

omaksuivat vegaanin identiteetin. Cherry (2015) havaitsi kuitenkin, että pelkkä henkilökohtaisen 

identiteetin muutos ei ollut riittävä vegaanisen elämäntavan ylläpitämiseen. Lisäksi tarvittiin tukea 

lähipiiriltä ja ”kulttuurisia työkaluja” tarjoamaan taitoja ja motivaatiota. Kulttuuriset työkalut 

toisaalta tarjoavat tietoa, esimerkiksi vegaanisista resepteistä ja toisaalta rakennusaineita vegaanisen 

identiteetin rakentamiseen. Johdonmukaisimmin vegaanisen elämäntavan ylläpidossa onnistuivat ne 

hänen haastattelemansa vegaanit, jotka kuuluivat punk-alakulttuurin. Punk-alakulttuuri tarjosi heille 

sosiaalista tukea ja kulttuurisia työkaluja, joita alakulttuuriin kuulumattomilla vegaaneilla ei ollut. 

Punk-vegaanit kävivät vegaanisten bändien konserteissa, kirjoittivat vegaanisiin lehtiin, soittivat 

itse vegaanisissa bändeissä ja toimivat Food Not Bombs -nimisessä ryhmässä, joka jakoi vegaanista 

ruokaa ruoka-apua tarvitseville. Punk-piireissä haastatellut oppivat käytännön taitoja, kuten 

vegaanisia reseptejä. Lisäksi musiikki, itseperustetut lehdet ja samanmielisten ihmisten seura 

vahvisti vegaanin identiteettiä. (Cherry 2015).  

Efektiivinen altruismi sellaisena kuin MacAskill, Singer ja CEA sen kuvaavat täyttää kaikki 

Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin (2012) luettelemat elämäntapaliikkeen tunnusmerkit. Centre For 

Effective Altruism määrittelee efektiivisen altruismin yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, jonka 

tavoitteena on vastata kysymykseen: ”Miten parhaiten auttaa toisia?” (Centre For Effective 

Altruism 2020). Efektiivinen altruismi keskittyy käyttämään henkilökohtaisia lahjoittamis- ja 

uravalintoja mahdollisimman monen elävän olennon hyvinvoinnin parantamiseen. Toiminta on 

siinä siis yksilöllistä ja henkilökohtaisen elämän piiriin keskittyvää. Säännöllinen lahjoittaminen ja 

työuran rakentaminen on myös jatkuvaa, jokapäiväiseen elämään nivoutuvaa toimintaa. 
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Efektiivinen altruismi liikkeenä tähtää kulttuuriseen muutokseen esimerkiksi 

lahjoittamiskäytäntöjen suhteen, sillä efektiivisen altruismin piirissä kannustetaan ihmisiä 

valitsemaan lahjoituskohteensa tehokkuuden perusteella subjektiivisten preferenssien ja 

tunnereaktioiden sijaan. Radikaaleimmillaan se tähtää kulttuuriseen muutokseen myös kuluttamisen 

suhteen, sillä efektiiviset altruistit voivat kokea velvoitetta elää askeettisemmin ja kuluttaa 

vähemmän ylellisyyteen voidakseen suunnata varojaan sinne missä niitä tarvitaan kipeämmin. 

William MacAskillin ja Peter Singerin voisi nähdä olevan efektiivisen altruismin kulttuurisia 

auktoriteettihahmoja olematta kuitenkaan virallisia johtajia, sillä heidän teoksiaan ja puheitaan 

siteerataan efektiivistä altruismia ajavilla sivustoilla samoin kuin varsin usein efektiivistä altruismia 

käsittelevissä artikkeleissakin. Rakenteeltaan efektiivisen altruismin liike on jossain määrin 

diffuusi, sillä vaikka Centre For Effective Altruism organisoi yhteisöllistä toimintaa ja levittää 

tietoa efektiivisestä altruismista, se ei kuitenkaan hallitse muita efektiivisen altruismin periaattein 

toimivia järjestöjä tai ryhmiä. William MacAskillin (2017) mukaan efektiivinen altruismi 

filosofiana myös eroaa sen ympärille muodostuneesta, tarkemmin määrittelemättömästä yhteisöstä. 

Efektiivistä altruismia ei ole juuri tutkittu siitä näkökulmasta, miten se konkreettisesti, 

käytännössä ilmenee yksittäisten efektiivisten altruistien elämässä ja kokemusmaailmassa, vaikka 

juuri yksilöiden henkilökohtaiset valinnat ovat siinä olennaisessa asemassa. Ainakin CEA:n 

määritelmän mukainen efektiivinen altruismi täyttää elämäntapaliikkeen kriteerit, mutta ei ole tietoa 

siitä, kokevatko yksittäiset efektiiviset altruistit itse olevansa osa kollektiivista pyrkimystä 

yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen muutokseen. Tässä tutkielmassa pyrin siis selvittämään, 

millaisena efektiivinen altruismi näyttäytyy sitä harjoittavien ihmisten elämässä.  

Osakysymyksinä:  

Miten he itse määrittelevät efektiivisen altruismin ja millaisia merkityksiä he antavat sille? Missä 

määrin tavalliset efektiiviset altruistit näkevät omat henkilökohtaiset valintansa poliittisena tai 

yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävänä toimintana?  

Miten efektiivinen altruismi ilmenee heidän toiminnassaan? Onko efektiivisen altruismin 

harjoittaminen käytännössä niin yksityistä, yksilöllistä ja jatkuvaa (verrattuna perinteisten 

yhteiskunnallisten liikkeiden suosimiin mielenosoituksiin tai kampanjoihin) kuin miltä se teoriassa 

vaikuttaa? Millaista on pyrkiä yhteiskunnalliseen muutokseen henkilökohtaisen elämän valintojen 

kautta?  

Millainen vaikutus ea-yhteisöllä ja sosiaalisilla suhteilla on efektiivisen altruismin harjoittamiseen? 

Mikä on niin kutsutun kuvitteellisen yhteisön rooli haastateltujen elämässä vai onko sillä ylipäätään 
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väliä? Entä mikä on EA Helsingin, eli konkreettisen lähiyhteisön rooli haastateltujen toiminnassa? 

Missä määrin heidän toimintansa on yksilöllistä ja missä määrin kollektiivista? 

Missä määrin efektiiviseen altruismiin kuuluu identiteettityötä ja millaista se on? Haenflerin, 

Johnsonin ja Jonesin (2012) mukaan identiteettityö on olennainen osa elämäntapaliikkeitä. 

Elämäntapaliikkeissä yhteiskunnallinen muutos tapahtuu henkilökohtaisen identiteetin muutoksen 

kautta. Tämä näkyy kaupunkiviljelyn, skeptisismin ja veganismin kohdalla, jokaisessa liikkeessä 

hieman omalla tavallaan (Cherry 2015; Dobernig ja Stagl 2015; Simmons 2018). Oletettavasti myös 

efektiivisen altruismin harjoittamiseen sisältyy identiteettityötä.  

 

3 Aineisto ja menetelmät 

3.1 Aineisto 

Aineistoni koostuu kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta ja EA Helsingin 

puheenjohtajan haastattelusta, jotka toteutettiin Zoom-videopuheluina koronapandemian vuoksi. 

Haastattelin tutkielmaa varten kahdeksaa efektiivistä altruismia harjoittavaa tai harjoittanutta 

henkilöä. Seitsemän heistä pyrki efektiivisen altruismin tavoitteisiin nykyelämässään. Yksi oli 

aiemmin ollut aktiivinen, mutta vetäytynyt sitten toiminnasta efektiivisen altruismin periaatteista 

tuntemiensa epävarmuuksien takia. Valitsin puolistrukturoidun haastattelun, koska halusin pitäytyä 

tutkimuskysymyksiini liittyvien teemojen ympärillä ja samalla antaa keskustelulle myös tilaa 

poiketa ennalta-arvaamattomiin suuntiin. Haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Löysin 

haastateltavat ottamalla yhteyttä EA Helsingin puheenjohtajaan, joka lisäsi minut EA Helsingin 

Telegram-ryhmään. Laitoin ryhmään haastattelukutsun sekä suomeksi että englanniksi, koska EA 

Helsingillä on myös suomea puhumattomia jäseniä. Kaikki ilmoittautuneet olivat kuitenkin 

suomenkielisiä. Keräsin suostumuksen ja taustatiedot samalla e-lomakkeella. Kysymäni taustatiedot 

olivat sukupuoli, koulutusaste, ammatti, ruokakunnan rakenne ja nettotulot. Effective Altruism 

Helsingin puheenjohtajaa haastattelin saadakseni tietoa siitä, miten ja millaista toimintaa siellä 

järjestetään ja mitkä järjestön tavoitteet ovat.  

Haastattelujen äänittämiseen käytin Zoomia. Tallensin haastattelutiedostot koneelleni ja OneDrive 

pilvipalveluun tutkimuksen ajaksi. Vain minulla oli pääsy tiedostoihin ja hävitin haastattelutiedostot 

ja ennakkotietolomakkeet tutkimuksen jälkeen. Haastattelua litteroidessa anonymisoin 

haastateltujen ja heidän mainitsemiensa ihmisten erisnimet. 

Haastattelullani oli teemarunko, jonka kuusi teemaa kävin läpi joka haastattelussa.  
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1. Miten haastatellut tutustuivat efektiiviseen altruismiin ja mikä siinä vetosi heihin? 

2. Miten haastatellut toteuttavat efektiivisen altruismin periaatteita käytännössä?  

3. Millaista efektiivisen altruismin tavoitteisiin pyrkiminen on ollut? 

 4. Kuinka suuri rooli EA yhteisöllä on heidän elämässään?  

5. Miten heidän lähipiirinsä suhtautuu efektiiviseen altruismiin?  

6. Miten he itse määrittelevät efektiivisen altruismin? 

 

Kysyin näistä teemoista enimmäkseen suoraan lähes siinä muodossa missä ne ovat 

teemarungossakin, mutta tarkentavia alakysymyksiä en suunnitellut sanatarkasti etukäteen, vaan ne 

riippuivat täysin haastattelutilanteessa ilmenevistä asioista. Oletin, että haastatteluissa saattaisi 

ilmetä merkittäviä teemoja, joita en ollut osannut ennakoida, joten annoin keskustelun rönsyillä 

varsin vapaasti, kunhan kaikki kysymysrungon teemat kuitenkin tuli käytyä läpi.  

 

Tavoitteenani oli saada kuva siitä, millaista efektiivisen altruismin harjoittaminen oli haastateltujen 

elämässä. Olin avoin sille mahdollisuudelle, että ilmenisi jotain, mikä ei sopisi Haenflerin, 

Johnsonin ja Jonesin (2012) mainitsemiin elämäntapaliikkeen kriteereihin. Heidän mainitsemansa 

pääkriteerit kuitenkin sisältyivät haastattelun teemoihin. Elämäntapaliikkeen pääkriteerit siis olivat: 

 

• toiminnan yksilöllisyys pikemmin kuin kollektiivisuus 

• toiminnan kietoutuminen jokapäiväiseen elämään, mikä tekee siitä yksityistä ja jatkuvaa 

pikemmin kuin julkista ja episodinomaista 

• pyrkimys yhteiskunnalliseen muutokseen 

• identiteettityö 

 

Haastateltujen vastaukset siihen, mikä sai heidät kiinnostumaan efektiivisestä altruismista, 

valaisivat sitä, olivatko heidän motiivinsa efektiivisen altruismin harjoittamiseen yhteiskunnallisia 

vai henkilökohtaisia. Efektiivisen altruismin toteuttaminen käytännössä taas kertoi siitä, oliko 

toiminta yksilöllistä, yksityistä ja jatkuvaa sillä tavalla kuin elämäntapaliikkeiden toiminta 

Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin (2012) mukaan on. Kolmannen teeman odotin tuottavan puhetta, 

jossa kenties näkyisi millaista identiteettityötä efektiiviseen altruismiin mahdollisesti sisältyy. 

Lisäksi se hyvin avoimena kysymyksenä antoi mahdollisuuden sellaisille teemoille, joita en ollut 

osannut ennakoida, mutta jotka saattaisivatkin olla tärkeitä efektiivisen altruismin ymmärtämisen 

kannalta. EA yhteisöä ja lähipiiriä koskevat teemat taas käsittelivät sitä, missä määrin efektiivinen 

altruismi oli yhteisöllistä ja missä määrin kuvitteellisella yhteisöllä oli Haenflerin, Johnsonin ja 
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Jonesin (2012) luonnehtimaan tapaan rooli myös efektiivisen altruismin harjoittamisessa. Eri 

elämäntapaliikkeissä vaikuttaisi myös olevan vaihtelua sen suhteen, miten suuri rooli lähiyhteisöllä 

on harjoittamisessa. Esimerkiksi Cherryn (2015) tutkimille vegaaneille lähipiiri oli melko 

olennainen tekijä, kun taas Simmonsin (2018) tutkimille skeptikoille kuvitteellinen yhteisö ja 

henkilökohtainen identiteetti olivat selvästi lähiyhteisöä olennaisemmassa roolissa. Kuudes teema 

selkiytti sitä, miten yhtenäinen käsitys haastatelluilla ylipäätään oli efektiivisestä altruismista ja sen 

päätavoitteista. Sen avulla sai myös käsitystä siitä missä määrin haastatellut mielsivät efektiivisen 

altruismin tähtäävän yhteiskunnalliseen muutokseen. 

 

Mitään identiteettityöhön liittyvää kysymystä tuntui vaikealta suoraan kysyä, koska suora 

minäkuvaan tai identiteettiin liittyvä kysymys olisi itsessään lietsonut identiteettityön tekemistä itse 

haastattelutilanteessa. Sen sijaan päädyin olettamaan, että jos identiteettityö on jollain lailla 

olennainen efektiivisen altruismin kontekstissa, sitä ilmenee luonnollisesti haastattelussa. Oletin 

identiteettityön luultavasti ilmenevän oikeastaan kaikkien teemojen kautta läpi koko haastattelun.  

3.2 Analyysimenetelmä 

Analysoin aineistoa teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Teoriasidonnaisessa tutkimuksessa  

analyysi ei perustu kokonaan mihinkään teoriaan, mutta teoriasta voidaan hakea selitystä tai tukea  

aineiston analyysille (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2020). Teoria, johon tässä tutkielmassa 

tukeudun, on Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin (2012) teoria elämäntapaliikkeestä yksilöllisen 

elämäntavan ja yhteiskunnallisen liikkeen välimaastossa. Pyrin aineiston avulla muodostamaan 

kuvaa siitä, millainen elämäntapaliike efektiivinen altruismi on sen harjoittajien näkemyksissä. 

Koodasin aineiston Atlas.ti -ohjelmiston avulla. Alustavassa koodien luonnissa käytin apunani 

ensisijaisesti tutkimuskysymystäni osakysymyksineen. Loin varsin laajoja kategorioita alustaviksi 

koodeiksi: tausta, motiivi, harjoittaminen, kokemus harjoittamisesta, EA yhteisö, lähipiiri, 

efektiivisen altruismin määritelmä, identiteettityö.  

Koodattuani aineiston kertaalleen aloin perehtyä kategorioihin syvemmin ja jakaa niitä yhä 

täsmällisempiin osa-alueisiin. Esimerkiksi harjoittamisen kategoriaan koodaamani sitaatit jaoin 

alakategorioihin: työura ja opiskelu, lahjoittaminen, tiedonvälitys, tiedonhaku ja kokonaisvaltaisuus, 

josta viimeinen koodi oli eräänlainen kaatoluokka kaikille niille erilaisille tavoille, joilla 

efektiivisen altruismin tavoitteet nivoutuivat haastateltujen arkeen. Koodasin aineistosta erikseen 

myös Haenflerin ym. (2012) luettelemat elämäntapaliikkeiden pääpiirteet: yksilöllisyyden, 

yksityisyyden, jatkuvuuden, yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäämisen ja identiteettityön 
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saadakseni käsityksen siitä, missä kaikkialla näitä piirteitä ilmenee ja millä tavoin efektiivinen 

altruismi mahdollisesti poikkeaa muista elämäntapaliikkeistä.  

Sitten lähdin tarkastelemaan millä tavalla aineisto vastasi tutkimuskysymyksiini ja erityisesti 

millaiset aiheet olivat tulleet usein ja moniulotteisesti esille. Päädyin ryhmittelemään tulokset 

neljään alalukuun: efektiivisen altruismin määritelmä ja tavoitteet, eli missä määrin efektiiviset 

altruistit mielsivät pyrkivänsä yhteiskunnalliseen muutokseen; efektiivisen altruismin 

harjoittaminen, eli toiminnan yksilöllisyys, yksityisyys ja jatkuvuus; yhteisön merkitys, eli 

kokevatko efektiiviset altruistit toimintansa yksilöllisyydestä huolimatta olevansa osa yhteisöä; 

millaisia merkityksiä haastatellut antavat efektiiviselle altruismille elämässään; efektiiviseen 

altruismiin sisältyvä identiteettityö. Koska nämä teemat lomittuvat toisiinsa monin tavoin en 

onnistunut täysin välttämään tiettyä toisteisuutta analyysiluvun rakenteessa. Jotkin samat teemat 

toistuvat siis useammassa alaluvussa niin että niistä avautuu eri puolia analyysin edetessä. 

Erityisesti identiteettityön elementit kytkeytyvät muihin efektiivisen altruismin piirteisiin. 

Esimerkiksi efektiivisen altruismin yksilöllisyydestä ja jatkuvuudesta kumpuaa tietynlaista 

identiteettityötä.  

