Martti Vihanto

Tunteiden ja sosiaalisen pääoman
murtautuminen taloustieteeseen
Kansantaloustieteen perusoppikirjoissa tavanomainen esimerkki kulutta
jan päätöksenteosta on tilanne, jossa tällä on valittavanaan kahta hyödykettä,
kuten perunoita ja lihaa.* Ihminen pystyy tyydyttämään ruuan tarpeensa
monilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Hän voi käydä syömässä joko ystävänsä luona
tai m eim ä ravintolaan, jonka mainoskilpi toivottaa vieraat tervetuUeiksi. Vaih
toehtojen välillä saattaa olla myös paljon yhtäläisyyksiä. Ruoka voi olla esimer
kiksi molemmissa paikoissa täysin samaa. Vaihtoehdot erottaa toisistaan henki
lön tarvitsema raha. Ravintolan omistaja haluaa nimittäin maksun vastineeksi
palveluistaan. Ystävä puolestaan odottaa, että ruokavieras on mieluista seuraa,
että täm ä jättää pöytähopeat varastamatta ja ymmärtää kutsua hänet myöhem
min vastavierailulle. Lisäksi ystävien luona syöminen edellyttää tietysti sitä, että
on olemassa joku, joka haluaa kutsua hänet kotiinsa syömään.
Yhteiskunnan toimivuus edellyttää, että otamme toimissamme myös muut
ihmiset huomioon. Esimerkiksi tehokkaat pankkimarkkinat jäisivät kokonaan
syntymättä, jo s velalliset etsisivät kaiken aikaa tilaisuuksia jättää velvoitteensa
hoitamatta eivätkä pankit voisi enää luottaa omiin asiakkaisiinsa. Ihmisten
halua ja taipumusta ottaa huomioon muut yhteisönsä jäsenet, osallistua yhtei
siin hankkeisiin ja yleensä ajatella asioita laajemmasta kuin omasta kapeasta
näkökulmastaan, on tapana kutsua sosiaaliseksi pääomaksi.
Sosiaalisesta pääomasta on helpompi antaa esimerkkejä kuin täsmällistä ja
yleispätevää määritelmää.^ Kun yhteisössä on runsaasti sosiaalista pääomaa,
sen jäsenet auttavat avun tarpeessa olevia, osallistuvat maanpuolustustyöhön
ja tekevät talkootöitä yhdistyksissä.^ Sosiaalinen pääoma ilmenee ihmisten
välisissä suhteissa ja verkostoissa^, ja ihmisten käyttäytyminen on ikään kuin
juurtunut ympäröivään yhteisöön.® Taloustieteellinen ajattelutapa noudattelee
metodologista individualismia. Se määrittelee sosiaalisen pääoman, fyysisen
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ja henkisen pääoman tapaan, yksilöjen hallussa olevaksi niukaksi resurssiksi.
Käsitettä on mahdollista lähestyä myös luottamuksen näkökulmasta. Sosiaali
sen pääoman suhteen varakkaissa yhteisöissä vallitsee usein suurempi keski
näinen luottamus® kuin pääomaköyhemmissä yhteisöissä. Näin ollen voidaan
puhua sosiaalisen pääoman sijaan myös luottamuspääomasta.^ Tässä artikke
lissa rajoitutaan luottamuksen tarkasteluun. Esimerkkinä käytetään luottamuk
sen syntymistä pankin ja laina-asiakkaan välille.
Pankkiluotossa on sananmukaisesti kysymys luotosta. Kun pankki antaa
rahaa lainanhakijalle, sen täytyy luottaa siihen, että raha maksetaan aikanaan
takaisin sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Tässä tapauksessa luottamuk
sella tarkoitetaan tilannetta, jossa pankilla on aihetta odottaa velallisen käyt
täytyvän toivomallaan tavalla, mutta odotukseen liittyy epävarmuustekijöitä.
Luottamusta ei tarvittaisi, jos pankin ja lainanhakijan välillä vallitsisi täydelli
nen varmuus.® Luottamuksen ja luotettavuuden käsittely riippuu ratkaisevasti
siitä, miten varmuus ja epävarmuus halutaan määritellä. Taloustieteen orto
doksinen oppisuunta olettaa, että ihmisillä on joko täydellinen tai jäsentynyt
tietämys kaikista päätöksiinsä vaikuttavista asioista ja että heidän kognitiiviset
tiedonkäsittelykykynsä ovat täydellisiä.® Se myös määrittelee tunteiden aihe
uttamat vaikutukset eksogeenisiksi tai annetuiksi tekijöiksi, jotka eivät vaikuta
päätöksentekoon.
Artikkelin lähtökohtana on se, että luottamuksen luonteen perinpohjai
nen ymmärtäminen edellyttää rationaalisuuden erilaista määrittelyä. Tuntei
den rajaaminen taloustieteellisen selittämisen ulkopuolelle on epätyydyttävää,
tai ainakin rajausta on harkittava kriittisesti tapaus tapaukselta. Tavoitteena
on löytää uudenlainen määrittely, jonka yksityiskohdat muotoutuvat vähittäi
sen koettelun kautta tieteen evoluutioprosesseissa.*® Käyttäytymisen tutkimi
nen merkitsee, että taloustieteilijä pyrkii saamaan käsitystä valintojen sisällöstä
eikä vain niiden logiikasta, ja että taloustieteestä tulee näin empiirinen tied e."
Selitykseksi tietylle valinnalle ei tällöin riitä tautologinen toteamus laina-asiakkaasta maksimoimassa hyötyään, vaan valinnasta on oltava käytössä ihan
oikeaa tietoa. Historiantutkijoille lähestymistapa antaa ortodoksiaa todennä
köisesti paremmat mahdollisuudet käyttää hyväksi taloustieteellistä tutkimus
tietoa. Artikkelin tavoitteena on tarkastella erityisesti tunteiden merkitystä luot
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tamuksen syntymisessä. Siinä pyritään selvittämään, millaisin keinoin pankki
kykenee lisäämään ja ylläpitämään laina-asiakkaidensa luotettavuutta ja siten
vahvistamaan näiden taipumusta pitää lupauksensa lainan takaisinmaksusta
sovitulla tavalla. Samalla saadaan käsitys niistä keinoista, joiden avuUa julkinen
valta pystyy luomaan puitteita sosiaalisen pääoman karttumiselle.

