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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka tulot vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen. 

Tutkielmassa onnellisuustutkimusta taloustieteen piirissä lähestytään teoreettisesta ja empiirisestä 

näkökulmasta. Tutkielmassa keskitytään tutkimusalalla tehtyjen empiiristen havaintojen esittelyyn. 

Onnellisuustutkimuksen mukaan perinteiset talousteoriat eivät anna oikeaa kuvaa ihmisten 

hyvinvoinnin muodostumisesta. Onnellisuus riippuu paljon muusta kuin pelkästä ostovoimasta. 

Onnellisuustutkimuksessa onnellisuutta mitataan suurimmaksi osaksi empiiristen kyselytutkimuksien 

avulla. Tutkimusmenetelmänä käytetään ekonometrista analyysia.  

 

Niin sanotun Easterlinin paradoksin mukaan tulot lisäävät ihmisten onnellisuutta mutta ainoastaan 

tiettyyn tulorajaan asti. Yksilötasolla rikkaat voivat olla onnellisempia kuin köyhät, mutta kaikille 

kohdistuva tulon lisäys ei näyttäisi lisäävän onnellisuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi 

bruttokansantuotteen kasvu ei lisää väestön hyvinvointia. Nykyiset hyvinvoinnin mittaamisen tavat 

perustuvat liikaa materialisiin normeihin. Kasvaneesta elintasosta tulee uusi normi johon ihmiset 

vertaavat itseään ja omaa tulotasoaan. Tiettyjen perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen tuloilla ei ole 

enää merkitystä onnellisuuteen. Kyseistä tilannetta kutsutaan onnellisuuden paradoksiksi.  

Tässä tutkimuksessa tulojen yhteyttä onnellisuuteen tutkitaan Oulun yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan keräämän kohortti 1966-syntymätutkimuksen avulla. Aineistona käytetään Talous-, 

työelämä̈- ja voimavarakyselyä. Kohortti 66-tutkimuksen kohdepopulaationa ovat vuonna 1966 

Pohjois-Suomessa syntyneet henkilöt. Jäseniä tutkitaan koko heidän elämänsä ajan. Kysely toteutettiin 

vuonna 2012. Tällöin jäsenet olivat 46-vuotiaita. Jäsenistä 6774 vastasi kyselyyn. Tutkimukseen 

otetaan mukaan kohortin jäsenien vuoden 2012 tulot sekä viisi erilaista hyvinvointiin ja koettuun 

terveyteen liittyvää kysymystä. Näiden lisäksi tutkimukseen otetaan mukaan demografiset tekijät. 

Tutkimusmenetelmänä toimivat lineaarinen ja logistinen todennäköisyysmalli. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää kuinka tulot vaikuttavat kohortin jäsenien onnellisuuteen.  

Tutkimuksen mukaan kohortin jäseniä voidaan pitää melko onnellisina. Onnellisuus kasvaa tulotason 

noustessa mutta yli 45 000 euron vuositulot eivät enää lisää onnellisuutta. Tutkielmassa käytetyn 

aineiston mukaan tuloilla on melko rajallinen vaikutus onnellisuuteen. Subjektiivinen hyvinvointi 

muodostuu muita tekijöitä kuten hyvästä työkyvystä, positiivisesta asenteesta tulevaisuutta kohtaan ja 

hyvistä henkisistä voimavaroista. Työkyvyn merkitys onnellisuuden todennäköisyyteen suuri. 

Kohortin jäsenet myös kokevat olevansa tulevaisuudessa vielä onnellisemmassa asemassa kuin 

tutkimus hetkellä.  Naissukupuoli ja avioliitto kasvattavat onnellisuuden todennäköisyyttä. 
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1 JOHDANTO 

Onnellisuutta voidaan pitää yhtenä elämän suurista tavoitteista, johon jokainen pyrkii 

niukkuuden puitteissa. Omilla valinnoillaan ja päätöksillään ihminen pyrkii 

aktiivisesti kohti onnellisuutta ja lisäämään omaa hyvinvointiaan. Layard (2003a) 

määrittelee onnellisuuden hyvänolon tunteeksi – elämästä nauttimiseksi, jolloin ei 

kaivata muutosta nykytilanteeseen. Tyytymättömyyden Layard määrittelee pahan 

olon tunteeksi josta pyritään pois, onnettomuudeksi.  

Perinteisesti onnellisuustutkimus on mielletty ainoastaan psykologian ja sosiologian 

tutkimusalueeksi. Viime aikoina myös ekonomistit ovat alkaneet kiinnostua 

onnellisuudesta ja hyvinvoinnista. Taloustieteessä onnellisuustutkimus onkin vasta 

aluillaan. Ensimmäisiä tutkimuksia on tehty 1990-luvulta alkaen. Jeremy Bentham 

(1748-1832) oli ensimmäisiä suuria ajattelijoita, joka toi esille, kuinka hyvinvoiva 

yhteiskunta muodostuu siellä, missä kansalaiset ovat onnellisia. (Layard 2003a.)  

Taloustieteen tieteelliset teoriat perustuvat oletukseen, jossa taloudelliset toimijat 

pyrkivät maksimoimaan hyötyään. Mitä enemmän yksittäinen rationaalisesti toimiva 

yksilö kuluttaa, sitä korkeampi on ihmisen kokema hyöty. Taloustieteessä hyödyn 

käsitettä pidetään onnellisuuden ja tyytyväisyyden mittana. Layardin (2003b) 

mukaan tärkein viesti ekonomisteille on, kuinka tulisi ymmärtää, että onnellisuus 

riippuu paljon muusta kuin ostovoimasta. Onnellisuus tai onnettomuus koostuu myös 

sosiaalisista tekijöistä. Hyödyntämällä taloustiedettä, psykologiaa, neurotiedettä ja 

sosiologiaa voidaan luoda uusia käsityksiä siitä, kuinka yhteiskunnassa voitaisiin 

lisätä hyvinvointia. 

Layardin (2003a) mielestä taloustiedettä tulisikin viedä lähemmäs sen alkuperäistä 

tarkoitusperää, hyvinvointia. Bruttokansantuote (BKT) on yksi käytetyimmistä 

hyvinvoinnin mittareista mutta tunnetusti kovin rajoittunut. BKT ei esimerkiksi ota 

huomioon yksilöiden henkilökohtaisia kokemuksia kuten työttömyyttä. 

Bruttokansantuote hyvinvoinnin mittarin voi aiheuttaa jopa vääristävää tietoa 

ihmisten hyvinvoinnista. Ekonomisti Joseph Stiglitz (2009) on verrannut 

bruttokansantuotetta liikenneruuhkiin; kun polttoainetta kuluu, talous kasvaa, mutta 

kenenkään onnellisuutta ja hyvinvointia se ei lisää. 
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Ensimmäisiä onnellisuustutkimuksia taloustieteen piirissä on tehnyt Richard 

Easterlin (1974, 1995). Easterlinin tutkimuksien mukaan yhteiskunnan taloudellinen 

kehitys ei enää tiettyjen perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen lisää ihmisten 

onnellisuutta. Kyseinen tilanne tunnetaan myös nimellä Easterlinin paradoksi. 

Easterlin on nostanut esille kuinka jatkuva talouskasvu nostaa ainoastaan elämisen 

materiaalisia normeja, mutta nämä materiaaliset normit eivät kuitenkaan lisää 

ihmisten hyvinvointia. Tästä huolimatta talouskasvua pidetään talouspolitiikan 

tärkeimpänä tavoitteena. Onnellisuuden paradoksia ovat useat tutkijat (esimerkiksi 

Stevenson ja Wolfers 2008) kyseenalaistaneet.  

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tarkastella onnellisuuden taloustiedettä teoreettisesta 

ja empiirisesti. Tutkielmassa keskitytään erityisesti siihen, millainen tulojen merkitys 

on onnellisuuteen. Tekeekö raha meidät onnelliseksi? Lisääkö tulojen kasvu 

onnellisuutta? Tutkielman empiirinen osuus muodostuu Oulun yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966- aineistosta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka tulot vaikuttavat kohortin jäsenien 

onnellisuuteen. Tutkielman teoreettisesta osuudesta huomataan, kuinka tulojen 

vaikutus onnellisuuteen on melko rajallinen. Tämän vuoksi empiiriseen analyysiin 

otetaan mukaan demografiset ja sosiaaliset muuttujat.  

Tutkielman toisessa luvussa tutustutaan onnellisuustutkimukseen taloustieteessä ja 

tuodaan esille tutkielman tärkeimmät käsitteet. Kolmannessa luvussa esitetään, 

kuinka hyvinvointia voidaan mitata ja tuodaan myös esille vaihtoehtoisia 

hyvinvoinninmittareita bruttokansantuotteen rinnalle. Luvussa neljä tarkastellaan 

tulojen ja onnellisuuden välistä suhdetta.  Luvussa viisi tuodaan esille mistä tekijöistä 

suomalaisten onnellisuus muodostuu. Tutkimuksessa käytettävä aineisto ja 

tutkimusmenetelmät ovat kuvattu luvussa kuusi. Luku seitsemän sisältää empiirisen 

tutkimuksentulokset. Johtopäätökset muodostavat kahdeksannen luvun. Tutkielman 

teoriaosuudessa on hyödynnetty kandidaatintutkielmaani (Huusko 2015).  
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2 ONNELLISUUSTUTKIMUS TALOUSTIETEESSÄ 

 Onnellisuuden taloustiede  2.1

Onnellisuustutkimus on ollut pitkään erityisesti psykologian ja sosiologian 

tutkimusaluetta, ja vasta viime vuosina myös ekonomistit ovat kiinnostuneet 

tutkimaan ihmisten kokemaa subjektiivista hyvinvointia (Layard 2003b). Richard A. 

Easterlin (1974) oli ensimmäisiä ekonomisteja, joka alkoi tutkia onnellisuutta 

psykologian avulla. Easterlinin vuonna 1974 ilmestynyt tutkimus Does economic 

growth improve the human lot? Some empirical evidence herätti useiden 

taloustieteilijöiden mielenkiinnon. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ihmisten 

kokeman subjektiivisen hyvinvoinnin ja talouskasvun välistä suhdetta. Kyseessä oli 

ensimmäisiä tutkimuksia, joissa käytettiin empiirisellä kyselytutkimuksella kerättyä 

aineistoa.  

Ekonomistien mielenkiinnon kohteena on ollut kuinka eri taloudelliset indikaattorit 

vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Työttömyyden, tulojen ja inflaation vaikutuksista 

on jo paljon tutkimustietoa. Yleisimpänä hyvinvoinnin mittarina pidetäänkin 

bruttokansantuotetta. BKT on kuitenkin heikko mittaamaan hyvinvointia. Tästä 

kertoo esimerkiksi se, kuinka suurimpien sotien jälkeen talouskasvu ja 

bruttokansantuote ovat kyllä nousseet, mutta onnellisuuden kasvu on pysähtynyt. 

(Layard 2003a.) 

Onnellisuustutkimusta voidaan hyödyntää taloudellisissa päätöksentekotilanteissa ja 

näin parantaa ihmisten subjektiivista hyvinvointia yhteiskunnassa. Layardin (2003a) 

mukaan valtioiden yhtenä tärkeimmistä tavoitteista tulisi olla väestön 

kokonaisonnellisuuden maksimointi ja onnellisuutta tuli seurata samalla tavoin kuin 

bruttokansantuotteen ja inflaation kehitystä. 

Taloustieteilijöiden keskuudessa tulisi huomata, kuinka onnellisuus on jo itsestään 

hyvä motiivi eri toiminnoille. Onnellisuutta ei tarvitse tarkastella tai perustella 

hyödyn näkökulmasta. Toisin kuin esimerkiksi talouskasvu tai omavaraisuus, jo 

pelkästään onnellisuus on tärkeä tavoite. Talouskasvu on yksi niistä välikappaleista 
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joita tavoitellaan ainoastaan onnellisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuden 

vähentämiseksi. (Layard 2005.) 

Ng`n (1997) mielestä onnellisuustutkimus taloustieteessä on tärkeämpää kuin 

esimerkiksi eri valintateoriat. Ng`n mukaan onnellisuus on lähes jokaisen ihmisen 

elämän päätavoite. Rahaa tarvitsemme vain onnellisuuden lisäämiseksi. Mutta jos 

kasvavat tulot lisäävät onnellisuutta vain rajallisesti, tällöin raha ei ole kovin tärkeää, 

mutta onnellisuus on.  

Usein onnellisuustutkimusta tehdään erilaisten kyselytutkimuksien avulla, tällä 

tavalla pyritään mittaamaan yksilön subjektiivista hyvinvointia. Kyselytutkimuksilla 

kerätty aineisto on todettu olevan luotettavaa. Tästä kertoo esimerkiksi se, kuinka 

psykologit käyttävät tutkimuksissaan lähes poikkeuksetta kyselytutkimuksilla 

kerättyä dataa, kun he pyrkivät tutkimaan ihmisen henkistä hyvinvointia. Tämän 

vuoksi joidenkin taloustieteilijöiden esittämä kritiikki kyselytutkimuksien 

luotettavuudesta ovat kyseenalaisia. Ekonomistit tuskin tietävät ihmisen psyykkisestä 

tilasta enempää kuin psykologit, joten subjektiivista hyvinvoinnin mittaria voidaan 

pitää myös taloustieteellisessä tutkimuksessa täysin validina. (DiTella, MacCulloch 

ja Oswald 2001.)  

Onnellisuustutkimus voi tarjota uusia lähestymistapoja taloustieteen perusoletuksien 

testaamiseen, se voi myös antaa uutta ymmärrystä hyödyn käsitteeseen.  

Onnellisuustutkimusta hyödyntämällä voidaan tutkia esimerkiksi sitä, 

maksimoivatko ihmiset tietoisesti hyötyään. Onnellisuustutkimus voi myös auttaa 

ekonomisteja ymmärtämään subjektiivisen hyvinvoinnin muodostumista. 

Hyödyntämällä onnellisuustutkimusta voidaan ratkaista eri taloudellisia ongelmia, 

joita on muuten vaikea selittää perinteisillä taloustieteellisillä teorioilla. (Frey & 

Stutzer 2002b: 403, Frey & Stutzer 2003.) 
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 Onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi ja hyöty 2.2

Taloustieteessä hyödyn käsitettä pidetään onnellisuuden ja hyvinvoinnin mittarina. 

Ihmisten ajatellaan olevan rationaalisesti käyttäytyviä jotka keskittyvät 

maksimoimaan hyötyään, joka saavutetaan kuluttamalla hyödykkeitä ja palveluja. 

Hoffrenin, Lemmetyisen ja Pitkän (2010) mukaan taloustieteessä oletetaan ihmisten 

saavan hyötyä ja mielihyvää eri toiminnoista ja tämä yleistetään usein kulutukseksi.  

Perinteisesti taloustieteessä informaation ihmisen onnellisuudesta oletetaan 

välittyvän yksilön tekemistä valinnoista. Siihen kuinka yksilö itse suhtautuu hyötyyn 

ei puututa vaan ainoastaan oletetaan yksilön hyvinvoinnin perustuvan hänen 

käytökseen. Tätä käyttäytymistä taloustieteessä kuvaa preferenssit. Kuluttaja valitsee 

niistä kulutusmahdollisuuksista sen vaihtoehdon, josta kokee saavansa suurimman 

hyödyn. Nämä kuluttajan valinnat kuvaavat yksilön hyvinvointia.  Hyöty on 

kulutuksen funktio: mitä enemmän yksittäinen kuluttaja kuluttaa sitä korkeampi on 

hänen hyvinvointi. Subjektiivista kokemusta ei tarvitse ottaa huomioon. (Frey & 

Stutzer 2002a:179, Ng 1997.)  

Onnellisuustutkimuksessa hyöty ei ole ainoastaan kuluttamisesta johdettu vaan 

todelliseen hyötyyn katsotaan vaikuttavan myös muut tekijät. Onnellisuuden nähdään 

olevan jotain minkä yksilö voi ainoastaan itse havaita. Onnellisuutta tuleekin mitata 

yksilön itsensä kokeman hyvinvoinnin avulla. Perinteiseen talousteoriaan verrattuna 

onnellisuustutkimus kuvaa paremmin yksilön hyvinvointia koska se ottaa huomioon 

myös muutkin tekijät, onnellisuus ei rakennu pelkästään kuluttamiseen.   