3.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tämä tutkimus noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemiä hyviä tieteellisiä  

käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2021). Haastateltavat eivät kuulu mihinkään 

poikkeuksellisen haavoittuvaan erityisryhmään. Myöskään tutkimuksen aihe ei ole erityisen 

arkaluontoinen, mutta se voi ehkä sivuta joidenkin ihmisten arkaluonteisiksi kokemia teemoja. 

Tutkimusaineisto henkilörekistereineen hävitetään tutkimuksen jälkeen ja haastateltaville annettiin 

olennainen tutkimusta käsittelevä tieto, tilaisuus kysyä tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja 

keskustella tutkimuksesta ennen suostumuksen antamista ja myös sen jälkeen.   

 

Yksi eettinen huolenaihe oli, että efektiivinen altruismi on melko pieni ilmiö Suomessa, ja oli riski, 

että EA Helsinki -yhteisön kautta rekrytoidut haastateltavat saattoivat periaatteessa tietää toisistaan 

melko paljon, mikä vaikeutti anonymisointia. Varoitin suostumuslomakkeessa mahdollisuudesta, 

että toiset EA Helsingin jäsenet saattaisivat tunnistaa haastatellun, mikäli tietäisivät entuudestaan 

paljon tämän elämäntilanteesta ja mielipiteistä.  

 

Pyrin kuitenkin tekemään tunnistamisen mahdollisimman vaikeaksi. Anonymisoin haastatellut. 

Lisäksi päätin käyttää antamiani pseudonyymejä vain pidempien sitaattien yhteydessä, kun taas 

varsinkin sellaiset tiedot ja lainaukset, joiden perusteella haastateltu saattaisi olla helppo tunnistaa, 
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upotin leipätekstiin ja jätin pseudonyymin pois näistä lainauksista. Tällä tavalla vaikka joku EA-

yhteisössä aktiivisesti mukanaoleva henkilö saattaisikin arvata joitakin haastatteluissa mukana 

olleita henkilöitä, ei kuitenkaan olisi välttämättä mahdollista päätellä mikä pseudonyymeistä kuuluu 

kenellekin, eikä siten olisi mahdollista saada kokonaiskuvaa siitä kuka on sanonut mitäkin. 

Lähtökohtaisesti pyrin myös ylipäätään välttämään minkään tunnistettavan piirteen tuomista esille 

lainauksissa, ellei se ollut aivan välttämätöntä tutkimuskysymykseen vastaamisen tai jonkin väitteen 

perustelemisen kannalta.  

 

3.4 Osallistujien taustatiedot 

Sosidemografisesti haastatellut olivat hyvin homogeeninen ryhmä. He olivat kaikki 20—30 

vuotiaita, valtaosa oli alle 26. Useimmat heistä asuivat yksin tai kämppisten kanssa, eikä 

kenelläkään heistä ollut lapsia.  Yhtä lukuunottamatta kaikki olivat joko suorittaneet 

korkeakoulututkinnon tai parhaillaan suorittamassa sitä. Haastateltu, jolla ei ollut tutkintoa oli 

jättänyt opinnot kesken työskennelläkseen startup-yrityksessä. Neljä haastatelluista oli opiskelijoita 

ja neljä oli työssäkäyviä. Neljä heistä oli miehiä, kolme naisia ja yksi valitsi taustatietolomakkeesta 

vaihtoehdon ”En halua sanoa”. Haastatellut jakautuivat kolmeen tuloryhmään. Kolmen nettotulot 

verojen jälkeen olivat alle 2000 euroa, kahden tulot olivat 2000 ja 3499 euron välillä ja kolmen tulot 

olivat 3500 ja 4999 välillä.  

 

4 Analyysi ja tulokset 

Haastatellut olivat tutustuneet efektiiviseen altruismiin 2—5 vuotta sitten, useimmat noin kolme 

vuotta sitten.  Lahjoittaminen ja efektiivisen altruismin mukaisen työuran tavoittelu olivat heille 

tärkeimmät tavat harjoittaa efektiivistä altruismia.  

 

Puolet haastatelluista lahjoitti säännöllisesti osuuden tuloistaan johonkin efektiivisen altruismin 

mukaiseen lahjoituskohteeseen, esimerkiksi johonkin Givewellin suosittelemista kohteista. Tulotaso 

ei korreloinut erityisemmin lahjoittamiskäyttäytymisen kanssa. Kaikissa tuloryhmissä oli ihmisiä, 

jotka lahjoittivat eivätkä lahjoitussummat näyttäneet myöskään olevan yhteydessä tulotasoon, vaan 

enemmän henkilökohtaisiin tekijöihin tai näkemyksiin. Jotkut haastatellut mainitsivat efektiivisen 

altruismin vaikuttavan kuluttamiseensa niin, että he käyttivät vähemmän rahaa harrastuksiin tai 

viihteeseen. Useimmat kuitenkin itse mielsivät lahjoittamansa summan olevan suhteellisen pieni ja 

suunnittelivat mahdollisesti lahjoittavansa suurempia summia tulevaisuudessa. 
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Varsinkin opiskelijat kokivat, että heidän tehokkain toimintamuotonsa efektiivisen altruismin 

kannalta oli opiskeluiden suorittaminen ja mahdollisimman tehokkaasti maailmaa parantavan 

työuran löytäminen. Yhdellä haastatelluista oli suhteellisen konkreettinen pyrkimys tutkijanuralle 

voidakseen työskennellä jonkin tärkeän ongelma-alueen, mahdollisesti tekoälyn turvallisen 

kehittämisen, parissa. Hänellä oli kuitenkin melko avoin suhtautuminen siihen millaista tutkimusta 

hän saattaisi tulevaisuudessa tehdä. Muilla opiskelijoilla ei ollut vielä kovin konkreettisia 

työurasuunnitelmia. Tämä saattaa kuitenkin liittyä siihen, että efektiivisen altruismin piirissä 

jatkuvasti uudelleenarvioidaan sitä, mikä ongelma-alue kulloinkin tarvitsisi lisää resursseja, ja 

esimerkiksi tietojenkäsittelytiedettä opiskelleille voi olla avoinna monenlaisia eri työuria.  

 

Neljä haastatelluista oli työelämässä. Kukaan heistä ei mieltänyt olevansa suoraan efektiivisen 

altruismin mukaisessa työssä. Kaksi heistä tosin oli työssä, jonka mielsivät yhteiskunnallisesti 

suuntautuneeksi, mutta eivät kuitenkaan suoraan efektiivisen altruismin mukaiseksi, sillä 

efektiivisen altruismin mukaisen työn yhteiskunnallista olisi pitänyt pystyä arvioimaan tarkemmin 

ja kvantitatiivisemmin kuin heidän työaloillaan oli mahdollista. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

työssäkäyvät kokivat lahjoittamisen pääasialliseksi tavakseen toteuttaa efektiivistä altruismia. Tästä 

huolimatta kaikki haastatellut, sekä työssäkäyvät että opiskelijat, kuitenkin melko jatkuvasti 

pohtivat efektiivisen altruismin mukaisen työuran mahdollisuutta, ja siinä mielessä työura 

miellettiin todella olennaiseksi osaksi efektiivistä altruismia. Myös EA Helsinki järjestönä 

suuntautuu paljon nimenomaan jäsentensä tukemiseen efektiivisen altruismin mukaisen työuran 

löytämisessä ja järjestää erilaisia työuran suunnitteluun liittyviä tapahtumia ja uraklubi-nimistä 

ryhmää, jonka pääasiallinen tavoite on pohtia nimenomaan työuraan liittyviä kysymyksiä. 

 

Lisäksi monet haastatelluista pyrkivät myös aktiivisesti levittämään tietoa efektiivisestä altruismista 

muille ja auttamaan EA Helsingin toiminnan järjestämisessä, mutta se ei ollut kenenkään ainoa tapa 

harjoittaa efektiivistä altruismia. Haastatellut, joille tiedon jakaminen oli jollakin lailla osa 

efektiivisen altruismin harjoittamista tekivät sitä joko järjestöön osallistumisen kautta tai 

ehdottamalla lahjoittamista harkitseville tuttaville tehokkaita kohteita. Haastatellut esimerkiksi 

järjestivät tapahtumia, jotka saattaisivat houkuttaa EA Helsingille uusia jäseniä, kirjoittivat 

blogikirjoituksia ja ehdottivat lahjoittamista harkitseville tuttaville tehokkaita lahjoituskohteita. 

Haastateltujen toiminta siis suuntautui useiden muiden elämäntapaliikkeiden tapaan pikemminkin 

kulttuuriin ja yksilöiden valintoihin vaikuttamiseen, kuin virallisten poliittisten instituutioiden 

muuttamiseen.  
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Haastatellut olivat täysin yksimielisiä efektiivisen altruismin määritelmästä. Määritelmissä toistui 

tehokkaimman hyvän tekemisen tavan selvittäminen ja sitten siihen sitoutuminen, mikä vastaa 

Centre for Effective Altruism -yhdistyksen määritelmää (Centre for Effective Altruism 2022). 

Tämän yhteneväisen määritelmän sisään mahtui kuitenkin jonkin verran näkemys- ja painotuseroja 

siitä priorisoidako nykyään elävien vai tulevien sukupolvien hyvinvointia, minkä mittakaavan 

toimintaan EA Helsingin tulisi pyrkiä ja kuinka kokonaisvaltaisesti efektiivinen altruismi läpäisi 

heidän elämänsä.  

 

4.1 Efektiivisen altruismin tavoitteet haastateltujen näkökulmasta 

Monet haastatelluista olivat jo ennen efektiiviseen altruismiin tutustumista halunneet muuttaa 

yhteiskuntaa tai vaikuttaa siihen, ja he kokivat efektiivisen altruismin tarjonneen heille välineitä 

siihen. Eräs kertoi tunteneensa teini-ikäisenä paljon maailmantuskaa erityisesti köyhyydestä ja 

talousjärjestelmän vaikutuksista ihmisten eriarvoisuuteen. Kaksi haastatelluista oli valinnut 

opiskelualansakin sillä perusteella, mitä kautta voisivat vaikuttaa yhteiskuntaan. Toinen heistä oli 

nuorena ollut mukana ilmastoaktivismissa ja alkanut opiskella ympäristö- ja 

luonnonvarataloustiedettä selvittääkseen miksi nykyinen talousjärjestelmä ei onnistu tukemaan 

ympäristön hyvinvointia ja miten on mahdollista että kulutus on niin kestämätöntä. Hän sanoi 

lähteneensä opiskelemaan miettien ”mistä voisi olla eniten hyötyä maailmalle”. 

 

Eräs haastateltu taas kuvasi sitä miten oli lukioikäisenä harkinnut psykologin, poliitikon tai 

virkamiehen uraa voidakseen auttaa ihmisiä työnsä kautta. Hän oli lopulta päätynyt teknologia-

alalle, koska oli saanut käsityksen että sitä kautta hän voisi vaikuttaa yhteiskuntaan. Hän oli 

kuitenkin ennen efektiiviseen altruismiin tutustumista ehtinyt pettyä alansa niukkoihin 

vaikuttamismahdollisuuksiin.  

  

Mä muistan et mä olin aika turhautunu ja pettyny siitä, et must tuntu että mulle oli niinku luvattu, et jos mä 

meen jonneki tämmöselle tekniselle alalle, ni sitten voin vaikuttaa maailmaan oikeesti. Joskus ku olin vaikka 

lukiossa, ni oli sanottu jotai et ei kannata mennä opiskelemaan kehitysmaatutkimusta, ku sitte vaan tietää 

kaikista ongelmista mut ei voi vaikuttaa niihin, mutta jos menee teknologia alalle ni sitte voi oikeesti 

vaikuttaa asioihin. Sit mul oli semmonen tunne et no niin, nyt mä oon täällä teknologia-alalla, et mitenkäs 

mä nyt vaikutan asioihin? Sit kaikki on sillee et näin saat paljon rahaa, ja sit mä oon sillai: ei, ei tää ollu nyt 

se pointti ollenkaan, ku mä halusin vaikuttaa niihi asioihin. 

- Julia  
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Efektiivinen altruismi tarjosi hänelle hänen kaipaamansa välineet yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen.  

 

Ehkä aluks tuntu siltä, että ei oo oikeen mitään suuntaa. Niinku ennen ku tutustu mihinkään efektiiviseen 

altruismiin, tuntu vaan silt et ei oo mitään keinoja vaikuttaa mihinkään, että kaikki on jotenki tosi epävarmaa 

ja sekavaa, ja tulee joku ilmastonmuutos, ja niinku emmä tiedä yhtään mitä hyötyy mistään on. Ni sit ku 

tutustuin tähän efektiiviseen altruismiin olin sillee et aa, et näit asioit voi tällee oikeesti laskee ja arvioida, et 

mitä kantsis tehä ja tälleen, ja täähän on aika siistii, et nyt mä voin kattoo näist laskuist et mitä mun kantsis 

tehä. 

- Julia 

 

Useimmat haastatellut kuuluivat niihin, jotka olivat jo ennen efektiivistä altruismia kokeneet 

tarvetta tehdä jotain yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuitenkin silloinkin kun 

alkuperäinen tavoite ei ollut ollut ensisijaisesti yhteiskunnallinen vaikuttaminen, efektiiviseen 

altruismiin tutustuminen itsessään loi motiivin siihen. Eräällä haastatellulla ei ollut ollut kovin 

voimakasta kiinnostusta yhteiskunnallisiin ongelmiin ennen efektiiviseen altruismiin tutustumista, 

mutta efektiivisen altruismin myötä hän oli alkanut kokea yhä enemmän velvollisuutta vaikuttaa 

maailmaan. Hän kuvasi olleensa vain ”tavallisen huolestunut” ilmastonmuutoksesta ja 

tiedostaneensa globaalin eriarvoisuuden ajattelematta sitä kuitenkaan sen tarkemmin. Efektiiviseen 

altruismiin tutustuminen ja EA Helsingin tapaamisiin osallistuminen oli vahvistanut hänen 

velvollisuudentunnettaan yhteiskunnallisten ongelmien suhteen, eikä hän enää osannut kuvitella 

voivansa palata takaisin yhteiskunnallisesti tiedostamattomampaan elämään.  

 

Must tuntuu et mä en ehkä pystyis menemään takas sellaseen elämään, mitä mä joskus aikasemmin ehkä 

elin, just silleen että noo vähän tässä teen jotain ja ei tässä nyt hirveesti mitään. 

- Kerttu 

 

Joihinkin haastateltuihin efektiivinen altruismi oli vedonnut siksi, että he olivat hakeneet hyvää 

tapaa elää elämänsä.  

 

Ni mikä sai sut kiinnostumaan siitä [efektiivisestä altruismista]? 

No mulla oli kaks syytä varmaan. Halus tehdä hyvää. Mä koen olevani jotenki aika empaattinen ihminen tai 

silleen, et mulla on aika vahva halu tehdä asioita oikein ja hyvin. Ja sitten se yhdistelmä siihen, et se tuntu 
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hyvin systemaattiselta. Mä niinku tykkäsin sillonki systemaattisuudesta. Se tuntu semmoselta tavalta, millä 

voi selvittää, mikä on tarkalleen ottaen oikea asia tehdä. 

- Sami 

 

Efektiivinen altruismi siis oikeastaan vastasi jo olemassaolevaan tarpeeseen löytää tapa tehdä hyvää 

ja elää hyvin. Se oli tarjonnut usealle haastatelluista keinoja ja välineitä selvittää mikä olisi paras 

tapa toimia. Yksi haastateltu taas kuvasi miten oli lukioikäisenä alkanut lukea paljon erityisesti 

moraalifilosofiaa haluten ”selvittää et mitä sitä tässä nyt elämällään tehdä, miten elää”. Hän oli 

tutustunut ensin Peter Singerin ajatteluun ja löytänyt sitä kautta myös efektiivisen altruismin.  

 

Mikä Peter Singerin esimerkissä vastas siihen mitä olit etsimässä? 

No tavallaanhan se ei vastaa mihinkään mut se herättää kysymyksen ja mä löysin sitä kautta 80,000 Hoursin 

esimerkiks ja EA-yhteisön muita vähemmän filosofisia ja enemmän empiirisiä tekstejä käytännössä 

vastaamaan siihen kysymykseen. Mut niin se minkä takii se puri oli se että mä en keksiny siihen mitään 

vasta-argumenttia. Mä olin sitä mieltä että kaikilla ihmisillä on yhtä paljon merkitystä. Se oli niinku 

tämmönen perusasia mikä oli opetettu aina.  

- Markus 

 

Vaikka yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei luultavasti vielä ollut ensisijainen motiivi 

moraalifilosofian lukemisessa, Peter Singerin ajatuksiin ja sittemmin efektiiviseen altruismiin 

tutustuminen herätti motiivin siihen.  

 

Haastatteluissa korostui oman henkilökohtaisen vaikutuksen maksimoiminen. Haastatellut miettivät 

sitä, mikä oli juuri heille yksilöinä kaikista tehokkain tapa vaikuttaa. Monet olivat erityisen 

kiinnostuneita äärimmäisestä köyhyydestä, tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamisesta ja 

tekoälyn kehittymiseen liittyvistä riskeistä. Lisäksi monet heistä olivat jossain määrin mukana EA 

Helsingin toiminnassa. Järjestöön osallistumisen kautta he saattoivat levittää tietoa efektiivisestä 

altruismista. Kukaan ei kuitenkaan kokenut sitä ensisijaiseksi vaikuttamismuodokseen, ja he 

puhuivat lahjoittamisesta ja työurasta huomattavasti enemmän kuvatessaan toimintaansa. Ainakin 

yksi haastateltu myös näki lahjoittamisen ja sopivan työn löytämisen selvästi ensisijaisina 

toiminnan muotoina.  

