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Markku T. Hyyppä kruunaa 
parinkymmenen vuoden työn-
sä sosiaalisen pääoman ja terve-
yden yhteyksien tutkijana ko-
measti kansainvälisen suurkus-
tantajan julkaisemalla kirjal-
laan. Lähes 150 tiuhalla teksti-
sivulla ja yli 300 kirjallisuusviit-
teen luettelolla varustettuna kir-
ja on johdonmukaisesti etene-
vä katsaus ja myös käsikirja. Se 
antaa ajantasaisen kuvan sosiaa-
lisesta pääomasta ja terveydes-
tä vuoden 2009 loppuun men-
nessä ilmestyneen kirjallisuu-
den perusteella.

Aluksi käsitellään sosiaalisen 
pääoman käsitteen alkujuuria, 
käsitteen erilaisia sisältöjä ja so-
siaalisen pääoman mittaamis-
ta kolmen luvun verran. Sit-
ten edetään tarkastelemaan kol-
messa luvussa sosiaaliseen pää-
omaan mahdollisesti vaikut-
tavia sosiaalista ja kulttuurista 
osallistumista sekä luottamus-
ta, sen puuttumista ja vastavuo-
roisuutta.  Seitsemän seuraavaa 
lukua käsittelee sosiaalista pää-
omaa ja terveyttä etupäässä epi-
demiologisen tutkimuksen tu-
loksia esitellen. Esillä ovat niin 
poikkileikkaustutkimukset kuin 
pitkittäistutkimukset, paikallis-
yhteisöjä koskevat tutkimukset, 
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Otsikko ja väliotsikot on mukailtu 
laulusta ”Oi terve, Pohjola” (Hell dig, 
du höga Nord).  Säv. Bernhard Hen-
rik Crusell (”Suomen musiikin isä”, 
s. 1775 Uudessakaupungissa, muutti 
8-vuotiaana Nurmijärvelle ja 16-vuo-
tiaana Tukholmaan). Sanat Fredrik 
Bernhard Cöster (s. 1797 Halmstad, 
Ruotsi; helsingborgilaista sukujuurta, 
Dag Hammarskjöldin isänäidin isä.), 
suomennos Aleksanteri Rahkonen (s. 
1841 Viipurin mlk). Hyypän kirjan va-
lossa syntyperätiedot ovat aina tär-
keitä.

koko elämänkaaren kattavat 
tutkimukset sekä sukupuolinä-
kökulma sosiaaliseen pääomaan 
ja terveyteen. Omissa luvuis-
saan käsitellään terveyskäyttäy-
tymistä sosiaalisen pääoman vä-
littäjänä sekä ehdotetaan erilai-
sia malleja sosiaalisen pääoman 
välittymisen biologisille meka-
nismeille. Hyypän oma perus-
ajattelu tiivistyy kahteen lop-
pulukuun ja loppuhuomautuk-
siin. Tiivistyksessä pohditaan 
kulttuurin peruspiirteitä ja las-
ten kasvamista sosiaalisuuteen 
ottaen huomioon antropologi-
set näkökulmat ja unohtamat-
ta geenitutkimustakaan. Hyyp-
pä uskaltaa myös miettiä, voi-
ko sosiaalista pääomaa raken-
taa. Vastaus on varovainen kyl-
lä, sillä tärkeällä varauksella, et-
tä rakentaminen on sukupolvi-
en mittainen projekti, jossa las-
ten kasvatus ja kohtelu sukupol-
vesta toiseen on avainasemassa.

Isäimme onnela
“Henkilökohtainen odysseia” 
on Hyypän esipuheessaan käyt-
tämä luonnehdinta omasta 
urastaan sosiaalisen pääoman 
tutkijana. Aivotutkija havaitsi 
sekä tutkimuksissaan että var-
sinkin omassa elämänpiirissään 
mielenkiintoisia eroja Suomen 
eri väestöryhmien välillä, erityi-
sesti Pohjanmaan rannikon vä-
estön ja pääväestön ja nimen-
omaan ruotsinkielisen ja suo-
menkielisen väestönosan välil-
lä. Ruotsinkieliset elivät pitem-
pään, terveempinä ja ilmeises-
ti onnellisempina kuin jopa sa-
moissa kylissä asuvat suomen-
kieliset naapurinsa. Toistuvas-
ti Hyyppä tuli havainneeksi, 

