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Johdanto 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen köyhien sosiaalisten verkostojen tutkimusta 

kaupunkitutkimuksessa. Käsittelen aihetta sosiaalisen pääoman teorioiden ja käsitteen 

ympärillä käydyn keskustelun avulla. Tutkielma on jatkoa Helsingin yliopistossa kevään 

2013 aikana järjestetylle kaupunkimaantieteen ja kaupunkisosiologian yhteiselle 

tutkimusseminaarille, jossa tutkimme pääkaupunkiseudun huono-osaistuneita alueita 

ja niiden kehitystä sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia metodeja käyttäen. Oma 

tutkimusryhmäni tutki alueiden asukkaiden paikallista toimintaa ja yhteisöllistä elämää 

korttelitasolla tehtyjen haastattelujen avulla. Hyödynnän tutkimusseminaarin aikana 

oppimaani ja lukemaani myös tässä kandidaatintutkielmassa, joka on muodoltaan 

kirjallisuuskatsaus. 

 

Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat nykyaikana yleisesti ottaen yhä vähemmän tilaan 

ja paikkaan kiinnittyneitä. Maailma on muuttunut pienemmäksi, ja sosiaalisia suhteita 

on mahdollista solmia ja ylläpitää muutenkin kuin kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen 

kautta. Köyhän väestönosan sosiaaliset verkostot ovat kuitenkin yhä vahvasti 

alueellisesti paikantuvia ja vähemmän maantieteellisesti hajaantuneita kuin 

varakkaiden (esim. Wellman 1979, Blockland 2003 van Eijk 2010b), joten köyhien 

sosiaalisten verkostojen alueellinen tarkastelu on kaupunkisosiologiassa yhä 

oikeutettua. Sosiaalisten suhteiden alueellinen kiinnittyminen tarkoittaa tässä sitä, että 

sosiaaliset verkostot on luotu lähinnä samalla alueella asuvien asukkaiden välillä ja 

sosiaalisia yhteyksiä muualle on niukasti. Tämä voi johtua esimerkiksi poliittisen, 

sosiaalisen tai taloudellisen osallistumisen puutteesta tai käytettävissä olevan rahan 

niukkuudesta. (van Eijk 2010a, 469.) Kun otetaan huomioon myös sellaiset uudet 

urbaanit ilmiöt kuten köyhyyden keskittyminen entistä enemmän tietyille huono-

osaistuneisuuden kierteessä oleville alueille ja asuinalueiden yleinen eriytyminen, tulee 

köyhän väestön sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisten verkostojen laadun tutkiminen 
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entistä tärkeämmäksi. Myös pääkaupunkiseudulla on havaittu tiettyjen asuinalueiden 

olevan sellaisia, joita hyvä-osaiset karttavat ja joihin keskittyy entistä enemmän 

erilaisilla mittareilla mitattua huono-osaisuutta (esim. Kortteinen & Vaattovaara 2000; 

Kortteinen & Vaattovaara 2002).  

 

Tutkielmassa tarkastelen, miten sosiaalisen pääoman käsitteistö avaa köyhien 

sosiaalisten verkostojen tutkimusta ja millaisia tutkimuksia aiheesta on tehty. Aluksi 

määrittelen pääkäsitteeni sosiaalisen pääoman lyhyesti ja vertailen sen erilaisia 

määrittelytapoja. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan köyhien sosiaalisten verkostojen 

tutkimista Robert Putnamin sitovan ja yhdistävän pääoman (bonding and bridging) 

käsitteiden näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastelen köyhien verkostoitumisen 

mahdollisuuksia ensin Mark Granovetterin vahvojen ja heikkojen siteiden teorian ja 

sen jälkeen Gwen van Eijkin verkostoköyhyyden käsitteen avulla. Lopuksi tarkastelen 

eri pääoman lajien muuttumisen teorioita ja bourdieulaista näkökulmaa pääomista, 

sosiaalisen pääoman kritiikkiä sekä tutkielmassani esiteltyjen teoreettisten 

näkökulmien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

 

Sosiaalisen pääoman määritelmä 

 

Sosiaalinen pääoma on vakiintunut käsite tieteellisessä keskustelussa, ja siitä on 

muodostunut iskusana myös politiikan kentällä. Esimerkiksi monia sosiaalisen 

sekoittamisen hankkeita on perusteltu sillä, että ne kasvattavat kaikkien asukkaiden 

sosiaalista pääomaa, vaikka aiheesta on myös täysin vastakkaisia tutkimustuloksia 

(esim. van Eijk 2010b, 299). Talja Blockland ja Mike Savage nimittävät sosiaalista 

pääomaa jopa 1990-luvun jälkeisen sosiaalitieteiden tutkimuksen suurimmaksi 

menestystarinaksi (Blockland & Savage 2008, 1). Sosiaalinen pääoma on kerännyt 

kannattajia poliittisen kentän kaikilta laidoilta, minkä voidaan spekuloida olevan 
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seurausta lähinnä käsitteen laveasta määrittelytavasta. Poliittiset toimijat ovat 

omaksuneet sosiaalisen pääoman houkuttelevan kontekstin itseisarvoisena 

hyödykkeenä (mts., 3). 

 

Eri tutkijat ovat viitanneet sosiaalisen pääoman käsitteellä samaan ilmiöön hieman 

vaihtelevin vivahtein. Sosiaalisella pääomalla viitataan kuitenkin aina yksilöiden välisiin 

kytköksiin, sosiaalisiin verkostoihin sekä niistä nouseviin vastavuoroisuuden ja 

luottamuksen normeihin (Putnam 2000, 19). Yksi käsitteen tunnetuimmista soveltajista 

ja määrittelijöistä on Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam, jonka mukaan 

sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisen organisaation ominaisuuksiin. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat verkostot, normit ja sosiaalinen luottamus, jotka mahdollistavat 

osallistujien entistä tehokkaamman yhteistyön yhteisten etujen saavuttamiseksi. 

