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Tiivistelmä

Liikenneonnettomuudet ovat kaikkein yleisimpiä ennenaikaisen kuoleman syitä maailmassa. 

Erityisen iso ongelma ne ovat nopeasti kehittyvissä maissa, joissa liikenne kasvaa vauhdilla. 

Liikenneturvallisuutta on tutkittu pääasiassa teknisestä ja psykologisesta näkökulmasta. Sosiaalisten 

ilmiöiden vaikutus vaatisi vielä runsaasti lisätutkimusta.

Matthew G. Nagler on tutkinut 48 Yhdysvaltain osavaltion aineistolla liikenneturvallisuuden ja 

luottamuksen suhdetta. Samalla hän käytännössä samaistaa sosiaalisen pääoman ja yleisesti ihmisiä 

kohtaan koetun luottamuksen. Luottamus – tai sosiaalinen pääoma – on tutkimuksen mukaan 

yhteydessä liikenneonnettomuuksien määrään. Korkeamman luottamuksen osavaltioissa ajettiin 

turvallisemmin, varsinkin tilanteissa, joissa tarvitaan kuljettajien välistä vuorovaikutusta. 

Sosiologiassa luottamusta ja varsinkin sosiaalista pääomaa on käsitelty osittain varsin eri tavalla 

kuin taloustieteilijä Nagler käyttää liikennetutkimuksessaan. Luottamusta on jaoteltu usein kahden 

tyyppisiin peruslajeihin. Primaari ja tiivis luottamus (tai engl. trust) on luottamusta ihmisiin 

henkilökohtaisesti. Luottavaisuus laajemmin systeemitasolla (tai engl. confidence) on persoonatonta 

ja välillistä luottavaisuutta asioiden hoitumiseen. Liikenteessä vaikuttaisi kirjallisuuden perusteella 

olevan kysymys molemmista, mutta tarkempi tutkimus eri luottamustyyppien rooleista vielä 

puuttuu.

Naglerin käyttämä sosiaalisen pääoman käsite lähes synonyyminä luottamukselle on taloustieteen 

näkökulmasta kohtalaisesti perusteltua. Sosiaalitieteiden ja arkikielen näkökulmasta taas sosiaalinen 

pääoma on tuo yksilölle etuja, jotka eivät kuitenkaan välttämättä kasvata luottamusta 

yhteiskunnassa, eikä myöskään liikenteessä. Näillä perusteilla en suosittele sosiaalisen pääoman 

käsitteen käyttöä sosiaalitieteellisessä liikenneturvallisuustutkimuksessa.

Käsitteellisistä haasteistaan huolimatta Naglerin tutkimus on kiinnostava avaus myös 

sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Luottamustutkimus voisi olla yksi osa laajempaa kokonaisuutta, 

jossa tutkittaisiin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen eri 

maiden välillä. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin saada myös uusia työkaluja 

liikenneturvallisuuden parantamiseen.
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Johdanto

Liikenne on kahdeksanneksi yleisin ihmisten kuolinsyy koko maailmassa. 15–29-vuotiaiden 

keskuudessa se on kaikkein yleisin. Viime vuosina liikenteessä on kuollut yli 1,2 miljoonaa ihmistä 

vuosittain. (WHO 2013.)

Kaikkein eniten liikennekuolemia suhteessa väestömäärään (20,1 per 100 000 asukasta) tapahtuu 

niin sanotuissa keskitulon maissa ympäri maailman. Nämä rikkaita länsimaita köyhemmät, mutta 

köyhimpiä kehitysmaita rikkaammat maat motorisoituvat nopeasti ja liikennemäärät kasvavat 

vauhdilla. Niissä on 52 % maailman rekisteröidyistä ajoneuvoista, mutta niissä tapahtuu 80 % 

kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. (WHO 2013.)

Seuraavaksi suurin liikennekuolemien osuus väestöstä on kaikkein köyhimmissä maissa (18,3 per 

100 000 as.). Vaikka niissä on vain 1 % maailman rekisteröidyistä ajoneuvoista, niissä tapahtuu 12 

% kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. (WHO 2013.)