Valinnan logiikasu päätösten sisältöön
Yksi kansantaloustieteen tunnusomaisista piirteistä on oletus ihmisten ratio
naalisuudesta. Tieteenalan ortodoksiassa rationaalisuus määritellään siten, että
ihmisten käyttäytymistä tarkastellaan optimointina. Esimerkiksi kuluttajan teo
rian mallissa ihmiset tekevät ostopäätöksensä optimoimalla, valitsemalla ole
tettujen rajoitteiden puitteissa tavoitteidensa kannalta parhaan mahdollisen
annetuista vaihtoehdoista. Kuluttajalla on tällöin yksi ainoa mahdollinen rati
onaalinen ulospääsy päätöstilanteestaan.

Näin ollen hän ei ole samanlainen

vapaatahtoinen toimija kuin todellisuuden elävät ihmiset.
Taloustieteen, niin kuin yleensä yhteiskuntatieteiden, tehtävänä on selittää
ihmisten valintojen vaikutuksia ja erityisesti niiden tahattomia seurauksia koko
yhteiskunnan tasolla. Yksittäisiä valintoja ja niiden syntymistä käsitellään aino
astaan silloin, kun täm ä auttaa lopulliseen tavoitteeseen pääsemisessä. Talous
tieteen parissa vallitseva optimointiajattelu on aiheuttanut sen, että tähän
saakka valintojen syiden ja sisällön selvittäminen on katsottu talouden toimin
nan ymmärtämisen kannalta toisarvoiseksi. Näin ollen preferenssit on ollut
luontevaa olettaa armetuiksi. Jos joku pitää esimerkiksi perunoita lihaa parem
pina, erot mauissa vain todetaan ja otetaan taloustieteellisiin malleihin eksogeenisina tekijöinä, jotka eivät vaikuta päätöksenteon sisältöön.
Optimointioletuksen myötä taloustieteestä on tullut korostimeesti oppi
valinnan logiikasta. Uskali Mäki puhuu isolaatioista, joiden avuUa eristetään
selitettäviksi tulevat asiat yhteiskunnallisesta todellisuudesta.