(Putnam 1995, 67.) Myös esimerkiksi David Halpern on määritellyt sosiaalisen 

pääoman käsitteen ja hänen mukaansa se koostuu kolmesta elementistä: verkostoista, 

normeista ja sanktioista (Halpern 2005, 10–11). Sosiaalinen pääoma on yksilöiden 

välisestä vuorovaikutuksesta syntyvää inhimillistä pääomaa, joka voi konkretisoitua 

vaikkapa hyödyllisinä verkostoina, avunantona, luottamuksena ja 

turvallisuudentuntona.  

 

Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu (1986) jaotteli pääoman lajit kulttuuriseen, 

taloudelliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Gwen van Eijkin mukaan bourdieulainen 

pääomajaottelu erottaa sosiaalisen pääoman sellaisista konsepteista kuin 

vaikkapa ”sosiaaliset verkostot”, joilla pyritään yksinkertaisesti kartuttamaan fyysistä 

tai henkistä hyvinvointia. Bourdieulaiseen sosiaalisen pääoman käsitykseen liittyy 

ajatus eksklusiivisuudesta – vain osallisuus yläluokkaisissa, van Eijkin sanoin 

resurssirikkaissa verkostoissa, toimii väylänä sosiaalisen pääoman kartuttamiselle. 

Tämä eroaa esimerkiksi Putnamin tavasta hahmottaa sosiaalinen pääoma kaikille 

saavutettavissa olevana hyötynä. (van Eijk 2010b, 228.) Bourdieun pääomateoriaan 
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liittyy läheisesti myös ajatus pääoman lajien vaihtuvuudesta ja niiden muuttumisesta 

toisikseen. Bourdieun merkitys pääoman lajien määrittelyssä ja sosiologisessa 

perinteessä on suuri, vaikka useimpien sosiaalisen pääoman nykyteoreetikoiden 

ymmärrys sosiaalisen pääoman luonteesta onkin lähes vastakkainen hänen ajatustensa 

kanssa. Tiivistetysti sanottuna keskeinen ero liittyy siis siihen, nähdäänkö sosiaalinen 

pääoma harvojen etuoikeutena Bourdieun tapaan vai kaikkien yksilöiden 

saavutettavissa olevana hyödykkeenä, kuten esimerkiksi Robert Putnam (2000) tekee. 

 

Sosiaalinen pääoma on vaikeasti mitattavissa oleva ja määriteltävä ilmiö, jolla on tästä 

huolimatta paljon poliittista ja akateemista painoarvoa. Sosiaalinen pääoma ei ole 

staattinen ilmiö, eikä sen määrästä voi koskaan olla täysin varma. Van Eijk (2010b, 58) 

huomauttaa myös, että verkostot ja ihmissuhteet ovat ainoastaan potentiaalisia 

sosiaalisen pääoman lähteitä, sillä on hankala saada varmuutta siitä, mitkä sosiaalisen 

pääoman resurssit ovat milloinkin käytettävissä. Vaikka siis tietäisin voivani kääntyä 

esimerkiksi naapureideni puoleen apua tarvitessani, en kuitenkaan voi olla varma siitä, 

että he ovat juuri hädän hetkellä käytettävissä. Erilaisia sosiaalisen pääoman teorioita 

yhdistää ajatus siitä, että mitä enemmän yksilöllä on sosiaalista pääomaa, sitä 

paremmin hän voi saavuttaa tavoittelemansa päämäärät. Sosiaalinen pääoma voi 

kuitenkin sisältää myös joitakin negatiivisia puolia, kuten seuraavaksi esittelemäni 

sitovan ja yhdistävän pääoman teoretisointi osoittaa. 

 

Sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma 

 

Robert Putnamin (2000) ajatus sosiaalisen pääoman sitovasta ja yhdistävästä 

ulottuvuudesta on köyhien sosiaalisia suhteita tutkittaessa olennainen. Sitova 

sosiaalinen pääoma (bonding social capital) viittaa sellaisiin vahvoihin sosiaalisiin 

siteisiin, jotka solmitaan merkittävällä tavalla samankaltaisten yksilöiden välille. Sitova 
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sosiaalinen pääoma voi perustua sukulaisuuteen, mutta se ei ole välttämätöntä. Sitova 

sosiaalinen pääoma on eksklusiivista ja sen avulla muodostetaan tiiviitä sisäryhmiä, 

jotka ovat yhtäältä lojaaleja oman ryhmänsä jäsenille, mutta saattavat toisaalta olla 

myös vihamielisiä muita ryhmittymiä kohtaan. Nämä sisäryhmät jakavat yhteisen 

normiston ja tuntevat muut ryhmänsä jäsenet henkilökohtaisella tasolla. Putnam 

esittää esimerkkinä sitovasta sosiaalisesta pääomasta etniset veljelliset järjestöt. 

(Putnam 2000, 22–23.) Yhtä lailla esimerkistä kävisivät sellaiset pitkään 

tutkimusalueilla asuneiden eläkeläisten ryhmittymät, joita kaupunkitutkimuskurssin 

aikana pääkaupunkiseudun huono-osaisilta alueilta löysimme. Nämä kyseiset ryhmät 

muodostuivat samankaltaisen elämänkaaren omaavista ja toisensa pitkään tunteneista 

eläkeläisistä, jotka tukeutuivat toisiinsa monin tavoin ja viettivät aikaa yhdessä 

merkittävän paljon. Sitovan sosiaalisen pääoman ryhmään voidaan kuulua joko 

vapaasta valinnasta tai pakon edestä ja ne saattavat olla erittäin tärkeitä 

selviytymismekanismeja köyhissä oloissa elämisessä. 

 

Yhdistävä sosiaalinen pääoma (bridging social capital) puolestaan viittaa sellaisiin 

heikkoihin sosiaalisiin suhteisiin, jotka solmitaan jollain merkittävällä tavalla erilaisten 

yksilöiden välille. Erilaisuus voi perustua sosioekonomiseen asemaan, etnisyyteen tai 

vaikkapa ikään. Yhdistävän sosiaalisen pääoman ryhmittymät voivat esimerkiksi jakaa 

tietoutta eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien yksilöiden välillä ja verkostoitua. 

