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Loukusta ylös tahtotilalla?

Miksi afrikkalaisen 
köyhän kylän äiti ei 
pane tytärtään kou-
luun vaan naittaa 
hänet saman kylän 

vanhalle ukolle toiseksi tai kolmanneksi 
vaimoksi? Kurjuus periytyy silloin van-
hemmilta lapselle. Tai miksi suomalaisen 
syrjäkylän poika jättää koulun perus-
kouluun ja jää asumaan peräkammarin 
pojaksi? Ja mitä sanottavaa taloustietei-
lijällä tähän voisi olla?

Ensimmäinen vastaus kehitysmaan 
köyhän perheen osalta on tietysti, ettei 
perheellä ole varaa kouluttaa lastaan; 
pohjoismaisen nuoren kohdalla, joka 
voisi saada ilmaista koulutusta, vastaus 
ei ole yhtä ilmeinen. Köyhyys selittää 
paljon, mutta joukko uutta, psykologiasta 
ammentavaa taloustieteellistä tutkimusta 
antaa ymmärtää, että päätösten takana on 
muutakin tärkeää. 

Yksi mahdollisuus on tietysti, että 
köyhät ovat köyhiä, ja geneettisten 
ominaisuuksien peritiyvyyden kaut-
ta heidän lapsensa myös, koska heiltä 
puuttuu sellaisia tietoja ja taitoja, joita 
taloudelliseen menestykseen tarvitaan. 
Mutta Mani ym. (2013) osoittavat, että 

syy-seuraussuhde toimii myös toiseen 
suuntaan: köyhyys itsessään syö henkisiä 
voimavaroja. He tutkivat tätä kahden hy-
vin erilaisen kohderyhmän avulla: intia-
laisten maanviljelijöiden ja bostonilaisen 
ostoskeskuksen asiakkaiden keskuudes-
sa. Molempien piti suorittaa sekä lyhyt 
älykkyystesti että tarkkaavaisuustesti. 

Samat intialaiset maanviljelijät teki-
vät samanlaisen testin juuri satokauden 
jälkeen ( jolloin he olivat suhteellisen 
varakkaita) ja juuri ennen uutta viljelys-
kautta ( jolloin tuloja oli vähän): testitu-
lokset heikkenivät selvästi, kun vastaajat 
elivät köyhyydessä. Ostoskeskusten asi-
akkailta taas selvitettiin heidän tulota-
sonsa ja pyydettiin heitä kuvittelemaan 
rahaa vievä, huolestuttava taloudellinen 
tilanne. Kun köyhät ja rikkaat asiakkaat 
selviytyivät muuten testistä samoin, ta-
lousmurheista muistutettujen köyhien 
asiakkaiden tulokset huononivat selvästi 
verrattuna rikkaisiin.

 Syy tuloksille on helppo ymmärtää. 
Köyhyys vie huomiota, ja henkinen 
kapasiteettimme on samalla lailla ra-
jallinen kuin rahallinen budjettimme: 
huomio ja murehtiminen syö voimava-
roja. On yhtä lailla helppo ymmärtää, 

miten köyhyys vie huomion pitkän ajan 
suunnitelmista päivästä päivään selviyty-
miseen. Jos joka päivä joutuu ponnistele-
maan saadakseen perheensä juuri ja juuri 
ruokittua, on vaikea löytää voimia suun-
nitella lastensa koulutusta, joka voi vaatia 
säästämistä vuosikymmien ajan. Silloin 
niin sanottu köyhyysloukku on valmis: 
köyhyys vaikuttaa säästämisasteeseen, 
ja säästämisasteen alhaisuus vaikuttaa 
siihen, ettei köyhyydestä pääse irti.

 Toinen loukkuja ylläpitävä mekamis-
mi ovat puutteellisesti asetetut tavoitteet 
(engl. ”aspirations failure”). Jos köyhän 
kylän asukkaat ovat vuosisatojen kulu-
essa tottuneet samaan perinteiseen elä-
mänmenoon, ja nuoret näkevät vertais-
ryhmänsä lähinnä tekevän päätöksiä, 
jotka eivät merkitse suuria muutoksia 
heidän elämäänsä, on ymmärrettävää, 
että omatkin tavoitteet asettaa vastaa-
valle, ehkä tarkoituksenmukaista alhai-
semmalle tasolle. Maantieteellinen eris-
täytyneisyys saattaa lisäksi merkitä sitä, 
että muualle pois muuttaneiden mahdol-
lisesti parempi tilanne ei ole näkyvästi 
esillä positiivisena roolimallina. 

Tietenkin köyhät (lähinnä?) kärsivät 
mahdollisuuksien puutteesta, mutta 
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on uskottavaa, että odotusten ja tavoit-
teiden asettamisella on oma roolinsa. 
Olisiko niin, että suomalaisten nuorten 
syrjäytymisessä juuri näillä psykologisil-
la tekijöillä olisi oma vaikutuksensa? Ku-
kaan meistä tuskin on ollut täysin valmis 
pitkän ajan päätöksentekoon reilusti alle 
20-vuotiaana. 

Miten tavoitteisiin voidaan vaikut-
taa? Bernard ym. (2014) tutkivat tätä 
koeasetelman avulla Etiopiassa. Sa-
tunnaisesti valittujen kylien asukkaille 
näytettiin videota, jossa vastaavanlaisen 
maalaismaisen ympäristön asukkaat 
olivat onnistuneet kohentamaan elinta-
soaan uudistamalla yritystoimintaansa. 
Plasebo-ryhmälle näytettiin normaalia 
etiopialaista viihdettä ( jotta pelkän tv:n 
katsomisen vaikutus saatiin puhdistettua 
pois) ja loput jäivät verrokkiryhmään. 

Kyläläisten tavoitteenasetantaa ver-
rattiin ennen toimia ja kuusi kuukautta 
intervention jälkeen. Osoittautui, että 
innostavan videon nähnyt koeryhmä 
asetti elämälleen korkeampia tavoit-
teita, ja tämä heijastui myös todellisiin 
taloudellisiin päätöksiin säästämises-
sä, lainanottohalukkuudessa ja lasten 
koulutuksessa. Aika näyttää, antoivatko 
tutkijat kyläläisille tyhjiä uskomuksia 
vai heijastuiko asenteiden muutos myös 

pitkän ajan elinolojen kohentumisena. 
Miten loukusta siis noustaan? Aina-

kaan loukkuja ei kannata vahvistaa te-
kemällä turhan byrokratian vuoksi itse 
itsensä auttaminen vaikeaksi. (Onko täs-
sä maassa tehty esimerkiksi kaikki mah-
dollinen työttömien byrokratialoukun 
purkamisen suhteen?) Näyttäisi myös 
siltä, että pelkkä rahallisen tilanteen hel-
pottaminen voisi edesauttaa parempien 
päätösten tekemistä (tämä olisi yksi lisä-
syy rahallisten tulonsiirtojen käyttöön-
otolle köyhissäkin maissa), mutta voi 
olla viisasta sitoa ainakin osa politiikas-
ta pitkän ajan tavoitteita edesauttavaan 
toimintaan, säästämiseen, ja erityisesti 
nuorten koulutukseen, jottei tahtotilaa 
aseteta liian alhaalle. •
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