Onnellisuustutkimuksessa hyvinvoinnin voidaan nähdä koostuvan taloudellisista 

tekijöistä ja myös muista elämän laatuun vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi 

perhesuhteista. Onnellisuus voidaan määritellä pysyväksi tai pitkäkestoiseksi 

onnellisuuden tunteeksi ja tyytyväisyydeksi elämään. Psykologit katsovat 

onnellisuuden koostuvan ihmisen persoonasta, elämän kokemuksista ja 

luonteenpiirteistä. (Layard 2005.) 
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Subjektiivisen hyvinvoinnin voidaan katsoa olevan ihmisen henkilökohtainen 

onnellisuuskokemus, johon vaikuttaa ihmisten omat preferenssit ja mieltymykset. 

Usein subjektiivista hyvinvointia pidetään onnellisuuden synonyymina.  

Onnellisuustutkimuksessa subjektiivinen hyvinvointi nähdään olevan pysyvä osa 

ihmisyyttä jota ei edes ole tarkoitus tutkia objektiivisesti. (Frey & Stutzer 2002a:30.)  

Brickman, Coates ja Janoff-Bulman (1978) ovat esittäneet teorian sopeutumisesta. 

Heidän mukaansa ihminen sopeutuu geeniensä määräämällä onnellisuuden tasolle 

kaikissa tilanteissa, olivatpa tilanteet hyviä tai huonoja. Tutkimuksessaan he 

tarkastelivat lottovoittajia ja onnettomuuksissa loukkaantuneita. Tämän teorian 

mukaan suuretkaan elämänmuutokset eivät vaikuta ihmisten onnellisuudentasoon. 

Ihmiset vertaavat itseään jatkuvasti muihin, erityisesti heitä lähellään oleviin 

ihmisiin. Tämä pätee etenkin tuloihin, mutta samalla tavalla ihmiset vertaavat itseään 

myös muissa elämän osa-alueissa. Työtön ei esimerkiksi tunne itseään niin 

onnettomaksi muiden työttömien seurassa. Mutta heidän seurassa, jotka ovat mukana 

työelämässä, työtön kokee olevansa selvästi tyytymätön elämäänsä. Onnellisuuden 

tasoon ei vaikuta siis ainoastaan ihmisen absoluuttinen onnellisuuskokemus vaan se, 

kuinka ihminen sijoittuu muihin ihmisiin verrattuna. Kyseistä tilannetta kutsutaan 

”Keeping up with Joneses” –vaikutukseksi. Ihmisen onnellisuuskokemuksen 

vaikuttaa siis myös se kuinka onnellisia tai onnettomia muut ympärillä olevat ihmiset 

ovat. (Frey & Stutzer 2002a:12, Layard 2003a.) Käsitteet onnellisuus ja tyytyväisyys 

elämään eroavat merkitykseltään hieman toisistaan, mutta tässä tutkielmassa näitä 

käytetään kuitenkin toistensa synonyymeina henkilön kokeman subjektiivisen 

hyvinvoinnin mittarina.  
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3 HYVINVOINNIN MITTAAMINEN 

Onnellisuustutkimusta on tehty paljon empiiristen onnellisuuskyselyiden avulla, 

joilla pyritään tutkimaan ihmisten subjektiivista onnellisuutta. Ihmisiltä kysytään 

yksittäisillä tai moninaisilla kysymyksillä, kuinka onnellisia he kokevat olevansa 

jollain arviointiasteikolla. Näin saadaan tutkimustietoa siitä, kuinka onnellisia tai 

tyytyväisiä ihmiset ovat itse omaan elämäänsä. Ihminen vertaa omaa senhetkistä 

elämäntilannettaan muihin ihmisiin, aiempiin kokemuksiinsa ja tulevaisuuden 

odotuksiin. Usein näiden tutkimuksien tuloksia myös vertaillaan eri maiden välillä.  

(Frey & Stutzer 2002:4.)  

Ihmiset pystyvät helposti ja luotettavasti arvioimaan senhetkistä onnellisuuttaan. 

Tähän Layardin (2003a) mukaan viittaa se, kuinka onnellisuuden kyselytutkimuksiin 

vastataan. Vastausprosentit ovat suuret ja harvoin ihmiset vastaavat ”en osaa sanoa” 

tai jättävät kokonaan vastaamatta. Ihmiset tarkastelevat elämäänsä suhteellisen 

pitkällä ajanjaksolla. Omaan onnellisuuteen hyväksytään siis kuuluvan myös 

epäonnistumiset ja vastoinkäymiset, eikä niiden anneta vaikuttaa niin sanottuun 

kokonaisonnellisuuteen.  

Onnellisuustutkimuksiin vastaajat pystyvät siis tunnistamaan eron onnellisuuden 

tunteen ja onnellisuuden tuoman tyytyväisyyden välillä. Erot ihmisten vastauksissa 

näihin kahteen eri kysymykseen ovatkin selkeät: todella köyhät ihmiset voivat kertoa 

olevansa emotionaalisesti onnellisia johonkin tiettyyn aikaan, mutta samalla he myös 

kertovat olevansa onnettomia elämään kokonaisuutena. Jo näiden vastauksien tulisi 

kannustaa yhteiskuntia työskentelemään kovemmin esimerkiksi köyhyyttä vastaan. 

(Helliwell, Layard & Sachs 2013.) 

Layard (2003a) on tuonut esille, kuinka taloustieteessä tulisi hyödyntää neurotiedettä. 

Layard viittaa Richard Davidsonin (2000) tutkimukseen, jossa todettiin ihmisten 

ilmoittaman onnellisuuden korreloivan vahvasti onnellisuutta kuvaavan 

aivotoiminnan kanssa. Tunnetilojen vaihtelut näkyvät aivosähkökäyrässä ja aivojen 

magneettikuvissa. Positiiviset tunteet näkyvät aktiivisuutena vasemman aivolohkon 

etuosassa, kun taas negatiiviset tunteet näkyvät aktiivisuutena oikean aivolohkon 

etuosassa. Tämän vuoksi myös empiirisiä onnellisuuskyselyjä voidaan pitää 
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luotettavina. Onnellisuuden siis nähdään olevan mitattavissa, se nousee ja laskee 

samaan tapaan kuin verenpaine. Neurotiedettä hyödyntämällä ekonomistit pystyisivät 

mittaamaan onnellisuutta objektiivisesti ja onnettomuutta kardinaalisesti. 

Ng`n (1997) mukaan nykyiset taloustieteelliset teoriat perustuvat liikaa 

objektiiviseen mittaristoon. Subjektiivinen kokemus tulisi ottaa enemmän huomioon 

ja pyrkiä jopa vertailemaan ihmisten välisiä henkilökohtaisia kokemuksia aina silloin 

kun se on tarpeellista. Nykyiset menetelmät, jotka eivät huomioi henkilön 

subjektiivista kokemusta, voivat aiheuttaa jopa harhaanjohtavaa tutkimustietoa.  

 Bruttokansantuote hyvinvoinnin mittarina 3.1

Bruttokansantuotteen käyttöä yhteiskunnallisen kehityksen mittarina kritisoidaan 

nykyisin voimakkaasti ja sen rinnalla halutaankin kehittää hyvinvoinnin laatua 

mittaavia indikaattoreita (Stiglitz 2008.) Bruttokansantuote on kehitetty erityisesti 

kansantalouden tilinpidon mittariksi teollisuusyhteiskunnan tarpeisiin toisen 

maailmansodan jälkeen. Tällöin talouden suurta kasvua pidettiin yhteiskunnan 

tärkeimpänä tavoitteena ja tähän BKT onkin onnistunut mittari. Bruttokansantuotteen 

on tiedetty olevan heikko mittari todellisen hyvinvoinnin ja sen kehityksen 

mittaamiseen, mutta siitä huolimatta siitä on noussut yhteiskunnan keskeisin 

seurantaväline. (Hoffren & Lemmetyinen 2010.) 

Hoffren ja Lemmetyinen (2010) ottavat esille, kuinka esimerkiksi Euroopan 

Unionissa on huomattu, että useat strategiat ja ohjelmat eivät toteutusvaiheessa 

onnistu vajavaisten tilastotietojen vuoksi. Pelkkien taloustilastojen antama 

informaatio on vajavaista ja se antaa helposti väärän kuvan nykyisten yhteiskuntien 

kehityksestä. Hyvinvoinnin kehitystä on vaikea seurata ja ohjata, koska tarvittavia 

mittareita ei ole käytettävissä. Helmikuussa 2008 Ranskan presidentti muodosti 

komitean viidestä talousnobelistista. Komitean tavoitteena oli pohtia BKT:n 

aiheuttamia rajoituksia ja kehittää parempia mittareita talouden suorituskyvyn ja 

yhteiskunnan kehityksen seurantaan. Komitea tunnetaan paremmin nimellä Stiglitzin 

komitea, puheenjohtajan Joseph Stiglitzin mukaan.  



13 

Komitean asettamien suosituksien mukaan talouden tuotannon mittaamisen sijaan 

painopistettä tulisi siirtää ihmisten hyvinvointiin liittyviin mittareihin. Komitean 

työtä voidaan pitää suurena kehitysaskeleena oikeaan suuntaan mutta kehitystyö on 

vielä puutteellista ja kesken. Ranska on edistänyt hyvinvoinnin mittaamisen 

kehittämistä Partnership -ohjelmalla johon kaikki jäsenmaat voivat osallistua. Suomi 

ei ole ilmoittautunut mukaan tähän hankkeeseen. (Hoffren & Lemmetyinen 2010.) 

 Vaihtoehtoiset hyvinvoinnin mittarit 3.2

Hyvinvointia ja onnellisuutta on nykyisin pyritty mittaamaan erilaisilla mittareilla. 

Uusia mittareita ja indeksejä kehitetään jatkuvasti ja näistä saatuja tuloksia 

vertaillaan eri maiden kesken. Säännöllisin väliajoin voimme lukea mediasta eri 

onnellisuustutkimuksissa ja Suomen sijoittumista näissä mittauksissa. Laskentatapa 

on jokaisessa indeksissä erilainen. Luvun alaluvut perustuvat Hoffrenin ja 

Lemmetyisen (2010) selvitykseen jossa käsitellään eri vaihtoehtoisia hyvinvoinnin 

mittareita.  

Nykyiset hyvinvoinnin mittarit voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: 

bruttokansantuloa korjaavat mittarit ja ei-rahamääräiset komposiitti-indikaattorit. 

Bruttokansantuloa korjaavat mittarit pyrkivät muokkaamaan bruttokansantuloa 

lisäämällä tai vähentämällä erilaisia tekijöitä, joiden nähdään vähentävän tai lisäävän 

hyvinvointia. Jossain mittareissa bruttokansantulon sijasta käytetään yksityistä 

kulutusta. Ei-rahamääräisissä indikaattoreissa hyvinvointia kuvataan johonkin 

asetettuun tavoitetasoon nähden. Indikaattoreille ei ole mitään yksiselitteistä 

rakentamistapaa, vaan eri muuttajat painotetaan jollain arvolla tavoitetasoon nähden. 

Indeksit voivat sisältää paljon eri muuttujia, jopa satoja. Mitattavat asiat voivat myös 

vaihdella koetusta onnellisuudesta aina ympäristön tilaa kuvaaviin muuttujiin. 

(Hoffren & Lemmetyinen 2010.) 

Myös hyvinvoinnin vaihtoehtoiset mittaamisen tavat ovat herättäneet osassa 

ekonomisteja kritiikkiä. Esimerkiksi Pohjolan (2013) mukaan bruttokansantuote ei 

yliarvioi ihmisten hyvinvointia vaan pikemminkin aliarvioi sitä. Hyvinvointi 

muodostuu siitä, kuinka yhteiskunta käyttää varallisuuttaan. Koska kulutus on 

toimintaa jolla ihmiset tyydyttävät tarpeitaan, se on myös samalla keskeisin 
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hyvinvointia lisäävä tekijä. Bruttokansantuotteen kasvun myötä ihmisten tulot 

kasvavat, jolloin ihmiset kuluttavat enemmän. Tällöin ostovoima kasvaa ja 

hyvinvointi lisääntyy. Vapaa-aika on lisääntynyt työajan lyhentymisen jonka vuoksi 

ja tämä on myös lisännyt hyvinvointia. Elinajanodotteen pidentyminen kahdeksalla 

vuodella vuodesta 1975 vuoteen 2010 kertoo Pohjolan mukaan terveyden 

parantumisesta. Pohjolan mukaan esimerkiksi aidon kehityksen indikaattori (GPI) 

antaa täysin virheellisen kuvan hyvinvoinnista, siitä syystä, että se ei mittaa 

hyvinvointia. GPI yhdistää eri hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tekijät 

epäjohdonmukaisesti.  

3.2.1 Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (ISEW) 

Kestävän talouden mittari Index of sustainable economic welfare (ISEW) on vuonna 

1989 kehitetty mittaamaan kestävää taloudellista hyvinvointia. Se kuvaa 

kansantalouden arvonlisäystä laskemalla mukaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, 

sitä lisäävät ja vähentävät. Lähtökohtana mittarissa on tulonjaolla painotettu 

yksityinen kulutus, joka on korjattu rahamääräisesti arvotetuilla tekijöillä, joiden 

nähdään lisäävän tai vähentävän hyvinvointia. Tällöin laatu kuvaisi taloudellisen 

hyvinvoinnin tasoa.  

ISEW pyrkii huomioimaan kuluttajien hyvinvoinnin tasoon vaikuttavat tekijät 

rahamääräisenä. Yksityistä kulutusta painotetaan yhteiskunnan tulonjaon tasaisuutta 

kuvaavalla Gini-indeksillä. Taustalla on oletuksena, kuinka tulonjaon tasaisuus lisää 

yhteiskunnan hyvinvointia. Mitä tasaisempi tulonjako yhteiskunnassa sitä 

suuremman arvon se tuottaa kulutukselle. Kaikkia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

mittari ISEW ei kykene ottamaan huomioon, koska osa tekijöistä on vaikea arvottaa, 

esimerkiksi ihmissuhteisiin liittyvät muuttujat.  

ISEW:n antama kuva yhteiskunnan hyvinvoinnin tasosta poikkeaa usein 

merkittävästi BKT:n antamasta kuvasta. Esimerkiksi Suomessa 1970- ja 1980-

luvuilla talouskasvu on lisännyt ihmisten hyvinvointia merkittävästi, mutta 1980-

luvun puolivälin jälkeen talouskasvun positiiviset hyvinvointivaikutukset eivät ole 

enää lisänneet suomalaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnin kehitys on pysynyt melko 
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tasaisella tasolla 1990-luvulta saakka. 2000-luvulla hyvinvointi on hieman noussut 

mutta se on silti kovin kaukana BKT:n kasvunopeudesta.  

3.2.2 Aidon kehityksen indikaattori (GPI)  

Aidon kehityksen indikaattori (GPI) on kehitetty ISEW:n pohjalta ja se on esitelty 

ensimmäisen kerran vuonna 1995. GPI:llä pyritään kuvaamaan, sen nimensä 

mukaisesti, yhteiskunnassa tapahtunutta aitoa kehitystä. Sitä voidaan käyttää 

erityisesti pitkän aikavälin kehityksen kuvaamiseen. 

GPI:n laskentatapa on melko samanlainen kuin ISEW:n. Lähtökohtana on samaan 

tapaan kuin ISEW:ssä, tulonjaolla painotettu yksityinen kulutus, jota korjataan 

erilaisilla hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden taloudellisella arvolla. Taloudelliset 

arvot muodostuvat keinotekoisella hinnoittelumenetelmällä.  Tämä mahdollistaa 

erilaisten hyvinvointiin vaikuttavien muuttujien sisällyttäminen yhteen mittariin.  