että ruotsinkielisillä oli enem-
män yhteistä toimintaa ja ver-
kostoja ja heillä oli positiivisem-
pi kulttuurinen elämänasen-
ne kuin suomenkielisillä. Sa-
maan aikaan 1980-luvun lopul-
ta eteenpäin alkoi englanninkie-
lisissä maissa ilmestyä jatkuvas-
ti enemmän kirjoituksia sosiaa-
lisen pääoman käsitteestä ja sen 
mahdollisuuksista selittää aluei-
den ja yhteisöjen eroja talouden 
menestyksessä, sosiaalisten olo-
jen kehityksessä ja joskus myös 
terveydessä. Lääkärinä Hyyppä 
tarttui luontevasti sosiaaliseen 
pääomaan terveysilmiöiden se-
littäjänä, mutta laajensi nopeas-
ti kenttäänsä sosiaaliseen hyvin-
vointiin ja jopa onnellisuuteen. 
Yksi hänen työnsä tiivistyksistä 
on artikkelikokoelma “Elinvoi-
maa yhteisöistä” (2002).

Yhteisöllisiin siteisiin ja nii-
den merkitykseen terveydel-
le viittaa myös tässä esiteltä-
vän englanninkielisen kirjan ni-
mi “Healthy ties”. Siteet ja ver-
kostot ovat sosiaalisen pääoman 
ydintä vastavuoroisuuden ja 
luottamuksen rinnalla. Puhu-
taan kolmesta siteiden lajista: 
lähiyhteyksien ”sitovista” (bon-
ding) siteistä, vähän laajempi-
en yhteisöjen sisältämien yhte-
yksien ”silloittavista” (bridging) 
siteistä ja laajimmista, hierark-
kisesti eri tasoilla olevia ihmisiä 
ja toimintoja ”kytkevistä” (lin-
king) siteistä. Hyypän kirjassa 
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päähuomio on kahdessa ensim-
mäisessä siteiden tyypissä, lähi-
piiriin ja hieman laajempiin yh-
teisöihin kuuluvissa siteissä.

Suurin osa Hyypän esittele-
mistä tutkimuksista on peräisin 
englanninkielisestä maailmasta, 
jossa sosiaalisen pääoman ja yh-
teisöllisyyden kysymykset ovat 
1980-luvulta alkaen saaneet 
paljon jalansijaa tutkimukses-
sa ja myös politiikassa. Erityi-
sen mausteen antavat kuitenkin 
Hyypän omat tutkimukset Suo-
mesta, mutta myös Ruotsi saa 
huomiota. Ja suomenruotsalai-
suus omana yhteisöllisenä kult-
tuurimuotonaan nousee tietysti 
esiin: siellä on tiivistynyt poh-
joismainen isäimme onnela, jo-
ka on elinvoimainen tänäänkin.

Voimamme, henkemme
Sosiaalisen pääoman tutkimuk-
sen ongelmana on, että itse il-
miö on käsitteellisesti vaikeas-
ti haltuun otettavissa, sen ym-
pärillä on asioita eri tavoin pai-
nottavia koulukuntia ja ilmi-
ön mittaaminen on vaikeaa. 
Markku T. Hyyppä käy lyhy-
esti läpi tärkeimmät koulukun-
nat ja osoittaa sosiaalista pää-
omaa koskevan kiinnostuksen 
juuret jo aristoteelisessa hyvää 
elämää koskevassa keskustelus-
sa. Hän käsittelee tiiviisti sosiaa-
lisen pääoman käsitteen opera-
tionalisointiin ja mittaamiseen 
liittyviä eri lähestymistapoja. 
Hyypän voimana tässä ja kirjan 
myöhemmissä katsauksissa on, 
että hän ei sitoudu koulukun-
takiistoihin eikä rakenna omaa 
erityistä Hyypän koulukun-
taa. Tämä on koko kirjan hen-
ki: Hyyppä osoittaa, että sosiaa-
lisen pääoman käsitteen avul-
la voidaan saada näkyviin mie-
lenkiintoisia kysymyksiä tervey-
teen vaikuttavista yhteisöllisistä 
ja kulttuurisista tekijöistä, mut-

ta hän ei julista missään aino-
aa oikeaa oppia. Sosiaalisen pää-
oman ja terveyden yhteys ei tu-
le kirjassa loppuun käsitellyksi, 
vaan pikemminkin on kysymys 
pitkänmatkan juoksussa tilan-
teen arvioinnista, kun on vielä 
paljon kierroksia jäljellä.