Selvästi pienin liikennekuolemien osuus väestömäärään nähden on rikkaissa maissa (8,7 per 100 

000 as.). Vaikka niissä on 47 % maailman rekisteröidyistä ajoneuvoista, niissä tapahtuu vain 8 % 

kuolemaan johtavista onnettomuuksista. (WHO 2013.)

Liikenneturvallisuus on siis pitkälti taloudellinen kysymys. Jos rahaa on todella vähän, myös 

moottorivoimin kulkevaa liikennettä on vähän: köyhimpien maiden pienet liikennemäärät tekevät 

liikenteestä edes hieman turvallisempaa kuin se isommilla liikennemäärillä olisi. Maan talouden 

noustessa keskitulon maiden joukkoon myös liikennemäärät kasvavat. Liikenneinfrastruktuuri ei 

usein pysy kehityksen perässä, vaan iso määrä autoja, moottoripyöriä ja mopoja tunkee ahtaille 

teille. Tuloksena keskitulon maissa myös liikennekuolemia tapahtuu erityisen paljon. Rikkaissa 

maissa taas on ollut varaa rakentaa turvallisempi tieverkko ja liikenteessä liikutaan turvallisemmilla 

kulkuneuvoilla. 

Taloudelliset erot selittävät silti vain osan maailman liikenneturvallisuuseroista. Myös saman 

tulotason maiden välillä on huomattavia eroja liikenneturvallisuudessa. Joissain tapauksissa erot 

ovat huomattavia sellaistenkin maiden välillä, joita voisi pitää kulttuurisesti hyvin yhtenevinä. 

Esimerkiksi Kreikassa on noin 1,5-kertainen riski kuolla liikenteessä Kyprokseen verrattuna. 

Belgiassa riski on lähes 2,5-kertainen Alankomaihin verrattuna, ja jonkin verran suurempi myös 
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Ranskaan verrattuna. (Euroopan komissio 2013; Eurostat 2013.) Tällaisia eroja eri maiden tai 

alueiden liikenneturvallisuudessa on yrittänyt selittää esimerkiksi Tom Vanderbilt (2008) kirjassaan 

Traffic. Hän esittää korruption olevan yhteydessä liikenneturvallisuuteen. Maailman vähiten 

korruptoituneet maat ovat kärjessä myös liikenneturvallisuudessa. Erityiseksi esimerkiksi 

Vanderbilt nostaa juuri Alankomaiden ja Belgian eron, joka näkyy sekä korruptio- että 

liikenneonnettomuustilastoissa. (Vanderbilt 2008, 231–243.)

Lähimmin tämän tutkielman aihetta eli luottamuksen liikenneturvallisuusvaikutuksia on tutkinut 

taloustieteilijä Matthew G. Nagler (2011; 2013). Hänen tutkimuksensa perusteella sosiaalinen 

luottamus ja sosiaalinen pääoma – amerikkalaisen taloustieteen näkökulmasta määriteltynä – 

vaikuttaisivat selittävän eroja eri Yhdysvaltain osavaltioiden liikenneturvallisuudessa (Nagler 2011; 

2013). Tällainen voisi olla kiinnostava hypoteesi myös edellä mainittujen Euroopan maiden 

liikenneturvallisuuserojen arviointiin. Kreikassa on jo vuosia ollut yhteiskunnallisesti 

epävakaampaa kuin Kyproksella. Alankomaihin verrattuna Belgia taas on kovin voimakkaasti 

jakautunut maa, jossa on ollut vaikea saada edes hallitusta muodostettua. Aihe kaipaisi kuitenkin 

runsaasti jatkotutkimusta ja erilaisia näkökulmia esimerkiksi uskontojen ja emootioiden historiasta 

näissä maissa.

Ensimmäisessä luvussa käsittelen jo tutkittua luottamuksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen 

Yhdysvalloissa. Toisessa luvussa tarkastelen sosiaalitieteiden näkökulmia luottamukseen ja niiden 

soveltuvuutta liikenteen tutkimukseen. Kolmannessa luvussa otan mukaan myös sosiaalisen 

pääoman ja kritisoin käsitteen käyttöä liikenneturvallisuuden tutkimuksen yhteydessä. Lopuksi 

arvioin ja hahmottelen mahdollisuuksia omalle pro gradu -työlleni ja muulle jatkotutkimukselle.