GPI ottaa huomioon kuitenkin eri tekijöitä kuin ISEW ja eri tekijöiden painoarvo 

eroaa toisistaan. Indeksi pyrkii erottamaan taloudellisen toiminnan positiiviset 

vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Se 

myös pyrkii ottamaan huomioon ympäristövaikutuksien keston. Käytännössä 

GPI:issä lasketaan varsin laajoja aikasarjoja. GPI ottaa huomioon eri ympäristötekijät 

kattavasti ja huomio myös yhteiskunnalliset tekijät. Se ei kuitenkaan ota huomioon 

ihmisten subjektiivista hyvinvointia tai onnellisuutta kuvaavia tekijöitä. GPI kuvaa 

enemmänkin niitä tekijöitä ja edellytyksiä, joita yhteiskunta voi tarjota ihmisille 

mahdollisimman onnelliseen elämään.  

Suomen bruttokansantuotteen, aidon kehityksen indikaattorin ja kestävän kehityksen 

mittarin kehitys vuosina 1945-2009 on esitetty kuviossa 1. Kuten kuviosta 

huomataan, GPI ja ISEW poikkeavat huomattavasti BKT:n kuvaamasta hyvinvoinnin 

tasosta.  



16 

 

Kuvio 1. Suomen BKT:n, GPI:n ja ISEW:n kehitys. (Hoffren ym.  2010.) 

 

GPI:n kuva hyvinvoinnista poikkeaa ISEW:n tapaan merkittävistä BKT:n antamasta 

hyvinvoinnin tasosta. Koska GPI ottaa ympäristötekijät kattavammin huomioon ja 

niiden painoarvo on eri kuin ISEW:ssä, antaa GPI taloudellisesta hyvinvoinnin 

tasosta usein negatiivisemman kuvan. Suomessa 2000-luvulla GPI on painunut jopa 

1970-luvun tasolla ja kuvaajan muoto edelleen laskeva, joka on Suomen 

hyvinvoinnin tason kannalta huolestuttavaa. ISEW antaa hyvinvoinnista hieman 

positiivisemman kuvan, mutta sekin eroaa todella paljon bruttokansantuotteen 

kehityksestä. 

3.2.3 Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)  

Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI) on tunnetuin yhteiskunnan tilaa kuvaava 

indeksi joka ei ole arvotettu rahamääräisesti. Se on kehitetty erityisesti 

kehitysmaiden kehityksen tarkasteluun, koska näissä maissa taloudellinen tarkastelu 

ei ole mielekästä. Indeksin on kehittänyt YK:n kehitysohjelma ja se julkaistiin 

ensimmäisen kerran vuonna 1990. Joka vuosi eri maiden HDI:t julkaistaan Human 

Development raportissa. Indeksin taustalla on ajatuksena tuoda taloutta kuvaavan 

mittariston joukkoon indeksi joka painottaa enemmän inhimillisiä tekijöitä. Talouden 

sijaan indeksin keskipisteenä ovat koulutusta ja terveyttä koskevat tekijät.  
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Laskentatapa HDI:ssä perustuu ajatukseen kolmesta yhteiskunnan tilaa kuvaavasta 

ei-rahamääräisestä tekijästä. Hyvinvoinnin perustekijöinä voidaan pitää pitkää ja 

tervettä elämää, riittävää elintasoa ja tiedonsaantia. Näitä tekijöitä HDI:issä edustaa 

kolme eri muuttujaa: elinajanodote, saavutettu koulutustaso ja ostovoimakorjattu 

bruttokansantuote. Indeksin kehittäjinä on monia tunnettuja ekonomisteja ja sen 

kehitykseen on liittynyt paljon poliittista keskustelua. HDI:n soveltuvuutta 

kansanväliseen hyvinvointivertailuun kritisoidaan edelleen.  
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4 TULOT JA ONNELLISUUS 

 Tuoko raha onnea? 4.1

Richard Easterlin (kts. esimerkiksi Easterlin 1974, 1995) on tutkinut useissa 

artikkeleissaan tulojen vaikutusta onnellisuuteen. Hänen tutkimuksien mukaan 

onnellisuus ja tulot korreloivat positiivisesti yksilötasolla, mutta kaikille kohdistuva 

tulojen kasvu ei näytä lisäävän onnellisuutta ja hyvinvointia. Kyseistä tilannetta 

Easterlin kutsuu onnellisuuden paradoksiksi.  Hänen mukaansa bruttokansantuotteen 

kasvu ei lisää onnellisuutta ja hyvinvointia, koska materialistiset normit, joihin 

hyvinvoinnin mittarit perustuvat, kasvavat samassa suhteessa kuin väestön todelliset 

tulot. Uudesta, kohonneesta elintasosta tulee uusi normi, johon ihmiset vertaavat 

omaa taloudellista tilannettaan.  Easterlinin mukaan tiettyjen perustarpeiden 

tyydyttämisen jälkeen talouskasvulla ei ole enää vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja 

onnellisuuteen.  

Easterlin (1974) haluaa tutkimuksessaan selvittää tarkoittaako korkeammat tulot 

suurempaa onnellisuutta? Tutkimuksessa käytetty aineisto koski ihmisten 

subjektiivista onnellisuutta. Aineistoa tutkimuksessa on toisesta maailmansodasta 

lähtien ja vastaajia on niin kehittyneistä kuin myös vähemmän kehittyneistä maista. 

Aineistoa tutkimuksessa on kahdenlaista. Ensimmäisessä datassa ihmisiltä on kysytty 

yksinkertaisesti ” Yleisesti, kuinka onnellinen sanoisit olevasi – erittäin onnellinen, 

melko onnellinen tai ei kovin onnellinen.” Joskus kysymys on myös muotoiltu toisin: 

” Omin sanoin, mitä sana onnellisuus tarkoittaa sinulle? ”  

Toinen tutkimuksen aineistosta on Cantrillin (1965) keräämää. Kyseinen aineisto ei 

ole niin yksinkertaistettu kuin kyselytutkimuksen aineisto. Aineistossa ihmisiä 

pyydetään arvioimaan omia elämänsä toiveita ja haaveita asteikolla nollasta 

kymmeneen. Vastaaja pyydetään myös arvioimaan pelkoja ja huolia. Vastaajia 

pyydetään asettamaan oma sen hetkinen tilanteensa arviointiasteikolle jossa 0 kuvaa 

huonointa mahdollista elämää ja 10 kuvaa parasta mahdollista elämää. Aineisto 

sisältää 14 eri maata. Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka vastaajat arvioivat omaa 

elämäänsä menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Aineistossa jokainen vastaaja saa itse 

määritellä mikä tekee elämästä hyvää ja mikä huonoa.   
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Easterlin (1974) on jakanut tutkimuksensa kolmeen eri osioon: maan sisäisiin 

vertailuihin, maiden välisiin vertailuihin ja aikasarjavertailuihin. Ensin hän vertailee 

tuloksia eri tuloluokissa, samassa valtiossa ja tietyllä ajanhetkellä. Taulukossa 1 on 

esitetty väestön prosentuaalinen jakaantuminen onnellisuuden ja tulojen suhteen 

Yhdysvalloissa.  

Taulukko 1. Väestön prosentuaalinen jakautuminen onnellisuuden ja tulojen suhteen, USA, 

1970. (Easterlin 1974.) 

 

Tulot (1000) 

 

(1) 

erittäin onnellinen 

(2) 

melko onnellinen 

(3) 

ei kovin onnellinen 

Kaikki luokat 43 48 6 

15+ 56 37 4 

10-15 49 46 3 

7-10 47 46 5 

5-7 38 52 7 

3-5 33 54 7 

Alle 3 29 55 13 

Aineisto: AIPO Poll of December 1970 

N= 1517 

 

Tuloksista huomataan kuinka korkeammassa tuloluokassa erittäin onnellisten osuus 

on melkein kaksi kertaa suurempi kuin alemmissa tuloluokissa. Kun siirrytään 

alemmasta tuloluokasta korkeampaan, erittäin onnellisten osuus kasvaa tasaisesti. 

Näiden tuloksien mukaan onnellisuus ja tulotaso ovat positiivisesti yhteydessä 

toisiinsa. (Easterlin 1974.)  

Seuraavaksi Easterlin (1974) pyrkii selvittämään ovatko rikkaiden maiden 

kansalaiset onnellisempia kuin köyhien maiden ihmiset? Hän tutkii onnellisuuden 

keskiarvoja ja reaalista bruttokansantuotetta henkilöä kohden 14 eri maassa. 

Easterlinin käyttämässä aineistossa henkilökohtaisen onnellisuuden arviointiasteikko 

on 1-5. Varallisuuden ja onnellisuuden välinen yhteys tutkimuksesta löytyy, mutta se 

ei ole niin selkeä kuin maan sisäisessä vertailussa. Kun maan sisäisessä 

tutkimuksessa erot köyhien ja rikkaiden välillä olivat keskimäärin 2 pistettä, maiden 

välisessä vertailussa kymmenen maata neljästätoista ovat onnellisuusarviossa 1,1 

pisteen sisällä. Easterlinin mukaan onnellisuuserot maiden välillä ei ole niin selkeästi 
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selitettävissä tuloilla kuin maan sisäisessä vertailussa. Jos tuloksista havaitaan 

onnellisuuden ja tulojen positiivinen yhteys, se ei Easterlinin mukaan ainakaan ole 

vahva.  

Easterlin tutkii myös erilaisia aikasarjoja, joissa hän haluaa selvittää aiheuttaako 

tulojen kasvu onnellisuutta. Easterlinin käytössä oleva aineisto on suhteellisen 

lyhyeltä aikaväliltä, aineisto on kerätty Yhdysvalloista vuodesta 1946 vuoteen 1970. 

Tutkimuksessa käytetään onnellisuusluokitteluna vaihtoehtoja ” erittäin onnellinen”, 

”melko onnellinen”, ”ei kovin onnellinen”. Taulukossa 2 on saadut tutkimustulokset. 

Taulukko 2. Onnellisuuden prosentuaalinen jakautuminen, USA 1946 – 1970. (Easterlin 1974) 

 

Ajankohta 

  

(1) 

erittäin 

onnellinen 

(2) 

melko 

onnellinen 

(3) 

ei kovin onnellinen 

 

N 

Huhtikuu 1946 39 50 10 3151 

Joulukuu 1947 42 47 10 1434 

Elokuu 1948 43 43 11 1596 

Marraskuu1952 47 43 9 3003 

Syyskuu 1956 53 41 5 1979 

Syyskuu 1956 52 42 5 2207 

Maaliskuu 1957 53 43 3 1627 

Heinäkuu 1963 47 48 5 3668 

Lokakuu 1966 49 46 5 3531 

Joulukuu 1970 43 48 5 1517 

 

 

Tuloksista havaitaan kuinka vuodesta 1946 vuoteen 1957 erittäin onnellisten osuus 

kasvoi tasaisesti. Tämän jälkeen erittäin onnellisten osuus laskee, joka on nähtävissä 

vuoden 1963 tuloksissa. Jos aikajaksoa katsotaan kokonaisuutena, voidaan tuloksista 

havaita vaihteluita erittäin onnellisten osuudesta, mutta mitään suuria muutoksia 

aikajaksolla ei ole.  Easterlinin mukaan mitään suuria päätelmiä ei tutkimuksesta voi 

tehdä, koska aikajakso on niin lyhyt. Voidaan kuitenkin todeta, että tulojen ja 
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onnellisuuden välillä vallitsee yhteys, mutta se ei ole kovinkaan vahva. Tutkimuksen 

tulokset ovat siis melko samat kuin maiden välissä vertailussa.  

Easterlinin (1974) mukaan tärkein syy tutkimuksen tuloksille ovat suhteelliset tulot. 

Yksilön kokemaan hyötyyn ei vaikuta ainoastaan oma kulutuksen määrä vaan lisäksi 

myös se kuinka paljon muut kuluttavat. Mitä enemmän yksittäinen henkilö pystyy 

kuluttamaan maan sisäiseen keskiarvoon nähden, sitä onnellisempi hän on. Jos oma 

kulutus ei yllä maan keskiarvon tasolle vaan jää jopa sen alapuolelle, sitä 

onnettomampi ihminen on. Omaan onnellisuuteen vaikuttaa siis myös muiden 

ihmisten kulutuksen taso. Kaikille ihmisille kohdistuva tulojen kasvu ei lisää yksilön 

onnellisuutta vaan se pysyy muuttumattomana. Suhteellisten tulojen vuoksi ihmiset 

rikkaissa maissa eivät ole sen onnellisempia kuin köyhien maiden väestö.  

Easterlin on saanut tukea tutkimuksilleen. Esimerkiksi Oswald (1997) on tutkinut 

kuinka tulot vaikuttuvat onnellisuuteen. Erityisesti hän keskittyy talouskasvun 

vaikutukseen onnellisuuteen. Tutkimuksessaan hän käyttää kahta erilaista aineistoa: 

ensimmäisessä aineistossa on mitattu tyytyväisyyttä elämään, onnellisuutta ja 

työkykyä. Toiseen aineistoon on kerätty itsemurhien määrää. Oswald hyödynsi 

General Social Surveysin dataa vuosilta 1972-1990. Keskimäärin havaintoyksikköjä 

on joka vuosi 1500 henkilöä. Taulukossa 3 on esitetty eri vuosilta kerätyt vastaukset 

kysymykseen: ”Kaikki asiat huomioon ottaen, kuinka asiat ovat näinä päivinä – 

sanoisitko olevasi erittäin onnellinen, melko onnellinen vai ei kovin onnellinen.”  

Taulukko 3. Onnellisuuden prosentuaalinen jakautuminen Yhdysvalloissa vuosina 1972-1990. 

(Oswald 1997.) 

 

 

 

1972 1980 1990 

Erittäin onnellinen 30,3 
33,9 33,4 

Melko onnellinen 53,2 
52,7 57,6 

Ei kovin onnellinen 16,5 13,3 9,0 

 Havaintoarvot                            1606                             1462                            1361 
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Taulukosta nähdään, että suuria muutoksia erittäin onnellisten osuudessa ei tällä 

aikajaksolla havaita. Erittäin onnelliseksi itsensä kokee joka kolmas. Ainoastaan ei 

kovin onnellisten osuus on vähentynyt. Oswald kuitenkin tulkitsee, että alemman 

tason vastaajat ovat siirtyneet keskitasolle. Muutokset eivät näissäkään ryhmissä ole 

suuria, joten talouskasvu ei siis tämän tutkimuksen mukaan lisäisi hyvinvointia. 

(Oswald, 1997.) 

Yhtenä onnettomuuden mittana voidaan pitää erilaisia psyykkisiä ongelmia. Oswald 

(1997) tutki millainen on psyykkisten ongelmien ja tulojen välinen suhde.  Hän 

hyödynsi British Panel Studyn aineistoa, jossa on pyydetty ihmisiä vastaamaan 

kahteentoista eri kysymykseen, joiden perusteella arvioitiin henkilöiden psyykkistä 

tilaa. Tuloksista selvisi, että tuloilla ei ole suurta vaikutusta psyykkisiin ongelmiin. 

Esimerkiksi työttömyys vaikuttaa onnellisuuteen paljon enemmän kuin tulot. Tämän 

tutkimuksen mukaan työttömyyden pahin seuraus ei ole rahallinen ahdinko vaan 

psyykkiset ongelmat.  

Oswaldin (1997) mukaan ääriesimerkkinä onnettomuuden mittarina voidaan pitää 

itsemurhia. Vaikka jossain tutkimuksissa on esitetty, että itsemurhat eivät olisi 

rationaalisia, voidaan olettaa, että itsemurhat ovat seurausta äärimmäisestä 

onnettomuudesta ja pahoinvoinnista. Oswald tutkii itsemurhien määrien ja 

bruttokansantuotetta henkilöä kohden laskettua suhdetta. Hän käyttää 

tutkimuksessaan kahtatoista korkeinta Human Development Indeksin arvion saanutta 

maata ja itsemurhien määrää. Tutkimuksessa havaitaan positiivinen korrelaatio 

reaalitulojen ja itsemurhien välillä. Oswaldin mukaan rikkaiden itsemurhien määrä ei 

ole sen pienempi kuin köyhien. Erityinen riskiryhmä ovat töitä etsivät miehet ja 

pitkäaikaistyöttömät. 