Vapauden valkama
Markku T. Hyyppä esittelee 
suuren joukon tutkimuksia, 
joissa sosiaalisen pääoman yh-
teyksiä terveyteen on etsitty eri 
suunnilta. Tällä alueella tutki-
jat ovat voineet nauttia vapau-
den valkamasta. Kun asia on 
uusi, on mahdollista tutkia sen 
olemusta hyvin monilla eri ta-
voilla. Tämän moninaisuuden 
esittely tuottaa Hyypän kirjal-
le käsikirjamaisen luonteen. 
Siinä lienee mainittu kaikki ne 
oletukset, joita sosiaalisen pää-
oman ja terveyden yhteydes-
tä on viime vuosina esitetty. 
Hyyppä antaa eri näkemyksille 
mahdollisuuden tulla esiin.

Hyypän oma tausta aivotut-
kijana näkyy kirjan loppupään 
luvuissa, joissa aiheina ovat en-
sin terveyskäyttäytymisen mer-
kitys sosiaalisen pääoman vä-
littymisenä terveyteen ja sitten 
mahdolliset biologiset välittä-
vät mekanismit. Terveyskäyt-
täytymisluvussa ovat esillä lii-
kunta, ruokavalio, nukkumi-
nen ja unen laatu, tupakointi 
ja alkoholin käyttö. Loppupää-
telmänä on (s. 123), että ”sekä 
poikkileikkaustutkimukset että 
pitkittäisseurannat ovat osoitta-
neet, että sosiaalisella pääomalla 
on vaikutuksia terveyteen riip-
pumatta terveyskäyttäytymises-
tä. Silti ei voida tutkimusten pe-
rusteella hylätä sitä hypoteesia, 
että terveyskäyttäytyminen on 
välittävä tekijä sosiaalisen pää-
oman ja terveydentilan välillä”. 
Biologisia mekanismeja käsit-

televä luku päättyy jaksoon (s. 
129), jonka aiheena on ”allos-
taattinen kuorma”. Sillä tarkoi-
tetaan stressireaktioiden kasau-
tuvia pitkäaikaisia seurauksia, 
jotka voivat johtaa sairauksi-
en syntyyn. Jakson alussa sano-
taan, että useimmat biologises-
ti painottuneet selitykset sosiaa-
lisen pääoman välittymiselle yk-
silön terveyteen nojaavat stres-
si-sairaus-käsitepariin, jossa on 
mukana ajatus stressiä pusku-
roivista mekanismeista. Hyyp-
pä näyttää ajattelevan, että täl-
läkin suunnalla olisi tutkimuk-
sessa mahdollista edetä, ja eh-
dottaa, että allostaattinen kuor-
ma ja siihen liittyvät keskusher-
moston toimintasysteemit olisi-
vat lupaava etenemissuunta.

Sointuisuus, vakavuus…
Markku T. Hyyppä noudattaa 
kirjassaan varovaista ja asiallis-
ta katsaustapaa ja vakavaa kirjoi-
tustyyliä. Hän muistuttaa mo-
neen kertaan siitä, että vaikka so-
siaalisen pääoman ja väestön ter-
veyden välillä on monessa tutki-
muksessa voitu osoittaa yhteys, 
on tuloksia tulkittava varovas-
ti. Yhteyden olemassaolo ei vie-
lä todista, että kysymyksessä oli-
si syy-seuraus-suhde. Yhtä vähän 
voidaan sanoa tällaisen suhteen 
mahdollisesta vaikutussuunnas-
ta: tuottaisiko sosiaalinen pää-
oma terveyttä vai auttaisiko ter-
veys rakentamaan ja käyttämään 
sosiaalista pääomaa? Jotta mah-
dollisesta syy-seuraus-suhtees-
ta voitaisiin puhua, on pohdit-
tava, millaisten mekanismien 
kautta tuollainen suhde voisi to-
teutua. Ja tätäkin Hyyppä kirjas-
saan pohtii esittämällä katsauk-
sia sosiaalisen pääoman ja tervey-
den välisistä mahdollisista välit-
tävistä mekanismeista. Viimeis-
tä sanaa Hyyppä ei halua sanoa 
näistäkään.
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Kirjan käsikirjamainen ole-
mus syntyy sen systemaattisesta 
rakenteesta, jonka sisällä vyöry-
tetään katsauksia eri aihepiirejä 
koskeviin tutkimuksiin. Usein 
lukujen ja jaksojen loppupuo-
lella on muutaman rivin tiivis-
telminä Hyypän omia, varovai-
sia arvioita siitä, mitä tutkimus-
tulokset ovat osoittaneet ja mitä 
eivät. Loppuluvuissa hän myös 
tiivistää käsityksensä siitä, voi-
ko yksittäinen ihminen raken-
taa sosiaalista pääomaa aikuis-
iällä ja saavuttaa siten terveys-
hyötyjä. ”Vastaus, joka on il-
meisen negatiivinen ja ilmaistu 
vahvemmin kuin vain alusta-
vasti, on perusteltu tieteellises-
ti edeltävissä luvuissa”, Hyyppä 
kirjoittaa (s. 143). Tämä vastaus 
tuntuu Hyypästä turhauttaval-
ta, kun on kuitenkin samaan 
aikaan ilmeistä, että sosiaali-
nen pääoma on olemassa ja sen 
vaihteluilla väestöissä on yhte-
ys myös väestöryhmien terveys-
eroihin. Väestöryhmien terveys-
erot ovat yksi koko kirjan läpäi-
sevistä teemoista. Kysymys so-
siaalisesta pääomasta ja tervey-
destä onkin viime kädessä lisä-
ys keskusteluun siitä, mistä vä-
estöryhmäerot syntyvät ja mi-
ten niihin voi vaikuttaa.