Tutkittua sosiaalisen luottamuksen tai sosiaalisen pääoman vaikutusta liikenteeseen

Taloustieteilijä Matthew G. Nagler (2011; 2013) on tutkinut sosiaalisen pääoman vaikutusta 

liikenneturvallisuuteen Yhdysvalloissa. Hän käytti aineistona 48 USA:n osavaltion vuosittaista 

kesäkuukausien onnettomuusdataa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista vuosilta 1997–

2006. Tätä hän vertasi vuosittain ja osavaltioittain DDB Life Style Data -kyselyn väitteeseen ”most 

people are honest” tulleisiin vastauksiin. 
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Väite ei ole aivan sama kuin useammin käytetty väite ”yleisesti ottaen sanoisitko, että useimpiin 

ihmisiin voi luottaa, vai että elämässä ei voi olla liian varuillaan” (”generally speaking, would you 

say that most people can be trusted or that you can't be too careful in life”). Sitä käyttävät mm. 

amerikkalainen General Social Survey, European Social Survey ja World Values Survey. Tällainen 

kysymys voi äkkiseltään tuntua epämääräiseltä tutkimusinstrumentilta, mutta se on osoittautunut 

varsin luotettavaksi eri maiden vertailun tasolle koottuna (Kadushin 2012, 179).

Putnamin (2000, 487) mukaan tulokset kyselyissä ovat hyvin samansuuntaisia, kysyttiin sitten 

”most people are honest” tai ”most people can be trusted”. Tällä Putnamin kommentilla Nagler 

perustelee hieman yllättävää ”honest”-mittarin valintaansa tutkimukseen luottamuksen ja 

sosiaalisen pääoman vaikutuksesta liikenneonnettomuustilastoihin. Muilta osin jää arvailun varaan, 

miksi Nagler ei ole käyttänyt General Social Surveyn ”trust”-kysymystä, vaan tyytyy DBB Life 

Style Data -aineistoon, jonka luotettavuutta joutuu erikseen perustelemaan.

Naglerin tutkimuksen tulosten (2013) mukaan luottamuksesta muodostuneella sosiaalisella 

pääomalla oli eniten vaikutusta risteysonnettomuuksiin. Niiden määrä oli pienempi osavaltioissa, 

joissa luottamus ihmisiin oli korkeampi. Myös ei-risteysonnettomuuksia luottamus vähensi, mutta 

lievemmin. Jonkinlaista yhteyttä havaittiin myös verrattaessa yhden auton onnettomuuksia ja 

useamman kuin yhden auton kolareita. Suuremmalla luottamuksella havaittiin olevan hieman 

enemmän vaikutusta useamman auton kolareiden vähentymiseen. Nagler kiteyttää tuloksensa 

arvioimalla, että luottamuksen vaikutus on suurimmillaan niissä liikennetilanteissa, joissa tapahtuu 

eri tiellä liikkujien välistä vuorovaikutusta.

Tilastollisissa testeissä tulokset näyttäytyivät melko vahvoina sekä tilastollisen merkittävyyden että 

kausaliteetin kannalta. Nagler testasi niihin myös erilaisia hypoteeseja, kuten tuttujen ihmisten 

vaikutusta. Jos ihmisillä on paljon sosiaalista pääomaa varsinkin pienemmällä paikkakunnalla, 

huomattava osa kanssaliikkujista on jollain lailla tuttuja. Tätä vaikutusta pyrittiin poistamaan 

tutkimalla onnettomuusmääriä kaupunkien isoilla pääkaduilla. Myös näillä tapahtuneilla 

onnettomuuksilla ja luottamuksella oli yhteys. Näin Nagler päättelee sosiaalisesta pääomasta 

muodostuvan luottamuksen päätyvän myös yleistyneeksi luottamukseksi, jolloin ihmiset pelaavat 

hyvin keskenään, vaikkeivät tuntisi toisiaan. (Nagler 2013.)