Yhdistävän sosiaalisen pääoman verkostot ovat inklusiivisia eli niihin liittyminen on 

helppoa ja vapaata. (Putnam 2000, 22–23.) Sosiaalisen sekoittamisen eli eri 

sosioekonomisen aseman omaavien ihmisten samoilla alueilla asumiseen pyrkivien 

hankkeiden taustalla on usein ollut ajatus siitä, että vähävaraisemmat näin pääsisivät 

osaksi varakkaampien verkostoja ja hyötyisivät niistä. Muun muassa Robert Chaskin ja 

Mark Joseph (2011, 232) kuitenkin osoittavat syvähaastatteluihin perustuvassa 

tutkimuksessaan, etteivät tulollisesti sekoitetut asumisyhteisöt todellisuudessa nosta 

köyhemmän väestönosan yhdistävän sosiaalisen pääoman tasoa, vaan lähinnä vain 

lisäävät saman tuloluokan sisäistä välineellistä vaihtoa. Myös Alan Middleton 
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kollegoineen on argumentoinut yhdistävästä pääomasta esitettyjä yleisiä argumentteja 

vastaan. Heidän mukaansa yhdistävä sosiaalinen pääoma on seurausta sosiaalisesta ja 

taloudellisesta hyvinvoinnista, eikä päinvastoin. Middleton kollegoineen esittää, että 

esimerkiksi erilaisten organisaatioiden (esimerkiksi urheiluseurat) jäsenyys edellyttää 

jo itsessään hyvinvointia, jotta yksilö voi käyttää ajallisia ja rahallisia resurssejaan 

toimintaan osallistumiseen. (Middleton et al. 2005, 1729.) Näin ollen voitaisiin ajatella, 

että taloudellisella pääomalla on mahdollista saavuttaa sosiaalista pääomaa. 

Yhdistävän sosiaalisen pääoman luonne näyttäytyy näiden tutkimusten valossa 

sellaisena, että sitä ei voi pakottaen luoda rakenteita muuttamalla, vaan sen täytyy 

pikemminkin muodostua vapaamuotoisissa sosiaalisissa konteksteissa 

vapaaehtoisuuteen perustuen. 

 

Sitovan ja yhdistävän sosiaalisen pääoman jaottelusta on tullut varsin lyhyessä ajassa 

paljon käytetty käsitepari. David Halpernin mukaan jaottelun avulla voidaan kuvata 

verkostojen luonnetta ja niiden sisältämiä sosiaalisia identiteettejä onnistuneesti 

(Halpern 2005, 19). Köyhien sosiaalisten verkostojen tutkimista käsitepari avaa 

monella tavalla. Usein oletetaan, että sosioekonomisella asteikolla matalalla olevien 

ihmisten sosiaaliset suhteet edustavat juuri sitovan pääoman muotoja. Tämä hypoteesi 

sai tukea myös tutkimuskurssilla tekemistämme haastatteluista ja analyyseista 

pääkaupunkiseudulla. Vaikuttaa siltä, että köyhien sosiaaliset suhteet rakentuvat 

lähinnä merkittävällä tavalla samankaltaisten yksilöiden välisille suhteille, perustuvat 

usein sukulaisuuteen ja sisältävät merkittävää konkreettista ja henkistä avunantoa. 

Sitova sosiaalinen pääoma toimii parhaassa tapauksessa selviytymiskeinona köyhissä 

oloissa elämiseen ja rikastuttaa yksilöiden elämää monella tavalla. Sitova sosiaalinen 

pääoma synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamusta ja keskinäisen 

avunannon verkostoja. Se voi kuitenkin sisältää myös rajoittavia muotoja, kun 

sisäryhmä muodostuu niin tiiviiksi, ettei ryhmän ulkopuolisten suhteiden 

muodostaminen ole enää mahdollista. Sitova sosiaalinen pääoma auttaa yksilöitä 

yhtäältä selviämään (get by), mutta toisaalta se voi myös heikentää köyhyydestä 
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eteenpäin pääsemisen (get ahead) mahdollisuuksia. (Putnam 2000, 22–23.) Jos köyhän 

sosiaaliset suhteet rajoittuvat vain samanlaisessa tilanteessa eläviin ihmisiin, muuttuu 

köyhyydestä irtaantuminen hankalammaksi. Yhdistävä sosiaalinen pääoma puolestaan 

avaa köyhien sosiaalisten verkostojen tarkastelua lähinnä negaation eli sen 

puuttumisen kautta. Yhdistävä sosiaalinen pääoma, joka on muodostunut esimerkiksi 

etnisyyden, sosioekonomisen aseman tai asuinalueen perusteella erilaisten yksilöiden 

välille muodostaa sellaisia verkostoja, joissa esimerkiksi työnsaantimahdollisuuksista 

saa tiedon parhaiten. Yhdistävää sosiaalista pääomaa on kuitenkin hankala tuottaa 

virallisia teitä pitkin, kuten edellä esittelemäni tutkimusesimerkki sosiaalisen 

sekoittamisen seurauksista osoittaa. 

 

Fenne Pinkster on tutkinut naapurustoefektien selektiivisyyttä ja naapurustotason 

sosiaalisia mekanismeja tapaustutkimuksessaan Alankomaiden Haagissa (Pinkster 

2007). Hänen Haagin köyhältä asuinalueelta keräämästään haastatteluaineistosta 

löytyi niin sanottua negatiivisen sosialisaation hypoteesia tukevia todisteita. 

Negatiivisella sosialisaatiolla viitataan teoriaan, jonka mukaan köyhien alueiden 

asukkaat kehittävät poikkeavia asenteita työelämää ja koulutusta kohtaan köyhälle 

asuinalueelleen rajoittuvien sosiaalisten kontaktiensa kautta (Pinkster 2007, 2589). 