 

Kyl mä uskon et sillä on semmosta pidemmän tähtäimen vaikutusta, että toimii tuolla järjestössä ja voi 

tutustua ihmisiin ja ehkä puhua joilleki ihmisille […] mut se on tietenki semmosta et pitäis olla myös muuta 
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konkreettista toimintaa kuin se että kertoo efektiivisestä altruismista muille, koska sit jos kaikki vaan kertoo 

siitä eteenpäin, ni sitte ei tuu mitään seurauksia. 

- Julia  

 

Tässä näkyy myös, miten elämäntapaliikkeissä yksilöllistä toimintaa tarkastellaan siinä valossa, että 

ajatellaan muiden yksilöiden toimivan tahoillaan samoin (Haenfler, Johnson ja Jones 2012). Kyse 

on luottamuksesta, että toisaalla on muitakin, jotka tekevät samanlaisia valintoja ja että nämä usean 

yksilön omalla tahollaan tekemät valinnat muodostavat yhdessä suuremman yhteiskunnallisen 

vaikutuksen. Toisin kuin monissa Haenflerin, Johnsonin ja Jonesin (2012) kuvaamissa 

elämäntapaliikkeissä, haastattelemani efektiiviset altruistit eivät kuitenkaan mieltäneet 

henkilökohtaista yksilöllistä kokemustaan oikein toimimisesta yhteiskunnallisia vaikutuksia 

tärkeämmiksi. Haenfler, Johnson ja Jonesin (2012) mukaan monissa elämäntapaliikkeissä pyritään 

ensisijaisesti arvojen ja toiminnan sopusointuun ja tämä sopusointu ja johdonmukaisuuden kokemus 

saattaa olla tärkeämpi kuin toiminnan konkreettiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Efektiiviset 

altruistit pyrkivät myös arvojen ja toiminnan sopusointuun, mutta se on erottamattomasti 

kytkeytynyt toiminnan konkreettisiin vaikutuksiin, siihen onko todistetusti kyennyt parantamaan 

muiden hyvinvointia. Toiminnan seuraukset ovat ensisijaisia, joten pelkät hyvät aikomukset eivät 

riitä. Käsitys hyvästä elämästä oli lähes erottamaton yhteiskunnallisesta vaikutuksesta.  

 

Onko sulla joku päätarkoitus elämässä? Elämän tavoite? Tai joku malli että mikä olis hyvä elämä sulle mitä 

haluut tehdä ennen kuolemaa, tollasta? 

 

No on mulla jotain käsitystä siitä et mitä tarkoittaa elää hyvin silleen niinku lokaalimmalla tasolla. Ehkä siin 

niinku mun käsitys siitä et mikä se lopputavote on, on aika hähmänen. Kuten niinku aiemmin kävi ilmi ni 

mul ei oo kauheen tarkkaa käsitystä siitä että mitä mä tarkalleen ottaen yritän tehä urallani mutta mul on 

kuitenki joku niinku suht vakaa luotto siihen että niinkun on hyvä kehittää osaamista, on hyvä tehä hommia 

esim sen eteen että kasvatetaan EA-liikkeen kokoa ja niinkun saadaan lisää ihmisiä yrittämään parantaa 

maailmaa tehokkaasti. Ja sit on mul kuitenki niinku käsitys siitä että, et ihmiskunnalla on tosi suuri 

potentiaali, et asiat vois olla tulevaisuudessa tosi hyvin jos me nyt ei tuhota itseämme tai jumahdeta 

paikalleen niin ihan suht realistisesti niinku suhteellisessa lähitulevaisuudessaki eli niinku seuraavien 

vuosikymmenien aikana voidaan niinku automatisoida pois tosi paljon kaikkee tylsää ja ikävää ja voidaan 

ehkä parantaa vanheneminen ja ehkä viel pidemmällä tulevaisuudessa voidaan jotenkin ainakin merkittävästi 

vähentää kaikkea kärsimystä jotenkin tieteen keinoin. Ni et se on tavallaan ni et mul on niinku käsitys siitä 

että asiat hamassa tulevaisuudessa voi olla tosi hyvin. Tulevaisuudessa on paljon potentiaalista arvoa jota 

niinku puolustaa ja jota lisätä ja niin sit joku hähmänen käsitys siitä että varmaan niinku silleen oman 

osaamisen kehittäminen on parempi täst näkökulmasta kuin Netflixiin bingeeminen kaikki päivät. 
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- Markus 

 

Vaikka efektiivisten altruistien toiminta oli yksilöllistä, he näkivät yksilölliset valintansa melko 

erottamattomasti osana erilaisiin yhteiskunnallisiin seurauksiin pyrkimistä, esimerkiksi osana koko 

ihmiskunnan mahdollisuuksien toteuttamista. Varsinkin ajatellessaan efektiivistä altruismia 

kokonaisuutena haastatellut mielsivät sen pyrkivän yhteiskunnalliseen muutokseen. 

 

Entä niinku vaik jos miettii efektiivist altruismii ihan niinku kansainvälisenä liikkeenä, niin mitä sä ajattelet 

siitä? Et mihin se pyrkii silleen kokonaisuutena tai mitä se pyrkii tekemään? 

Mä luulen että käytännössä viisaampaa resurssien jakoa, koska tuntuu et tosi paljon vaa menee 

vessanpöntöstä alas rahaa. Ja että globaalisti ois enemmän tietoisuutta, siis mitä enemmän myös ois 

kansalaisilla tietoa mahdollisuuksistaan ja eri vaihtoehtoiskustannuksista, nii sitä enemmän hyvää voitais 

myös saavuttaa. Et se ei ois niinkun sattumanvaraista, se et tehdään hyvää. Varmaan aika paljon on vaan 

niinku tapahtunu vahingossa, paljon on myös tehty ihan hyvinki jo nyt, ja must moni asia on parantunu, 

mutta se ois voinu parantua paljon nopeemmin. 

- Eerika 

 

Se yhteiskunnallinen muutos, johon haastatellut mielsivät efektiivisen altruismin liikkeenä pyrkivän 

oli siis oikeastaan efektiivisen altruismin leviämisen elämäntapana ja periaatteena taloudellisessa 

päätöksenteossa. Erityisesti korostui halu muuttaa yksilöiden toimintaa ja kulttuuria.  

 

Mikä sun ajatus taas olis jostain ideaalitilanteesta vaikka EA:n suhteen tulevaisuudes? 

No tietty se ois hyvä et se ois osa meiän kulttuuria. Et se ois osa hyvää ihmisyyttä, että sä vaikka annat 

jostain sun rahoista tai mietit isoja kysymyksiä. Jos jokainen miettis näitä, ni meiän maailma olis hyvin 

erilainen. Emmä tiedä kuinka todennäköstä se on, mut tietysti ideaalissa maailmassa jokainen ihminen 

uhraisi elämästään jonkin verran aikaa sille, että se miettii näitä isoja kysymyksii mitä EA:kin yrittää 

ratkaista. Ja että sen sijaan että jos – joku kolmen tonnin kello, joka meidän yhteiskunnassa on semmonen 

statussymboli ja merkki siitä et kuinka pitkälle on päässy elämässä – niin mieluummin se tulevaisuuden 

statussymboli ois se, et kuinka paljon sä oot lahjottanu elämäs aikana tai tänä päivänä. Ku ei se kolmen 

tonnin kello – tietty se voi tuoda sulle hyvän fiiliksen ja jonkun hyväksynnän muilta ihmisilt – mut ei se 

niinku, ei se pelasta ketään muuta ihmistä tai tätä maailmaa, jos kaikki ostaa kolmen tonnin kelloja. 

- Saarni  
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Tässä näkyy paitsi toive kulttuurin muuttumisesta, myös elämäntapaliikkeille tyypillinen tapa 

ajatella yksilöllistä toimintaa siitä näkökulmasta että muutkin tekevät samoin. Haastatellut olivat 

taipuvaisia ajattelemaan toimintaansa siitä näkökulmasta, millaista olisi jos monet muut toimisivat 

samalla tavalla kuin he.  

 

Haastateltujen välillä oli vaihtelua siinä kuinka tärkeänä he pitivät tulevien sukupolvien 

hyvinvointia verrattuna nykyään elävien ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Joihinkin 

longtermismi vetosi syvästi, useimmat olivat siltä väliltä ja ainakin yksi haastateltu koki 

longtermistisen kannan täysin vieraaksi itselleen ja halusi omassa elämässään keskittyä ensisijaisesti 

auttamaan nykyään eläviä äärimmäisen köyhiä ihmisiä. Hän koki haluavansa pelastaa ihmishenkiä 

varmasti eikä pelkästään oletusarvoisella tasolla.  

 

[…]kun Givewellin laskelmien mukaan lahjottaa just sen jonkun kolmetuhatta viiva viistuhatta dollaria niin 

sillä pelastaa yhden odotusarvoisen ihmishengen, niin kyllä se on aika kiva ajatus että voisin tehdä näin, 

vaikka mun nykyisillä lahjotussummilla siin menee vielä aika monta vuotta. Mut että vois kuitenki pelastaa 

monta ihmistä mun elinaikana, nii se kiva ajatus. Tietenki sitte vois pelastaa ihan valtavan määrän ihmisiä, 

jos vois estää jonkun tämmösen maailman tuhon, mutta mä en ehkä nää et mä oon joku ihme 

animepäähenkilö mikä pelastaa ihmiskunnan. Haluun mieluummin ehkä tämmösen kasuaalimman ja sit 

kuitenki varmemman tavan auttaa. 

- Julia 

 

Lisäksi haastateltujen väliltä löytyi näkemysero siitä, minkä mittakaavan toimintaa EA Helsingin 

pitäisi järjestää. Tässä näkyi ero EA Helsingissä aktiivisesti mukanaolevien ja hyvin harvoin sen 

tapahtumiin osallistuvien haastateltujen välillä. EA Helsingin toiminnasta jonkin aikaa poissa 

olleista haastatelluista osa kertoi, että heitä kiinnostaisi laajentaa efektiivistä altruismia ja tehdä siitä 

enemmän valtavirtaa, kun taas EA Helsingin sisällä sellaisen onnistumista on ilmeisesti pidetty liian 

epätodennäköisenä, jotta sitä olisi painotettu ryhmän toiminnassa. Jotkut haastatelluista olisivat 

halunneet tarjota uraneuvontaa ja uraworkshoppeja suuremmalle määrälle ihmisiä, ja yleensäkin 

tuoda efektiivistä altruismia useampien ihmisten tietoisuuteen.  

 

Ja jos nyt viel niistä syistä, et miks mä tavallaan sit EA:ssa vähemmän aktiiviseks, se oli vähän semmosii 

erimielisyyksii siit, et mikä se fokus on. Et onkse semmonen, et tää on tämmönen tavallaan pieni älykkäiden 

tyyppien aika akateemisesti orientoitunut porukka, ku ehkä ite olis halunnu taas markkinoida sitä aika paljon 

näkyvämmin ja silleen ottaa enemmän porukkaa toiminnan piiriin ja tehä niinku sitä uraohjausta tai vaikka 

niitä uraworkshoppeja vähän silleen isommin.  
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- Elias  

 

Minkä takii sä oot käyny sen verran harvoin niissä [EA Helsingin tapaamisissa]? 

Ni emmä tiedä. Ne on tietty etänä, mut sitten ehkä oli jotenki… Jotenki jaan sen näkemyksen mut mun 

mielest olis ihan hyvä vaikka et monet ihmiset tietäis tästä, mut ehkä sitten osittain siellä tuntu olevan ajatus 

että et se ei oo jotenkaan efektiivistä tehä tästä mainstreamiä. Ni emmä tiedä. Ehkä sit välil tuntu, että niinku 

se tuntuu ristiriitaselta. Et niin mun ainaki vaikee ite ymmärtää sitä, et miks se ei ois positiivista jos suurempi 

osa ihmisistä vaikka miettis näitä asioita, tai et miks pitää tää pienen piirin juttuna. 

- Saarni 

 

Haastateltujen välillä oli eroja lisäksi myös siinä, miten kokonaisvaltaisesti he olivat omaksuneet 

efektiivisen altruismin osaksi tapaansa tarkastella hyvän tekemistä ja hyvin elämistä. Yksi 

haastateltu kuvasi hahmottavansa melkein kaiken välineenä efektiivisen altruismin tavoitteisiin 

pyrkimisessä, ja mainitsi poikkeuksena vain sen, että parisuhdettaan ”on melkein ruvennut 

ajattelemaan sellaisena itseisarvoisena asiana”.  

 

Useimmat haastatellut eivät olleet omaksuneet efektiivistä altruismia aivan noin kokonaisvaltaiseksi 

tarkastelutavaksi elämässään. Oli yleistä, ettei läheisiä ihmissuhteita ollut edes yritetty sovittaa 

efektiivisen altruismin tai utilitarismin viitekehykseen. Jos haastatellut olivat miettineet läheisiä 

ihmissuhteitaan efektiivisen altruismin kannalta, he olivat päätyneet siihen, että ne olivat joko 

jossain määrin itseisarvoisia tai sitten enemmän vastavuoroisuuteen perustuvia. Yksi heistä oli jopa 

ottanut tietoiseksi periaatteeksi, ettei yrittäisi auttaa läheisiään siksi, että oli aikanaan seurannut 

miten hänen ystäväpiirissään oli yritetty auttaa erästä masentunutta ystävää ja miten se ei ollut 

johtanut kovinkaan hyviin lopputuloksiin. Ainakin yksi haastateltu oli myös kokenut elämässään 

olevan alueita, jotka eivät juuri itseisarvoisuutensa takia sopineet hyvinvoinnin maksimoimisen 

viitekehykseen. Siitä huolimatta, että koki olevansa ”moraalisesti utilitaristi”, hän toisaalta tunsi 

kiinnostusta tehdä alallaan tieteellistä perustutkimusta, minkä koki olevan ristiriidassa utilitarismin 

ja efektiivisen altruismin periaatteiden kanssa. Hän ei nimittäin uskonut sen välttämättä olevan 

tehokkain tapa lisätä hyvinvointia maailmassa, mutta koki että siinä oli jotakin itseisarvoista.  

 

Mä sanoisin et se liittyy jotenki kauneuteen. Niinku et mä näkisin että se on samantyyppisistä syistä kun 

ihmiset ajattelee että on arvokasta tehdä taidetta taiteen vuoksi […] joku semmonen maailmankaikkeuden 

ymmärtäminen, niinku sekä henkilökohtaisesti ymmärtäminen, että se että jotenkin ihmiskunnan puolesta 
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yrittää ymmärtää sitä mahdollisimman hyvin, jatkaa tätä ymmärtämisen projektia, nii mulla on tuommoinen. 

Must tuntuu et se on moraalinen asia, ja mä haluaisin sitä ajaa, mutta must se ei kuulosta sopivan EA:han.  

- Sami 

 

Jotkin haastateltujen elämänalueet siis yleensä jäivät efektiivisen altruismin viitekehyksen 

ulkopuolelle. Se ei kenelläkään läpäissyt aivan koko elämää. Enimmillään haastatellut olivat 

ottaneet efektiivisen altruismin piiriin opiskelun, työn, kulutukseen ja jopa vapaa-ajan harrastukset, 

mutta joitakin elämänalueita jäi kaikilla efektiivisen altruismin ulkopuolellekin. Siinä oli jatkumo 

miten kokonaisvaltaiseksi osaksi elämää efektiivinen altruismi oli omaksuttu. 

 

4.2 Efektiivisen altruismin yksilöllisyys ja yhteisön merkitys 

4.2.1 Toiminnan yksilöllisyys 

Vaikka useimmat haastatellut olivat aktiivisesti mukana EA Helsingin toiminnassa, he eivät 

mieltäneet sitä ensisijaiseksi efektiivisen altruismin muodokseen.  

Se on enemmän silleen yksilökeskeistä ja ihmiset tekee sitä omassa elämässään EA:n ulkopuolella […] Saa 

siellä ehkä enemmän vertaistukea ja sitte niitä itse päätöksiä ja ehkä suurimpia tekoja ei tehdä siellä itse siinä 

niinku EA Helsingissä. 

 – Eerika  

 

Lahjoittamis- ja uravalinnat miellettiin viime kädessä nimenomaan henkilökohtaisiksi valinnoiksi. 

Päätöksissä saattoi auttaa erilaisista efektiivisen altruismin tietolähteistä, kuten 80,000 Hoursin tai 

CEA:n sivuilta saadut neuvot, mutta viime kädessä jokaisella oli vapaus ja velvoite valita minkä 

verran lahjoittaa, mitä opiskelee ja millaista työtä hakee. Haastatellut eivät pyrkineet uhraamaan 

omaa hyvinvointiaan tehdäkseen mahdollisimman paljon hyvää, vaan tuntui vallitsevan 

yhteisymmärrys, että se minkä verran kukakin voi tehdä on yksilöllistä. Rajojen vetäminen sen 

suhteen, mikä oli sopivan suuruinen lahjoitus tai kuinka kokonaisvaltaisesti halusi omistautua 

efektiivisen altruismin tavoitteiden edistämiseen, oli jokaisen henkilökohtainen valinta.  

 

Siinä on tosi sisäänrakennettuna siinä ajattelutavassa se, että ei tavallaan ole mitään sellasta täydellistä tapaa. 

Ei oo mitään keskiajan anesysteemiä, että sä annat tänne näin paljon ja sit sun omatunto on ikuisesti puhdas, 

vaan se pitää oikeesti miettiä se tasapaino ja miten tää nyt vaikuttaa vaik just mun hyvinvointiin. Siin ei 

oikeen voi olla täydellinen, ei toki välttämät muutenkaan elämässä, mutta se on tavallaan ehkä ollut vähän 

erona muihin asioihin mitä voi käyttää moraalisena ohjelinjana, et tavallaan EA:ssa ei voi oikeestaan ikinä 
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olla valmis, vaan se on aina enemmän just se että no, johonki voi vetää rajan mutta se pitää sit päättää kans 

ite. 