Taloustieteilijänä Nagler käyttää sosiaalisen pääoman ja luottamuksen käsitteitä hieman eri lailla 
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kuin sosiaalitieteilijä niitä ensimmäisenä ajattelisi. Erityisesti hämmentää sosiaalisen pääoman ja 

luottamuksen käyttäminen osittain sekaisin. Aineistossa tarkastellaan vastauksia väitteeseen ”most 

people are honest”, jossa on yleistyneen luottamuksen piirteitä. Siitä muodostetaan kuitenkin 

suoraan käsityksiä sosiaalisesta pääomasta, kuten ihmisten verkostoista. Lopulta sosiaalisesta 

pääomasta taas palataan suoraan yleistyneeseen luottamukseen, kuin nämä kulkisivat kaikilta osin 

käsi kädessä.

Seuraavassa luvussa tarkennan sosiaalisen pääoman ja luottamuksen käsitteitä sosiaalitieteellisestä 

näkökulmasta. Arvioin samalla näiden käsitteiden käyttökelpoisuuta Naglerin tutkimuksen 

tyyppisessä liikenneturvallisuustutkimuksessa.

Luottamus sosiaalisena ilmiönä ja sen sopivuus liikennetutkimukseen

Luottamus on sekä arkisessa että sosiaalitieteellisessä keskustelussa nykyään kohtalaisen runsaasti 

esillä, välillä aika vaihtelevin tavoin. Varsinkin arkisessa keskustelussa sen määrittely jää helposti 

kuulijan vastuulle. Puhutaanko luottamuksesta enemmän henkilökohtaisena kokemuksena tai 

sosiaalisena ilmiönä? Tai onko se aina molempia?

Luottamus ei pitkään ollut sosiaalitieteissä kovin suosittu aihepiiri, ja sen teoreettinen käsittely on 

vielä varsin nuorta (mm. Luhmann 1988, 94; Kouvo 2014, 16; Seligman 1997; Ilmonen & Jokinen 

2002). Lyhyitä mainintoja löytyy kuitenkin jo esimerkiksi Ferdinand Tönniesin jaottelusta 

Gemeinschaft – Gesellschaft sekä Emile Durkheimin mekaanisesta ja orgaanisesta  

solidaarisuudesta. Näissä mainitaan luottamuksen olevan yhteiskunnan koossa pitäviä voimia 

(Kouvo 2014, 16), mutta pääkiinnostus näissä suuntautuu kuitenkin työnjakoon eikä näihin liittyviin 

luottamussuhteisiin (Luhmann 1988, 94).

Niklas Luhmann (1988, 97–105) ehdottaa luottamuksen jakamista kahteen lajiin, englanniksi 

confidence ja trust. Confidence on yleisempää luottamusta siihen, että asiat hoituvat. Yhtenä 

esimerkkinä Luhmann käyttää jalankulkijan luottamusta siihen, että autot eivät yhtäkkiä ajaudu pois 

kadulta hänen päälleen sunnuntaikävelyllä. Tämä on yleistä ja tarkemmin kohdentumatonta 

luottamusta jalkakäytävällä kävelemisen turvallisuuteen. Trust sen sijaan on luottamusta sellaisessa 

tilanteessa, jossa on selvä riski. Tällaista trust-luottamusta tarvitaan, jos valitaan toimia tietyllä 

7



tavalla, vaikka muiden toiminta voi johtaa pettymykseen. (Luhmann 1988, 97–105.)

Luhmannin mukaan nyky-yhteiskunnassa luottamus talouden ja politiikan tyyppisiin ilmiöihin on 

confidence-tyyppistä. Puutteet Confidence-luottamuksessa johtavat syrjäytymisen tunteisiin ja 

yhteiskunnalliseen eriytymiseen. Trust-tyyppinen luottamus taas on oleellista ihmisten välisissä 

suhteissa. Trust-puutteet johtavat toiminnan lopettamiseen ja mahdollisuuksien kapenemiseen. 