Teoria pohjaa köyhyyskulttuuritutkija Oscar Lewisin 1960-luvulla esittämään tulkintaan 

köyhien asuinalueiden sosiaalisista normeista. Lewisin mukaan yhteiskunnan 

valtavirran poikkeavana pitämä normisto voi köyhällä alueella muuttua vallitsevaksi 

toiminnan muodoksi. (Friedrichs & Blasius 2003, 808–809.) Pinksterin tutkimusalueella 

asukkailta puuttui tietoa uusista työmahdollisuuksista, mikä aiheutti alueelle kroonista 

työttömyyttä (Pinkster 2007, 2595). Tutkimusalueella työttömyys oli vallitseva normi, 

josta poikkeamista saatettiin jopa paheksua. Haastateltavat kokivat avustuksilla 

elämisen matalapalkkaisen työn vastaanottamista kannattavammaksi ja jakoivat myös 

toisilleen auliisti vinkkejä avustusten hakutavoista ja kaupungin tarjoamista 

työmahdollisuuksista laistamisesta. (mts., 2598.)  Negatiivisen sosialisaation teoria 

tukee ajatusta sitovan pääoman rajoittavuudesta – jos työn hakeminen tai työelämässä 



8 
 

oleminen ylipäätään koetaan huono-osaistuneella alueella jopa normin rikkomisena, 

selittää se voimakkaan sisäryhmän vaikutusta yksilön toimintaan ja ajattelutapaan. 

 

Putnamin mukaan sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma eivät ole toisiaan 

poissulkevia kategorioita, vaan pikemminkin ulottuvuuksia, joihin erilaiset sosiaaliset 

verkostot joko enemmän tai vähemmän kuuluvat. Useat ryhmät verkostoituvat 

samaan aikaan sekä yhdistävän että sitovan pääoman mukaisilla tavoilla. (Putnam 

2000, 23.) Näiden ulottuvuuksien avulla sosiaalisen pääoman erilaisten muotojen 

hahmottaminen helpottuu ja konkretisoituu.  

 

Heikot ja vahvat siteet 

 

Mark Granovetterin ajatus heikoista ja vahvoista siteistä on melko lähellä sitovan ja 

yhdistävän sosiaalisen pääoman teoretisointia. Granovetter esitti ajatuksensa jo 1970-

luvulla eli ennen kuin sosiaalisen pääoman käsitteestä oli tullut osa sosiaalitieteiden 

yleistä käsitteistöä. Heikkojen ja vahvojen siteiden teoria liitetään kuitenkin yleensä 

osaksi sosiaalisen pääoman keskustelua, sillä teoriat puhuvat hyvin pitkälti samasta 

asiasta.  

 

Granovetterin mukaan yksi mahdollinen tapa ajatella erilaisiin resursseihin pääsyn 

mahdollisuuksia on tutkia sosiaalisten siteiden vahvuutta. Sosiaalisen siteen vahvuus 

riippuu käytetyn ajan, emotionaalisen intensiteetin, intimiteetin ja vastavuoroisten 

palvelusten määrän yhdistelmästä. (Granovetter 1979, 1361.) Myös Granovetterin 

mukaan vahvat sosiaaliset siteet perustuvat samankaltaisuudelle ja heikot siteet 

yhdistävät toisistaan erilaisia ihmisiä ja verkostoja, samoin kuin Putnam ajatteli sitovan 

ja yhdistävän sosiaalisen pääoman teoriassaan. Juuri tässä piilee Granovetterin 

mukaan heikkojen siteiden vahvuus: ne yhdistävät keskenään erilaisia ihmisiä sellaisiin 
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verkostoihin, jotka voivat potentiaalisesti olla uusien resurssien ja tiedon lähteitä. (van 

Eijk 2010b, 63–64.) Heikot ja erilaisia ihmisryhmiä yhdistävät siteet mahdollistavat 

yksilöiden sosioekonomisen aseman parantamisen (Granovetter 1979, 1373–1376). 

Esimerkiksi Fenne Pinksterin tekemät tutkimukset Alankomaissa osoittavat, että 

köyhien tutkimusalueiden asukkailta puuttuu tarpeellisia heikkoja siteitä 

varakkaampien tutkimusalueiden koulutetumpiin asukkaisiin. Jos näitä heikkoja siteitä 

eri tuloryhmien välillä olisi, voisivat köyhemmät asukkaat hyötyä varakkaimpien 

verkostoista esimerkiksi työ- ja asuntomarkkinoilla. Pinksterin mukaan köyhien 

alueiden asukkailla ei ole tarpeellista tietoa ja pääsyä erityisesti työmarkkinoille. 

(Pinkster 2007, 2588–2589.) On kuitenkin oleellista pohtia asiaa myös varakkaampien 

ihmisten kannalta: mitä hyötyä ja motivaatiota heikkojen siteiden luomisessa heidän 

näkökulmastaan olisi? 

 

Myös heikkojen ja vahvojen siteiden teoria on saanut osakseen kritiikkiä. Teoriaa on 

kritisoitu muun muassa sen keinotekoisuudesta ja yksinkertaisuudesta. Kriitikoiden 

mukaan sosiaaliset suhteet ovat monimutkaisempia kuin Granovetterin teoriaa antaa 

ymmärtää, eikä heikkoja ja vahvoja siteitä tulisi tarkastella kuin korkeintaan 

sosiaalisten suhteiden ideaalityyppeinä, joita ei sellaisenaan voi todellisuudesta löytää. 

Heikkojen ja vahvojen siteiden luokittelu voidaan nähdä Granovetterista poiketen 

myös jatkumona, jolla sosiaaliset suhteet liikkuvat heikon ja vahvan pään välillä. 

Erityisen mielenkiintoinen kritiikki koskee heikkojen siteiden erilaisia verkostoja 

yhdistävää ominaisuutta. Mikseivät myös vahvat sosiaaliset siteet voisi toimia 

yhdistävinä siltoina uudenlaisiin verkostoihin? (van Eijk 2010b, 65.) Tällaisia siltoja 

olisivat esimerkiksi ne tilanteet, joissa työllistymismahdollisuuksista kuullaan 

perheenjäsenten kautta. Vaikka tutkimuskurssimme haastatteluaineisto ei juurikaan 

tuo tukea tälle hypoteesille, voi se silti olla mahdollinen skenaario joidenkin köyhien 

alueiden sosiaalisessa elämässä. 
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On tärkeää huomata, että heikkojen siteiden arvokkuus ei piile niiden heikkoudessa 

sinänsä, vaan niiden potentiaalissa muodostaa yhdistäviä ja monipuolisia verkostoja. 