– Patrik  

 

Lahjoittaminen, tiedon hakeminen, opiskelu ja uravalinnat olivat kaikki itsessään yksilöllistä 

toimintaa, ja lisäksi haastateltujen näkökulma toimintaan oli melko yksilölähtöinen. He miettivät 

valintojaan siitä näkökulmasta miten he olisivat tehokkaimpia henkilökohtaisesti, yksilöinä. He 

tarkastelivat toimintaansa siltä kannalta mikä oli heidän suurin vaikutuksensa yksilöllisesti.  

Ni millasii juttuja sä sitte teet tai oot tehny tohon [efektiiviseen altruismiin] liittyen? 

No varmaa se mikä oikeesti vaikuttaa eniten on niinku ne mun tota rahalahjotukset, mitkä ei oo mitenkää 

hirveen massiivisia, mutta kuitenki ne on semmosia jota voi hyvin trackkaa, ett ne vaikuttaa varmasti. 

- Julia  

Haastatellut pyrkivät löytämään tavan, jolla he voisivat omine henkilökohtaisine ominaisuuksineen 

ja oman elämänsä kanssa sopusoinnussa löytää tavan tehokkaimmalla mahdollisimmalla tavalla 

saada aikaan jotain myönteistä maailmassa. He ajattelivat yksilöllistä toimintaansa siitä 

näkökulmasta, että muut tahoillaan toimivat samoin, mutta keskittyivät eniten miettimään juuri sitä, 

mitä tuloksia itse yksilöinä saivat aikaan toiminnallaan.  

4.2.2 Yhteisön merkitys 

 

Haastateltujen lähipiirillä ei vaikuttanut olevan efektiivisen altruismin kannalta sen paremmin 

kielteistä kuin myönteistäkään vaikutusta. Heidän lähipiirinsä ei yleensä tullut mukaan efektiiviseen 

altruismiin, vaikka jotkut saattoivat olla siitä jossain määrin kiinnostuneita tai suhtautua 

myönteisesti. Useimpien haastattelemieni efektiivisten altruistien elämässä EA Helsingin 

tarjoamalla yhteisöllä sen sijaan oli merkitystä. EA Helsinki tarjosi haastatelluille ensinnäkin tilan, 

jossa miettiä omia päätöksiään ja kuulla toisten mielipiteitä niistä. 

Mitä sä kokisit et EA yhteisö tuo sun elämään tai ylipäätään et mikä sen merkitys sun elämässä on? 

No on se ehkä tavallaan tietynlainen vertaistarkastelu ja -tukiverkosto.  

- Patrik 

Efektiivisen altruismin yhteisö tarjoaa vertaistukea myös tunnetasolla. Eräs haastateltu sanoi ettei 

efektiivinen altruismi ole ajattelutapana valtavirtaa ja yhteisön myötä ”tietää ettei oo ns. yksin”. 

Keskusteluissa toisten efektiivisten altruistien kanssa on myös mahdollista huomata että muillakin 

on samanlaisia haasteita.  
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Kun luki sitä 80 000 hour career guidea, joka on silleen todellakin kohdistettu niille joilla on resursseja, jotka 

sillee on tosi, tosi valmiita tekemään paljon töitä, jotka pystyy, ni tollasest tulee sellanen paineen tunne ja 

vähän semmonen, et mitä tässä nyt voi tällainen pieni ihminen tehdä, mut sit mä oon ymmärtäny et muillakin 

on ollu vähän samoja ajatuksia, ainaki joillain. 

 – Kerttu  

Efektiivisen altruismin ympärille muodostuneeseen yhteisöön kuuluminen lievitti henkilökohtaisen 

vastuun painetta. Vaikka tässäkin haastateltu mietti juuri sitä, mitä hän voisi yksilönä tehdä, vai 

voiko tehdä mitään, tietoisuus siitä, että muut tahoillaan kokivat myös samanlaista hämmennystä ja 

painetta tuntui jossain määrin lohdulliselta.  

 

Muiden kanssa puhuminen auttaa todennäköisesti myös tietynlaisen suhteellisuudentajun ja 

tasapainon ylläpitämisessä.  

 

Kyl semmonen yhteisöllisyys varmaan auttaa siinä aika paljon. Mä luulen et jos mä oisin vaan yksin lukenu 

näit juttui, nii sit mä oisin ehkä vaa ollu sillee, et tää on nyt liian sekavaa ja vaikeeta, että mä vaan teen jotain 

muuta. Mut sit se on hyvä kun on toi yhdistys, ni siel voi puhuu ihmisten kaa näist jutuist ja saada ehkä jotain 

semmost perspektiivii. 

– Julia  

 

Lisäksi efektiivisen altruismin suomalaisia ja kansainvälisiä tapahtumia pidettiin miellyttävänä 

tapana viettää aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. 

 

Entä se hauskuus? Sä sanoit et se on ollu hauskaa. 

Joo, siis on aina mielenkiintosii keskusteluita tapaamisissa ja sit ku niis on joku selkee teema yleensä ja 

jotenki valmisteltu, ni sitte saa silleen niinku syviä keskusteluja ja yleensä oppii niistä aina jotain, ja ihmiset 

on mukavia nii […] voisko sanoo intellektuaalisesti hauskaa? 

 – Eerika  

 

Mä nään niinku tulevaisuudessaki tosi isona juttuna että voi mennä niihin konferensseihin sekä niinku 

tuulettamaan ajatuksia että sit niinkun tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä, ja yleensä viel silleen tosi fiksuja 

ihmisiä jotka on funtsinu näit aiheita aika silleen moneltaki taholta. 

– Elias  

EA yhteisö tarjoaa myös jonkin verran vertaispainetta toteuttaa efektiivisen altruismin periaatteita 

käytännössä. Koronapandemian takia monet tavanomaisista sosiaalisista tapahtumista olivat 
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poistuneet haastateltujen elämästä ja EA Helsingin virtuaalisiin tapahtumiin osallistuminen oli 

helppoa. Eräs haastatelluista koki, että aktiivisempi tapahtumiin osallistuminen oli motivoinut hänet 

kokeilemaan säännöllistä lahjoittamista. Toinen haastateltu kuvasi sitä, miten aktiivisempi 

osallistuminen EA Helsingin toimintaan korona-aikaan johti suorituspaineiden tunteisiin. Alettuaan 

osallistua enemmän EA Helsingin tapahtumiin hän oli alkanut myös verrata itseään muihin 

osallistujiin ja kokenut riittämättömyyden tunteita suhteessa heihin. Hänelläkin paineen tunteita oli 

helpottanut konkreettisempi toiminta. Hän oli katsonut EA yhteisön piirissä suositeltuja 

opinnäytetyöaiheita ja käyttänyt sitten yhtä niistä omassa tutkielmassaan.   

 

Kaikki haastatellut eivät kuitenkaan osallistuneet kovin aktiivisesti EA Helsingin toimintaan, 

eivätkä osallistumiserot liittyneet eroihin lahjoittamisessa tai muussa yksilöllisessä toiminnassa. 

Ainoa ero näytti olevan, että siinä missä aktiivismmat EA Helsingin jäsenet kokivat efektiivisen 

altruismin kokonaisvaltaisemmin elämää määrittävänä näkökulmana, vähemmän osallistuvat 

haastatellut suhtautuivat siihen enemmässä määrin vain yhtenä tarkastelutapana muiden joukossa. 

Jotkut heistä toimivat efektiivisen altruismin ohella sellaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 

parissa, joiden he eivät mieltäneet olevan suoraan efektiivisen altruismin mukaisia. Melko suuri syy 

vaikutti olevan, että niiden tehokkuutta ei ollut mahdollista kvantifioida niin tarkkaan kuin 

efektiivisen altruismin piirissä pyritään tekemään. Tässä mielessä näiden haastateltujen 

suhtautuminen efektiiviseen altruismiin oli löyhempi. Vaikka efektiivinen altruismi oli osa heidän 

viitekehystään, heillä oli vähemmän pyrkimystä määrittää yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää 

toimintaansa yksinomaan efektiivisen altruismin kautta tai suhteessa siihen kuin muilla 

haastattelemillani efektiivisillä altruisteilla. Kukaan ei maininnut haluavansa, että 

kvantifiointipyrkimystä lievennettäisi efektiivisen altruismin parissa. Kyse oli siis vain siitä, ettei 

efektiivinen altruismi ollut aivan yhtä kokonaisvaltaisesti osa heidän ajatusmaailmaansa kaikissa 

tilanteissa kuin joillakin toisilla haastatelluilla.  

 

4.2.3 Kuviteltu yhteisö 

 

Haastatellut kokivat myös kuuluvansa erilaisiin ’kuviteltuihin yhteisöihin’ (Anderson 1983; 

Haenfler ym. 2012). Elämäntapaliikkeille tyypillistä on, että silloinkin kun liikkeellä ei ole kovin 

kiinteää yhteisöä, siihen kuuluvat ihmiset ovat tietoisia siitä, että on olemassa muita, jotka tekevät 

samanlaisia valintoja kuin he itse ja että nimenomaan tämä monen eri yksilön yhteinen panos saa 

aikaan muutoksia (Haenfler ym. 2012). Haenfler ym. (2012) käyttävät tästä muiden samankaltaisia 
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valintoja tekeviä ihmisiä koskevasta tietoisuudesta Benedict Andersonin (1983) alun perin 

kansakuntia kuvaamaan kehittämää käsitettä ’kuviteltu yhteisö’. ”Ne ovat kuviteltuja, koska 

pienimpienkään kansakuntien jäsenet eivät ikinä voi tuntea tai tavata useimpia kanssakansalaisiaan, 

tai edes kuulla heistä, vaikka kaikkien mielissä elää kuva heidän jakamastaan yhteydestä” 

(Anderson 1983: 39). Olennaisesti Anderson (1983: 39) jatkaa toteamaan, että itse asiassa ”kaikki 

kasvokkaiskontakteihin perustuneita varhaisimpia kyliä suuremmat yhteisöt (ja ehkäpä myös nämä 

kylät) – ovat kuviteltuja.” Koska elämäntapaliikkeet eivät välttämättä perustu kovinkaan tiiviille 

kollektiiviselle toiminnalle, vaan sen pääasiallinen toiminta tapahtuu usein osallistujien 

henkilökohtaisessa elämässä ja yksilöllisissä valinnoissa, käy järkeen, että kuviteltu yhteisö saa 

erityisen paljon painoarvoa verrattuna liikkeisiin, joissa liikkeen tavoitteita toteutetaan enemmän 

kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.  

 

Samoin suoran ryhmäpaineen tai ryhmävaatimusten sijaan liikkeen jäsenet tuntevat Haenflerin ym. 

(2012) mukaan muiden liikkeen jäsenten kuvitellun arvostelun aiheuttamaa painetta. Haenfler ym. 

(2012) käyttävät George Herbert Meadin (1967, s. 154—156) luomaa ’yleistyneen toisen’ käsitettä 

kuvaamaan tätä elämäntapaliikkeen muiden jäsenten aiheuttamaa painetta. Liikkeen jäsenet eivät 

välttämättä ole kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, mutta heidän mielikuvansa toisista jäsenistä 

vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä (Haenfler ym. 2012). Tämän tutkimuksen haastatellut eivät 

kovin usein maininneet yllä olevaa vertaispaineen muotoa, eivät varsinkaan suhteessa globaaliin EA 

yhteisöön. Yksi haastateltu koki efektiivisen altruismin kansainvälisen, ’kuvitellun’ yhteisön toivoa 

herättävänä, kun taas lähiyhteisö oli hänelle eräänlainen vertaispaineen lähde, ’yleistynyt toinen’ 

johon hän vertasi omaa motivaatiotaan ja omia kykyjään vaikuttaa maailmaan. Hän erotteli 

globaalin EA yhteisön ja paikallisen EA Helsingin yhteisön toisistaan niiden erilaisten roolien 

perusteella. Hänelle globaali EA yhteisö oli ”abstraktimpi”, mutta samalla ajatus, että jossain oli 

päteviä ihmisiä ratkomassa vaikeilta tuntuvia ongelmia, oli hänestä toivoa herättävä. EA Helsingin 

yhteisö taas herätti hänessä ajoittain riittämättömyyden tunteita, koska hän vertasi itseään toisiin 

osallistujiin ja toiset näyttivät hänestä motivoituneemmilta ja pätevämmiltä kuin hän itse. Toisaalta 

hän arveli, että se saattoi olla pelkästään hänen oma mielikuvansa muista osallistujista, ja joissakin 

keskusteluissa toisten kanssa hän oli jo todennut, että muut ehkä sittenkin ymmärsivät hänen 

näkökulmiaan ja jakoivat samoja kokemuksia riittämättömyydestä kuin hän itsekin.  

 

’Yleistynyt toinen’ ei aina ollut toinen efektiivinen altruisti. Kaksi haastateltua mielsi köyhemmät, 

vähemmän ”etuoikeutetut” ihmiset eräänlaiseksi vertailukohdaksi, joka loi painetta hyödyttää toisia 

omalla ajalla ja resursseilla.  
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Etuoikeus, se niinku ajaa mua aika paljon, että haluu antaa toiselle saman mahollisuuden mitä mullaki on 

ollu. 

– Eerika  

 

Toinen haastateltu kuvasi itsensä äärimmäisen köyhän ihmisen silmin nähtynä ja kuvitteli mitä 

silloin ajattelisi omassa asemassaan olevasta henkilöstä. 

 

Tietysti se on fakta et mä en ole mitään tehnyt siihen et mä oon tässä tilanteessa. Mä voisin yhtä hyvin olla 

siinä asemassa, ja jos mä olisin tässä asemassa, jos meidän niinku roolit olis sattunu menemään toisin päin, 

ni miltä musta tuntuis elää siinä tietosuudes et tällä tyypillä oli kaikki mahollisuudet puuttua ja se ties, mut se 

ei tehny mitään? 

 – Saarni  

 

Useilla haastatelluilla oli näkökulma, jossa koko ihmiskunta ja usein eläinkuntakin nähdään 

yhteisönä. He kokivat, että on velvollisuus auttaa kaikista vaikeimmassa asemassa olevia missä päin 

maailmaa tahansa sen sijaan, että velvollisuudentunto rajattaisiin esimerkiksi omaan kansallisuuteen 

tai lähipiiriin.  

 

Efektiivisen altruismin longtermism -kannassa yhteisö laajenee vieläkin laajemmaksi, kun 

auttamisen velvollisuus ja empatia ulotetaan koskemaan myös ihmisiä, jotka eivät ole vielä 

olemassa. Potentiaalisesti tulevia sukupolvia voi olla äärettömän paljon enemmän kuin nykyisiä, 

joten jos pidetään jokaisen yksilön hyvinvointia samanarvoisena ja pyritään laskemaan tämän 

perusteella mahdollisimman korkea hyvinvoinnin lisäys, tulevien sukupolvien hyvinvoinnin 

edistäminen on itse asiassa tehokkain tapa lisätä hyvinvointia maailmassa. (Centre For Effective 

Altruism 2022).  

 

Efektiiviset altruistit eivät välttämättä ajattele tätä pelkästään laskennallisesti. Yksi haastatelluista 

kuvaili longtermism-kantaa tavalla, josta välittyi historiasta tulevaisuuteen ulottuva yhteisöllisyyden 

ja yhteenkuuluvuuden tunne. 

 

Ehkä viel semmonen motivoiva pointti ainaki mulle on se, et jos aattelee menneitä sukupolvia ja niiden 

ajatuksia tulevaisuudesta – eli nykyhetkestä – niin ilmeisesti monilla oli siellä sellasii toiveita että ”oijoi 

jatkuispa ihmiskunta” ja sellanen niinku toive paremmasta tulevaisuudesta vaikka jossain keskiajalla, missä 
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se elämä oli ehkä vähän erilaatuista kuin monissa paikoissa nykyään. Toki ei voi sanoa että nykymaailma 

olis niinku lopputila, että nyt ollaan parhaassa mahdollisessa tilassa, vaan silleen et ollaan menty aika paljon 

eteenpäin. Nii ehkä mä jotenki nään hienona sen mahollisuuden, että siinä missä me ehkä ollaan pystytty 

jollain taval vastaamaan niiden ihmisten toiveisiin paremmasta tulevaisuudesta, ni ehkä me voidaan myös 

toivoa ja tehdä jotain vielä paremman tulevaisuuden eteen. Et tommonen vähän niinku menneisyys-

nykyhetki-tulevaisuus pari, tai niinku et siin on vähän niinku sama asia kahteen kertaan. Ja se iski kun kuulin 

tosta. 

 – Kerttu  

 

Efektiivisen altruismin kuviteltu yhteisö voi siis olla erittäin laaja ja sulkea sisäänsä sekä 

eläinkunnan että menneet ja tulevat sukupolvet. Kuten ylläolevista lainauksista näkyy, se voi olla 

myös toimintaan motivoiva tekijä. 

 

4.3 Toiminnan jatkuvuus 

  

Elämäntapaliikkeille on tyypillistä, että osallistujat nivovat liikkeen arvot omaan henkilökohtaiseen 

elämäänsä jatkuvalla tavalla, jolloin liikkeen toiminta tapahtuu jokapäiväisen elämän lomassa 

(Haenfler ym. 2012). Efektiivisen altruismin mukainen toiminta on siinä mielessä erityisen 

herkeämätön osa harjoittajiensa elämää, että työelämä kuuluu myös efektiivisen altruismin piiriin. 