Stevenson ja Wolfers (2008) kyseenalaistivat Easterlinin tutkimukset omassa 

artikkelissaan ”Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the 

Easterlin Paradox”.  Heidän mukaansa Easterlinin käyttämät aineistot eivät anna 

uskottavia tuloksia.  Omassa tutkimuksessaan he arvioivat tulojen suhdetta ihmisten 

ilmoittamaan senhetkiseen onnellisuuteen. Kyselyillä pyrittiin mittaamaan ihmisten 

tyytyväisyyttä tai onnellisuutta elämään esimerkiksi kysymällä: ”Kaikki asiat 

huomioiden, sanoisitko olevasi: erittäin onnellinen, melko onnellinen, ei kovin 
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onnellinen, ei ollenkaan onnellinen?” ja ”Kun kaikki asiat otetaan huomioon, kuinka 

tyytyväinen olet elämään kokonaisuutena tällä hetkellä?” Kyselyssä on käytetty 

tikapuutekniikkaa, jossa vastaaja itse valitsee omaan elämään sopivan portaan eli 

vaihtoehdoista, jokainen porras kuvaa parempaa elämää. Aineiston keräämistapa on 

siis sama kuin Cantrilin (1965) aineistossa.  

Jos verrataan Stevensonin ja Wolfersin tutkimusta Easterlinin tutkimukseen, suurin 

muutos on tulojen logaritmointi. Easterlin (1995) käyttää tutkimuksessaan 

absoluuttisia tuloja, jolloin muuttujien välinen yhteys näkyy kuvaajassa kaarevana. 

Tällöin kuvaajasta löydetään myös kylläisyyspiste (satiation point), jolloin tulojen 

lisäys ei enää lisää onnellisuutta ja kuvaaja alkaa laskea. Stevensonin ja Wolfersin 

(2008) mukaan luonnollisempi lähtökohta on tutkia tuloja logaritmoituna funktiona. 

Stevenson ja Wolfers tutkivat tulojen ja onnellisuuden välistä suhdetta samalla tavoin 

kuin Easterlin: maan sisäisessä vertailussa, maiden välisessä vertailussa ja 

aikasarjavertailussa.   

Stevenson ja Wolfers käyttävät laajempaa aineistoa kuin Easterlinin. Heillä on 

käytössään aineistoa niin 132 eri maista kuin myös maan sisäisistä mittauksista. 

Onnellisuusmitan he ovat muuttaneet ordered probit muotoon regression avulla. 

Heidän mukaansa prosentuaalinen muutos tuloissa lisää lähes saman verran 

onnellisuutta eri tuloluokasta riippumatta. He eivät ole löytäneet tutkimuksessaan 

niin sanottua kylläisyyspistettä, jonka jälkeen korkeamman tulotason omaavien 

onnellisuus ei enää noususi tulotason kasvun myötä. Tämän näkemyksen mukaan 

absoluuttisella tulotasolla nähdään olevan paljon suurempi merkitys onnellisuuteen 

kuin suhteellisella tulotasolla.  

Stevensonin ja Wolfersin tutkimus antaa täysin erilaisen kuvan onnellisuuden ja 

tulojen välisestä suhteesta kuin Easterlinin tutkimus. Stevensonin ja Wolfersin 

mukaan esimerkiksi maiden välisessä tarkastelussa tulojen merkitys onnellisuuteen 

on suurempi kuin maan sisäisessä tarkastelussa. Suhteellisten tulojen mukaan tulojen 

vaikutus onnellisuuteen tulisi olla vahvempi maan sisäisessä vertailussa.  

Havainnollistetaan Stevensonin ja Wolfersin tutkimuksen tuloksia kuviossa 2. Maan 

sisäisessä vertailussa he ovat käyttäneet General Social Surveyn dataa vuosilta 1972-
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2006. Onnellisuudenmittana käytetään Ordered Probit indeksiä ja tuloja selittää 

perheiden vuositulot. Onnellisuutta aineistossa on mitattu kysymyksellä: ” Kaikki 

asiat huomioon ottaen, kuinka asiat ovat tänä päivänä, sanoisitko että olet erittäin 

onnellinen, melko onnellinen vai ei ollenkaan onnellinen.” Tutkimuksen tulokset 

ovat tilastollisesti merkitseviä ja kuten kuviosta voidaan havaita lineaarinen yhteys 

onnellisuusindeksin ja perheen logaritmoitujen tulojen välillä on selkeä.  

 

 

Kuvio 2. Arvio onnellisuudesta ja perhetulojen välisestä suhteesta, General Social Survey, USA, 

1972-2006. (Stevenson & Wolfers 2008.) 

Easterlinin, McVeyn, Switekin, Sawangfain ja Zweigin (2010) mukaan tulokset 

Stevensonin ja Wolfersin tutkimuksessa ovat seurausta joko laskennallisesta 

virheestä tai sekaannuksesta lyhyen ja pitkänaikavälin kesken. Positiivinen yhteys 

tulojen ja onnellisuuden välillä löydetään lyhyellä aikavälillä, mutta tätä ei tulisi 

sekoittaa pitkän aikavälin suhteeseen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, yli 

kymmenen vuotta, onnellisuuden ja tulojen välillä ei enää löydetä yhteyttä. Tosin 
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pian tämän Easterlinin julkaisun jälkeen Wolfers (2010) kyseenalaisti Easterlinin 

tutkimuksen tulokset.  

 Suhteelliset ja absoluuttiset tulot 4.2

Frey ja Stutzer (2002a) ottavat esille useitakin syitä siihen, miksi korkeammat tulot 

eivät lisää ihmisten onnellisuutta. Yhdeksi tärkeimmistä he mainitsevat sen, kuinka 

ihmiset vertailevat omia tulojaan muiden ihmisten tuloihin. Tällöin onnellisuutta 

lisääväksi tekijäksi ei nousekaan ihmisen absoluuttiset tulot vaan se, kuinka ihminen 

sijoittuu muihin ihmisiin verrattuna, eli suhteelliset tulot.  

Harvardin terveydenhuollon opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin 

opiskelijoiden suhtautumista absoluuttisiin ja suhteellisiin tuloihin. Opiskelijoiden 

tuli valita kahden eri ”maailman” väliltä. Ensimmäisessä maailmassa he itse 

tienaisivat 50 000 dollaria ja muut puolet tästä. Toisessa he itse tienaisivat 100 000 

dollaria, ja muut kaksinkertaisen määrän. Suurin osa opiskelijoista valitsi 

maailmoista ensimmäisen. He olisivat onnellisempia köyhempinä, jos heidän 

suhteellinen asemansa muihin verrattuna parantuisi. (Layard 2003b.) 

Layardin (2003b) mukaan tulos selittyy osittain ihmisten kilpailuhenkisyydellä. 

Nykyinen jatkuva kilpailuhenkisyys voidaan nähdä myös olevan yksi onnettomuuden 

selittäjä. Kun onnellisuuteen ei vaikuta ainoastaan yksilön oma henkilökohtainen 

onnellisuuskokemus, ei enää haluta olla samalla tasolla muiden kanssa, vaan 

halutaan olla myös hieman parempia kuin toiset. Kilpailuhenkisyys voi siis myös 

selittää sen, miksi rikkaat kokevat olevansa onnellisempia kuin muu väestö. Koska 

rikkaat ovat kaikin puolin muita varakkaampia, he ovat samalla myös kaikkia muita 

aina hieman parempia ja edelläkävijöitä, ja tätä kautta muita onnellisempia. 

Layard (2003b) ottaa esille, kuinka rikastuminen onnellisuuden tavoittelussa voikin 

itse asiassa kääntyä ihmistä itseään vastaan.  Ihmiset pyrkivät aktiivisesti etsimään 

onnellisuutta, joka useimmiten on lyhytkestoista. Esimerkiksi jatkuva tietotekniikan 

kehittyminen ajaa lopulta ihmiset tilanteeseen, jossa aiemmin onnellisuutta lisäävät 

tekijät menettävät alkuperäisen merkityksensä ja näin ollen eivät enää lisää 

onnellisuutta. Uudet innovaatiot myös lisäävät elämisen normeja jatkuvasti. Tämän 
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vuoksi ihmiset yrittävät etsiä onnellisuutta tai onnellisuuskokemuksia, mutta eivät 

saavuta pitkäaikaista onnellisuutta.  

 Teoria pyrkimysten tasojen vaikutuksesta onnellisuuteen 4.3

Frey ja Stutzer (2002a: 78–79) ottavat esille kuinka ihmiset eivät vertaile itseään 

jatkuvasti ainoastaan muihin ihmisiin vaan myös omaan menneisyyteen ja omiin 

odotuksiin tulevaisuudesta.  Esimerkiksi tulojen kasvu lisää ihmisen onnellisuutta, 

mutta ajan kuluessa sopeudumme uuteen tulotasoon ja emme olekaan enää 

onnellisempia kuin ennen tulojen lisäystä. Tämän hedonisen sopeutumisen prosessin 

vuoksi ihmisten pyrkivät tavoittelemaan aina vain enemmän ja parempaa. Frey ja 

Stutzer (2002a: 78–79) esittävät neljä tärkeintä seurausta, jotka on huomattu 

onnellisuustutkimuksissa: 

1) Ihmiset sopeutuvat lähes mihin tahansa, olivatpa olosuhteet tai tilanteet kuinka 

huonoja tai hyviä.  

2) Haluja ei voi täysin tyydyttää. Mitä enemmän ihminen saa, sitä enemmän hän 

haluaa. Kasvavat pyrkimysten tasot eivät myöskään rajoitu ainoastaan 

aineellisiin tekijöihin. Samalla tavoin vertailemme itseämme toisiin myös 

aineettomissa onnellisuuden tekijöissä, kuten uralla menestymiseen.   

3) Korkeampien tulojen avulla lisääntyneet mahdollisuudet eivät aina lisää 

onnellisuutta. Lisääntyneet mahdollisuudet voivat saada aikaan suurempia 

toiveita ja pyrkimyksiä, näin alentaen ihmisen subjektiivista hyvinvointia. 

Voidaan ajatella, että onnellisia ei olla ennen kuin on saavutettu jokin tietty 

päämäärä. Tämän vuoksi ihmiset jotka ovat jääneet, ”tyytyneet”, johonkin 

tiettyyn elämäntilanteeseen, eivät välttämättä ole onnettomampia kuin ne, joilla 

on paljon vaihtoehtoja.  

4) Suurin osa ihmisistä kokee olevansa tällä hetkellä onnellisempia kuin aiemmin, 

mutta odottavat olevansa vielä onnellisemmassa tilanteessa tulevaisuudessa. 

Tämä voidaan selittää muuttuvien pyrkimysten tasojen avulla. 
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Tulojen muuttumisen vaikutus pyrkimysten tasoihin (aspiration levels) on esitetty 

kuviossa 3. Alkutilanteessa ihminen on jollain pyrkimysten tasolla A1, jolla 

tulotasolla Y1 saavutetaan onnellisuus H1. Kasvaneet tulot tasolta Y1 tasolle Y2 

nostaa onnellisuuden tasolta H1 tasolle H2. Jos tulot kasvavat vielä enemmän, 

esimerkiksi tasolle Y3, onnellisuus nousee tasolle H3. Pyrkimysten tason kuvaajalla 

A1 on yleisten oletusten mukaisesti vähenevät tulon rajahyödyt. Henkilö pysyy 

käyrällä tietyn ajan, mikä tukee oletusta tulojen positiivisesta vaikutuksesta 

onnellisuuteen. (Frey & Stutzer 2002a: 78–79.)  

 

Kuvio 3: Pyrkimysten tasojen vaikutus onnellisuuteen (Frey & Stutzer 2002a:79). 

Ajan mittaan korkeampaan tuloluokkaan sopeudutaan. Tämän vuoksi käyrä A1 

siirtyy tasolle Am. Tällöin tulojen nousu tasolta Y1 tasolle Y2 ei enää lisää 

onnellisuutta. Jos tulojen kasvu lisää pyrkimyksiä ja toiveita vielä enemmän, 

siirrytään edelleen alaspäin käyrälle Ah. Tällä tasolla henkilön toiveet ja tavoitteet 

ovat jo niin korkealla, että tulotasolla Y2 saavutettu onnellisuus on alhaisempi kuin 

tulotasolla Y1 saavutettu onnellisuus. (Frey & Stutzer 2002a: 78–79.) 
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Frey ja Stutzer (2002a: 80–81) esittävät, kuinka tulojen kasvaminen ja pyrkimysten 

tasot liittyvät selkeästi toisiinsa. Käytännössä onnellisuuden lisääntyminen pisteestä a 

pisteen b kautta pisteeseen c ei pyrkimysten käyrällä A1 toteudu. Kasvavista tuloista 

seuraa pyrkimysten käyrän siirtyminen alas oikealle. Mutta esimerkiksi pisteiden a, e 

ja f järjestys toteutuu. Toisin sanoen tulojen kasvaessa onnellisuus lisääntyy 

vähemmän kuin lähtötason A1 perusteella olisi voinut olettaa. Tämän teorian mukaan 

onnellisuus määräytyy sen mukaan, mikä on tavoitteen ja saavutuksen välinen erotus. 



29 

5 ONNELLISUUS SUOMESSA 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVA:n tekemä tutkimus Onnellisuuden vaikea 

yhtälö käsittelee suomalaisten kokemaa onnellisuutta vuosina 2004–2005. 

Tutkimuksessa selvitettiin kuinka onnellisia suomalaiset ovat ja mikä tekee 

suomalaiset onnelliseksi. Kyselyyn vastanneiden tuli arvioida kuusiportaisella 

asteikoilla (erittäin tärkeä - ei lainkaan tärkeä) neljäätoista eri onnellisuuden tekijää. 

Onnellisuuden tärkeimmäksi tekijäksi koettiin perhe ja läheiset ihmissuhteet. Lähes 

yhtä tärkeäksi koettiin terveys ja rakastetuksi tulemisen tunne. Tutkimuksessa 

taloudellisia tekijöitä, kuten tuloja, varakkuutta ja korkeaa elintasoa ei koettu kovin 

tärkeiksi. Kyseisen tutkimuksen mukaan ainakaan suomalaisten onnellisuus ei ole 

riippuvainen tulotasosta. Rahalla ei koeta olevan kovin suurta merkitystä. (Torvi & 

Kiljunen 2005: 58–59.) 

Uusi EVA:n teettämä tutkimus suomalaisten onnellisuudesta julkaistiin vuonna 2016 

ja tulokset ovat melko samat kuin vuonna 2004. 80 % suomalaisista kokee elämänsä 

vähintään melko onnelliseksi. Ainakaan tämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi 

nykyisellä talouskriisillä ei ole ollut vaikutusta suomalaisten onnellisuuteen. Tästä 

kertoo se, kuinka vuonna 2004 suomen talous kasvoi noin neljän prosentin 

kasvuvauhtia, mutta silti erot ovat pienet, kun verrataan vuoden 2004 ja 2016 välisiä 

tuloksia. Myös erot onnellisuudessa eri väestöryhmien välillä jäävät kovin pieniksi, 

joten Suomi on melko tasa-arvoinen maa onnellisuuden osalta. (Haavisto 2016.)  

Samankaltaiset havainnot voidaan tehdä myös Ruut Veenhovenin ylläpitämästä 

World Database of happiness-mittauksista. Suomalaisten keskimääräinen onnellisuus 

vuodelta 1990 vuoteen 2015 on esitetty kuviossa 4. Aineistossa onnellisuutta on 

mitattu seuraavalla kysymyksellä: ” Ottaen kaikki asiat huomioon, kuinka onnellinen 

koette olevanne asteikolla. 1) erittäin onneton - 10) erittäin onnellinen”. 

Arviointiasteikkona käytetään kymmenen portaista arviointia, jossa vastaaja voi 

vastata jotain väliltä 1-10. Keskiarvo mittauksessa on 7,91 pistettä. Mittauksessa on 

tutkittu 154 eri maata ja vuonna 2015 Suomi sijoittuu onnellisuudessa sijalle 5.  
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Kuvio 4. Keskimääräinen onnellisuus Suomessa vuosina 1990–2020 (R. Veenhoven, Happiness in 

Finland (FI), World Database of Happiness) 

 

Kuviosta 4 voidaan nähdä kuinka vuoden 1990 jälkeen onnellisuus on kasvanut 

vuoteen 1995 mennessä jopa yhdellä pisteellä. Vuoden 1995 jälkeen onnellisuus on 

pysynyt melko muuttumattomana, pieniä heilahteluita ylöspäin tai alaspäin voidaan 

havaita, mutta mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Mielenkiintoista on se, 

kuinka myöskään tämän aineiston mukaan talouskriisi tai vuoden 1990-lama eivät 

ole vaikuttaneet suomalaisten onnellisuuteen.  