Granovetterin mukaan eri ryhmiä yhdistävät siteet ovat yleensä heikkoja, mutta heikot 

siteet eivät kuitenkaan automaattisesti muodosta siltoja erilaisten ryhmien välille 

(Granovetter 1979, 1364). Kyse on siis heikkojen siteiden tarjoamasta potentiaalista, 

joka tekee niistä tavoittelun arvoisia. 

 

Verkostoköyhyys 

 

Gwen van Eijk (2010a) tarkastelee naapuruston roolia sosiaalisten verkostojen 

luomisessa verkostoköyhyyden käsitteen avulla. Hän haastatteli asukkaita sekä 

köyhällä että rikkaalla asuinalueella Alankomaiden Rotterdamissa. Verkostoköyhyys 

viittaa teoriaan siitä, että köyhillä asuinalueilla asuvat ihmiset kärsivät 

todennäköisesti ”köyhistä” sosiaalisista verkostoista, koska he muodostavat sosiaalisia 

suhteita lähinnä tai pelkästään muiden resurssiköyhien ihmisten kanssa. Van Eijk 

käyttää johdonmukaisesti termiä ”resurssiköyhä” viitatessaan vähävaraisiin ihmisiin, 

joilla ei ole esimerkiksi työhön tai muuhun vastaavaan verkostoon liittyviä sosiaalisia 

resursseja. Verkostoköyhyys voi aiheuttaa sen, ettei köyhien alueiden asukkailla ole 

pääsyä tiedon, taidon, informaation ja vallan resursseihin. (Van Eijk 2010a, 468–469.) 

Tällaisilla resursseilla olisi eittämättä tärkeä rooli sosioekonomisen aseman 

parantamisessa ja köyhyyden oloista poispääsemisessä. Oletus siis on, että 

resurssiköyhien väliset sosiaaliset suhteet eivät sisällä sellaisia elementtejä, jotka 

voisivat potentiaalisesti parantaa heidän sosioekonomista asemaansa tai statustaan 

yhteiskunnassa (van Eijk 2010b, 101).  

 

Van Eijk huomauttaa, että naapurustoissa havaitut sosiaaliset verkostot eivät 

välttämättä perustu vain naapurisuhteisiin, vaan voivat sitoutua paikkaan myös muin 
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keinoin. Hän erottelee toisistaan paikallisesti ylläpidetyt (local) ja paikkaan perustuvat 

(locality-based) sosiaaliset suhteet. Paikallisesti ylläpidetyt sosiaaliset suhteet 

muodostuvat samalla alueella asuvien yksilöiden välille, mutta ne eivät välttämättä ole 

alun perin muodostuneet kyseisellä alueella. Hyvänä esimerkkinä paikallisesti 

ylläpidetyistä sosiaalisista suhteista toimivat perheet ja sukulaiset. Paikallisesti 

ylläpidetyt suhteet ovat siis mahdollisesti muodostuneet jossain toisessa ympäristössä, 

mutta niitä ylläpidetään naapurustossa. Paikkaan perustuvat sosiaaliset suhteet ovat 

puolestaan sellaisia suhteita, jotka ovat muodostuneet asuinalueen sisällä. 

Naapurisuhteet, asukasaktiivien ryhmittymät ja erilaisten tapaamispaikkojen kautta 

muodostuneet kontaktit käyvät esimerkkeinä paikakan perustuvista sosiaalisista 

suhteista. Van Eijk myös huomauttaa, että paikkaan perustuvat sosiaaliset suhteet 

voivat muuttua paikallisesti ylläpidetyiksi esimerkiksi silloin, kun naapureista tulee 

ystäviä. (Van Eijk 2010a, 470.) Haastatteluaineistonsa perusteella hän väittää, että 

resurssiköyhien sosiaaliset suhteet muodostuvat ennakko-oletuksen mukaisesti 

pääasiassa omalla asuinalueella, mutta ne ovat enimmäkseen paikallisesti ylläpidettyjä 

muualla syntyneitä sosiaalisia suhteita. Merkittävin ero resurssiköyhien ja –rikkaiden 

välillä on se, että siinä missä naapurusto on resurssirikkaille vain yksi mahdollinen 

verkostojen luomisen mahdollistava paikka, on se resurssiköyhille ainoa sellainen. 

Rikkaiden sosiaaliset verkostot ovat moninaisempia ja ne muodostuvat esimerkiksi 

työn, koulutuksen tai harrastusten kautta. (mts., 478.) Aiemmin esiteltyä käsitteistöä 

hyödyntääkseni voitaisiin sanoa, että parempiosaisilla on enemmän heikkoja siteitä ja 

yhdistävää sosiaalista pääomaa kuin vähävaraisilla. 

 

Köyhien asukkaiden sosiaaliset verkostot ovat aiempien tutkimustulosten mukaan 

vähemmän tilallisesti hajautuneita kuin rikkaampien (esim. Wellman 1979, Blockland 

2003, van Eijk 2010b). Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa heidän sosiaalisista 

verkostoistaan muodostuu asuinalueella ja niitä myös ylläpidetään siellä. Kun nämä 

tutkimustulokset yhdistetään havaintoihin ja tutkimustuloksiin alueellisesta 

eriytymisestä, nousee huolenaiheeksi se, ovatko köyhien alueiden asukkaiden 
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sosiaaliset suhteet liian yksipuolisia ja rajoittuvat vain muiden köyhien tuntemiseen. 

Tämä ajatus tuo verkostoköyhyyden käsitteen lähellä samaa tematiikkaa, jota 

Putnamin ajatus sitovasta ja yhdistävästä sosiaalisesta pääomasta artikuloi. 

Verkostoköyhyyden käsitteen käyttöä tutkimuksessa voisi kuitenkin perustella 

esimerkiksi sen irrallisuus joissakin yhteyksissä latautuneesta sosiaalisen pääoman 

käsitteestä. Sosiaalinen pääoma ei kaikkien tutkijoiden mielestä ole kovin 

käyttökelpoinen tai tarpeeksi tarkasti rajattu, joten myös kyseisestä käsitteestä 

irrallisten teoretisointien hyödyntäminen voi kaupunkitutkimuksessa olla perusteltua. 