Opiskelijat mielsivät opiskelun pääasialliseksi tavakseen toteuttaa efektiivistä altruismia, sillä he 

saattoivat opintojensa kautta rakentaa polkua kohti efektiivistä altruismia edistävää työuraa. Kaikki 

haastattelemani ihmiset olivat tutustuneet efektiiviseen altruismiin vasta joko aloitettuaan opinnot 

tai valittuaan mitä alaa opiskella. Usea haastatelluista oli valinnut alansa jo alun perin sillä 

tarkoituksella, että siitä voisi olla jotain yhteiskunnallista hyötyä tai apua ihmisille. Osa heistä koki 

omien opintojensa voivan hyvin johtaa efektiivisen altruismin mukaiseen työhön, mutta jotkut 

kokivat voivansa hyödyntää työuraansa efektiivisen altruismin tavoitteisiin lähinnä lahjoittamalla 

tuloistaan hyväntekeväisyyteen. 

 

Lisäksi monet heistä osallistuivat EA Helsingin järjestämään viikoittaiseen uraklubiin, jonka 

päätavoite on tarjota vertaistukea mahdollisimman tehokkaan työuran rakentamiseen. Käytännössä 

uraklubissa kuitenkin myös pohdiskellaan monenlaisia henkilökohtaiseen elämään liittyviä 

kysymyksiä.  
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Siellä on keskusteltu kesätöiden hakemisesta ja palkkaneuvottelutaktiikoista ja tämmösist isommista 

urasuuntavalinnoista ja kaikenlaisesta, jopa lastenhankkimissuunnitelmista. 

– EA Helsingin puheenjohtaja  

 

Efektiivisen altruismin tavoitteisiin pyrkiminen siis nivoutuu usein sellaisiinkin elämän osa-

alueisiin, jotka ensisilmäyksellä saattaisivat vaikuttaa täysin yksityisiltä ja henkilökohtaisin 

perustein määrittyviltä. 

 

Monet haastatelluista lahjoittivat tietyn summan rahaa joka kuukausi. Eräs haastatelluista oli 

efektiiviseen altruismiin tutustumisen myötä alkanut välttää eläinperäisiä tuotteita. Lisäksi useampi 

haastateltu mainitsi efektiivisen altruismin vaikuttavan heidän kuluttamiseensa erityisesti sitä 

kautta, että he kuluttivat vähemmän rahaa harrastuksiin ja ylellisyyteen, koska halusivat lahjoittaa 

osan tuloistaan hyväntekeväisyyteen. Yleensäkin efektiivinen altruismi vaikutti heidän 

elämänvalintoihinsa. He pyrkivät uravalinnoissaankin etsimään työtä jonka kautta voisivat vaikuttaa 

mahdollisimman tehokkaasti. Jotkin kiinnostavat työt joiden vaikutusmahdollisuudet miellettiin 

rajallisiksi, saattoivat karsiutua pois. Eräs haastatelluista ei ollut vielä päättänyt mihin ammattiin 

pyrkisi, mutta oli harkinnut niin kutsuttua ”earning to give” -vaihtoehtoa, eli korkeapalkkaiseen 

työhön menemistä, jotta voisi sitten lahjoittaa suhteellisen suuren summan rahaa 

hyväntekeväisyyteen. Efektiivinen altruismi kuitenkin rajasi tiettyjä henkilökohtaisesti kiinnostavia 

vaihtoehtoja hänen harkintansa ulkopuolelle.  

 

Jos mä eläisin niinku vaa itteeni varten ehkä mä olisin sitte opettaja niin se vois olla hauska ammatti […] 

Ja mä ehkä pistäisin enemmän rahaa omiin harrastuksiin.  

- Eerika 

 

Toisaalta jotkut haastatellut kokivat efektiivisen altruismin pyrkimisen itselleen niin itsestään 

selväksi vaihtoehdoksi, etteivät he vaikuttaneet kokevan paljoakaan ristiriitaa ja vaikeutta tiettyjen 

ammattien hylkäämisestä ja kuluttamisensa vähentämisestä. Efektiivinen altruismi saattoi vaikuttaa 

myös siihen, millaisia vapaa-ajankäyttövalintoja ylipäätään tehtiin. 

 

K: Millaisia juttuja sä nykyään teet efektiiviseen altruismiin liittyen? 

 

No rehellisesti mä enemmän tai vähemmän yritän kuitenki rakentaa elämääni sen ympärille että mä voisin 

olla efektiivinen altruisti ja jossain määrin hahmotan myös silleen muut asiat joihin käytän aikaani tavallaan 

suhteessa siihen. Eli niinku vaikka joskus katsoisin typeriä Youtube-videoita niin seki on, ainaki yritän 
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ajatella sitä siitä näkökulmasta että onko tämä nyt hyvää lepoa mulle jotta voin sitten saada aikaan enemmän. 

Pointti on se et mä en oo varma miten tota kysymystä kannattais lähteä rajaamaan. 

 – Markus  

 

Myöhemmin toisessa kohtaa haastattelua haastateltu palasi jälleen tähän samaan aiheeseen 

tarkentaen sitä vielä. 

 

[…] ni kyl mä mietin sitäki et mitä mä teen mun vapaa-ajalla. Mä mietin et oisko mahollista, jaksasinks mä 

kattoa jotain relevanttia luentoa sen sijaan että mä vaan kattoisin jotain roskaa Netflixistä. Joskus vastaus on 

että en jaksa katsoa luentoa, katson vain roskaa Netflixistä. Nii et kaikki harrastuksenvalinnat sun muutkin 

menee jossain määrin sitä kautta et kontribuoiks ne jotenki niinku mun kokonaishyvinvointiin ja 

toimintakykyyn optimaalisesti vai ei. 

- Markus 

 

Vapaa-ajankin saattoi siis käyttää efektiivisen altruismin kannalta relevanttien teemojen opiskeluun, 

tai sitten sen saattoi nähdä lepoaikana, joka auttoi keräämään energiaa jotta voisi sitten taas toimia 

mahdollisimman tehokkaasti efektiivisen altruismin tavoitteiden eteen.  

 

Efektiivisen altruismin omaksuminen näkökulmaksi vaatii opiskelua. Eräs haastatelluista kuvaili 

sitä miten ensimmäisessä EA Helsingin tapaamisessa johon osallistui hän ei ollut aivan edes 

ymmärtänyt mistä puhuttiin, koska efektiivisen altruismin terminologia oli hänelle vierasta.  

 

Mä menin sinne ekaan [EA Helsingin kuukausittaiseen tapaamiseen] ja vaan sillee kuuntelin sen koko ajan 

enkä tajunnu puolia sanoista. Ja sit niinku kotimatkalla, tai nii samaa matkaa mentiin johonki bussiasemalle 

jonku toisen kaverin kanssa, ja mä kyselin siltä kaikki määritelmät. Ois ehkä voinu kysyy ne suoraan siellä 

meetupissa, mutta about silleen, että menenpä tästä kotiin googlaamaan. 

- Kerttu  

 

Efektiivisen altruismin käsitteistö oli avautunut hänelle vasta ajan kuluessa. Esimerkiksi 80,000 

Hoursin podcast oli tuntunut hänestä vaikealta ymmärtää aluksi.  

 

Kyl se 80,000 Hours on mun mielest ollu hyvä lähde. Seki on itse asias vähän muuttunu, et alun perin ku mä 

yritin kuunnella sitä, ni mä en ymmärtäny mitään ihan vaan koska se sanasto oli niin sellast syvän filosofis— 

tai se oli joku filosofi jota haastateltiin siinä, ja mä en tienny filosofiast ihan kauheesti, ni mä vaan en 
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ymmärtäny mistä ne puhu. Mut niinku nyttemmin oon pystyny kuunteleen niit silleen: aa joo näähän on ihan 

hyvää juttua. Voi olla et se riippuu siit aiheest aika pitkälti. Kyl jos ne puhuu jostain mist mä en tiedä mitään, 

vaik joku biologia tai mikä tää on, bioengineering, ni sit mä olisin varmasti ihan yhtä pihalla. Mut joo, et mä 

en tiä voiks niit kutsuu silleen aivan mahtavaks oppimateriaaliks. Tai se tuntu vähän silleen syvään päätyyn 

hyppäämiseltä, mutta niinku nyttemmin niistä on ollu paljon hyötyä ja oon ihan tykänny kuunnella. 

- Kerttu 

 

Efektiivisen altruismin omaksuminen näkökulmaksi oli siis oppimisprosessi, jonka aikana pääsi 

sisälle efektiiviseen altruismiin moraalifilosofiana, sen käsitteisiin ja teemoihin. Silloinkin kun 

efektiivisen altruismin peruskäsitteistön ymmärsi, johonkin tiettyyn aihealueeseen liittyvät käsitteet 

saattoivat edelleen vaatia erillistä opiskelua, jos niitä halusi ymmärtää.  

 

Efektiivinen altruismi ei vaadi tiedonhakua pelkästään siihen tutustuessa, vaan tietoa täytyy 

luultavasti täydentää matkan varrella. Efektiiviseen altruismiin kuuluu valmius korjata näkemyksiä 

uuden tutkimuksen valossa, joten efektiivisten altruistien täytyi periaatteessa varautua 

uudelleenharkitsemaan ja kyseenalaistamaan omia valintojaan. Monet haastatelluista hakivat tietoa 

omille tavoitteilleen relevanteista aiheista, esimerkiksi ympäristöongelmista, tekoälystä ja 

yleisemmin ottaen kansainvälisen EA yhteisön piirissä käydyistä keskusteluista. He lukivat kirjoja, 

tieteellisiä artikkeleja ja 80,000 Hoursin materiaaleja, seurasivat kansainvälistä Effective Altruism 

Forumia ja efektiiviseen altruismiin liittyviä Facebook-ryhmiä ja kuuntelivat 80,000 Hours -

podcastia. Erityisesti sitoutuneimmat haastatellut pyrkivät käyttämään vapaa-aikaansa tiedon 

hakemiseen ja oppimiseen.  

 

Jotkut haastatellut mielsivät tiedon hakemisen moraalisena velvollisuutena ja osana efektiivisen 

altruismin harjoittamista. Eräs haastatelluista tunsi jopa syyllisyyttä siitä, ettei mieltänyt hakevansa 

riittävästi tietoa efektiiviseen altruismiin liittyvistä aiheista. Toinen arveli että juuri ”tiedonjano” oli 

itse asiassa yksi niistä erottavista tekijöistä, joka oli saanut juuri hänet kiinnostumaan efektiivisestä 

altruismista siinä missä monet hänen lähipiirissään eivät olleet kiinnostuneet siitä. Eräs 

haastatelluista kertoi että oli joskus haastavaa tasapainottaa tiedonhakua ja toimintaa, esimerkiksi 

sitä miten kauan tutkia jonkin uravalinnan mahdollisia vaikutuksia ennen kuin itse asiassa toteutti 

sen. Hän harkitsi myös palaavansa yliopistolle täydentämään matematiikan osaamistaan voidakseen 

yhä paremmin ymmärtää laskelmia siitä, mikä on tehokkain tapa lisätä hyvinvointia.  
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4.3.1 Diskursiivinen tietoisuus 

 

Tiedon hakemisen ja jatkuvan oppimisen lisäksi haastatteluissa oli myös mainintoja oman 

toiminnan tietoisesta tarkastelusta. Yksi haastatelluista kuvasi sitä ilmaisulla ”ei voi mennä 

autopilotilla”. Kulutusvalintojen, ruokavalion ja vapaa-ajan harrastusten linjaaminen efektiivisen 

altruismin tavoitteiden kanssa vaati niiden tuomista tietoisen harkinnan piiriin. Vaikka harkitessaan 

luennon ja Netflixin välillä päätyisikin Netflixiin, siitäkin oli nyt tullut tietoinen valinta, jonka 

haastateltu näki suhteessa efektiivisen altruismin tavoitteisiin.  

 

Tällainen oman toiminnan tietoinen tarkastelu, diskursiivinen tietoisuus (discursive consciousness),  

on Haenflerin ym. (2012) mukaan eräs elämäntapaliikkeille tyypillinen identiteettityön muoto. 

Diskursiivinen tietoisuus on alun perin Giddensin luoma käsite. Kirjassa The Constitution of Society 

Giddens (1984: 44—45) erottelee sanalle ’tietoisuus’ (consciousness) kolme eri merkitystä ja antaa 

niille omat terminsä. Yksinkertaisimmillaan tietoisuus on vain sitä, että on tajuissaan. Toinen 

tietoisuuden muoto on ”practical consciousness”, tietoisuus huomion suuntaamisena. Giddens antaa 

esimerkin opettajasta, joka on tällä tavalla tietoinen eturivin oppilaista, mutta ei huomaa mitä 

takarivissä tapahtuu. Kolmas Giddensin mainitsema tietoisuuden muoto, ”discursive 

consciousness”, on kyky sanallistaa se mitä on tekemässä ja miksi. Se tarkoittaa sitä, että omaan 

toimintaan liittyvät ajatukset ovat selkeitä ja toiminta on harkittua. (Giddens 1984.) 

 

Eräällä haastateltu kertoi tavastaan kirjoittaa suunnitelma asioista, joita toivoisi tehneensä tiettyihin 

aikoihin mennessä. Hän tarkasteli suunnitelmaa puolen vuoden välein nähdäkseen, oliko menossa 

haluamaansa suuntaan ja pitäisikö jotain muuttaa. Haastatellulla oli viiden, kymmenen ja 

kahdenkymmenen vuoden aikahorisontit tavoitteilleen, jotka oli jaettu eri kategorioiden alle: ura, 

älyllinen kehitys, hyvinvointi ja ihmissuhteet. Hänellä pyrkimys tehdä tietoisia päätöksiä jokaisen 

elämänalueensa suhteen ei liittynyt pelkästään efektiiviseen altruismiin, mutta uraan ja älylliseen 

kehitykseen liittyvät tavoitteet kytkeytyivät paljolti efektiivisen altruismin tavoitteisiin. Älyllisen 

kehityksen kategorian alla oli esimerkiksi lista kirjoista ja tieteellisistä artikkeleista, joita hän 

haluaisi lähivuosina ehtiä lukea. Hän näki puolen vuoden välein päivitettävän suunnitelman 

vähemmän stressaavaksi vaihtoehdoksi arkisten valintojen jokapäiväiselle tarkkailulle ja 

pohtimiselle.  

 

Diskursiivisen tietoisuuden saattaa nähdä myös EA Helsingin toiminnassa kokonaisuudessaan. 

Esimerkiksi uraklubin tarkoitus on nimenomaan tarkastella omaa elämää ja elämänvalintoja siitä 
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näkökulmasta, miten ne voisivat viedä kohti efektiivisen altruismin tavoitteita. Siellä osallistujat 

pääsevät sanallistamaan toisille omia tavoitteitaan ja kuulemaan toisten mielipiteitä niistä, mikä on 

kirjaimellisesti elämän tuomista diskursiiviseen tietoisuuteen. Kuten eräs haastateltu kuvasi, EA 

Helsinki -yhteisössä voi saada muiden mielipiteitä ja huomioita omille valinnoilleen, ja löytää tällä 

tavalla myös sellaisia näkökulmia, joita ei itse ollut huomannut. 

 

Sieltä saattaa saada helpommin rehellisempää kritiikkiä omasta toiminnasta ku normaalisti ystäviltä, ja myös 

sit vaik työhön liittyen paljon puolueettomampaa palautetta tai puolueettomampia arvioita ku vaikka 

työkavereilta, vaik just siitä että vaikuttaaks mun nykynen työpaikka hyvältä jos laittaa ne asiat pöydälle. 

Niin esim sellasis asiois mä koen et siin on arvoa, varsinki ku siinä just usein on se, et jos asiaa tarkastelee 

vaan itekseen, niin siin on aika paljo mahollisii kompastuskiviä. Asioit voi jäädä huomaamatta tosi helposti. 

– Patrik  

 

Tietyssä mielessä sen voisi mieltää juuri diskursiivista tietoisuutta vahvistavaksi yhteisöksi siinä, 

miten siellä painotetaan keskustelua ylipäätään ja erityisesti omista elämänvalinnoista käytävää 

keskustelua.  

 

4.4 Efektiivisen altruismin merkitykset haastateltujen elämässä 
 

4.4.1 Arvojen ja toiminnan sopusointu 

 

Haenflerin ym. (2012) mukaan yksi oleellisimpia identiteettityön muotoja elämäntapaliikkeille on 

pyrkimys eheään moraaliseen identiteettiin. Heidän kuvaamansa elämäntapaliikkeille tyypillinen 

pyrkimys saattaa oma jokapäiväinen elämä sopusointuun omien arvojen kanssa näkyi useissa 

haastatteluissa. Eräs haastateltu kertoi, miten Peter Singerin Lapsi hukkuu -ajatuskoe oli 

havahduttanut hänet siihen, että ihmisten samanarvoisuus ja apua tarvitsevien auttaminen olivat 

hänelle arvoja – ja myös mitä käytännön implikaatioita niillä arvoilla hänelle oli.  

 

Se minkä takii se puri oli se että mä en keksiny siihen mitään vasta-argumenttia. Mä olin sitä mieltä että 

kaikilla ihmisillä on yhtä paljon merkitystä. Se oli niinku tämmönen perusasia mikä oli opetettu aina. Se on 

loppujen lopuks aika yksinkertainen argumentti. […] tuntuu et varsinki Suomessa melkein kaikki on 

varmaan sitä mieltä et kyllä nyt toista pitää auttaa jos voi. Ni sitte päätin auttaa. Kerta voin.  

– Markus  
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Useat haastatellut kokivat myös että olivat efektiivisen altruismin myötä saaneet keinoja toteuttaa 

arvojaan toiminnassaan.  

 

On saanu välineitä tavallaan käytännössä käyttää niitä arvoja päivittäisellä tasolla. 