Jos emme koe, että tulot tekevät meidät erityisen onnelliseksi, miksi silti 

tavoittelemme aina vain parempaa tulotasoa, haluamme menestyä uralla ja haluamme 

ostaa uuden Audin. Hirvosen ja Mangelojan (2006: 91) mukaan ihmiset näyttävät 

aliarvioivan perheen, läheisten ystävyyssuhteiden ja vapaa-ajan merkitystä. 

Asetamme tulot, uralla menestyksen ja kulutuksesta saatavan hyödyn tärkeämmäksi. 

Ihmisten tekemät päätökset näyttävät perustuvan vääristyneisiin käsityksiin 

todellisuudesta ja siihen mistä tulevaisuudessa saadaan suurin hyöty. 
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Layard (2005: 233) muistuttaa siitä, kuinka kansalaisten terveys vaikuttaa siihen 

kuinka onnellisia he kokevat olevansa. Onnettomuuden tunnetta voidaan tehokkaasti 

torjua panostamalla kansalaisten fyysiseen ja erityisesti henkiseen hyvinvointiin. 

Henkinen hyvinvointi on olennainen osa ihmisen kykyä elää tyydyttävää elämää ja 

sillä on suuri vaikutus elämän eri osa-alueisiin kuten työkykyyn, ihmissuhteisiin ja 

kykyyn toimia itsenäisesti. Mielenterveysongelmien on nähty aiheuttavan 

onnettomuutta enemmän kuin fyysiset sairaudet. Fyysiset sairaudet taas aiheuttavat 

onnettomuutta enemmän kuin tulot tai työttömyys. (Layard, Chisholm, Patel & 

Saxena 2013.)  

Jos esimerkiksi suomalaisten onnellisuutta tutkittaisiin masennuslääkkeiden käytön 

lisääntymisellä, ovat tulokset melko huolestuttavia. Ajanjaksolla 1990–2004 

masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt seitsenkertaiseksi. Vuonna 2004 Kela 

maksoi korvauksia 316 352 suomalaiselle masennuslääkkeiden käytöstä. Vuonna 

2013 korvauksia maksettiin 428 200 suomalaiselle. Vuonna 2014 Kela maksoi 

korvauksia masennuslääkkeiden käytöstä jopa 508 550 suomalaiselle. Jos tähän 

lisätään vielä psykoosi- ja neuroosilääkkeet ja unilääkkeet, jotka yleisesti ovat myös 

lääkehoitoa mielenterveysongelmiin, nousee korvauksia saaneet jo yli miljoonaan 

suomalaiseen. Osaltaan syynä voidaan nähdä olevan nykyinen medikalisaatio, jonka 

vuoksi lievimpiäkin masennuksen oireita hoidetaan lääkityksellä, mutta tästä 

huolimatta tulokset ovat huolestuttavia. (Hirvonen & Mangeloja 2006: 65, Suomen 

lääketilasto 2013, Suomen lääketilasto 2014.) 

Esimerkkejä mielenterveydenongelmista löytyy myös läheltä opiskelijoiden arkea. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, YTHS:n, mukaan mielenterveyshäiriöt ovat 

opiskelijoiden merkittävin terveysongelma. Vuonna 2012 julkaiseman 

terveystutkimuksen mukaan masennus ja ahdistuneisuushäiriön diagnoosin saaneiden 

osuus on kasvanut viisikymmentä prosenttia vuodesta 2000 alkaen. Uusin 

terveystutkimus on tällä hetkellä meneillään. YTHSn tavoitteena onkin uudistaa 

mielenterveyspalveluja paremmilla hoitoon pääsy mahdollisuuksilla. Tutkimuksessa 

tehdyn mielenterveysseulan mukaan kolmekymmentä prosenttia opiskelijoista koki 

runsaasti stressiä. Henkisiä voimavaroja tuottaviksi asioiksi opiskelijat kokivat 

ihmissuhteet, seksuaalisuuden ja mielialan. (Kunttu & Pesonen 2012.) 
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Tarkastellaan seuraavaksi Suomessa tehtyjen itsemurhien määrää. Tilastokeskuksen 

(2016) mukaan 731 ihmistä teki itsemurhan vuonna 2015. Tämä oli melkein 60 

henkilöä vähemmän kuin vuonna 2014. Viidentoista vuoden aikana itsemurhien 

määrä on laskenut melkein 40 prosenttia. Itsemurhien määrä on ollut vuonna 1990 

suurimmillaan, tällöin suomessa tehtiin lähes 1 500 itsemurhaa. Miehet päätyvät 

tekemään itsemurhan naisia useammin. Jos suomen tilastoja verrataan Eurooppaan, 

ovat suomen luvut huolestuttavia. Esimerkiksi nuorien itsemurhakuolleisuus oli 

Suomea korkeampi ainoastaan Liettuassa.  

Mielenterveysongelmat voidaan nähdä yhtenä suurimpina syinä onnettomuudelle, 

mutta valitettavasti yhä useammin ihmisten henkiseen hyvinvointiin panostaminen 

jää yhteiskunnan poliittisten päätöksien ulkopuolelle. Noin 10 prosenttia koko 

maailman väestöstä kärsii masennuksesta tai ahdistuksesta. Mielenterveysongelmat 

ovat samalla myös yksi suurimpia työkyvyttömyyden aiheuttajia ja näin ollen 

aiheuttavat valtavia taloudellisia kustannuksia. Hoitomuotoja 

mielenterveysongelmiin on olemassa, mutta jopa kehittyneissä maissa vain 

kolmasosa hoitoa tarvitsevista saavat apua ongelmiinsa.  (Layard, Chisholm, Patel & 

Saxena 2013.)  
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6 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 Aineisto ja muuttujat  6.1

Tässä tutkielmassa tulojen ja onnellisuuden välistä yhteyttä tarkastellaan Oulun 

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966- 

aineiston avulla. Aineisto koostuu Lapin ja Oulun läänissä vuonna 1966 syntyneistä 

henkilöistä. Kohortin jäseniä on tutkittu heidän äitiensä raskausajasta alkaen ja heistä 

on kerätty eri terveys ja taloudellisia tietoja eri vuosina. Tutkimukseen osallistuvia 

seurataan 10-15 vuoden välein, koko heidän elämänsä ajan. Aineisto on kerätty 

kyselylomakkeiden ja eri kliinisten tutkimuksien avulla. Viimeisin koko kohorttia 

koskeva tutkimus on tehty vuonna 2012, kohortin jäsenien ollessa 46-vuotiaita, 

tällöin mukana oli myös ensimmäistä kertaa jäsenien taloutta ja työkykyä kuvaava 

kysely. Vuonna 2012 kohdepopulaationa oli 10 321 henkilöä. (Oulun yliopisto, 

2012.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään viimeisintä vuosina 2012-2014 toteutettua seurantaa. 

Seurannan alussa kohortin jäsenille lähetettiin työkykyindeksiä kuvaava kysely, jossa 

pyrittiin selvittämään jäsenien voimavaroja ja työelämää. Jäsenistä 6774 vastasi 

kyselyyn. Tutkimuksessa käytetään muuttujina talouden vuosituloja ja viittä erilaista 

hyvinvointiin ja koettuun terveyteen liittyvää kysymystä. Näiden lisäksi 

tutkimukseen otetaan mukaan demografiset tekijät. (Oulun yliopisto, 2012.) 

Tuloja kuvaavana muuttujana käytetään kohortin jäsenien vuoden 2012 tuloja. 

Jäsenien vuositulot ovat saatu suoraan veroviranomaiselta. Regressioanalyysia varten 

vuositulot ovat rajattu niin, ettei alle 5000 euron vuosituloja ja yli 75 000 euron 

vuosituloja oteta mukaan tarkasteluun. Tällöin tulojen keskiarvo on 31 990 ja 

mediaani 30 089 Tuloista on myös muodostettu uusi muuttuja, jolloin tuloista on 

otettu luonnollinen logaritmi. Tällöin regressioanalyysin tuloksien tarkastelu on 

mielekkäämpää. Lisäksi tuloista on muodostettu summittaisesti eri tuloluokat. 

Kohortin jäsenien työkykyä pyrittiin arvioimaan muun muassa seuraavalla 

kysymyksellä: ”Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä 

toimistasi? 0) En koskaan, 1) Melko harvoin, 2) Silloin tällöin, 3) Melko usein, 4) 
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Usein” Tällä muuttujalla tutkimuksessa arvioidaan jäsenien onnellisuutta ja 

luokittelua käytetään tällaisenaan. Regressioanalyysia varten muodostettiin uusi 

muuttuja, kyselylomakkeessa olevasta kysymyksestä muodostettiin kaksi eri 

luokkaa: muuttuja saa arvon 1, jos jäsen on vastannut ”4) usein”, vastaukset 0-3 

saavat arvon 0. Vastaajista 2804 henkilöä on vastannut ”4) usein”.  

Kyselyssä jäseniä on pyydetty arvioimaan omaa työkykyä seuraavalla 

arviointiasteikolla: ”Oletetaan että työkykysi on saanut parhaimmillaan 10 pistettä. 

Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi? (0 tarkoittaa, ettet nykyisin pysty 

lainkaan työhön)” Tutkimusta varten kysymyksestä muodostettiin muuttuja joka saa 

arvon 1, jos henkilö on antanut työkyvylleen arvon 8-10. Muuttuja saa arvon 0, jos 

henkilö on arvioinut työkykynsä 0-7 välille.  

Jäsenien terveydentilaa kuvataan kyselyssä seuraavalla kysymyksellä: ” Kuinka 

monta kokonaista päivää olet ollut poissa työstä terveydentilasi vuoksi (sairauden tai 

terveyden tai tutkiminen) viimeisen vuoden (12kk) aikana? 5) en lainkaan 4) 

korkeintaan 9 päivää 3) 10-24 päivää 2) 25-99 päivää 1) 100-365 päivää” 

Kysymyksestä on regressioanalyysia varten muodostettu uusi muuttuja joka saa 

arvon 1 jos henkilö on vastannut 5-4.  Muuttuja saa arvon 0 jos henkilö on vastannut 

3-1.  

Henkistä hyvinvointia pyritään selvittämään seuraavalla kysymyksellä: ” Millaiseksi 

arvioit nykyisen työkykysi työsi henkisten vaatimusten kannalta? (Jos et ole tällä 

hetkellä työssä, millainen tilanteesi on työllistymisen kannalta) 5) erittäin hyvä 4) 

melko hyvä 3) kohtalainen 2) melko huono 1) erittäin huono ” Regressioanalyysiä 

varten on muodostettu binäärinen muuttuja joka saa arvon 1 jos kohortin jäsen on 

vastannut ”5) erittäin hyvä”. Muuttuja saa arvon 0 jos jäsen on vastannut 4-1.  

Jäsenien suhtautumista tulevaisuuteen on kyselyssä selvitetty kysymyksellä: ” Oletko 

viime aikoina tuntenut itsesi toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen? 4) jatkuvasti 3) 

melko usein 2) silloin tällöin 1) melko harvoin 0) en koskaan” Kysymyksestä on 

muodostettu muuttuja joka saa arvon 1 jos jäsen on vastannut ” 4) jatkuvasti – 3) 

melko usein”. Jos jäsen on vastannut 2-0, saa muuttuja arvon 0.  
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Tutkimukseen otetaan myös mukaan demografisia tekijöitä kuvaavat muuttujat. 

Yrittäjyyttä kuvaa binäärinen muuttuja, joka saa arvon 1 jos henkilö on yrittäjä ja 

arvon 0 jos henkilö ei ole yrittäjä. Sukupuolta kuvaava muuttuja saa arvon 1 jos 

henkilö on nainen ja arvon 0 jos henkilö on mies. Siviilisäätyä kuvaava muuttuja saa 

arvon 1 jos vastaaja on naimissa ja arvon 0 jos vastaaja on naimaton. 

 Tutkimusmenetelmät 6.2

Tutkimusmenetelmänä käytetään tilastollisen analyysin menetelmiä. Menetelminä 

toimivat lineaarinen ja logistinen todennäköisyysmalli. Regressioanalyysissa on 

tarkoituksena selvittää kuinka tulot vaikuttavat onnellisuuteen. Tässä tutkimuksessa 

selitettävä muuttuja on binäärinen. Regressioanalyysin tuloksia tulkitaan 

regressiokertoimen etumerkin, merkitsevyyden eli p-arvon ja selitysasteen avulla. 

Tutkimuksen tuloksia havainnollistetaan eri kuvioilla ja taulukoilla. Tämän lisäksi 

tutkitaan onnellisten osuutta eri tuloluokissa.  

Kun onnellisuutta tarkastellaan empiirisesti, tulee ottaa huomioon kaikki ne tekijät 

jotka vaikuttavat koettuun hyvinvointiin. Aineiston saatavuuden mukaan tulisi 

analyysiin lisätä ne muuttujat jotka parhaiten tukevat havaittavaa ilmiötä, tässä 

tapauksessa onnellisuutta sekä tuloja. Kontrollimuuttujien tulisi korreloida sekä 

onnellisuuden että tulojen kanssa. Tämän vuoksi malliin tullaan lisäämään eri 

demografiset ja sosiaaliset muuttujat.  

Empiirisessä tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon selitettävän ja selittävien 

muuttujien kausaalisuus. Syy seuraussuhde ei etene välttämättä onnellisuudesta 

selittäviin muuttujiin vaan vaikutus voi olla päinvastainen. Esimerkiksi avioliitto ei 

itsessään välttämättä lisää kenen onnellisuutta vaan ne jotka kokevat olevansa 

onnellisia menevät avioituvat useammin. Tätä ilmiötä kutsutaan valikointi 

vaikutukseksi (selection effect), tällöin onnellisuudella ja sitä selittävällä tekijällä on 

päinvastainen vaikutus. Näiden muuttujien tarkastelusta on paljon tutkimustietoa, 

joten joidenkin tekijöiden suunnasta voidaan olla melko varmoja. Esimerkiksi 

avioliiton valikointivaikutus ei ole kovinkaan vahvaa, joten avioliitolla on positiivisia 

vaikutuksia onnellisuuteen. (Frey ja Stutzer 2002a: 49-68.)  
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Lineaarisessa regressioanalyysissä tarkoituksena on selvittää yhden tai useamman 

selittävän muuttujan suhdetta selitettävään muuttujaan. Lineaarinen malli voidaan 

esittää seuraavasti:  

𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1𝑖 + 𝐵2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝐵𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖                                  (1) 

Sovelletaan yhtälöä kuvaamaan lineaarista todennäköisyysmallia, kun muuttuja 𝑌𝑖 on 

binäärinen.  Kun muuttuja 𝑌𝑖 on binäärinen, tällöin 𝐸 (𝑌 |𝑋1 , 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑘) = Pr (𝑌 =

1|𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑘), joten lineaarinen todennäköisyysmalli voidaan esittää seuraavasti, 

Pr(𝑌𝑖 = 1|𝑋1i, 𝑋2i, ⋯ , 𝑋𝑘𝑖) =  𝐵0 + 𝐵1𝑋1i + 𝐵2𝑋2i + ⋯ + 𝐵𝑘𝑋𝑘𝑖      (2) 

(Stock & Watson 2011.) 