Taloustieteen

kehitysprosessin kuluessa valikoitunut oletus ihmisistä ja heidän käyttäytymi
sestään on joissain suhteissa ollut myös hedelmällinen. Se on tuottanut jo h 
donmukaisen ajatusrakennelman, jonka avulla voidaan selittää minkä tahansa
yhteiskunnallisten ilmiöiden aspekteja aina kauppatorin kaupankäynnistä ja
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suhdannevaihteluista perheen lastenhankintaan ja terroristien itsemurhaiskuihin saakka. Valinnalla on kuitenkin ollut myös varjopuolensa.'^ Se aiheut
taa monien taloudellisten ilmiöiden rajautumisen ainakin joiltain osin talous
tieteellisen selittämisen ulkopuolelle. Sosiaalinen pääoma on tärkeä esimerkki
tällaisista ilmiöistä.'®
Vaikka taloustieteellisen tutkimuksen käyttämä oletus preferenssien eksogeenisuudesta voidaan nähdä myös empiirisenä hypoteesina, on se tosiasiassa
aksiooma, jonka varaan rakentuvalla odotetun hyödyn teorialla ei ole sinänsä
tekemistä taloudellisen todellisuuden kanssa.'® Tämän artikkelin tavoitteena
on perustella, miksi tällainen valirman logiikka ei riitä taloustieteen tehtäväksi,
vaan tutkimuksen on oltava avarakatseisempaa ja otettava perusteellisemmin
huomioon myös valintojen syyt ja sisällöt.
Ortodoksisen taloustieteen malleissa pankin laina-asiakas hoitaa velvoit
teensa, kun se on hänen tavoitteidensa mukaista. Hän koettaa välttää luottohäiriöitä, koska ne saattavat johtaa esimerkiksi luottokortin irtisanomiseen,
asunnon pakkohuutokauppaan tai muihin hankaluuksiin. Myös luottotappiota
käsittelevät teoreettiset mallit noudattelevat samaa ajattelutapaa. Ne neuvo
vat pankkeja vaatimaan lainanhakijoilta vakuuksia, jotka toimivat uskottavana
lupauksena maksaa laina takaisin. Laina-asiakas on tällöin samassa asemassa
kuin valtiovalta, joka kieltäytyy korvaamasta alankoalueelle rakentavien tulvavahinkoja ja sitoo kätensä säätämällä alueelle rakentamisen laittomaksi.'^ Jos
rakentaminen on kansantalouden edun vastaista, sen salliminen johtaisi toden
näköisesti huonompaan tulokseen, ja valtiovallan toiminta olisi epäjohdormiukaista ja näin ollen teorian mukaan epärationaalista.
Tavanomaisessa kielenkäytössä pankin laina-asiakas ei ole luotettava, jos
pankki uskoo tämän toimivan sovitulla tavalla pelkästään oman laskelmoidun
etunsa vuoksi. Asiakas ansaitsee aidon luottamuksen vasta, kun hänen toimi
aan ohjaavat myös muut kuin ulkoiset kannustimet. Luottamuksesta sanan
varsinaisessa merkityksessä on kysymys, kun henkilö on toisesta riippuvainen
mutta uskoo, että tämä ei heti silmän välttäessä käytä tilaisuutta hyväkseen,
vaan lupausten pitämisellä on hänelle arvoa sinänsä.'® Käytännössä kysymys
on sisäisestä motivaatiosta (intrinsic m otivation), jolloin ihminen tekee asioita
niiden itsensä vuoksi ilman erityistä palkkiota tai muuta välineellistä syytä.'®
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Aidon luottamussuhteen syntyminen edellyttää, etteivät osapuolet pidä keski
näistä suhdettaan pelkkänä välikappaleena omien etujen edistämisessä ja että
he välittävät toisistaan sekä osoittavat myönteisiä tunteita toisiaan kohtaan.^“
Pettymyksen mahdollisuus on kuitenkin aina olemassa. Luottamuksen ei tar
vitse olla yhtä voimakas kaikissa asioissa ja kaikissa tilanteissa eikä se myöskään
edellytä sinisilmäistä tai sokeaa uskomusta kanssaihmisten moraaliseen rikkumattomuuteen.
Ristiriitaa empiiristen havaintojen ja taloustieteen ortodoksisen luottamuskäsityksen välillä kutsutaan luottamusparadoksiksi (trust paradox)?^ Samanlai
nen käsitteiden eroavuus taloustieteen ja arkikielen välillä ilmenee myös mui
den hyveiden kuin luotettavuuden kohdalla. Tällaisia ovat esimerkiksi rehelli
syys ja vastuullisuus. Pankin liiketoimintaa pidetään tuskin vastuullisena, jos se
ottaa ympäristönäkökohdat huomioon luototuksessa ainoastaan omien voitto
jensa turvaamiseksi.^^ Nordea kertoo verkkosivuillaan, että sen ’’arvot perustu
vat pohjoismaisen vapauden kuimioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja ympä
ristöstä huolehtimiseen. Toimimme kunnon kansalaisina eettisesti, rehelli
sesti ja vilpittömästi”.^^ Tämäntapaiset lupaukset eivät kuitenkaan yksinään ole
uskottavia, eivätkä vielä täytä aidosti vastuullisen liiketoiminnan edellytyksiä.
Ennen kuin havaittu käyttäytyminen tulkitaan taloustieteessä paradoksiksi
tai anomaliaksi, on viisasta tarkistaa, että kyseessä ei ole näetmäinen ilmiö.^^
Esimerkiksi pankin luottavaisuuden ja laina-asiakkaan luotettavuuden tausta
saattaa selittyä tarkemmin katsottaessa ulkoisella motivaatiolla. David M.
Kreps muistuttaa työsopimuksia ja niiden ehtoja selvittäessään, että kutsumuk
selta tai muuten sisäisesti motivoituneelta näyttävä työnteko saattaa tosiasi
assa johtua työsuhteen jatkumisen varmistelusta, työkaverien painostuksesta
tai muusta vastaavasta syystä.^® Jos luottavaisuutta selittää selvästi epäratio
naalinen käyttäytyminen, syyn lähempi tarkastelu kuuluu taloustieteen tutki
muskohteen ulkopuolelle. Esimerkiksi henkilön lainatessa kaverilleen kostean
illallisen päätteeksi suuren summan rahaa, hän todeimäköisesti katuu päätös
tään heti aamulla ankeaan todellisuuteen herätessään. Lainasopimusten toi
sella puolella samanlaista epärationaalisuutta esiintyy, kun humalainen huo
maa rahojensa loppuvan kesken remakkaa ravintolailtaa ja tilaa tekstiviestiUä
pikalainaa pankkitililleen. Molemmissa tapauksissa on muistettava, että ihm i
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nen voi pyrkiä olemaan järkevä vaikka näyttää ulkopuolisen silmissä toimivan
epärationaalisesti.
Ortodoksisessa taloustieteessä luonnollinen tapa käsitellä aitoa luotta
musta on pitää sitä eksogeenisena tekijänä. Jos pankki tietää lainanhakijan saa
van mielihyvän tunteita siitä, että tämä huolehtii velvoitteistaan, vaikka pää
sisi luikertelemaan niistä helpolla irti, pankki ottaa asiakkaan taipumuksen tie
tysti päätöksenteossa huomioon. Ortodoksialle ratkaisut ovat kuitenkin annet
tuja asioita, eikä se pohdi syitä asiakkaan herkkään omaantuntoon tai tämän
haluun muuttaa preferenssejään.