(Luhmann 1988, 97-105.) 

Hieman vastaava jako on myös kotimaisen sosiologisen luottamustutkimuksen pioneerina (Kouvo 

2014) pidetyllä Kaj Ilmosella. Luottamuksella (tai tarkemmin primaarilla ja tiiviillä luottamuksella) 

hän viittaa tilanteisiin, joissa ihmisten välinen yhteys on välitöntä ja henkilökohtaista. 

Luottavaisuus-käsitteellä taas kuvataan tilanteita, joissa toimijoiden väliset suhteet ovat systeemisiä, 

eli persoonattomia ja välillisiä. Nämä ovat kuitenkin lähinnä aste-eroja, jotka voivat myös muuttua 

ajan mittaan. Primaarista luottamuksesta voi kehittyä yleisempää systeemistä luottavaisuutta. 

(Ilmonen 2002, 13.) 

Liikenteessä olisi helppo kuvitella olevan pääasiassa kysymys yleisemmästä 

systeemiluottavaisuudesta tai confidencesta. Liikennesäännöt ja liikennejärjestelyt – sekä 

perinteinen liikennevalistus – pyrkivät saamaan ihmiset ajamaan formaalien sääntöjen mukaan ja 

minimoimaan kuljettajien välisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitystä. Tällöin 

luottavaisuus systeemiin vaikuttaisi ensisijaiselta. Naglerin tutkimuksessa kuitenkin selvimmät 

luottamuksen kanssa yhteyksissä olevat liikenneturvallisuuserot olivat niissä tilanteissa, joissa oli 

kuljettajien välistä vuorovaikutusta. Näissä tilanteissa vaaditaan trust-tyyppistä primaaria ja tiivistä 

luottamusta. Näin voisi päätellä, että yleisesti ottaen liikenne sujuu confidencen avulla, mutta 

konflikti- eli vaaratilanteissa tarvitaan myös trustia. Onko todella näin, siihen Naglerin tutkimus ei 

päässyt käsiksi, vaan kyseessä voisi olla hyvää aihetta jatkotutkimukselle, millaiset luottamuksen 

lajit ovat milloinkin käytössä.

Hieman toisenlaista lähestymistä ja historiasta ammentavaa taustaa tuo modernissa yhteiskunnassa 

esiintyvän luottamuksen juuria laajasti läpikäynyt Adam B. Seligman (1997). Hän pitää luottamusta 

välttämättömänä sosiaalisen järjestyksen jatkuvuuden kannalta. Myös luottamus ratkaisuna 

riskeihin on selkeästi modernin yhteiskunnan tuoma ominaisuus. (Seligman 1997, 7-8.) 

Hieman erilaisesta teoriapohjasta ja -taustasta huolimatta sovellus liikenteeseen noudattaa melko 
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samanlaisia polkuja kuin edellisessä. Seligmanista ja riskeistä liikennesosiologi Kalle Toiskallio 

soveltaa liikenteeseen, miten ”liikenteessä liikkuja sietää kokemansa vaarantunteen luottamalla 

liikennejärjestelmään” (vrt. confidence). Hän tarkoittaa liikennejärjestelmällä sekä virallisia 

liikennesääntöjä että epävirallisia normeja ja tapoja, joita yksilö luottaa toisten noudattavan. 

(Toiskallio 2002, 42-43.) Tällä tarkoitetaan siis normaalia rauhallista liikennetilannetta, jossa kukin 

ajaa sääntöjen mukaan vaikkapa omalla kaistallaan ilman, että on tarvetta kuljettajien väliselle 

interaktiolle. Tästä johtuen luottaminen on ymmärrettävästi vaikeampaa, jos muut ajavat 

holtittomasti eivätkä pysy omilla kaistoillaan, kiilaavat autoilla tai etuilevat skoottereilla. Tällaisen 

liikenteen maissa yleistynyt luottamus onkin alemmalla tasolla kuin rauhallisemman liikenteen 

maissa. 