– Julia  

 

Efektiivinen altruismi antoi käytännön välineitä ratkaista kokemusta ristiriidasta omien arvojen ja 

oman konkreettisen toiminnan välillä tarjoamalla tapoja arvioida esimerkiksi sitä, minne kannattaa 

lahjoittaa ja millaisiin töihin kannattaisi pyrkiä. Melkein kaikki haastatellut mainitsivat jollain lailla 

pyrkivänsä tuomaan arvonsa sopusointuun käytännön elämän kanssa. Yksi haastatelluista kertoi 

mieluummin tiedostavansa epävarmuuksia siitä mikä on paras tapa auttaa kuin jättää epävarmuudet 

huomiotta ja antaa rahansa ” johonkin mikä ehkä on hyvä ja ehkä ei”. Eräs toinen haastateltu sanoi, 

että hänen olisi vaikea perustella itselleen miksei ”ainakin tehnyt sitä mitä pystyi tekemään”. Elämä 

jonka aikana ei olisi pyrkinyt auttamaan muita niillä resursseilla mitä hänellä oli, olisi tuntunut 

”hukkaanheitetyltä elämältä”.  

 

Vois sitä elää jotenki elämän että sulkis silmät ja esittäis ettei oo kuullu tai nähny tai tiedä, mut sitten tuntuis 

että pettäis itseään.  

 – Saarni  

 

On merkillepantavaa, että oman moraalin vastainen elämä kuvataan tässä nimenomaan itsen 

pettämisenä. Haastateltu näytää näkevän epämoraalisen toiminnan ja arvojen ja toiminnan 

ristiriidan kanssa elämisen myös oman arvokkuutensa loukkaamisena, omanarvontunnon 

heikentämisenä. Haenfler ym. (2012) mukaan omien arvojen mukaisesti eläminen tuo 

autenttisuuden ja moraalisen eheyden kokemuksen. Henkilökohtaisten moraalisten arvojensa 

vastaisesti elämisen voi nähdä epäautenttisena elämänä, kun taas omien arvojen toteuttaminen 

käytännössä on uskollisuutta itseä kohtaan ja oman identiteetin toteuttamista.  

 

Kahdessa haastattelussa näkyi myös tämän autenttisuuden ja arvojen mukaan elämisen 

laajentaminen suomalaiseen tai länsimaiseen arvopohjaan yleisesti ottaen. Ihmisten samanarvoisuus 
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oli ”perusasia mikä oli opetettu aina”, mutta haastatellut kokivat, ettei ollut tavallista tai tyypillistä 

toteuttaa tätä arvoa omassa toiminnassa.  

 

Ajatus on, et ihmisoikeudet on loukkaamattomia ja kaikilla ihmisillä pitäis olla edellytykset hyvään elämään. 

Niin meidän koko yhteiskunta on rakentunut ja ehkä suurin osa mun kavereist pystyis allekirjoittaan. Mut 

niin, ehkä ne tuntuu sit jotenki kuolleilta ajatuksilta, koska me oikeestaan vaan välitetään meidän lähipiiristä. 

Meil ois mahdollisuus auttaa aika paljonkin yksilöinä ja yhteisöinä muita ihmisii, mut niin, ehkä se tuntuu 

välillä että ne on kuolleit ajatuksia, koska se ei näy mitenkään meidän toiminnassa.  

– Saarni  

 

Haastattellut mielsivät yhteiskuntansa arvojen ja toisaalta toimintaa koskevien normien olevan 

ristiriidassa keskenään. Molemmat kokivat, että yhteiskunnan moraaliset ideaalit ja moraaliset 

normit olivat ristiriidassa keskenään. Tasa-arvo ja oikeus hyvään elämään eivät toteutuneet 

käytännön tasolla varsinkaan maailmanlaajuisesti. Efektiivinen altruismi oikeastaan pohjautui erään 

haastatellun mielestä juuri niihin arkisiin ideaaleihin, jotka hänelle oli lapsesta asti opetettu, ja nämä 

tavanomaiset, itsestään selvät uskomukset ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista itse asiassa johtivat 

johdonmukaisesti toteutettuina toimintaan, joka kuulosti kuitenkin useimmille ihmisille 

epätavalliselta tai äärimmäiseltä. 

 

Efektiivinen altruismi on kuitenki ideana tosi… se lähtee niinku tällasista perusoletuksista joiden kanssa 

kaikki näennäisesti on samaa mieltä, niin ne lopputulokset on kuitenki tosi radikaaleja, ja ehkä mä en 

halunnut olla sellanen niinku hullu moralisti joka huutaa kaikille että liiallinen kulutus on afrikkalaisten 

lasten murhaa. Vaikka se on. 

 – Markus  

 

Tämä ristiriidan ja yhteiskunnanlaajuisen kaksoisstandardin kokemus kenties kumpuaa osittain 

henkilökohtaisten mahdollisuuksien ja vastuun tunteesta. Sen näkemyksen mukaan ihmisoikeuksien 

toteuttamista ei voi ”ulkoistaa” pelkästään politiikoille tai järjestöille, vaan jokaisella on vastuu 

omien mahdollisuuksiensa mukaan ajaa esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista. Siihen liittyy 

myös ajatus, että arvot tulevat todellisiksi vasta käytännön toiminnassa. Yksi haastateltu esitti 

ajatuksen, että pohjimmaiset arvot näkyvät siinä, mitä tavoittelee jokapäiväisillä arkisilla 

valinnoillaan.  

 

Ehkä se kertoo paljon mihin käyttää oman rahan, et mikä on se mitä tavoittelee elämässä, tai ni et jotenki jos 

se ei näy millään tasolla sun vaik kulutuskäyttäytymisessä – ehkä mä nään sen kuluttamisena myös että sä 
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lahjotat rahaa – ni et miten sit voi sanoa että kaikille tulis taata oikeudet, et miten sen vois täysin ulkoistaa? 

[…] Jos vaikka ajattelee että ihmisille ja eläimille ja muille kuuluu hyvä elämä, niin mitä se sit käytännössä 

tarkottaa? Jos se ei näy mitenkään mun toiminnassa ni onkse edes totta? 

– Saarni  

 

Arvojen toteuttaminen käytännössä on tärkeää myös siinä että se ikään kuin tekee ne todellisiksi. 

Arvot joita ei toteuta nähtiin epätosina. Tämä vastaa Haenflerin ym. (2012) löydöksiä. 

Elämäntapaliikkeiden osallistujat usein allekirjoittavat näkemyksen että ihminen on tekojensa ja 

valintojensa summa (Haenfler ym. 2012). Efektiivisen altruismin piirissä arvojen toteuttaminen 

tarkoittaa myös sellaista toimintaa jolla on mahdollisimman konkreettisia ja mitattavissa olevia, 

elävien olentojen hyvinvointia parantavia seurauksia. Konkreettisesti nähtävissä olevat tulokset 

olivat olennaista monille, jotta he saattoivat edes mieltää itseään efektiivisiksi altruisteiksi. Eräs 

haastateltu päätti aloittaa lahjoittamisen kokiessaan ettei tehnyt sillä hetkellä käytännön tasolla 

mitään efektiiviseen altruismiin liittyvää, vaikka oli osallistunut aktiivisesti EA Helsingin 

toimintaan.  

 

Se työ mitä mä tällä hetkellä teen ei oo mitenkään erityisen altruistista vaan se on aika niinku normaali 

teknologiastartup homma. Ni sit tavallaan se oli ehkä myös yks juttu, et musta tuntu et mä en täl hetkel 

hirveen aktiivisesti oo kovin altruistinen. 

- Patrik 

 

Toteuttamalla arvojaan jokapäiväisessä elämässään haastatellut pystyivät lievittämään 

epämiellyttäväksi ja häiritseväksi koettua ristiriitaa, joka syntyi kokemuksesta että omat arvot eivät 

olleet sopusoinnussa oman elämän mutta eivät myöskään laajemman yhteiskunnallisen 

todellisuuden kanssa.  

4.4.2 Henkilökohtainen vastuu ja paineet 

Useissa elämäntapaliikkeissä henkilökohtainen moraalinen eheys ja harmonia saatetaan kokea jopa 

tärkeämmäksi kuin ne varsinaiset yhteiskunnalliset muutokset joihin toiminnalla tähdätään 

(Haenfler ym. 2012). Tämä ei päde tämän tutkimuksen haastateltuihin, eikä luultavasti efektiiviseen 

altruismiin liikkeenäkään. Syy siihen on luultavasti efektiiviseen altruismiin kuuluva tehokkuuden 

tavoittelu yhdistettynä altruistisen, toisia hyödyttävän elämän ihanteeseen. Yleensä tarkoitukseksi 

ymmärretään kokonaishyvinvoinnin maksimoiminen ja haastatellut ottivat juuri tällaisen 

näkökulman toimintaansa. Jopa erittäin pienenkin mittakaavan valinnat nähtiin siitä näkökulmasta 
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minkä verran hyvinvointia ne toivat maailmaan. Eräs haastatelluista pohti olisiko onnellisempi jos 

käyttäisi enemmän rahaa omiin harrastuksiinsa lahjoittamisen sijaan.  

 

Mut en mä tiedä olisinks mä onnellisempi jos mä tekisin tätä. Tuskin paljon ainakaan. Saattaisin olla, mutta 

sit samalla kokonaishyvinvointi maailmassa on varmaan parempi jos mä lahjotan vähä enemmän. Se yks 

euro minuun on paljon vähemmän kuin yksi euro jonnekki paljon köyhemmälle ihmiselle.  

 – Eerika  

 

Haastateltu siis suhteutti oman hyvinvointinsa kokonaishyvinvointiin ja määritteli sen tässä 

tapauksessa vähemmän tärkeäksi tavoitteeksi kuin kokonaishyvinvoinnin lisääminen. Tällaisessa 

ajattelutavassa fokus ei ole kysymyksessä siitä mikä olisi arvotasolla paremman ihmisen valinta tai 

enemmän linjassa arvojen kanssa, vaan siitä, millä on suurin hyvinvointivaikutus maailmassa. 

Mahdollisimman tehokas yhteiskunnallinen muutos on etusijalla. Toisaalta samalla kun efektiivinen 

altruisti pyrkii maksimoimaan tehokkuuttaan hän myös toteuttaa itselleen tärkeitä arvoja ja 

saavuttaa moraalisen eheyden ja sopusoinnun kokemuksen. Yhteiskunnallisen vaikutuksen 

aikaansaamista ja henkilökohtaista moraalisen eheyden ja autenttisuuden saavuttamista ei siis voi 

efektiivisen altruismin tapauksessa erottaa kovin helposti toisistaan.   

 

Lisäksi vastuu yhteiskunnallisesta muutoksesta on pitkälti yksilön harteilla ryhmän sijaan. Tämäkin 

on tyypillistä elämäntapaliikkeille. Haenfler ym. (2012) mukaan samoin kuin elämäntapaliikkeissä 

onnistuminen on usein enemmän moraalisen eheyden saavuttamista omassa elämässä kuin suoran 

poliittisen muutoksen aikaansaamista yhteiskunnassa, epäonnistuminen on myös henkilökohtaista ja 

moraalisesti latautunutta. Tämä näkyi selvästi myös omassa aineistossani. Eräs haastateltu kiteytti 

sekä kokemuksen henkilökohtaisesta vastuusta että siitä seuraavan riskin kokea painetta ja 

syyllisyyttä. Hän puhui siitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti uskottiin 

ihmisoikeuksien loukkaamattomuuteen ja ihmsiten yhdenvertaisuuteen, mutta miten ne tuntuivat 

hänestä ”kuolleilta ajatuksilta”, koska käytännössä muiden maiden äärimmäisessä köyhyydessä 

eläviä ei autettu niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, ja koska useimmat ihmiset näyttivät hänen 

mielestään välittävän vain oman lähipiirinsä hyvinvoinnista. Hänen mukaansa ihmisoikeuksien 

toteutumista tai ihmisten yhdenvertaisuutta ei voi ”ulkoistaa” millekään toiselle taholle, vaan on 

jokaisen yksilön vastuulla edistää niitä parhaansa mukaan, mutta lisäsi sitten, että omasta 

hyvinvoinnista huolehtiminen oli myös tärkeää. 
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Tietysti sekin on efektiivist altruismia että ulottaa sen koskemaan itseensä myös, että mulleki tietysti kuuluu 

hyvä elämä. Ehkä se voi olla helppoa olla itseään kohtaan kriittinen. 

 – Saarni  

 

Yleisesti ottaen moni haastateltu puhui henkilökohtaisen vastuun ja yksilöllisten valintojen 

aiheuttamasta paineesta. Taipumus tasoittaa näkemyksiä henkilökohtaisesta vastuusta omankin 

hyvinvoinnin tärkeyttä korostavilla tai velvollisuudentunnetta lievittävillä lisäyksillä oli 

haastatteluissa melko yleistä.  

 

Mä yritän muistaa sitte että että munki onnellisuus on tärkeetä mulle, että sit niinku se tasapaino ehkä mitä 

pitää hakee. 

 – Eerika  

 

Koska toiminta on yksilöllistä, eikä ole mitään ulkoapäin asetettua rajaa sille, minkä verran tulisi 

esimerkiksi lahjoittaa tuloistaan hyväntekeväisyyteen ja minkä verran jättää itselleen, on vaikea 

myös määrittää mikä on onnistumista ja mikä epäonnistumista efektiivisen altruismin tavoitteiden 

saavuttamisessa.  

 

 Nii et tietysti jotkut on, et lahjottaa kaiken ja elää täysin köyhyydessä, ja nii kaikki tulot mitä ikinä tulee 

menee. Tai nii et varmaan siin on joku balanssikin […] balanssin löytäminen, että voi lahjottaa, ja et voi olla 

jotain omaisuutta tai nauttia siit. 

- Saarni 

 

Eräs haastatelluista kertoi, että EA-liikkeessä yleisesti ottaen pyrittiin suuntaamaan huomiota 

omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, koska paineet ja syyllisyydentunteet olivat melko yleisiä. 

 

Siihen keskitytään EA-liikkeessä erityisesti sen takia että monilla käy niin että kun siihen liikkeeseen törmää 

aluks ja lukee näitä jotain Singerin argumentteja sun muita niin voi helposti tulla semmonen fiilis että nyt 

niinkun jokainen pullo kokista jonka ostan on joku tuhannesosa jonkun afrikkalaisen lapsen henkeä, ja niinku 

rupee koko ajan silleen kyttäämään jokaista pienintäkin tekemistään ja yrittää tehä aivan liikaa töitä ja sit tätä 

kautta päätyy tuhoamaan oman toimintakykynsä. 

 – Markus 

Haastateltujen mainitsemat paineet johtavat syyllisyyden ja riittämättömyyden kaltaisiin tunteisiin 

ja tarpeeseen määrittää rajat sille minkä verran käyttää aikaansa ja resurssejaan altruistisesti ja 

minkä verran omaan hyvinvointiin tai muihin kuin efektiiviseen altruismiin liittyviin harrastuksiin.  
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Useimmin rajanvetokysymys liittyi siihen minkä verran rahaa lahjoittaa. Haastatellut miettivät 

esimerkiksi pitäisikö käyttää enemmän ”taloudellisia tukiverkostoja” tai säästämisen sijaan 

lahjoittaa enemmän.  

Yleisemmin efektiivisen altruismin harjoittamisen kokemuksesta tai suoraan haasteista kysyttäessä 

haastatellut mainitsivat syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita. Riittämättömyyden tunteet 

liittyivät usein huoleen omista taidoista ja mahdollisuuksista oikeasti vaikuttaa maailmaan. 

Haastatellut kokivat esimerkiksi 80,000 Hoursin suosittelemat urapolut usein varsin vaativiksi. 

Tää on ehkä semmost aikamoista vuoristorataa […] enhän mä voi mennä just johonki tämmöseen tosi HC 

työpaikkaan mitä tääl jossain sivustol suositellaan, miksei tällä sivulla suositella jotain mitä mä voisin 

oikeasti tehdä ja sitten ehkä välil voi tulla semmonen epätoivo että ei mulla oo niinku tämmösessä isossa 

skaalassa mitään impactia ni ihan sama tehä mitään. 

 – Julia  

Se uraneuvominen mitä mä kuulen kohdistuu pitkälti sellasiin todella maailmanluokan yliopistojen 

opiskelijoihin, vaikka sellasiin, jotka tekee ihan kunnolla töitä. Tollasii taidollisii paineit tavallaa, et kuinka 

pätevä oikeesti pitää olla, että pystyy kontribuoimaan. Nii sit tohon liittyy ehkä jotain pelkoja, että onko 

tarpeeksi hyvä ja saako ikinä tehtyä niinsanotusti mitään. 

– Kerttu  

Paineet saattoivat liittyä myös moraaliseen identiteettiin.  

Voiksä vähän avata sitä millä tavalla se näkyy paineena tai millasii paineit se aiheuttaa? 

No. sekä sellasii tavallaa, miten sen nyt sanois et pitää olla hyveellinen ja ei saa tavallaan epäonnistua jossain 

moraalisessa päätöksenteossa, mitä anyway kaikki tekee, tai silleen tarkotan et kaikki epäonnistuu jossain 

vaiheessa, eli ei oo sellasta yhtä puhtoista ihmistä. 