Palaan tähän sosiaalisen pääoman käsitteen kritiikkiin myöhemmin tutkielmassani. 

Myös alueellisten mekanismien ja naapuruston merkityksen tunnistaminen paikallisesti 

ylläpidettävien ja paikallisesti muodostuneiden sosiaalisten suhteiden erottamisella on 

van Eijkin tutkimuksen keskeinen ansio. 

 

Pääomien vaihtuvuus 

 

Etenkin Pierre Bourdieun pääomia koskevan teorian olennainen osa on ajatus 

pääomien keskinäisestä vaihtuvuudesta. Pääoman lajit – jotka Bourdieulle ovat 

kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen pääoma – voivat tietyin reunaehdoin vaihtua 

toisikseen ja edesauttaa toisiensa kertymistä. Kulttuurinen pääoma voi Bourdieun 

mukaan ilmetä kolmessa muodossa: ruumiillistuneena, objektivoituneena tai 

institutionalisoituneena kulttuurisena pääomana. Ruumiillistunut kulttuurinen pääoma 

viittaa henkilön pitkäikäisiin dispositioihin ja habitukseen, objektivoitunut kulttuurinen 

pääoma erilaisiin kulttuurituotteisiin ja institutionalisoitunut kulttuurinen pääoma 

kulttuurisesti opittuihin, sisäistettyihin normeihin (Bourdieu 1986, 243). Taloudellinen 

pääoma eli varallisuus on kaikkien muiden pääoman muotojen taustapääoma ja näin 

ollen etenkin taloudellisen pääoman avulla muiden pääoman muotojen hankkiminen 

on mahdollista. (Bourdieu 1986, 252–253.) Vaikka rahalla ei voi ostaa ystäviä, voi sillä 

helpottaa pääsemistään joihinkin hyödyllisiin verkostoihin. Toisaalta myös sosiaalinen 
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pääoma voi tarjota pääsyn muihin pääoman lajeihin esimerkiksi tarjoamiensa 

kontaktien ja verkostojen kautta (van Eijk 2010b, 10) eli pääomien vaihtuvuuden ketju 

voi alkaa myös muista pääomamuodoista kuin taloudellisesta pääomasta. Tuntemalla 

oikeat ihmiset voi esimerkiksi saada tietoa työllistymismahdollisuuksista, kuten 

yhdistävän sosiaalisen pääoman tarkastelu osoittaa. 

 

Köyhien sosiaalisia verkostoja tarkastellessa pääomien vaihtuvuus on olennaista 

nimenomaan taloudellisen pääoman puutteen tai rajallisuuden vuoksi. Koska köyhällä 

väestönosalla on vähemmän rahaa käytettävissään kuin varakkaammalla, liikkuminen 

alueen ulkopuolelle vaikeutuu ja sosiaaliset suhteet keskittyvät suuressa määrin omalle 

asuinalueelle. Nämä samat alueet ovat usein jo huono-osaistumisen kierteessä olevia 

köyhiä alueita. On huomionarvoista, että köyhyyden oloissa sosiaalinen pääoma 

saattaa olla ainoa pääoma, jota on ylipäänsä mahdollista hankkia. Tällainen näkökulma 

tosin edellyttää sellaista sosiaalisen pääoman tulkintatapaa, jossa ajatellaan sen olevan 

kaikkien saavutettavissa oleva pääoman muoto toisin kuin Bourdieu ajatteli.  

 

Sosioekonominen asema vaikuttaa sosiaalisen pääoman määrään myös koulutuksen 

kautta. Parempiosaisilla on enemmän kulttuurista ja taloudellista pääomaa, joka voi 

esimerkiksi koulutuksen kautta muuttua sosiaaliseksi pääomaksi. Reinout Kleinhans, 

Hugo Priemus ja Godfried Engbersen (2007) totesivat tämän tutkimuksessaan, jossa he 

tarkastelivat kahta uudistusprojektien kohteena ollutta asuinaluetta Alankomaiden 

Rotterdamissa. Taloudellinen ja kulttuurinen pääoma yhdessä konkretisoituvat 

koulutuksen ja hankittujen taitojen kautta sosiaaliseksi pääomaksi. (Kleinhans et al. 

2007, 1082–1083.) Kirjoittajat toteavat myös, että pääoman muotojen dynamiikasta 

tiedetään vielä varsin vähän, joten prosessien taustalla vaikuttavista pääomista on 

mahdollista tehdä vain spekulaatioita. He asettavatkin kaupunkitutkimuksen 

tulevaisuuden haasteeksi näiden pääoman muotojen suhteiden tutkimisen. (mts., 

1086.)  
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Pääoman lajien vaihtuvuuden tarkastelu osoittaa, miten muuttuvasta ja monialaisesta 

ilmiöstä sosiaalista ja muita pääomia koskevassa keskustelussa on kyse. Tutkittaessa 

köyhien sosiaalisten suhteiden verkostoja sosiaalisen pääoman teorioiden avulla, on 

huomioitava myös muiden pääomalajien rooli prosessissa. 

 

Sosiaalisen pääoman kritiikkiä 

 

Vaikka sosiaalinen pääoma on käsitteenä vakiinnuttanut asemansa sosiaalisten 

verkostojen tutkimuksessa, on se saanut osakseen myös huomattavaa kritiikkiä. 

Teoksessaan Networked Urbanism – Social Capital in the City, Talja Blockland ja Mike 

Savage esittävät monimuotoista ja hyvin perusteltua kritiikkiä sosiaalisen pääoman 

käsitettä hyödyntävää tutkimusta kohtaan. Ensimmäinen kritiikki liittyy naapuruston 

käsittelemiseen yhtenäisenä yhteisönä. Tällaisessa näkökannassa asuinalue nähdään 

ikään kuin säiliönä, johon voidaan niin halutessa kaataa lisää sosiaalista pääomaa 

erilaisten toimenpiteiden avulla. Kirjoittajien mukaan naapurusto ei muodosta yhtä 

yhtenäistä yhteisöä, vaan koostuu erilaisista asukasryhmittymistä, jotka limittyen ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näin ollen Blocklandin ja Savagen mukaan ei 

voida myöskään puhua alueen tai naapuruston sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalisen 

pääoman muodostumisen tilallisia ulottuvuuksia tulee kirjoittajien mukaan ymmärtää 

jollain muulla kestävämmällä tavalla. (Blockland & Savage 2008, 7–8.) 