Vaan kumpi on syy ja kumpi seuraus? Voivatko liikenteen tapahtumat vaikuttaa yleistyneeseen 

luottamukseen yhteiskunnassa laajemminkin, vai näkyykö yleistynyt luottamus näin selvästi 

liikenteessä ja niin sanotussa liikennekulttuurissa? Naglerin tutkimus pelkästään Yhdysvaltojen eri 

osavaltioiden välillä ei saanut tähän selkeää vastausta, sillä liikennekulttuuri, liikennejärjestelmä tai 

käytettävät kulkuneuvot eivät kovin paljon eroa toisistaan eri osavaltioissa. 

Sen sijaan Nagler havaitsi selvää luottamuksen kanssa korreloivaa eroa niissä liikennetilanteissa, 

joissa väistämättä tapahtuu tiellä liikkujien välistä vuorovaikutusta, kuten risteyksissä (vrt. trust). 

Näistä tilanteista Toiskallio (2002) käyttää suomenkielisiä ilmauksia ”liikenteen neuvottelut” tai 

tarkemmin ”reittineuvottelut”, käännettynä hieman laajempimerkityksisestä englannin sanasta 

negotiation. Monesti näiden määrää on pyritty laskemaan rakentamalla muun muassa 

liikennevaloja, jolloin kuljettajien ei tarvitse miettiä, kuka menee milloinkin. Tässä on siis paljolti 

kysymys myös liikenneympäristöstä eikä vain sosiaalisista ilmiöistä. Silti luottamuksen vaikutus 

Naglerin tutkimuksessa saa tukea myös kirjallisuudesta. Seligman pohtii luottamuksen ja 

neuvottelujen (negotiation) suhdetta Mary Douglasin sosiaalisten koodistojen pohjalta. Neuvottelu 

vähentää sitä, miten rooliodotuksia voidaan selittää pelkillä formaaleilla koodeilla, joten 

neuvottelun myötä mahdolliset toimintamallit lisääntyvät. Näin ollen mitä enemmän neuvottelua, 

sitä enemmän tarvetta luottamukselle. Itse luottamus taas tällaisessa tilanteessa on ikään kuin uskoa 

toisen hyvään tahtoon. (Seligman 1997, 38-44.) Tämä näkyykin Naglerin tutkimuksessa juuri 

vuorovaikutustilanteiden onnettomuuksien ja luottamuksen yhteytenä. Korkeampi luottamus on siis 

yhteydessä turvallisempaan toimintaan vuorovaikutustilanteissa. Tätä olisi kiinnostava tutkia 

vertaillen erilaisia maita, kuten varsin erilaisten liikenne- ja neuvottelukulttuurien Ruotsia ja 

Venäjää.
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Sosiaalisen pääoman käsitteen sopivuus liikennetutkimukseen

Edellisessä luvussa käsitelty liikenneturvallisuustutkimusta tehnyt Nagler käyttää luottamuksen 

ohella runsaasti myös sosiaalisen pääoman käsitettä. Ne eivät sosiaalitieteellisestä näkökulmasta ole 

ollenkaan sama asia, mutta käsitteillä on silti selvä yhteys.

Sosiaalinen pääoma nousi 1900-luvun lopulla näyttävästi keskusteluun, sosiologian piirissä 

varsinkin Pierre Bourdieun töiden, ja erityisesti amerikkalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa 

Robert D. Putnamin Bowling Alone -artikkelin ja myöhemmin kirjan myötä. Alejandro Portes 

huomauttaa kuitenkin, että kyseessä on vain uudelleen nimettyä sosiologian ydintä jo Durkheimin ja 

Marxin ajoilta: yhteisöön kuulumisesta on yksilölle positiivisia seurauksia ja yhteisö on jo itsessään 

vahva ilmiö (Portes 1998). 

Lisäksi sosiaalinen pääoma liittyy hyvin muodikkaaseen sosiaalisten verkostojen tutkimukseen. 

Sosiaalinen pääoma aika pitkälti summaakin yhteen verkostojen seurauksia (Kadushin 2012, 162). 