- Kerttu 

Eräs haastatelluista kertoi kokeneensa aluksi efektiiviseen altruismiin tutustuttuaan vaikean vaiheen, 

jonka aikana hän oli kuormittanut itseään liikaa ja päätynyt uupumaan ja masentumaan. ”Mul oli 

myös syyllisyyden tunne koko ajan päällä. Jos mä niinku käytin yhtään rahaa turhaan tai hukkasin 

aikaa tai mitenkään niinku toimin epäoptimaalisesti ni sit mul oli kauhee syyllisyyden tunne.” Hän 

kuvaili miten päätyi tunnetilaan, jossa oli ”totaalisen onneton enemmän tai vähemmän koko ajan” ja 

miten joinakin päivinä hän ei jaksanut tehdä mitään. Hän kertoi merkittävimmän parempaan 

suuntaan johtaneen yksittäisen tekijän olleen kun hän luki EA-liikkeessä mukana olevan Nate 

Soaresin kirjoittaman Replacing Guilt -nimisen blogimerkintöjen sarjan, ”joka käsittelee sitä et 
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minkä takia syyllisyyden tunne on silleen yleisesti ottaen vaan aika hyödytön ja haitallinen, ja että 

on parempi motivoida itsensä toimimaan, on parempi tehdä asioita sen takia että haluaa tehdä ne, 

eikä sen takia että ajattelee että pitäisi tehdä ne ja sitte kokea jotain syyllisyyttä jos ei tee sitä.” 

Useimmat haastatellut eivät kertoneet noin voimakkaista syyllisyyden tunteista, mutta lievemmät 

riittämättömyyden ja syyllisyyden kokemukset olivat hyvin yleisiä. Syyllisyydentunteet ja paineet 

ovat mahdollisesti käänteinen versio Haenflerin ym. (2012) mainitsemasta elämäntapaliikkeiden 

jäsenten pyrkimyksestä määritellä itsensä moraalisesti hyväksi. Haastatteluissa ei näkynyt juuri 

ollenkaan pyrkimystä määritellä omaa identiteettiä vertailulla tai vastakkainasettelulla suhteessa 

muihin ihmisiin, mutta syyllisyydentunteista ja paineista on mainintoja melkein kaikissa 

haastatteluissa. Haastatellut kokivat usein olevansa etuoikeutettuja ja tietyssä mielessä velvollisia 

auttamaan toisia ja epäilivät usein tekivätkö tarpeeksi muiden hyväksi. Syyllisyyden kokemukset 

saattavat liittyä eräänlaiseen moraalisesti huonon ja itsekkään ihmisen minäkuvan uhkaan, jota 

kokemus siitä, että tekee parhaansa muiden hyvinvoinnin eteen lievittää.  

Haastatelluilla oli taipumus puhua itsestään melko vaatimattomaan sävyyn ja korostaa 

tavallisuuttaan. He puhuivat itsestään esimerkiksi ilmauksin: ”en ehkä nää et mä oon joku ihme 

animepäähenkilö mikä pelastaa niinku ihmiskunnan” ja ”tällainen pieni ihminen”. Myös erilaiset 

lisäykset joita haastatellut tekivät kuvaillessaan toimintaansa toimivat eräänlaisina lieventävinä 

ilmauksina joilla haastateltu ikään kuin korosti inhimillistä vajavaisuuttaan.  

Mä mietin et oisko mahollista, jaksasinks mä kattoa jotain relevanttia luentoa sen sijaan että mä vaan 

kattoisin jotain roskaa Netflixistä. Joskus vastaus on että en jaksa katsoa luentoa, katson vain roskaa 

Netflixistä. 

- Markus 

Haastatellut puhuivat pyrkimyksistään usein melko vaatimattomin sanankääntein, korostaen 

tavallisuuttaan ja mahdollisuuksiensa rajoja samalla kun puhuivat melko suurista tavoitteista, 

esimerkiksi pyrkimyksestä miettiä omia henkilökohtaisia valintoja siitä näkökulmasta mikä olisi 

parasta maailmalle.  

Me ollaan helsinkiläisii opiskelijoita tai just työelämään menneitä, niin aika harva meist on lähössä johonki 

Oxfordiin tekemään EA-tutkimusta […] silti voidaan miettiä ainaki just näitä et mikä uravalinta on omille 

arvoille ja tavallaan avoimille vaihtoehdoille mielekkäin ja paras myös siit näkökulmasta, et mitä se tekee 

niinku maailmalle. 

– Patrik  
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Tämä tietynlainen keskivertoihmisen identiteetin omaksuminen luultavasti lieventää efektiivisen 

altruismin korkeiden ihanteiden ja rajanvedon vaikeuden luomaa painetta. Haastatellut hyväksyivät 

sen, ettei efektiivisessä altruismissa voi olla koskaan ”valmis” ja ettei moraalisessa 

pääteöksenteossa voi onnistua täydellisesti.  

4.4.3 Efektiivisen altruismin hyödyt 

Haastatellut mainitsivat usein myös efektiivisen altruismin lisäävän heidän omaa hyvinvointiaan. 

[…] meinasin sanoo epäitsekästä mutta siinhän kun sä teet hyvää sulle tulee hyvä fiilis niin on se nyt sikäli 

itsekästä. 

 – Elias  

Arvojen ja toiminnan välisen ristiriidan väheneminen ja mahdollisuus auttaa toisia koettiin myös 

myönteisenä, itseä hyödyttävänä seurauksena efektiivisestä altruismista.  

Mä näkisin sen myös että tietysti se vähentää sun omaaki kärsimystäsi siinä mielessä, et on helpompi olla 

itsensä kans kun tietää, et pyrkii vaikuttamaan asioihin tai tekee jotain merkityksellistä. 

 – Saarni  

Useat haastatellut mainitsivat efektiivisen altruismin tuovan heidän elämäänsä merkityksellisyyttä 

ja motivaatiota. Eräs haastateltu sanoi että omien arvojensa kanssa sopusoinnussa oleva toiminta ei 

tuntunut samalla tavalla kuormittavalta, se saattoi olla niin mielekästä ettei aina tarvinnut edes 

erikseen levätä. Hän teki työkseen sellaisia asioita, joista oli niin kiinnostunut että teki 

samankaltaisia asioita harrastuksenakin mutta sanoi huomanneensa että kun hän epäili työnsä 

merkitystä se vaikutti kielteisesti hänen motivaatioonsa ja jaksamiseensa. Kaksi haastateltua sanoi 

saaneensa lisämotivaatiota opiskeluun tutustuttuaan efektiiviseen altruismiin. Kumpikin oli jo 

valinnut mitä opiskella, mutta efektiivisestä altruismista oppiminen muutti heidän suhdettaan 

opintoihin. Toinen heistä kuvasi sitä, miten hän oli huomannut sen myös palkkatyön suhteen.  

Mä ainaki koen et työn merkitys tulis aika paljon siitä, että kuinka paljon kokee, että työllä on hyötyä muille. 

Ainaki sen mä oon tavallaan nyt nykysissä töissä huomannu, et vaikka se työ itessään on vähän semmost, 

vähän niinku repetitive ja tylsää joskus, mut sit se fiilis on paljon parempi, ku saa niinku jonku jutun ulos 

mistä muut on silleen et ”jes mahtavaa me ei oltas saatu tätä tehtyy ainakaan täs ajassa”. Siit tulee niinku 

paljon, paljon isompi – ainaki mulle – onnistumisen tunne ja sellanen merkityksen tunne, kuin siitä et mä 

niinku tekisin jotain minkä tekeminen ois tosi hauskaa, mut sit siit ei välttämätä ois kauheesti hyötyä. 

– Kerttu  
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Eräs toinenkin haastateltu kuvasi sitä, miten efektiivinen altruismi voi tuoda merkitystä elämään 

antamalla velvollisuuksille ja ponnistelulle tarkoituksen.  

[…] Esimerkiks jos harrastaa liikuntaa, treenaa, ni sitte lihakset sattuu mutta voi ajatella että tämä on 

kuitenki niinku positiivinen asia. Lihaksiin kuuluuki sattua ja se on niinku merkki siitä että on hyvä treeni. Ni 

sit sitä ei koe niinkun kärsimyksellisenä kokemuksena sitä kipua koska sil on joku niinku tarkotus ja se 

nähään niinkun arvokkaana, hyvänä asiana jopa. Nii, se mihin mä oon tulossa tän kans on että tätä kautta 

voisi väittää, että merkityksen kokemukset ylipäänsä vähentää kärsimystä koska jos joku on tylsää tai 

epämukavaa tai pelottavaa tai mitä ikinä, niin nää kokemukset voi tavallaan kokea ei-negatiivisina tai jopa 

niinku aktiivisesti arvokkaina, jos on joku tämmönen suurempi käsitys siitä et mikä niiden tarkotus on, joku 

tarkotusperä omalle toiminnalleen. 

 – Markus  

Efektiivinen altruismi siis tuo merkitystä opiskelun ja palkkatyön kaltaisille yhteiskunnassa 

muutenkin norminmukaisten ja edellytettyjen velvollisuuksien täyttämiselle. Osa haastatelluista oli 

jo alun perin halunnut löytää työn, jonka kautta voisi auttaa toisia ihmisiä tai ratkaista 

yhteiskunnallisia ongelmia, mutta toiset taas olivat efektiivisen altruismin myötä vasta 

kiinnostuneet opinnoista, joille eivät olleet sitä ennen nähneet yhtä vahvasti suuntaa tai merkitystä. 

Moni haastatelluista koki toiminnan itsessään palkitsevana ja efektiivinen altruismi kytkeytyi heillä 

täyden ja merkityksellisen elämän elämiseen.  

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Halusin selvittää, millainen liike efektiivinen altruismi on niin sanotusti ruohonjuuritasolla, 

efektiivisten altruistien kokemuksessa. Halusin kuulla, millaisia merkityksiä he itse antavat 

efektiiviselle altruismille ja miten se ilmenee heidän toiminnassaan. Kävi ilmi, että efektiivinen 

altruismi vastasi kaikilta pääpiirteiltään Haenflerin ym. (2012) elämäntapaliikkeen määritelmää. 

Haastatellut itse kokivat tärkeimmän toimintansa olevan yksilöllistä ja EA Helsinki -yhteisön 

toimivan lähinnä vertaistukena. Samalla he näkivät olennaisena, että oli toisia, jotka tahoillaan 

myös pyrkivät edistämään efektiivisen altruismin tavoitteita. Efektiivinen altruismi nivoutui 

jatkuvalla tavalla haastateltujen jokapäiväiseen elämään. Se vaikutti heidän opiskeluunsa, vapaa-

ajan viettoonsa ja kulutusvalintoihinsa. Kukaan työssäkäyvistä haastatelluista ei mieltänyt voivansa 

tällä hetkellä suoraan työnsä kautta edistää efektiivisen altruismin tavoitteita, mutta efektiivinen 

altruismi oli näkökulma, jota he käyttivät suunnitellessaan työuraansa eteenpäin. Useimmat 

haastatellut myös halusivat muuttaa yhteiskuntaa, erityisesti lahjoituskäytäntöjen osalta. Heidän 

pyrkimyksensä yhteiskunnalliseen muutokseen keskittyivät siis monien elämäntapaliikkeiden 
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tapaan erityisesti kulttuurin muuttamiseen. Efektiivisen altruismin harjoittamiseen sisältyi myös 

Haenflerin ym. (2012) kuvaaman kaltaista henkilökohtaista identiteettityötä, erityisesti pyrkimystä 

saattaa arvot ja toiminta sopusointuun ja diskursiivista tietoisuutta.  

Kokonaisvaltaisimmillaan efektiivinen altruismi saattoi olla koko elämän läpäisevä, lähes jokaisessa 

tilanteessa ja jokaisella elämänalueella näkyvä pyrkimys lisätä hyvinvointia maailmassa. Se saattoi 

lisätä motivaatiota opiskella, ohjata vapaa-ajan viettoa ja vaikuttaa kulutusvalintoihin. Efektiivistä 

altruismia oli myös mahdollista käyttää yhtenä näkökulmana toisten joukossa, esimerkiksi eri 

hyväntekeväisyyskohteiden ja urapolkujen harkitsemiseen. Osalle tämän tutkimuksen haastatelluista 

efektiivinen altruismi oli melko kokonaisvaltainen osa elämää, jonka koettiin vaikuttavan moniin 

päivittäisiin valintoihin ja osa koki sen pikemminkin yhdeksi näkökulmaksi muiden joukossa.  

Haastatellut selkeästi mielsivät efektiivisen altruismin tärkeimmän toiminnan tapahtuvan 

yksityisesti henkilökohtaisessa elämässä sitä kautta minkä verran lahjoittaa, mitä opiskelee ja mitä 

tekee työkseen. EA-yhteisö tarjosi ensisijaisesti vertaistukea ja vertaispainetta yksityiselämässä 

toteutettaville lahjoitus-, kulutus- ja uravalinnoille.  

Vaikka EA Helsingin eksplisiittinen tavoite on tukea efektiivisen altruismin mukaisen urapolun 

löytämistä ja kaikki haastatellut pohtivat työmahdollisuuksiaan efektiivisen altruismin tavoitteiden 

kautta, haastateltujen konkreettisin toiminnan muoto oli poikkeuksetta lahjoittaminen. 

Haastateltujen ikä ja elämäntilanne luultavasti vaikuttavat tähän jonkin verran. Kaikki olivat 30 tai 

alle ja joko opiskelijoita tai vasta suhteellisen alussa työurallaan. Ei myöskään ehkä ole helppoa 

löytää efektiivisen altruismin tehokkuuskriteerit täyttävää työtä. Useat haastatellut mainitsivat 

epäilyksiä sen suhteen kykenevätkö löytämään efektiivisen altruismin tavoitteiden mukaista 

työpaikkaa. Jotkut heistä eivät edes pyrkineet rajoittumaan pelkästään efektiivisen altruismin 

standardeihin, vaan saattoivat toimia työpaikoissa, joiden yhteiskunnallinen vaikutus ei ollut 

tarkkaan mitattavissa. 

Tehokkaimman hyvän tekemisen tavan löytäminen vaatii myös ajan tasalla pysymistä eri 

yhteiskunnallisista ongelmista. Monet haastatellut kokivat velvollisuutta opiskella efektiivisen 

altruismin kannalta relevantteja aiheita myös vapaa-ajallaan. Tämäkin oli enimmäkseen yksityisesti 

tapahtuvaa toimintaa, vaikka EA Helsinki ja kansainvälinen EA-yhteisö koettiin myös hyviksi 

tiedon ja ideoiden lähteiksi. Haenfler ym. (2012) eivät käsittele tiedon hakemisen ja oppimisen 

roolia elämäntapaliikkeissä kovinkaan paljon. He lähinnä mainitsevat, että elämäntapaliikkeiden 

vaikuttajahenkilöiden puheet ja kirjoitukset luovat eräänlaista ”kulttuurista työkalupakkia” 

elämäntapaliikkeiden osallistujille (Haenfler ym. 2012). Elämäntapaliikkeiden välillä onkin 
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luultavasti eroa siinä, minkä verran ne vaativat osallistujiltaan perehtymistä ja opiskelua. Cherryn 

(2015) haastattelemat vegaanit, Dobernigin ja Staglin (2015) haastattelemat kaupunkiviljelijät ja 

Simmonsin (2018) haastattelemat skeptikot joutuivat kaikki efektiivisten altruistien lailla 

opiskelemaan voidakseen osallistua liikkeisiin täysipainoisesti. Vegaanien täytyi etsiä tietoa 

vegaanisesta ruokavaliosta ja opetella uusia reseptejä (Cherry 2015). Kaupunkiviljelijöiden täytyi 

samoin opetella maanviljelyn vaatimia taitoja (Dobernig ja Stagl (2015). Skeptisismi muistutti 

eniten efektiivistä altruismia siinä suhteessa, että siinäkin oppiminen oli jatkuvaa (Simmons 2018). 

Monet skeptikot päivittivät jatkuvasti tietoaan pseudotieteestä voidakseen sitten argumentoida sitä 

vastaan paremmin (Simmons 2018). Skeptikoiden piti myös efektiivisten altruistien lailla olla 

jatkuvasti valmiita korjaamaan käsityksiään (Simmons 2018).  

Cherryn (2015), Dobernigin ja Staglin (2015) ja Simmonsin (2018) artikkeleista ei selvinnyt 

millainen koulutustaso heidän haastatelluillaan oli, mutta ainakin efektiiviset altruistit vaikuttavat 

olevan enimmäkseen korkeasti koulutettuja. Kaiken lisäksi jopa korkeakoulututkinnon suorittaneet 

haastatellut tunsivat epävarmuutta siitä, riittäisivätkö heidän kykynsä efektiivisen altruismin 

tavoitteisiin. Toistaiseksi efektiivinen altruismi vaikuttaa ainakin Suomessa houkuttelevan lähinnä 

korkeakoulutettuja ja vähintään potentiaalisesti hyvätuloisia osallistujia. Jotkut haastatellut tosin 

haaveilivat efektiivisen altruismin valtavirtaistumisesta.  

Efektiivisen altruismin toteuttaminen varsinkin sen kokonaisvaltaisimmassa muodossa tarkoitti 

miltei jokaisen arjen valinnan tiedostamista ja sen vaikutuksen pohtimista, mitä Haenfler ym. 

(2012) kutsuivat Giddensiä (1984) lainaten ”diskursiiviseksi tietoisuudeksi”. Diskursiivinen 

tietoisuus näkyi melko selkeästi monen haastatellun elämässä. Arjen valintoja todella pohdittiin siltä 

kannalta, miten ne suhteutuivat efektiivisen altruismin tavoitteisiin. Lisäksi EA Helsinki yhteisönä 

vaalii diskursiivista tietoisuutta. Siellä voi reflektoida omia elämänvalintojaan muiden kanssa ja 

saada heiltä ehdotuksia ja näkökulmia yksilöllisille valinnoilleen. 