 

Sosiaalisen pääoman teorioita on kritisoitu myös käsitteen huonosta ja liian laveasta 

määrittelystä. Käsitettä on kuvattu muun muassa elastiseksi termiksi, jolla on suuri 

määrä merkityksiä (DeFilippis 2001, 782). Sosiaalisen pääoman käsitteen onkin sanottu 

menettäneen tarkkuutensa (Blockland & Savage 2008, 2). Vaikka sosiaalisen pääoman 

konsepti tuntuisikin intuitiivisesti helposti ymmärrettävältä ja selkeältä, on 

äärimmäisen tärkeää, että eri keskustelijat puhuvat samasta asiasta käsitettä 
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käyttäessään. Kriitikot ovat kyseenalaistaneet koko käsitteen arvon analyyttisenä 

konseptina ja vaatineet sosiaalisen pääoman tarkempaa ja yhtenäisempää 

määrittelytapaa. Voidaan myös kysyä, perustuvatko sosiaalisen pääoman 

keskustelussa esitetyt arviot todistetusti olemassa olevaan sosiaalisen pääoman 

määrään vai kenties vain olettamuksiin sen suuruudesta. Sosiaalisen pääoman 

liikakäyttö ja epämääräinen määrittely ovat aiheuttaneet epämääräisten tulkintojen ja 

harkitsemattoman käytön kaltaisia ongelmia (Forres & Kearns 2001, 2137). 

 

Myös Putnamin vallitseva sosiaalisen pääoman määrittelytapa on saanut osakseen 

kritisointia. James DeFilippisin mukaan Putnamin sosiaalisen pääoman määritelmä 

erottaa käsitteen pääomasta taloudellisessa mielessä, ei tee näkyväksi siihen 

väistämättä kuuluvia valtasuhteita sekä pelkistää sosiaaliset suhteet kaikkien 

osapuolien kannalta hyödyllisiksi (DeFilippis 2001, 800). DeFilippis kannattaa 

bourdieulaista sosiaalisen pääoman ymmärrystapaa, joka ottaa huomioon 

vallankäytön ja sosiaalisen eronteon mekanismit. Myös Ray Forrestin ja Ade Kearnsin 

(2001, 2137) mukaan juuri Putnamin määritelmä on se, johon useimmat poliittiset 

sosiaalisen pääoman hankkeet pohjaavat. Myöskään Putnamin sitovan ja yhdistävän 

sosiaalisen pääoman jaottelu ei ole vakuuttanut kaikkia teoreetikkoja puolelleen. 

Sitovan ja yhdistävän pääoman on sanottu olevan saman asian kaksi puolta, jotka on 

yleensä määritelty liian heikosti. Yhdistävä sosiaalinen pääoma voi esimerkiksi samaan 

aikaan luoda sitovaa sosiaalista pääomaa, kun se määrittelee ulkoryhmään 

vertautuvan sisäryhmän, jonka kanssa yhteydet ja ”sillat” luodaan. Heikot sosiaaliset 

siteet eivät välttämättä takaa yhdistävän pääoman luomista ja toisaalta myöskään 

vahvat sosiaaliset siteet eivät automaattisesti luo sitovaa sosiaalista pääomaa. 

(Blockland & Savage 2008, 13.)  

 

Köyhien sosiaalisia verkostoja sosiaalisen pääoman käsitteen avulla tutkittaessa on 

syytä huomioida varsinkin käsitteen alueellisia ulottuvuuksia koskeva kritiikki. On syytä 
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kiinnittää huomiota siihen, millaisena kokonaisuutena naapurusto tai asuinalue 

nähdään ja myös pyrkiä sosiaalisen pääoman mahdollisimman tarkkaan ja 

johdonmukaiseen määrittely- ja käyttötapaan. Sosiaalisen pääoman negatiivisia puolia 

ei tule sivuuttaa, vaan nähdä ne oleellisena osana ilmiötä (Blockland & Savage 2008, 

13). 

 

Yhteenveto 

 

Tutkielmani viimeisessä osassa tarkastelen vertaillen edellä esittämieni teoreettisten 

näkökulmien yhtäläisyyksiä ja eroja ja sitä, miten hyvin ne soveltuvat köyhien 

sosiaalisten verkostojen tutkimiseen. Pohdin myös, minkälaisia haasteita köyhien 

sosiaalisten verkostojen tutkimus tulevaisuudessa saattaa kohdata. 

 

Yhtäältä sosiaalisen pääoman sitovan ja yhdistävän pääoman käsitteet ja toisaalta 

heikkojen ja vahvojen siteiden teoria tuntuvat intuitiivisesti puhuvan melko pitkälle 

samasta asiasta. Molempia teorioita kohtaan on esitetty samankaltaista kritiikkiä ja 

niitä on käytetty tutkimuksissa melko samoin tavoin. Granovetterin heikkojen ja 

vahvojen siteiden teoria keskittyy kuitenkin lähinnä ensin mainittujen tärkeyteen ja 

verkostojen päällekkäisyyksien ja muovautumisen matemaattistyyppiseen tarkasteluun. 

Se ei ota huomioon vahvojen siteiden rajoittavia ominaisuuksia, kuten sitovan 

sosiaalisen pääoman teoria ja etenkin siitä Putnamin jälkeen tehdyt sovellukset tekevät. 

Vaikka sitova sosiaalinen pääoma on jossain määrin jopa välttämätöntä köyhissä 

oloissa selviämiseen, on pidettävä mielessä, ettei se ole ainoastaan positiivinen asia. 