Tässä tutkimuksessa lineaarisella todennäköisyysmallilla pyritään siis selvittämään, 

kuinka tulot vaikuttavat selitettävään muuttujaan eli onnellisuuteen. Malli tarkastelee 

muuttujien lineaarista riippuvuutta. Tässä tutkimuksessa lineaarinen regressioyhtälö 

voidaan esittää seuraavasti:  

Pr(𝑌𝑖 = 1|𝑋1; ) =  𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑜𝑔𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡121                                  (3) 

Kuten tämän tutkielman teoriaosuudesta huomattiin, tulojen vaikutus onnellisuuteen 

on kovin rajallinen. Voidaan siis olettaa, että myös tässä tutkimuksessa ja aineistossa 

on muuttujia tai tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä selitettävään että selittävään 

muuttujaan. Voimme siis todeta, että malli 3 ei ole välttämättä harhaton. Tämän 

vuoksi otetaan molemmissa regressioanalyysissä tarkasteluun mukaan myös 

demografiset tekijät ja neljä eri kontrollimuuttujaa. Tällöin todennäköisyysmalli 

voidaan esittää seuraavasti:  

Pr(𝑌𝑖 = 1|𝑋1i, 𝑋2i, ⋯ , 𝑋𝑘𝑖) =  𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑜𝑔𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡12 + 𝐵2𝑆𝑢𝑘𝑢𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 +

𝐵3𝐴𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 +  𝐵4𝑌𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎 + 𝐵5𝑇𝑒𝑟𝑣𝑒𝑦𝑠 + 𝐵6 𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖 +

𝐵7 𝑇𝑜𝑖𝑣𝑒𝑖𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 +

𝐵8𝑇𝑦𝑜𝑘𝑦𝑘𝑦                                                                                                     (4)          
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jossa vastemuuttujana 𝑌𝑖 on onnellisuus, joka on binäärinen muuttuja.  ja 𝐵1  on 

yhtälön vakiokerroin. 𝐿𝑜𝑔𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡12 kuvaa vuoden 2012 tuloja, joista on otettu 

luonnollinen logaritmi. 𝑆𝑢𝑘𝑢𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 muuttuja saa arvon 1 jos vastaaja on nainen ja 

arvon 0 jos vastaaja on mies. 𝐴𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 on binäärinen muuttuja, joka saa arvon 1 jos 

vastaaja on naimisissa. 𝑌𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎 saa arvon 1 jos vastaajan sosioekonominen asema 

on yrittäjyys. Muuttuja 𝑇𝑒𝑟𝑣𝑒𝑦𝑠 saa arvon 1 jos henkilö on vastannut terveyttä 

kuvaavaan kysymykseen 5-4. 𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖 saa arvon 1 jos vastaaja on arvioinut työkyvyn 

henkisten vaatimusten kannalta ”5) erittäin hyvä”. Muuttuja 𝑇𝑜𝑖𝑣𝑒𝑖𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 saa arvon 

1 vastaaja on tuntenut itsensä toivorikkaaksi tulevaisuuden suhteen ”4) jatkuvasti – 

3) melko usein”. 𝑇𝑦𝑜𝑘𝑦𝑘𝑦 muuttuja saa arvon 1 jos henkilö on arvioinut työkykynsä 

välille 8-10.   

Lineaarinen todennäköisyysmalli on hyvä lähtökohta tarkastelulle mutta usein 

logistinen todennäköisyysmalli on sopiva tilastollinen menetelmä muuttujien välisien 

riippuvuuksien tarkasteluun silloin kun vastemuuttuja on binäärinen. Yleisimmät 

epälineaariset todennäköisyysmallit ovat probit-ja logit mallit. Tässä tutkimuksessa 

käytetään log-mallia. Logistisessa analyysissä pyritään selittävillä muuttujilla 

selvittämään millä todennäköisyydellä yksilö on onnellinen. Tuloksista voidaan 

selvittää vaikuttavatko selittävät muuttujat tapahtuman todennäköisyyteen ja kuinka 

suuri tämä vaikutus on. Mallilla mitataan vastemuuttujan ja selittävien muuttujien 

välistä riippuvuutta. 

Logistinen todennäköisyysmalli binääriselle muuttujalle 𝑌𝑖 voidaan esittää yleisessä 

muodossa seuraavasti:  

Pr(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑘) =  𝐹(𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + ⋯ + 𝐵𝑘𝑋𝑘)      

=
1

1 + 𝑒−(𝐵0+𝐵1𝑋1+𝐵2𝑋2+⋯+𝐵𝑘𝑋𝑘)
                     (5) 

(Stock & Watson 2011.) 
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Tässä tutkimuksessa vastemuuttuja on binäärinen joka saa arvon 1 jos yksilö on 

onnellinen ja arvon 0 jos yksilö on onneton. Kuten lineaarisessa 

todennäköisyysmallissa myös logistisessa mallissa selittäviksi muuttujiksi otetaan 

tulojen lisäksi demografiset muuttujat ja neljä kontrollimuuttujaa. Malli voidaan 

esittää seuraavasti:  

Pr(𝑌 = 1|𝑋1i, 𝑋2i, ⋯ , 𝑋𝑘𝑖) =  𝐹 ( 𝐵0 + 𝐵1𝐿𝑜𝑔𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡12 + 𝐵2𝑆𝑢𝑘𝑢𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 +

𝐵3𝐴𝑣𝑖𝑜𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 + 𝐵4 𝑌𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎 + 𝐵5𝑇𝑒𝑟𝑣𝑒𝑦𝑠 + 𝐵6𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖 +

 𝐵7𝑇𝑜𝑖𝑣𝑒𝑖𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 + 𝐵8 𝑇𝑦𝑜𝑘𝑦𝑘𝑦)                                                (6)                                                                
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 Onnellisuus ja tulot Pohjois-Suomessa 7.1

Selvitetään ensin, onko käytettävissä olevasta aineistosta löydettävissä Easterlinin 

paradoksiksi kutsuttu tilanne sekä Stevensonin ja Wolfersin esittämät 

tutkimustulokset. Havainnollistetaan tulojen ja onnellisuuden välistä suhdetta 

kuvioiden avulla. Käytetään onnellisuutta kuvaavaa muuttujaa sellaisenaan ja otetaan 

mukaan tarkasteluun kaikkien jäsenien vuoden 2012 tulot.  

Tarkastellaan ensimmäiseksi, onko aineistosta löydettävissä Easterlinin esittämä 

onnellisuuden paradoksi. Paradoksin mukaan tietyn tulotason jälkeen tulojen kasvu 

ei enää pitäisi lisätä onnellisuutta. Onnellisuutta ja tulojen välistä suhdetta 

kuvaavasta kuvaajasta tulisi siis löytyä kylläisyyspiste. Kuviossa 5 havainnollistetaan 

onnellisuuden ja tulojen välistä suhdetta. Onnellisuus on kuviossa y-akselilla ja 

vuoden 2012 tulot (tulot12) löytyvät x-akselilta.  
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Kuvio 5. Onnellisuus ja tulot Pohjois-Suomessa 
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Kuviosta on nähtävillä, kuinka kohortin korkeamman tuloluokan jäsenet ovat 

vastanneet onnellisuutta kuvaavaan kysymykseen harvemmin 0-3 kuin alemman 

tuloluokan jäsenet. Kuvaajasta nähdään kuinka onnellisuus kasvaa tulotason 

noustessa, mutta noin 60 000 euron vuositulojen jälkeen kuvaaja alkaa loivasti 

laskemaan. Kuvaajasta löydetään siis kylläisyyspiste, jolloin kasvavat tulot eivät 

enää lisää onnellisuutta. Kuviossa on nähtävillä Easterlinin paradoksiksi kutsuttu 

tilanne: rikkaat ovat suhteellisesti onnellisempia kuin köyhät, mutta ainoastaan 

tiettyyn tulorajaan asti. Tulokset tukevat Easterlinin esittämiä teoreettisia 

näkökulmia.  

Toistetaan tutkimus samalla tavoin kuin yllä mutta muutetaan vuosituloja kuvaavaa 

muuttujaa ottamalla siitä luonnollinen logaritmi. Aivan kuten Stevenson ja Wolfers 

ovat esittäneet, tällöin myös kuvaajan muodon tulisi muuttua. Onnellisuuden ja 

logaritmoitujen tulojen välinen suhde on esitetty kuviossa 6.   

 

Kuvio 6. Onnellisuus ja logaritmoidut tulot 
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Kuviosta nähdään kuinka kuvaajasta ei enää löydetä kylläisyyspistettä, vaan tulot ja 

onnellisuus kasvavat samassa suhteessa toisiinsa. Kuviosta on nähtävillä tulojen ja 

onnellisuuden selvä lineaarinen yhteys. Tämän tarkastelun mukaan prosentuaalinen 

muutos kohortin jäsenien tuloissa lisää onnellisuutta saman verran tuloluokasta 

riippumatta; jos tulot esimerkiksi kasvavat kymmenen prosenttia, tulojen kasvu lisää 

onnellisuutta saman verran huolimatta siitä, kuuluuko jäsen korkeaan vai alempaan 

tuloluokkaan. Nämä havainnot ovat sopusoinnussa Stevenson ja Wolfersin esittämien 

tutkimustuloksien kanssa.  

Selvitetään seuraavaksi, voidaanko aineistosta löytää jokin tuloluokka jonka jälkeen 

tulojen kasvu ei enää lisää onnellisuutta. Tarkastellaan ensin, kuinka kohortin jäsenet 

sijoittuvat tuloluokissa. Aineistosta muodostettiin kuusi tuloluokkaa, joiden 

vaihteluväli kasvaa tulotason noustessa. Tulojen keskiarvo koko aineistossa on 

33 873 ja mediaani 29 981. 

Kuvio 7 havainnollistaa kohortin jäsenien vastauksia onnellisuutta kuvaavaan 

kysymykseen. Kuvion vaaka-akselilla on kuusi tuloluokkaa ja pystyakselilla on 

onnellisuutta kuvaavaan kysymykseen vastaajien määrät. Kysymyksen luokittelua 

käytetään sellaisenaan. Kysymyksestä voidaan päätellä, että ne jäsenet jotka kokevat 

olevansa onnellisia ovat vastanneet kysymykseen ”4) usein”, käytetään siis tätä 

vastausta, kun pyritään kuvaamaan onnellisten määrää. Onnellisuutta kuvaavaan 

kysymykseen on koko aineistossa vastannut 6672 jäsentä. Vastauksien mediaani on 

3.  
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Kuvio 7. Onnellisuus tuloluokittain Pohjois-Suomessa 

Kuviosta 7 nähdään, että onnellisten osuus on suurin tuloluokassa 15 000 – 29 999.  

Tuloluokan 30 000 – 44 999 jälkeen onnellisten osuus vähenee merkittävästi.  Tämän 

tarkastelun mukaan eniten onnellisia on keskituloisissa. 45 000 euron vuositulojen 

jälkeen onnellisten osuus vähenee tulotason noustessa. Yli 75 000 euron vuositulojen 

jälkeen onnellisten osuus on jopa alemmalla tasolla kuin alimmassa tuloluokassa. 

Tämän kuvion mukaan yli 3750 euron kuukausitulot eivät enää kasvata onnellisuutta. 

Kuvion tulokset ovat erittäin hämmentäviä. Tuloluokkien ja kohortin jäsenien 

sijoittumista näissä luokissa tulisi tarkastella tarkemmin, koska tuloluokan 30 000 – 

44 999 jälkeen onnellisten määrässä tapahtuu näin suuri muutos. 

Tutkitaan tuloja ja kohortin jäseniä tarkemmin. Selvitetään ensin, kuinka kohortin 

jäsenet jakautuvat kuuteen eri tuloluokkaan. Taulukosta 4 huomataan, kuinka suurin 

osa jäsenistä kuuluu toiseen ja kolmanteen tuloluokkaan. Nämä kaksi luokkaa 

sisältää yli 60 prosenttia koko kohortin jäsenien määrästä, tämä siis selittää myös sen 

miksi tuloluokan 30 000- 44 999 jälkeen onnellisten osuus laskee huomattavasti.  
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Taulukko 4. Kohortin jäsenien prosentuaalinen jakautuminen tuloluokissa. 

 

Tuloluokat Kohortin jäsenien  

määrä 

%-

osuus 

0-14 999 828   12 

15 000-29 999 2510 35 

30 000- 44 999 2126 30 

45000–59999 809 11 

60000–74999 591 8 

75000 299 4 

Kaikki 7163 100 

 

Kuvion 7 tulokset voivat siis johtua siitä, että suurin osa kohortin jäsenistä kuuluvat 

tuloluokkiin 15 000 – 29 999 ja 30 000- 44 999. Tämän vuoksi myös näissä 

tuloluokissa on enemmän vastaajia jotka ilmoittavat olevansa onnellisia.  Liian 

suorien johtopäätöksien tekeminen näiden tuloksien pohjalta ei ole kovin mielekästä. 

Tarkastelun antama kuva siitä minkä tuloluokan jälkeen onnellisuus ei enää kasva 

voidaan pitää suuntaa antavana mutta ei täysin uskottavana. 

 Lineaarisen todennäköisyysmallin tulokset 7.2

Tarkastellaan ensin muuttujia lineaarisella todennäköisyysmallilla. Lineaarisessa 

mallin antamien estimaattien kertoimia voidaan tulkita sellaisenaan. Vastemuuttujana 

käytetään onnellisuutta. Onnellisuus muuttuja saa arvon 1, jos jäsen on vastannut 

onnellisuutta kuvaavaan kysymykseen ”4) usein”, vastaukset 0-3 saavat arvon 0. 

Havaintoarvojen määrä mallissa on 6417 henkilöä, 3613 kohortin jäsentä on 

vastannut 0-3 ja 2804 henkilöä on vastannut 4. Lineaarisessa analyysissa 

onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä pyritään selittämään kuudella eri muuttujalla. 

Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 5. Kaikki mallit on estimoitu 

pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen.  

Ensimmäisessä mallissa selittävänä muuttujana on tulot. Muuttuja on rajattu siten, 

ettei yli 75000 ja alle 5000 euron vuosituloja oteta huomioon. Tämän lisäksi tuloista 
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on otettu luonnollinen logaritmi, tällöin kertoimen tulkinta on mielekkäämpää. 

Mallista huomataan, kuinka tuloilla on positiivinen vaikutus onnellisuuteen, mutta 

tämä vaikutus ei ole kovin suuri. Esimerkiksi kymmenen prosentin tulojen kasvu 

kasvattaa onnellisuuden todennäköisyyttä 0.1 × 0.111 = 0.0111 eli ainoastaan 

yhden prosentin. Lisätään malliin ne demografiset tekijät, joilla oletetaan olevan 

vaikutusta sekä selittävään että selitettävään muuttujaan. 

Taulukko 5. Lineaarisen todennäköisyysmallin tulokset onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

Pohjois-Suomessa 

 

Selittäjät 

Selitettävä muuttuja  

(1) 

Onnellisuus 

(2) 

Onnellisuus 

(3) 

Onnellisuus 

(4) 

Onnellisuus 

Tulot (ln) 0.111
***

 

(0.012) 

0.116
*** 

(0.012) 

0.049
*** 

(0.012) 

0.023
**

 

(0.011) 

Sukupuoli - 0.103
*** 

(0.012) 

0.078
***

 

(0.012) 

0.067
***

 

(0.011) 

Avioliitto - 0.067
*** 

(0.012) 

0.043
*** 

(0.012) 

0.018
**

 

(0.013) 

Yrittäjä - 0.042
**

 

(0.022) 

0.006
 

(0.021) 

-0.004 

(0.019) 

Työkyky  
- 

0.358
***

 

(0.012) 

0.219
***

 

(0.013) 

Terveys 

 

- 
- 

0.063
***

 

(0.013) 

0.053
***

 

(0.012) 

Toiveikkuus  
- - 

0.376
***

 

(0.014) 

Henki - 
- 

- 

       
0.178

***
 

(0.013) 

Vakio -0.698
***

 

(0.124) 

-0.860
***

 

 (0.127) 

-0.349
***

 

(0.118) 

-0.114 

(0.012) 

N
 

6417 6417 6417 6417 

R2 
0.012 0.028 0.164 0.291 

N osoittaa kunkin mallin havaintojen lukumäärän ja R2 estimoidun mallin selitysasteen. 

Parametriestimaattien heteroskedastisuusrobustit keskivirheet on esitetty suluissa parametriestimaattien 

alla. Parametriestimaattien tilastollinen merkitsevyys esitetään asteriskein seuraavasti: 
*** Tilastollisesti merkitsevä 1 %:n merkitsevyystasolla.  
** Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n merkitsevyystasolla.  
* Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitsevyystasolla. 
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Toiseen malliin on lisätty demografiset muuttujat. Mallin mukaan naissukupuoli, 

avioliitto ja yrittäjyys lisäävät henkilön todennäköisyyttä olla onnellinen. Myös 

tulojen etumerkki on positiivinen, joten myös tässä mallissa tulot lisäävät henkilön 

onnellisuutta. Yrittäjyyden ja avioliiton vaikutus onnellisuuteen näyttäisi olevan 

erittäin vähäinen. Yrittäjyys lisää onnellisuuden todennäköisyyttä ainoastaan 0.042 

eli noin neljä prosenttia. Avioliitto puolestaan lisää vasteen todennäköisyyttä olla 1 

noin seitsemän prosenttia. Onnellisuuden todennäköisyys kasvaa 10.3 prosenttia kun 

tarkastellaan naisia verrattuna miehiin. Tulot, sukupuoli ja avioliitto muuttujat ovat 

tilastollisesti merkitseviä 1%:n merkitsevyystasolla. Tämän mallin selitysaste on 

ainoastaan 0.028 eli noin kolme prosenttia.  