Pääosassa ovat verkottuneisuuden positiiviset seuraukset, mutta negatiivisiakin seurauksia voi olla, 

kuten vastakkainasettelu tiiviin verkoston meihin ja muihin, heihin (mm. Ilmonen & Jokinen 2002, 

99). 

Sosiaalisen pääoman peruskäyttö sosiologiassa on Portesin (1998) tekemän kirjallisuuskatsauksen 

perusteella jaettavissa kolmeen ryhmään: a) sosiaalinen kontrolli, b) perheen ja suvun tuki ja c) 

etujen saaminen perheen ulkopuolisten verkostojen kautta.

Sosiaalisen pääoman käsitettä on käytetty myös varsin erilaisessa ja laajemmassa mittakaavassa: 

ison yhteisön tai koko yhteiskunnan ominaisuutena. Portes ja Vickstrom (2011) huomauttavat, että 

tämä näkemys – jota myös Nagler käyttää liikennetutkimuksessaan – poikkeaa jonkin verran 

edellisessä kappaleessa tiivistetystä sosiologian käsityksestä, mitä on sosiaalinen pääoma.

Robert D. Putnamin (2000) sosiaalisen pääoman määritelmä on taloustieteellisempi. Sen mukaan 

sosiaalisilla verkostoilla on arvoa. Aivan kuten työkalut ja koulutus voivat kasvattaa sekä yksilön 

että yhteisön tuottavuutta, sama vaikutus on myös sosiaalisilla kontakteilla. Lisäksi Putnamin 
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määritelmän mukaan juuri näistä yksilöiden suhteista kumpuavat sosiaaliset verkostot sekä 

vastavuoroisuuden ja luotettavuuden normit. (Putnam 2000, 18–19.) Näin on ymmärrettävää, että 

Nagler käyttää sosiaalista pääomaa ajoittain lähes synonyyminä luottamukselle. Tämän määritelmän 

mukaanhan luotettavuusnormit ja sitä kautta yleistynyt luottamus muodostuvat nimenomaan 

sosiaalisesta pääomasta.

Vaikka sosiaalisen pääoman käsitettä – erityisesti amerikkalaisessa taloustieteellishenkisessä 

keskustelussa – voidaan perustellusti käyttää näinkin, olisin itse sen suhteen kovin varovainen. 

Kriittisesti siihen suhtautuu myös muun muassa Kaj Ilmonen (2002, 21). Sosiaalista pääomaa, 

luottamusta ja taloudellista toimintakykyä ei voi yksiselitteisesti kytkeä toisiinsa. Luottamussuhteet 

voivat kyllä tuottaa solidaarisuutta, sosiaalista koheesiota ja taloudellista kasvua, mutta yhtä lailla 

myös hyväksikäyttöä, suvaitsemattomuutta ja blokkiutumista. Selkeänä esimerkkinä tästä toimii 

järjestäytynyt rikollisuus ja varsinkin mafia, joka on runsaan sosiaalisen pääoman ja luottamuksen 

verkosto, joka ei silti tuota yleistä hyvää koko yhteiskunnalle. (Ilmonen 2002, 21.) Samoin 

esimerkiksi 2010-luvun alkupuolen Venäjällä on nähty hallinnon toiminnan hyödyntävän runsasta 

sosiaalista pääomaansa, mutta se ei ainakaan läntisestä näkökulmasta vaikuta lisänneen luottamusta. 

Tämäkin huomio on oleellinen harkitessani eri maita vertailevaa tutkimusta aiheesta ja pohtiessani 

sen käsitteistöä.

Vielä yksi näkökulma on tieteen ja muualla yhteiskunnassa käytetyn kielen yhteneväisyys. 