Sitovan sosiaalisen pääoman sisäryhmät voivat sitoa yksilöä ja estää häntä 

muuttamasta tilannettaan, kuten esimerkiksi pääsemään pois köyhistä oloista. Tämä 

rajoittavuus voi olla yksilön tiedossa, mutta se voi tapahtua myös tiedostamattomalla 

tasolla. Köyhä ei välttämättä näe muunlaisia mahdollisuuksien horisontteja kuin sen, 
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missä hän parhaillaan elää. On toki kyseenalaistettava myös kaikkien köyhien 

halukkuus parantaa elinolojaan, voihan olla, etteivät he sitä edes välttämättä halua. Jos 

köyhissä oloissa elävä kokee sitovan sosiaalisen pääoman ryhmänsä turvalliseksi ja on 

sosiaalistunut sen normeihin ja tapoihin, voi muunlainen ympäristö näyttäytyä jopa 

uhkaavana tai pelottavana. Sitovan ja yhdistävän sosiaalisen pääoman ja heikkojen ja 

vahvojen siteiden teorioita yhdistää kuitenkin myös ajatus tiedon ja muiden vastaavien 

resurssien leviämisestä, mikä molempien teorioiden mukaan vaatii heikkojen tai 

sitovan sosiaalisen pääoman verkostojen muodostumista. 

 

Van Eijkin verkostoköyhyyden käsite tarjoaa sosiaalisen pääoman arvolatautuneestakin 

teoretisoinnista vapaan tavan käsitellä sosiaalisten verkostojen problematiikkaa. Van 

Eijkijn mukaan köyhien sosiaaliset verkostotkin ovat köyhiä siinä mielessä, että ne 

muodostetaan lähes ainoastaan samankaltaisten yksilöiden välillä. Tämäkin ajatus 

tulee melko lähelle sitovan sosiaalisen pääoman ja vahvojen siteiden teorioita. Myös 

van Eijkin paikallisesti ylläpidettyjen ja paikkaan perustuvien sosiaalisten suhteiden 

jaottelu tuo selkeyttä ja käyttökelpoista käsitteistöä köyhien sosiaalisten verkostojen 

tutkimiseen. Vaikka paikallisesti ylläpidettyjen ja paikkaan perustuvien suhteiden 

jaottelu on selkeä, saattaa herätä kysymys siitä, miksi tällainen jaottelu oikeastaan olisi 

tarpeellinen. Alueellisten kytkösten huomioiminen on kaupunkitutkimuksessa 

kuitenkin tärkeää ja tämänkaltainen jaottelu auttaa erottelemaan niitä moninaisia 

kytköksiä ja verkostoja, joista asuinalueen sosiaalinen elämä muodostuu. Kuten van 

Eijk muistuttaa, ei naapurustoa tule nähdä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan monien 

erilaisten verkostojen summana (van eijk 2010a, 479). Myös köyhien sosiaalisten 

suhteiden alueellinen kytkeytyminen tukee ajatusta alueellisten tekijöiden 

huomioimisesta. 

 

Pierre Bourdieun käsitys pääoman lajeista poikkeaa monilta osin aiemmin esitettyjen 

teoreetikkojen näkemyksistä. Bourdieulle pääoman lajit – taloudellinen, kulttuurinen ja 
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sosiaalinen – muodostavat kokonaisuuden, jonka osat vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti. 

Pääoman lajien muuttumista tarkasteleva teoria kiinnittää huomion köyhien sosiaalisia 

suhteita tarkastellessa erityisesti taloudelliseen pääomaan, jota Bourdieu pitää muiden 

pääoman lajien syntymisen taustaehtona. Bourdien pääomakäsitys onkin perin 

elitistinen ja eksklusiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla ei ole pääsyä ja 

mahdollisuutta saavuttaa vaikkapa korkeaa sosiaalisen pääoman tasoa. Köyhien 

alhainen taloudellisen pääoman määrä voi näin ollen bourdieulaisittain ajateltuna 

vaikuttaa myös sosiaalisen pääoman muodostumiseen. 

 

Vaikka sosiaalisen pääoman teoriat ovat saavuttaneet vankan sijan niin poliittisella 

kuin akateemisellakin kentällä, eivät ne ole vakuuttaneet kaikkia kriitikoita puolelleen. 

Sosiaalisen pääoman teorioita kohtaan esitetystä kritiikistä voi oppia paljon ja 

esimerkiksi käsitteen täsmällisellä ja yhdenmukaisella määrittelyllä välttää sellaiset 

sudenkuopat, joihin aiemmissa tutkimuksissa on pudottu. Sosiaalisen pääoman 

kritiikkiä ei Talja Blocklandin ja Mike Savagen sanoin tule sivuuttaa, vaan nähdä se 

oleellisena osana sitä (Blockland & Savage 2008, 13). Vaikka köyhän väestönosan 

sosiaaliset suhteet ovat yhä vahvasti alueellisesti paikantuvia, on todennäköistä että 

tulevaisuudessa tilanne on toinen. Tutkimuskurssimme haastattelujen pohjalta on 

nähtävissä kehityskulku, jossa nuoremmat sukupolvet liikkuvat yhtäältä 

verkkoympäristöissä ja toisaalta fyysisesti eri tavoin kuin vanhemmat. 

Haastatteluissamme ilmeni kuitenkin myös nuorten vahvaa kiinnittymistä alueeseen ja 

alueen suuri merkitys oman identiteetin määrittelyssä. Vaikka haastateltujen nuorten 

elinpiirit olivat suurempia kuin vanhempien, muodostivat nuoretkin sosiaalisia suhteita 

enimmäkseen saman alueen samanlaisessa sosioekonomisessa asemassa elävien 

nuorten kanssa. Tuoreet havainnot myös pääkaupunkiseudulla tapahtuvasta 

hyväosaisten poismuutosta ja huono-osaisuuden keskittymisestä yhdistettynä näihin 

havaintoihin luovat haasteellisen tilannekuvan. Kaupunkitutkimuksessa tehtävä 

sosiaalisten verkostojen tutkimus kohtaa tulevaisuudessa varmasti paljon uudenlaisia 

haasteita. 
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