Mallissa kolme analyysiin lisätään kaksi terveyttä ja työkykyä kuvaavat muuttujaa. 

Merkittävä muutos on kuinka tämän jälkeen mallin selitysvoima kasvaa verrattuna 

kahteen ensimmäiseen. Tulojen ja demografisten muuttujien estimaatit laskevat 

malliin kaksi verrattuna. Yrittäjyyttä kuvaava muuttuja saa edelleen positiivisen 

etumerkin mutta muuttuja ei ole enää tilastollisesti merkitsevä. Henkilön hyvä 

työkyky näyttäisi lisäävän onnellisuuden todennäköisyyttä 36 prosenttia.  Terveys 

muuttuja saa arvon 0.063, joten vähäisillä sairauspoissaoloilla ei näyttäisi olevan 

kovinkaan suurta vaikutusta henkilön todennäköisyyteen olla onnellinen.   

Neljännessä mallissa on kontrollimuuttujiksi otettu myös tulevaisuuden toiveikkuutta 

ja henkisiä voimavaroja kuvaavat muuttujat. Tulojen estimaatin arvo on laskenut 

verrattuna kolmeen aiempaan malliin, tulojen 10 % kasvu lisää onnellisuuden 

todennäköisyyttä enää 0.1 × 0.023 = 0.0023 eli 0.23 prosenttia. Avioliitto lisää 

onnellisuuden todennäköisyyttä enää kaksi prosenttia ja naissukupuoli seitsemän 

prosenttia. Yrittäjyyttä kuvaava muuttuja saa negatiivisen etumerkin mutta se ei ole 

tilastollisesti merkitsevä.  Hyvä työkyky kasvattaa onnellisuuden todennäköisyyttä 

22 prosenttia ja vähäiset sairauspoissaolot 5 prosenttia. Jos henkilö kokee 

toiveikkuutta tulevaisuudestaan kasvaa onnellisuuden todennäköisyys 0.376 eli noin 

38 prosenttia. Onnellisuuden todennäköisyys kasvaa 18 prosenttia jos henkilö kokee 

henkisen voimavarat hyväksi. Tämän mallin selitysaste on 30 prosenttia.  
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 Epälineaarisen todennäköisyysmallin tulokset 7.3

 

Tarkastellaan seuraavaksi aineistoa logistisen todennäköisyysmallin avulla. Koska 

vastemuuttuja on binäärinen, joko logit- tai probit-malli on sopiva tilastollinen 

menetelmä muuttujien välisten riippuvuuksien tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa 

käytetään logit-mallia. Logistissa mallissa selittävillä muuttujilla pyritään 

selvittämään millä todennäköisyydellä yksilö on onnellinen. Mallilla mitataan 

selittävien muuttujien ja vastemuuttujan välistä riippuvuutta.  

 

Logistisessa mallissa analyysin parametriestimaatin suora tulkitseminen ei ole 

mielekästä.  Tulkitaan siis estimaattien etumerkkejä, merkitsevyyksiä ja 

selitysastetta. Mahdollisia onnellisuuden todennäköisyyksiä lasketaan erikseen. 

Logistisessa analyysissa vastemuuttujaa pyritään selvittämään kahdeksalla eri 

muuttujalla. Logistisen todennäköisyysmallin tuloksia on havainnollistettu 

taulukossa 6. Kaikki mallit on estimoitu käyttäen niin sanottua suurimman 

uskottavuuden menetelmään (maximum likehood estimation). 

 

Ensimmäisessä mallissa onnellisuutta selittäviksi tekijöiksi otetaan tulot, joista on 

otettu luonnollinen logaritmi.  Muuttuja on rajattu niin, ettei yli 75 000 euron ja alle 

5000 tuloja oteta mukaan tarkasteluun. Ensimmäisen mallin mukaan tuloilla on 

positiivinen vaikutus onnellisuuteen. Koska mallin selitysaste on ainoastaan 0.009, 

eli noin yhden prosentin.  
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Taulukko 6. Logistisen todennäköisyysmallin tulokset onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

Selittäjät 

Selitettävä muuttuja  

(1) 

Onnellisuus 

(2) 

Onnellisuus) 

(3) 

Onnellisuus 

(4) 

Onnellisuus 

Tulot (ln) 0.462
***

 

(0.053) 

0.502
*** 

(0.056) 

0.252
*** 

(0.059) 

0.129
** 

(0.065) 

Sukupuoli - 

 

0.436
*** 

(0.053) 

0.383
***

 

(0.057) 

0.392
*** 

(0.062) 

Avioliitto - 0.279
*** 

(0.052) 

0.209
*** 

(0.056) 

0.105
* 

(0.062) 

Yrittäjä -
 

 

0.177
 

(0.091) 

0.034
 

(0.103) 

-0.032
 

(0.109) 

Työkyky - 
- 

1.568
*** 

(0.057) 

1.092
*** 

(0.065) 

Terveys - 
- 

0.303
***

 

(0.060) 

0.299
*** 

(0.065) 

Toiveikkuus  - 
- - 

2.148
*** 

(0.101) 

Henki - 
- - 

0.890
*** 

(0.068) 

Vakiotermi -4.999
*** 

(0.544)
 

-5.833
***

 

(0.576) 

-4.156
***

 

(0.653) 

-3.204
*** 

(0.667) 

N
 

6417 6417 6417 6417 

R2 
0.009 0.021 0.125 0.238 

N osoittaa kunkin mallin havaintojen lukumäärän R2 estimoidun mallin selitysasteen.  

Parametriestimaattien heteroskedastisuusrobustit keskivirheet on esitetty suluissa parametriestimaattien 

alla. Parametriestimaattien tilastollinen merkitsevyys esitetään asteriskein seuraavasti: 
*** Tilastollisesti merkitsevä 1 %:n merkitsevyystasolla.  
** Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n merkitsevyystasolla.  
* Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitsevyystasolla. 

Kun malliin lisätään demografiset muuttujat, huomataan kuinka tulojen estimaatin 

arvo hieman kasvaa. Onnellisuuden todennäköisyys kasvaa, kun tarkastellaan naisia 

verrattuna miehiin ja avioliitossa olevia ei-avioituneihin. Yrittäjyyttä kuvaava 

muuttuja saa positiivisen etumerkin mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Jos 

verrataan mallia kaksi ensimmäiseen malliin, huomataan kuinka myös selitysaste 

kasvaa alle yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Lisätään seuraavaksi malliin 

työkykyä ja terveyttä kuvaavat muuttujat.  
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Mallissa kolme huomataan kuinka muuttujien terveys ja työkyky lisäämisen jälkeen 

tulojen estimaatin arvo laskee. Samoin tapahtuu myös sukupuolta ja avioliittoa 

kuvaaville muuttujille. Työkyvyllä ja terveydellä on siis positiivisia vaikutuksia sekä 

tuloihin että onnellisuuteen. Myös mallin selitysaste kasvaa myös 12 prosenttiin. 

Lisätään malliin vielä tulevaisuuden toiveikkuutta ja henkisiä voimavaroja kuvaavat 

muuttujat.  

Kun malliin lisätään kontrollimuuttujina toiveikkuus ja henkisiä voimavaroja 

kuvaava muuttuja, myös tulojen estimaatin arvo tippuu huomattavasti. Avioliiton 

estimaatin arvo ja merkitsevyys myös laskevat. Tässä mallissa siis avioliitto ei enää 

lisää todennäköisyyttä onnellisuuteen samalla tavoin kuin aiemmissa malleissa.   

Voidaan siis tulkita, että työkykyä, terveyttä, toiveikkuutta ja henkisiä voimavaroja 

mittaavilla muuttujilla on suuri vaikutus sekä tuloihin että onnellisuuteen. Logistisen 

todennäköisyysmallin tulokset ovat siis melko samanlaiset kuin lineaarisen 

todennäköisyysmallin.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka tulot vaikuttavat ihmisten 

onnellisuuteen. Aihetta lähestyttiin teoreettisesta ja empiirisestä näkökulmasta. 

Onnellisuustutkimus on taloustieteen uusimpia tutkimusaloja. Sen avulla pyritään 

selvittämään, kuinka eri taloudelliset tekijät vaikuttavat ihmisten subjektiiviseen 

hyvinvointiin. Erityisesti ekonomistit ovat olleet kiinnostuneita tulojen, 

työttömyyden ja inflaation vaikutuksista. Easterlinin (1974, 1995) onnellisuuden 

paradoksi osoitti, kuinka tuloilla on vain rajallinen vaikutus ihmisten onnellisuuteen. 

Tulot kyllä lisäävät ihmisten onnellisuutta mutta ainoastaan tiettyyn tulorajaan asti, 

jonka jälkeen onnellisuus joko säilyy ennallaan tai jopa laskee. Stevenson ja Wolfers 

(2008) kyseenalaistivat nämä tutkimustulokset, heidän mukaansa tulot ja onnellisuus 

kasvavat samassa suhteessa toisiinsa.  

Easterlin (1974, 1995) oli ensimmäisiä taloustieteilijöitä, joka osoitti, että 

bruttokansantuotteen kasvu ei lisää merkittävästi ihmisten onnellisuutta. 

Yksilötasolla rikkaat voivat olla tyytyväisempiä elämään kuin pienituloiset, mutta 

kaikilla kohdistuva tulojen lisäys ei lisää ihmisten onnellisuutta. Easterlinin mukaan 

nykyiset hyvinvoinnin mittaamisen tavat perustuvat liikaa materiaalisiin normeihin. 

Kun talouskasvu nousee samassa suhteessa väestön todellisten tulojen kanssa, tulee 

kasvavasta elintasosta uusi normi johon ihmiset vertailevat itseään ja omaa 

tulotasoaan. Tiettyjen perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen tuloilla ei ole enää 

vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Talouskasvun ja onnellisuuden välillä ei ole 

täydellistä korrelaatiota. Onnellisuus rakentuu muista tekijöistä.  

Ekonomistit (esimerkiksi Layard 2005, Frey & Stutzer 2002) ovat olleet 

suurimmaksi osin sitä mieltä, että Easterlinin esittämä onnellisuuden paradoksi 

selittyy sopeutumisen prosessin ja suhteellisten tulojen ansiosta. Ihmisillä on kyky 

sopeutua muuttuviin tilanteisiin, olivatpa ne hyviä tai huonoja. Onnellisuuden taso 

kyllä muutoksien vuoksi muuttuu, mutta ajan myötä myös onnellisuus palaa samalle 

tasolle kuin ennen tapahtumaa.  
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Easterlin korostaa onnellisuuden paradoksin syyksi suhteellisia tuloja. Yleisesti 

ihmisten henkilökohtaiseen onnellisuuskokemukseen vaikuttaa paljon se millaisessa 

ympäristössä ihminen elää. Onnellisuuteen ei vaikuta ainoastaan henkilön oma 

onnellisuuden kokemus, vaan myös se kuinka hän sijoittuu muihin ympärillä oleviin 

ihmisiin. Henkilön suhteellinen asema muihin verrattuna on onnellisuuskokemuksen 

kannalta tärkeämpi kuin henkilön oma absoluuttinen onnellisuuskokemus. Tämä 

pätee erityisesti tuloihin. Absoluuttisia tuloja tutkineet ekonomistit ovat huomanneet, 

ettei tietyn tason ylittävä tulon lisäys enää kasvata onnellisuutta. Rikas ei ole sen 

onnettomampi kuin häntä vielä hieman rikkaampi. 

Easterlinin esittämän onnellisuuden paradoksin voidaan ajatella selittävän sen, miksi 

esimerkiksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ihmiset voivat kokea olevansa 

onnettomia. Kun yleinen talouskasvu ei johda onnellisempaan väestöön, mutta 

aiheuttaa tulotason nousun, sopeutumisen vuoksi myös vaatimukset valtiota kohtaan 

kohoavat. Nykyinen valtion käytettävissä oleva rahoitus ei pysty vastaamaan väestön 

vaatimuksiin.  

Suomalaisia voidaan pitää melko onnellisina (kts. esimerkiksi Haavisto 2016). Eri 

maiden välisessä tarkastelussa sijoitumme onnellisuuden tasossa usein korkealle. 

Tästä huolimatta itsemurhakuolleisuus on Euroopan tasoon verrattuna korkeaa ja 

kelakorvauksia erilaisiin mielenterveysongelmiin maksetaan lähes puolelle 

miljoonalle suomalaiselle. Nämä ovat ongelmia joihin myös Suomessa tulisi herätä. 

Mielenterveysongelmiin on hoitomuotoja tarjolla, mutta hoitoon pääsy tulisi tehdä 

helpommaksi. Mielenterveysongelmat aiheuttavat valtavia taloudellisia kustannuksia 

mutta usein ihmisten henkiseen hyvinvointiin panostaminen jää poliittisten 

päätöksien ulkopuolelle.  

Bruttokansantuote on edelleen yhteiskunnan keskeisin seurantaväline, vaikka se ei 

ota huomioon todellista hyvinvointia ja sen kehitystä. Bruttokansantuote on 

taloudellisesti onnistunut mittaamaan valtion taloudellista tilaa ja hyvinvointia, mutta 

se ei kuitenkaan ota huomioon väestön henkilökohtaisia tekijöitä tai kokemuksia. 

BKT ei kykene antamaan täydellistä kuvaa hyvinvoinnista. Bruttokansantuotteen 

rinnalle onkin kehitetty vaihtoehtoisia hyvinvoinninmittareita, joissa mitataan 

erilaisia ei-rahamääräisiä tekijöitä koetusta onnellisuudesta aina ympäristön tilaa 
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kuvaaviin muuttujiin. Nämä mittarit eivät kuitenkaan ole yleisesti käytössä ja niihin 

ei kiinnitetä huomiota. Laskentatapa jokaisessa mittarissa ja indeksisissä on erilainen. 

Jotta näitä vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita voitaisiin käyttää yhteiskunnan 

hyvinvoinnin seurantavälineenä, tarvittaisiin mittareiden laskentatapaan 

yhdenmukaisuutta.  

Usein taloustieteilijät (esimerkiksi Pohjola 2013) kritisoivat vaihtoehtoisia 

hyvinvoinnin mittaamisen tapoja. Heidän mielestään mittarit antavat vääränlaisen 

kuvan hyvinvoinnin tasosta sen vuoksi, ettei nämä mittarit mittaa hyvinvointia. 

Vaihtoehtoisissa mittareissa usein korostetaan kuluttamisen sijasta subjektiivisia 

kokemuksia.  Useat ekonomistit (esimerkiksi DiTella, MacCulloch ja Oswald 2001) 

ovat ottaneet esille, kuinka subjektiivista hyvinvointia tulisi korostaa myös 

taloustieteellisessä tutkimuksessa. Taloustieteessä onnellisuutta mitataan 

suurimmaksi osaksi empiiristen kyselytutkimuksien avulla. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään ekonometrista analyysia. Huomattavaa on se, että aivan samalla tavoin 

esimerkiksi psykologit tutkivat ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta: keräämällä 

aineistoa erilaisia kyselytutkimuksilla ja henkilöiden havainnoinnilla. Jos 

ekonomistit eivät voi sanoa tietävänsä enemmän ihmisen psyykkisestä ja henkisestä 

tilasta kuin psykologit, voidaan sanoa, että kyselytutkimuksilla toteutettu 

onnellisuustutkimus on myös taloustieteen parissa täysin validi. 