Sosiaalitieteiden lisäksihän myös arkikielessä sosiaalinen pääoma ymmärretään usein nimenomaan 

yksilön ominaisuutena. Esimerkiksi kännykkä korvalla ajavilla huippuverkostoitujilla on runsaasti 

henkilökohtaista sosiaalista pääomaa, mutta tällainen ajaminen tekee heistä huomattavasti 

vaarallisempia kuljettajia (ks. esim. SWOV Fact Sheet 2012). Näin ymmärretty sosiaalinen pääoma 

voi siis jopa heikentää liikenneturvallisuutta yksilötasolla. Tieteen ja arkikielen yhteneväisyyden 

sekä sosiaalitieteiden näkökulmista pitäisin siis sosiaalisen pääoman käsitteen poissa liikenteen 

luottamuskeskustelun ytimestä. 
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Päätelmät ja ajatuksia jatkotutkimukselle

Käsitteellisistä ongelmistaan huolimatta Naglerin tutkimus luottamuksen vaikutuksesta 

liikenneturvallisuuteen on kiinnostava avaus myös sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Ainakin 

Naglerin tulokset osoittavat jonkinlaista yhteyttä luottamuksen ja liikenneturvallisuuden välillä. 

Myös sosiaalitieteellisen teorian perusteella jonkinlaisia yhteyksiä voisi olla. Aihetta 

jatkotutkimukselle voisi löytyä runsaastikin, esimerkiksi omaa pro gradu -työtäni ajatellen.

Oheisessa kuvaajassa on European Social Surveyn 1. kierroksessa mukana olleiden nykyisten EU-

maiden yleistyneen luottamuksen arvot (Kouvon (2005) mukaan) ja niiden liikennekuolemat 

suhteessa asukasmäärään. Tähän luonnostelukäyttöön otetut luvut eivät ole keskenään samalta 

vuodelta, mutta yleistyneessä luottamuksessa ei ole tapahtunut Euroopan maissa suuria muutoksia 

2000-luvulla (Kouvo 2014, 23). Liikenneturvallisuudessa taas on tapahtunut suuria muutoksia 

vähäisempien liikennekuolemien suuntaan lähes kaikissa maissa. Nämä nopeat muutokset 

tekevätkin aihepiirin tutkimisesta vaikeaa. Muutokset kertovat myös esimerkiksi turvallisempien 

autojen sekä liikenneinfrastruktuuriparannusten kuolemia vähentävästä vaikutuksesta. 

Muodostuvassa olevan hypoteesini mukaan nämä fyysiset parannukset olisivat kuitenkin vain 

osaselityksiä ja taustalla olisi myös laajempia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia syitä.
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Oheisessa kuvaajassa näkyy selvästi hieman köyhempien Euroopan maiden sijoittuminen muita 

lähemmäs oikeaa alanurkkaa. Taloudellinen vauraus ja sitä kautta oletettavasti turvallisempi 

liikenneympäristö tai turvallisemmat kulkuneuvot eivät kuitenkaan selitä kaikkia eroja. Lisäksi 

varakkaampien maiden välillä on suuria eroja. Varakkaammista Euroopan maista suuremman 

yleistyneen luottamuksen maissa on turvallisempi liikenne. 

Trendistä selvimmin poikkeavista maista Suomessa tehdään runsaasti itsemurhia liikenteessä, mikä 

lisää liikennekuolemiksi tilastoitujen onnettomuuksien määrää. Toisaalta Isossa-Britanniassa on 

tehty viime vuosikymmeninä harvinaisen suuria ponnistuksia (mm. erittäin runsaasti 

nopeusvalvontakameroita) liikenneturvallisuuteen, mikä voisi selittää yleistyneen luottamuksen 

tasoa parempaa liikenneturvallisuutta.

Luottamuksen ohella toinen kiinnostava ja lähes tutkimaton aihe on uskontojen vaikutus 

liikenneturvallisuuteen. Oheisessa kuvaajassakin Euroopan maista protestanttiset näyttäytyvät 

yleisesti ottaen turvallisempina kuin katoliset. Maailmanmittakaavassa taas kohtalonuskoisista 

maista kerrotaan paljon sellaisia kokemuksia, miten ajamisen vaarallisuus kuitataan ainakin puheen 

tasolla sanomalla, että jos jotakin käy, niin sitten se on tarkoitettu. Tällaistenkin ilmiöiden 

selvittäminen olisi kiinnostava ja maailmanlaajuisen liikenneturvallisuustyön kannalta tärkeä 

tutkimuskohde.
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