Kansainvälinen EA-yhteisö oli haastatelluille Haenflerin ym. (2012) elämäntapaliikkeille 

tyypilliseksi mainitsema ’kuviteltu yhteisö’. He olivat yhteydessä tähän yhteisöön lukemalla kirjoja 

ja kuuntelemalla podcasteja. Eräs mainitsi kokevansa kansainvälisen yhteisön inspiroivaksi. Toinen, 

EA Helsingin tapahtumiin erittäin harvoin osallistunut haastateltu sanoi EA yhteisöstä yleisesti 

ottaen, että sen myötä tuntee, ettei ole ”ns. yksin”. Erityisesti longtermistisesti suuntautuneet 

haastatellut mielsivät itsensä osaksi keskiaikaan ja kaukaiseen tulevaisuuteen ulottuvaa kuviteltua 

yhteisöä. Minkäänlaiset paineet suhteessa kansainväliseen EA-yhteisöön eivät ainakaan tulleet esiin 

haastatteluissa. Vertaispainetta aiheutti ennen kaikkea efektiivisten altruistien lähiyhteisö, toiset 

helsinkiläiset efektiiviset altruistit, joiden kanssa oltiin kasvokkaisessa tai virtuaalisessa 
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vuorovaikutuksessa. Lisäksi painetta toimintaan aiheutti muutamilla eräänlainen globaali ’yleistynyt 

toinen’. Haastatellut olivat tietoisia siitä, miten hyvässä asemassa he olivat suhteessa moniin muihin 

ihmisiin maailmassa. Etuoikeuden kokemus motivoi ja velvoitti heitä olemaan hyödyksi toisille.  

Kuten muissakin elämäntapaliikkeissä, efektiivisen altruismin piirissä motiivina toiminnalle oli 

usein henkilökohtaisen moraalisen sopusoinnun tavoittelu. Monet haastatellut kokivat löytäneensä 

efektiivisen altruismin myötä välineen toteuttaa arvojaan käytännössä. Useampi heistä mainitsi 

kokeneensa ahdistusta yhteiskunnallisista ongelmista ennen efektiivisestä altruismista kuulemista 

tai valinneensa opiskelualansa jo ennen efektiivisestä altruismista kuulemista pyrkimyksellä löytää 

ala, jonka avulla he voisivat saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. Efektiivinen altruismi siis 

tarjosi heille välineen pyrkiä yhteiskunnalliseen muutokseen ja myös pyrkiä arvioimaan sitä, mikä 

olisi juuri heille tehokkain tapa vaikuttaa maailmaan.  

Monet heistä kokivat, että heidän arvojensa ja elämänsä välillä olisi ristiriita, jos he eivät toimisi 

aktiivisesti toisten auttamiseksi ja jos he eivät tekisi parastaan arvioidakseen, mikä olisi tehokkain 

tapa auttaa. Eräs haastateltu kutsui omien arvojen vastaista elämää suorastaan itsensä pettämiseksi. 

Haastatellut ilmaisivat myös eri tavoin sen kannan, että ollakseen todellisia arvojen on ilmettävä 

konkreettisessa toiminnassa ja johdettava konkreettisiin lopputuloksiin.  

Siihen, minkä verran lahjoittaa tai miten tasapainottaa omat kiinnostuksenkohteet ja 

vaikutusmahdollisuudet työuraa valitessa ei ole olemassa mitään yhteistä kaavaa, jota voisi 

orjallisesti noudattaa. Efektiivisten altruistien on pakko päättää itsenäisesti, mihin he vetävät rajan 

ajan ja taloudellisten resurssien käyttämisessä. Se, että piti itse määritellä kriteerit sille mikä on 

riittävää, luultavasti osaltaan aiheuttaa riskin ylikuormituksen ja paineen tunteisiin. Efektiivisen 

altruismin yksilöllisyys johtaa siihen, että paineet ja epäonnistumiset ovat henkilökohtaisia ja 

luultavasti herkemmin uhka minäkuvalle ja henkilökohtaiselle identiteetille. 

Siinä missä Haenflerin ym. (2012) mukaan elämäntapaliikkeissä ristiriidaton moraalinen identiteetti 

on usein jopa tärkeämpi kuin toiminnan konkreettiset ulkoiset vaikutukset, efektiivisen altruismin 

kohdalla moraalinen onnistuminen ja konkreettiset yhteiskunnalliset seuraukset eivät olleet 

erotettavissa toisistaan. Konkreettiset, mitattavissa olevat seuraukset olivat juuri se mittapuu, jonka 

mukaan efektiiviset altruistit arvioivat toimintaansa. Efektiivisten altruistien oli siis tehtävä 

identiteettityötä hyväksyäkseen sen, että yksilöinä heidän vaikutuksensa maailmaan oli usein 

pienempi kuin mitä he olisivat halunneet. Heillä oli usein taipumusta korostaa tavallisuutta ja 

inhimillisyyttä puhuessaan itsessään. Siinä missä Dobernigin ja Staglin (2015) haastattelemat 

kaupunkiviljelijät omaksuivat kovaan työhön, autenttisuuteen ja itsenäisyyteen perustuvan 
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identiteetin ja skeptikot taas saattoivat toisaalta nähdä itsensä ”pseudotiedettä vastaan taistelevina 

kulttuurisotilaina” (Simmons 2018), tämän tutkielman haastatellut puolestaan usein puhuivat 

itsestään hyvin vaatimattomasti, korostivat tavallisuutta ja inhimillisiä rajoja. Heidän voisi nähdä 

omaksuneen eräänlaisen tavallisen ihmisen identiteetin suhteessa efektiivisen altruismin korkeisiin 

ihanteisiin.  

Dobernigin ja Staglin (2015) haastattelemat kaupunkiviljelijät kokivat syyllisyyden ja moraalisen 

ristiriidan tunteita esimerkiksi auton omistamisesta tai muista ympäristöystävällisestä elämäntavasta 

poikkeavista teoistaan. Vastapainoksi henkilökohtaisen vastuun luomille paineille he omaksuivat 

inhimillisen epätäydellisyyden hyväksyvän asenteen ja pyrkivät tietoisesti olemaan ruoskimatta 

itseään liikaa epäjohdonmukaisuuksista ja virheistä. Efektiivisillä altruisteilla taas oli vaikea vetää 

rajaa siihen, minkä verran on riittävästi, kun kyse oli lahjoittamisesta tai ajankäytöstä. Kuten 

kaupunkiviljelijätkin, efektiiviset altruistit tunsivat ajoittain paineita ja syyllisyyttä mutta pyrkivät 

epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden tiedostamiseen ja hyväksymiseen.  

Haenfler ym. (2012) myös mainitsevat elämäntapaliikkeiden osallistujien usein pyrkivän 

toiminnallaan muodostamaan hyvän ihmisen identiteetin. Siinä mielessä henkilökohtainen 

identiteetti voi toimia motiivina liikkeeseen osallistumiselle ja olla myös ratkaiseva 

yhteiskunnallisen muutoksen kannalta. Tutkielman haastatelluissa tämä näkyi usein pikemminkin 

käänteisessä muodossa. Syyllisyydentunteet ja paineet siitä, kykenikö toimimaan riittävän 

tehokkaasti, osoittivat mahdollisesti pyrkimystä välttää epämoraalisen ihmisen identiteetti, jollaista 

haastatellut olisivat joutuneet kokemaan, jos eivät olisi toimineet moraalinsa mukaisesti. Monet 

mainitsivat, että oli miellyttävämpää toimia arvojensa mukaisesti kuin niitä vastaan. 

Useat haastatellut kuitenkin mainitsivat saavansa myös paljon iloa siitä tunteesta, että auttoivat 

toisia. Haenflerin ym. (2012) mukaan elämäntapaliikkeissä korostetaan usein sekä toiminnan 

yhteiskunnallisia hyötyjä että erilaisia henkilökohtaisia hyötyjä osallistujille. Myös 

kaupunkiviljelijöiden, vegaanien ja skeptikkojen kohdalla oli nähtävissä, miten erilaiset 

henkilökohtaiset hyödyt ja ilonaiheet kytkeytyivät elämäntapaliikkeessä toimimiseen. Cherryn 

(2015) haastattelemista vegaaneista erityisesti punk-alakulttuuriin kuuluvilla vegaaneilla veganismi 

kytkeytyi usein bändien kuunteluun, konsertteihin, nyyttikesteihin ja alakulttuurin omiin lehtiin 

kirjoitteluun, oman musiikin tekemiseen, eli monenlaiseen taiteeseen, yhdessäoloon ja 

itseilmaisuun. Kaupunkiviljelijöiden motiivit toimintaan eivät useinkaan olleet pelkästään 

yhteiskunnalliset (Dobernig ja Stagl 2015). He nauttivat myös uusien taitojen oppimisesta ja 

kokivat viljelyn stressiä lieventävänä toimintana (Dobernig ja Stagl 2015). Lisäksi kaupunkiviljelyn 

konkreettisuus koettiin usein myös henkistä työtä merkityksellisempänä (Dobernig ja Stagle 2015). 
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Myös efektiiviset altruistit puhuivat haastatteluissa merkityksellisyyden kokemuksista. Niille 

haastatelluille, jotka eivät ennen efektiiviseen altruismiin tutustumista olleet yhtä tarkkaan 

miettineet yhteiskunnallista vaikuttamista efektiivinen altruismi oli tuonut motivaatiota opiskeluun 

ja työhön. Yksi haastateltu kuvasi sitä, miten tylsätkin työtehtävät tuntuvat palkitsevilta, kun niiden 

tietää hyödyttävän toisia ihmisiä. Toinen haastateltu, joka teki työkseen asioita, joista oli muutenkin 

kiinnostunut, mainitsi että silloin kun hänellä oli epäilyksiä työnsä vaikutuksen ja 

merkityksellisyyden suhteen, hänen motivaationsakin väheni. Koska efektiivisessä altruismissa 

painotetaan niin paljon juuri työuran merkitystä maailman parantamisessa, se itse asiassa tuo uutta 

merkitystä asioihin, joita on suomalaisessa yhteiskunnassa jo valmiiksi pakko tai ainakin painokas 

velvoite tehdä. Haastatellut olisivat joka tapauksessa päätyneet opiskelemaan ja töihin. Heistä 

kaikki olivat valinneetkin opiskelualansa jo ennen kuin olivat kuulleet efektiivisestä altruismista. 

Efektiivinen altruismi tuo opiskeluun ja työhön kuitenkin toisenlaisen näkökulman ja ulottuvuuden. 

Työtä tehdään maailmanlaajuisesti huonoimmassa asemassa olevien tai tulevien sukupolvien 

hyvinvoinnin edistämiseksi.  

En pyrkinyt tässä tutkielmassa selvittämään missä määrin efektiivinen altruismi huomioi tai jättää 

huomiotta yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamisen keinona maailman parantamiseen. Vaikutti 

kuitenkin siltä, etteivät haastatellut itse mieltäneet yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamisen ja 

yksilöllisen toiminnan välillä olevan kovin suurta ristiriitaa. Monet heistä olivat olleet melko laaja-

alaisesti kiinnostuneita yhteiskunnan muuttamisesta jo ennen efektiivistä altruismia. He olivat 

osallistuneet ilmastoaktivismiin, tunteneet huolta kapitalismin vaikutuksista ja harkinneet poliitikon 

tai virkamiehen uraa. Haastatellut eivät itse vaikuttaneet kokevan näkemyksissään tapahtuneen 

dramaattista muutosta efektiivisen altruismin myötä. Heidän näkökulmansa oli kuitenkin 

yksilökeskeinen. He pohtivat vaikutusmahdollisuuksiaan yleensä yksilöllisellä tasolla. Silloinkin 

kun he puhuivat ”meistä” he puhuivat merkityksessä ’jokainen tahollaan’, eivätkä niinkään 

ryhmänä, joka yrittäisi yhdessä saada jotain aikaan.  

Kiinnostavaa on myös, että jotkut haastatellut kokivat oikeastaan vain toteuttavansa keskimääräistä 

johdonmukaisemmin suomalaisen yhteiskunnan arvoja. Myös efektiivisen altruismin toteuttaminen 

työuran kautta, johon haastatellut usein kokivat eniten pyrkivänsä, tarkoittaa itse asiassa hyvin 

pitkälle sen toteuttamista tekemällä jotain, mikä on melko painokkaasti yhteiskunnan normien 

mukaista alun alkaenkin. Siinä missä vaikkapa punk-alakulttuurin voi ajatella haastavan 

yhteiskunnan normit varsinkin ulkoisesti, efektiiviset altruistit taas ulkoiselta toiminnaltaan 

päinvastoin noudattivat niitä suorastaan täydellisesti. Samalla he kuitenkin kokivat, että he 

toteuttivat nämä normit epätyypillisen perusteellisesti. Samoin voisi ajatella heidän toimivan 
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yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden puitteissa mutta mieltävän sen voivan muuttaa yhteiskuntaa 

– sillä ehdolla, että riittävän monet muut yksilöt tahollaan myös toimivat samoin.  

Efektiivinen altruismi on tyypillinen elämäntapaliike siinä, miten yhteiskunnalliseen muutokseen 

tähdätään ensisijaisesti jokapäiväisen elämän kautta. Erityisesti efektiivisen altruismin kohdalla 

yhteiskunnallinen muutos, moraalinen sopusointu ja jokapäiväinen elämä kietoutuvat toisiinsa. 

Kokonaisvaltaisimmillaan efektiivinen altruismi voi merkityksellistää jokapäiväisen arjen tuoden 

siihen selkeitä päämääriä ja syvemmän tarkoituksen. 
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löytämään tehokkaimmat tavat tehdä hyvää maailmassa. Tavallisimmat tavat harjoittaa efektiivistä altruismia ovat tehokkaiksi 
määriteltyihin hyväntekeväisyyskohteisiin lahjoittaminen tai yhteiskunnallisesti vaikuttavan työn tekeminen. Elämäntapaliikkeessä 
yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään jokapäiväisessä elämässä tapahtuvien valintojen kautta. Toiminta on yksilöllistä ja arkeen 
nivoutuvaa ja henkilökohtainen identiteetti on tärkeä motivoiva tekijä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen elämäntapaliike 
efektiivinen altruismi on efektiivisten altruistien omassa kokemuksessa ja millainen merkitys sillä on heille. Tutkimuskysymys oli, 
millaisena efektiivinen altruismi näyttäytyy sitä harjoittavien ihmisten elämässä. 

Aineisto koostuu kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta ja Effective Altruism Helsinki -järjestön puheenjohtajan kanssa 
käydystä haastattelusta. Aineistomenetelmä oli teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Analyysissa käytettiin Haenflerin, Johnsonin ja 
Jonesin luomia elämäntapaliikkeen kriteerejä kehikkona efektiivisen altruismin tarkastelulle.  

Haastateltujen toiminta oli elämäntapaliikkeille tyypilliseen tapaan yksilöllistä. Haastatellut mielsivät tärkeimpien tekojensa tapahtuvan 

EA Helsingin ulkopuolella. Efektiivisen altruismin yhteisön tehtävä oli toimia lähinnä vertaistukena. Haastateltujen pääasialliset tavat 

toteuttaa efektiivistä altruismia olivat lahjoittaminen ja opiskelu efektiivisen altruismin mukaisen työuran toivossa. Kukaan työssäkäyvistä 

haastatelluista ei ollut kuitenkaan löytänyt efektiivisen altruismin tehokkaan hyvän tekemisen standardien mukaista työpaikkaa. 

Efektiivisen altruismin tavoitteiden toteuttaminen on myös jatkuvaa ja jokapäiväiseen elämään nivoutuvaa, erityisesti koska myös 

opiskelu ja työura nähdään välineinä tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Monet haastatellut lahjoittivat säännöllisesti 

hyväntekeväisyyskohteisiin ja kuluttivat puolestaan vähemmän rahaa harrastuksiin ja ylellisyystuotteisiin. Monet käyttivät vapaa-aikaa 

efektiiviselle altruismille relevanttien teemojen opiskeluun. Jotkut haastatellut tarkastelivat melkein kaikkia elämänalueitaan efektiivisen 

altruismin näkökulmasta, kun taas toisille efektiivinen altruismi oli rajatumpaa.  

Efektiiviseen altruismiin liittyi myös identiteettityötä. Haastatellut pyrkivät eheään moraaliseen identiteettiin toimimalla arvojensa 

mukaisesti. Kuten monissa muissakin elämäntapaliikkeissä efektiivisen altruisminkin piirissä vastuu yhteiskunnallisesta muutoksesta on 

yksilön harteilla, mikä aiheuttaa helposti paineita. Useimmat haastatellut kertoivat jonkinlaisista paineiden kokemuksista tai vaikeuksista 

määritellä rajaa sille, minkä verran käyttää aikaa ja resursseja efektiivisen altruismin tavoitteisiin. Siinä missä monissa 

elämäntapaliikkeissä ristiriidaton moraalinen identiteetti, arvojen ja toiminnan sopusointu, voi olla jopa toiminnan yhteiskunnallisia 

vaikutuksia tärkeämpää, efektiivisessä altruismissa pyrkimys ristiriidattomaan moraaliseen identiteettiin on kietoutunut mahdollisimman 

tehokkaan yhteiskunnallisen vaikutuksen tavoitteluun. Yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään yksilöinä, mikä mahdollisesti osittain 

selittää monen haastatellun mainitsemat paineen ja riittämättömyyden tunteet. Elämäntapaliikkeissä epäonnistuminen liikkeen 

tavoitteissa koetaan samalla usein myös henkilökohtaiseksi moraaliseksi epäonnistumiseksi. Toisaalta se, miten efektiivisen altruismin 

toteuttaminen nivoutuu jokapäiväiseen elämään ja lisää tiedostavuutta sen suhteen, voi tuoda arkisiin velvollisuuksiin uuden 

ulottuvuuden. Kun jokapäiväiset tai muutenkin pakolliset tehtävät nähdään välineinä nykyisten ja jopa tulevien sukupolvien elämän 

parantamiseen, ne saavat syvempää merkitystä.  

 