Tutkimustietoa, kirjallisuutta ja mielenkiintoa onnellisuuden taloustiedettä ja 

ihmisten hyvinvointia kohtaan löytyy. Mielenkiinnon kohteeksi tulevaisuudessa 

jääkin, kuinka tätä tutkimustietoa pystytään käytännössä hyödyntämään ja sitä kautta 

lisäämään hyvinvointia. Osa ekonomisteista (esimerkiksi Layard 2003) onkin 

ehdottanut, kuinka onnellisuutta tulisi seurata yhteiskunnassa samalla tavoin kuin 

bruttokansantuotetta, ainoastaan tällöin voidaan saavuttaa aidosti onnellinen ja 

hyvinvoiva väestö.  

Tässä tutkielmassa käytettiin Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

keräämää kohortti 1966-syntymätutkimuksen työkykykyselystä saatua aineistoa. 

Kyselyssä esitettiin jäsenille erilaisia työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä 

kysymyksiä. Tähän tutkimuksiin otetiin mukaan viisi kysymystä, joista muodostettiin 

regressioanalyysia varten sosiaalisia tekijöitä kuvaavat muuttujat. Tämän lisäksi 
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otettiin mukaan vastaajien tulot vuodelta 2012, nämä tiedot ovat saatu suoraan 

veroviranomaiselta. Myös demografiset muuttujat, kuten sukupuoli, siviilisääty ja 

yrittäjyyttä kuvaavat muuttajat otettiin mukaan analyysiin.  

Tutkielmassa käytettiin tutkimusmenetelmänä lineaarista todennäköisyysmallia ja 

logistista todennäköisyysmallia. Tutkielman vastemuuttuja on binäärinen, joten 

analyysillä pyrittiin selvittämään millä todennäköisyydellä henkilö on onnellinen. 

Selittävänä muuttuja toimi tulot ja näiden lisäksi eri sosiaaliset ja demografiset 

muuttujat. Regressioanalyysin tuloksia tulkittiin regressiokertoimen etumerkin, 

merkitsevyyden eli p-arvon ja selitysasteen avulla. Tutkimuksen tuloksia 

havainnollistettiin erilaisia kuvioilla ja taulukoilla. Lisäksi pyrittiin tarkastelemaan 

onnellisuutta tuloluokittain.  

Tässä tutkielmassa käytetyn aineiston mukaan tuloilla on melko vähäinen vaikutus 

onnellisuuteen. Aineistossa suurin vaikutus onnellisuuteen on erilaisilla sosiaalisilla 

tekijöillä. Tulot ovat empiirisessä analyysissa tilastollisesti merkitsevä muuttuja, 

mutta niiden vaikutus jää vähäiseksi. Yksilötasolla korkeamman tuloluokan jäsenet 

voivat olla onnellisempia kuin alemman tuloluokan jäsenet, mutta onnellisuus 

näyttäisi kasvavan vain tiettyyn tulorajaan asti. Tämän aineiston mukaan tuloluokan 

30 000 – 44 999 jälkeen tulojen lisäys ei enää lisää onnellisuutta. Tutkimuksen 

tulokset ovat sopusoinnussa Eastelinin (1974, 1995) tutkimuksien kanssa.  

Tässä aineistossa naiset näyttäisivät olevan onnellisempia kuin miehet ja avioliitossa 

elävät ovat onnellisempia kuin ei-avioituneet. Yrittäjyys lisää myös onnellisuutta 

mutta tämä ei ole tilastollisesti merkitsevä tulos. Naiset ovat useissa 

onnellisuustutkimuksissa todettu olevan onnellisempia kuin miehet (esimerkiksi 

Johannsson ja Gerdtham 1997), tästä kertoo myös se, kuinka miehet tekevät 

useammin itsemurhia kuin naiset. Tähän suurina vaikuttavina tekijöinä ovat miesten 

ja naisten erot psykologisissa ominaisuuksissa.  
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Myös avioliiton on todettu olevan onnellisuutta lisäävä tekijä, tosin tämä vaikutus 

katoaa ensimmäisten aviovuosien jälkeen. Tässä aineistossa avioliitto näyttäisi 

lisäävän onnellisuutta mutta sen vaikutus ei ole kovin suuri. Osaltaan tähän voi olla 

syynä kohortin jäsenien ikä. Kohortin jäsenet ovat olleet tarkastelu hetkellä 46-

vuotiaita ja voidaan olettaa, että he ovat olleet avioliitossa jo useamman vuoden. 

Tämän vuoksi avioliitto ei lisää onnellisuutta enää merkittävästi. 

 Tässä aineistossa tulee ottaa huomioon myös kohortin jäsenien ikä ja sen vaikutus 

onnellisuuteen. Tutkimuksen ajankohtana vastaajat olivat 46- vuotiaita. Iän on 

huomattu noudattavan U- muotoa (kts. Johansson ja Gerdtham) onnellisuus on 

alimmillaan ikävuosina 45-64, tämän jälkeen optimistisuus tulevaisuutta kohtaan 

lähtee kasvamaan ja tämän seurauksena myös ihmiset kokevat olevansa onnellisia. 

65 ikävuoden jälkeen optimistisuus tulevaisuutta kohtaa kasvaa. Kohortti 66- 

aineistossa onnellisuuden mediaani on 3, joten aineiston jäseniä voidaan pitää melko 

onnellisina.  

Tässä tutkimuksessa tulevaisuutta toiveikkuutta kuvaava muuttuja kasvattaa 

onnellisuuden todennäköisyyttä merkitsevästi. Frey ja Stutzer (2002) ovat esittäneet, 

kuinka ihmiset kokevat olevan nykyhetkeä onnellisemmassa tilanteessa 

tulevaisuudessa. Kuten tämän tutkielman teoriaosuudesta huomasimme, tätä teoriaa 

voidaan kuvata muuttuvien pyrkimysten tasojen avulla. Tämä on myös nähtävissä 

tässä aineistossa. Kohortin jäsenet kokevat olevansa tulevaisuudessa vielä 

onnellisemmassa asemassa kuin tällä hetkellä.  

Tutkimuksessa työkyvyn merkitys onnellisuuden todennäköisyyteen on suuri. Tämän 

tutkimuksen mukaan työkyky on merkittävin tekijä, joka lisää kohortin jäsenien 

onnellisuuden todennäköisyyttä. Kun otetaan huomioon kohortin jäsenien ikä, 

tutkimuksen tulokset ovat uskottavia. Työttömyys tunnetusti alentaa koettua 

onnellisuutta. Jotta kohortin jäsenet voivat olla mukana työelämässä eläkeikään asti 

tällöin erityisesti hyvän työkyvyn merkitys korostuu. Tutkimuksen tuloksissa on 

myös nähtävillä kuinka vähäiset sairauspoissaolot lisäävät onnellisuuden 

todennäköisyyttä.  
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Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että tässä tutkielmassa käytetyn aineiston mukaan 

tuloilla on melko rajallinen vaikutus onnellisuuteen. Subjektiivinen hyvinvointi 

muodostuu muista tekijöistä, kuten hyvästä työkyvystä, optimistisesta asenteesta 

tulevaisuutta kohtaan ja henkisistä voimavaroista. Tutkielman aihe ja aineisto 

tarjoavat useita jatkotutkimus mahdollisuuksia. Jos Kohortti 66 tutkimuksessa 

työkykyindeksin kyselytutkimusta jatketaan myös seuraavana tutkimusajankohtana, 

voitaisiin vastauksia vertailla eri vuosien kesken.  Tällöin voitaisiin myös tutkia 

kuinka jäsenien muuttuneet elämäntilanteet ja muutokset tuloissa vaikuttavat 

onnellisuuteen. Koska tutkimuksessa on nähtävillä tulojen rajallisuus onnellisuutta 

selittävänä tekijänä, olisi erityisen mielenkiintoista tutkia tarkemmin millainen on 

esimerkiksi tulojen ja kohortin jäsenien psyykkisten tekijöiden välinen yhteys.  



55 

LÄHTEET 

Brickman, P., Coates, D. & Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident 

victims: Is happiness relative? Journal of Personality and Social Psychology, 36, 

917– 927.  

Cantril, H. (1965). The pattern of human concerns. New Brunswick, New Jersey: 

Rutgers University Press.  

Davidson, R.J., Jackson, D.C. & Kalin, N.H. (2000) ‘Emotion, plasticity, context and 

regulation: Perspectives from affective neuroscience’, Psychological Bulletin, 126, 

890-906.  

Di Tella, R., MacCulloch, R., & Oswald, A. (2001). The Macroeconomics of 

Happiness.  Warwick Economic Research Papers. 85. 409-827.  

Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some 

empirical evidence. Kokoelmateoksessa David, P. A. &Reder, M.W. (toim.) Nations 

and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramowitz. New 

York: Academic Press, 89-125 

Easterlin, R. A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all? 

Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1), 35-47. 

Easterlin, R.A. (2005). A puzzle for adaptive theory. Journal of Economic Behavior 

and Organization, 56, 513-521. 

Easterlin, R. A., McVey, L. A., Switek, M., Sawangfa, O., Zweig, J. S. (2010). "The 

happiness-income paradox revisited". Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 107 (52): 22463–22468 

Frey, B. S. & Stutzer, A. (2002a). Happiness and Economics. How the Economy and 

Institutions Affect Well-being.  New Jersey: Princeton University Press. 



56 

Frey, B. S. & Stutzer, A. (2002b). What can economists learn from happiness 

research? Journal of Economic Literature, 40(2), 402-435. 

Frey, B. S & Stutzer, A. (2003). Testing theories of happiness. Working paper 

No.147. Institute for Empiricial Research in Economics. Univercity of Zurich. 

Gerdtham, U.-G & Johannesson, M. (1997). The Relationship between happiness, 

health and socio-economic factors: results based on Swedich micro data. Working 

Paper Series in Economics and Finance No. 207. Department of Economics, 

Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden. 

Haavisto, I. (2016). Onnellinen Suomi. Elinkeinoelämän Valtuuskunta. Helsinki. 

Saatavilla: http://www.eva.fi/wp-

content/uploads/2016/07/EVA_Arvio_Onnellinen_Suomi_260716.pdf  

Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (2013). World Happiness Report 2013. United 

Nations Sustainable Development Solutions Network. Saatavilla: 

http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf 

Hirvonen, T & Mangeloja E. (2006). Miksi kolmas hampurilainen ei tee 

onnelliseksi? Jyväkylä: Atena Kustannus Oy 

Hoffren, J Lemmetyinen, I & Pitkä, L. (2010). Esiselvitys hyvinvointi 

indikaattoreista; Mittareiden vertailu ja kehittämiskohteet. Sitran selvityksiä. 

Helsinki.  

Huusko, M. (2015). Onnellisuuden taloustiede – tuoko raha onnea? Kandidaatin 

tutkielma. Oulun yliopisto. Oulu. 

Kahneman, D., Diener, E. & Schwarz, N. (1999). Well-being: The Foundations of 

Hedonic Psychology. New York. Russell Sage Foundation. 

http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/07/EVA_Arvio_Onnellinen_Suomi_260716.pdf
http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/07/EVA_Arvio_Onnellinen_Suomi_260716.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf


57 

Kaseva, H & Apunen, M (2014). Hyvinvointivaltio numeroina. Helsinki: Taloustieto 

Oy Saatavilla: 

http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/09/Hyvinvointivaltio-numeroina.pdf 

Kunttu, K. & Pesonen, T. (2012).  Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012. 

Ylioppilaiden terveyden hoitosäätiö. 

Layard, R (2003a). Happiness: Has social science a clue? What is happiness? Are we 

getting happier? Ensimmäinen osa Lionel Robbinsin muistoluentosarjasta. London 

School of Economics 3.3.2003  

http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL030303.pdf 

Layard, R (2003b). Happiness: Has social science a clue? Lecture 2. Income and 

happiness: rethinking economic policy. Toinen osa Lionel Robbinsin 

muistoluentosarjasta. London School of Economics 4.3.2003. 

http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL040303.pdf 

Layard, R (2003c). Happiness: Has  social science a clue? Lecture 3. What would 

make a happier society? Kolmas osa Lionel Robbinsin muistoluentosarjasta. London 

School of Economics 5.5.2003. 

http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL050303.pdf 

Layard, R (2005). Happiness. Lessons from a New Science. New York: The Penguin 

Press.  

Layard, R., Chisholm, D., Patel, V., Saxena, S. (2013) Mental Ilness and 

Unhappiness. World Happiness Report. 38-53. New York. Sustainable Development 

Solutions Network. 

Ng, Y.-K. (1997). A case for happiness, cardinalism, and interpersonal 

comparability. The Economic Journal 107(445), 1848-1858.  

http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/09/Hyvinvointivaltio-numeroina.pdf
http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL030303.pdf
http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL040303.pdf
http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL050303.pdf


58 

Oulun yliopisto. (2012). Pohjois-Suomen kohortti 1966:n hyvinvointi- ja 

terveystutkimusohjelma. Talous-, työelämä- ja voimavarakysely. Oulun yliopisto, 

Oulu.  

Oswald, A 1997. Happiness and Economic Performance. The Economic Journal 

7/1997, 1815-1831.  

Pohjola, M. (2013). Talouskasvu ja hyvinvointi. Kansantaloudellinen aikakauskirja 

1/2013. 5 -12. Taloustieteellinen Yhdistys. Helsinki. 

Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic growth and subjective well-being: 

Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings papers on economic activity, 1–87. 

Stock, J., & Watson, M. (2011). Introduction to Econometrics. (3. painos). 

Edinburgh Gate. Pearson Education Limited.  

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt. (2016) Tilastokeskus. Saatavilla:  

http://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_kat_006_fi.html 
 

Suomen lääketilasto 2014, Helsinki, Lääkelaitos ja Kela Saatavilla: 

http://www.kela.fi/documents/10180/1889281/SLT_2014_net.pdf/c3b5145b-1051-

4449-bc21-ee0563eccfc4  

 

Suomen lääketilasto 2013, Helsinki, Lääkelaitos ja Kela Saatavilla: 

http://www.fimea.fi/download/27596_SLT_2013_net.pdf  

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J-P. (2009) Report by the Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress.  Saatavilla: 

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 

http://www.stat.fi/til/ksyyt/2015/ksyyt_2015_2016-12-30_kat_006_fi.html
http://www.kela.fi/documents/10180/1889281/SLT_2014_net.pdf/c3b5145b-1051-4449-bc21-ee0563eccfc4
http://www.kela.fi/documents/10180/1889281/SLT_2014_net.pdf/c3b5145b-1051-4449-bc21-ee0563eccfc4
http://www.fimea.fi/download/27596_SLT_2013_net.pdf


59 

Torvi, K & Kiljunen, P (2005): Onnellisuuden vaikea yhtälö. Evan kansallinen arvo- 

ja asennetutkimus 2005. Helsinki: Yliopistopaino http://www.eva.fi/wp-

content/uploads/files/1110_onnellisuuden_vaikea_yhtalo.pdf 

Veenhoven, R. (2000), Well-Being in the Welfare State: Level Not Higher, 

Distribution Not More Equitable, Journal of Comparative Policy Analysis, Vol.2 

Wolfers, J. (2010), Debunking the Easterlin Paradox, Again. Brookings papers. 

https://www.brookings.edu/opinions/debunking-the-easterlin-paradox-again/  

 

 

 

 

 

 


	1 johdanto
	2 Onnellisuustutkimus taloustieteessä
	2.1 Onnellisuuden taloustiede
	2.2 Onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi ja hyöty

	3 Hyvinvoinnin mittaaminen
	3.1 Bruttokansantuote hyvinvoinnin mittarina
	3.2 Vaihtoehtoiset hyvinvoinnin mittarit
	3.2.1 Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (ISEW)
	3.2.2 Aidon kehityksen indikaattori (GPI)
	3.2.3 Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)


	4 Tulot ja onnellisuus
	4.1 Tuoko raha onnea?
	4.2 Suhteelliset ja absoluuttiset tulot
	4.3 Teoria pyrkimysten tasojen vaikutuksesta onnellisuuteen

	5 Onnellisuus suomessa
	6 Aineisto ja tutkimusmenetelmät
	6.1 Aineisto ja muuttujat
	6.2 Tutkimusmenetelmät

	7 Tutkimuksen tulokset
	7.1 Onnellisuus ja tulot Pohjois-Suomessa
	7.2 Lineaarisen todennäköisyysmallin tulokset
	7.3 Epälineaarisen todennäköisyysmallin tulokset

	8 johtopäätökset