… on meidän oppiamme
Vaikka Markku T. Hyyppä ei 
rakenna omaa sosiaalisen pää-
oman tutkimuksen koulukun-
taa, on kirjan loppuluvuista lu-
ettavissa myös Hyypän oma op-
pi. Lyhyissä loppuhuomautuk-
sissaan hän esittää oppinsa pe-
ruspiirteeksi sen, että sosiaali-
nen pääoma syntyy moniker-
roksisen kulttuuritaustan ja lap-
suuden sosiaalistumisen kierty-
essä toisiinsa. Suomessa Poh-
janlahden rannikon ruotsinkie-
linen väestö on tästä erinomai-
nen esimerkkitapaus. Tästä tie-
tysti seuraa, että sosiaalista pää-
omaa ei voi helposti lisätä ai-
kuisväestöön. Sen sijaan Hyyp-
pä panee toivonsa lasten kasva-
miseen ja kasvattamiseen. Kun 
tämän seikan tärkeys ymmärre-
tään, voi muutamassa sukupol-
vessa syntyä enemmän ja pa-
rempaa sosiaalista pääomaa, jo-
ka tuottaa myös parempaa ter-
veyttä.

Samana päivänä, kun Mark-
ku T. Hyypän teos ilmestyi pöy-
dälleni esittelyä varten, vieraili 
Helsingissä Westermarck-muis-
toluentoa pitämässä tunnet-
tu ihmisten sosiaalisuuden tut-
kija Sarah Blaffer Hrdy1, joka 
puhui otsikolla ”Miten ihmi-
sistä on tullut niin prososiaa-

1 Ks. esim. Hrdy, Sarah B.: Mothers 
and Others. The Evolutionary Origins 
of Mutual Understanding. Cambrid-
ge: Harvard University Press, 2009

lisia apinoita?” Jos Hyypän ai-
kaperspektiivi venyy sukupolvi-
en mittaiseksi, on Hrdyn evo-
luutiotarkastelussa kysymys tu-
hansista, kymmenistä tuhansis-
ta ja jopa miljoonista vuosista. 
Hyyppä mainitsee kirjassaan ly-
hyesti niin sanotut peilineuro-
nit, jotka liittyvät siihen, miten 
ihminen havaitsee ja kokee toi-
sen ihmisen toiminnan jäljitel-
len ja tulkiten sitä. Hrdy nos-
taa esiin saman asian: ihminen 
on muun muassa sillä tavoin 
erikoinen eliökunnan jäsen, et-
tä ihmiset ovat erityisellä tavalla 
kiinnostuneita toisista ihmisistä 
ja heidän toimintansa tulkitse-
misesta. Tässä näyttäisi olevan 
hypersosiaalisuuden juuri, ja tä-
mäntapainen on myös Hyypän 
tulkinta sosiaalisen pääoman 
juurista sukupolvien ketjussa 
ja lapsuuden sosiaalistumises-
sa. Näin syvä ja monihaarainen 
juuri ei helposti katkea, mutta 
ei myöskään nosta yllättäväs-
ti uusia versoja eikä mutantte-
ja maasta. Sosiaalinen pääoma 
voi siksi olla politiikan tekemi-
selle liian hitaan muutoksen il-
miö, mutta tutkimukselle hita-
us on vain eduksi, kun kohde ei 
karkaa. Markku T. Hyyppä on 
kirjassaan pystyttänyt jykevän 
merkkipaalun hitaasti kiiruhta-
ville sosiaalisen pääoman ja ter-
veyden ystäville.