Tunteiden vaikutus käyttäytynniseen
Tunteilla tarkoitetaan seuraavassa emootioita, jotka aiheuttavat ihmisessä m ie
lihyvää tai mielipahaa. Äärimmillään ne ovat tunnekuohuja, jotka menevät ohi
yhtä nopeasti kuin ovat syntyneet. Tunnetiloille on ominaista, että ne ilmaan
tuvat pääosin spontaanisti ilman tietoista kontrollia tai valintaa. Lisäksi niiden
tulkinta tapahtuu ihmismielessä nopeasti ja reaktiot noudattavat melko sään
nönmukaista kaavaa.^®
Jon Elster jakaa tunteet kuuteen ry h m ä ä n .S u u ttu m u s, viha, syyllisyys,
häpeä, ylpeys ja ihailu ovat ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä tunteita. Katu
muksen ja pettymyksen tunteet liittyvät ajatuksiin siitä, mitä olisi voinut tapah
tua. Pelon ja toivon tunteita aiheuttavat ajatukset siitä, mitä voisi tapahtua. Ilon
tunne syntyy mieluisista ja surun tunne ikävistä tapahtumista. Muiden ihmis
ten omaisuuksien ajatteleminen synnyttää kateuden, vahingonilon, närkästy
misen ja mustasukkaisuuden tunteita. Viimeisessä ryhmässä on sekalaisia tun
teita kuten halveksunta, inho ja rakastuminen sekä yllättyminen, kyllästyminen
ja turhautuminen. Elster jättää ryhmittelyn ulkopuolelle sellaiset ihmisten vais
toihin perustuvat tunteet, kuten kipu ja nälkä (visceral factors).
Monia hyödykkeitä ostetaan pääasiassa tai pelkästään mielihyvän tuntei
den saamiseksi ja mielipahan tunteiden välttämiseksi. Esimerkiksi isä tuo tuli
aisia työmatkalta niiden tunteiden vuoksi, joita saamisen ilo synnyttää lapsissa
ja tästä aiheutuva antamisen ilo hänessä itsessään. Ortodoksinen taloustiede ei
sinänsä kiellä tai sulje pois millään tavoin tunteiden vaikutusta kuluttajan käyt
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täytymiseen. Se kuitenkin käsittelee tunteita annettuina, samalla tavalla kuin
säätilan muutoksia, uusien virustautien syntymistä ja muita ”ei-taloudellisia”
seikkoja. Jos joku ostaa ulkomaan lentokentältä rasian suklaata, hän paljastaa
tällä tavoin preferenssinsä, eikä taloustieteilijän ole tarpeen tietää tai sanoa asi
asta sen enempää. Seuraavassa tarkastellaan, mitä tapahtuu kun täm ä prefe
renssien b la c k b ox avataan, ja ryhdytään tutkimaan tarkemmin valintojen syitä
ja sisältöä.
Esimerkin miespuolisella kuluttajaUa on kaksi tavoitetta. Hän haluaa hank
kia auton voidakseen ajaa työmatkat nopeammin kuin polkupyörällä. Lisäksi
hän haluaa herättää ihailua muissa ihmisissä. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa.
Mies voi joko ostaa oman auton tai liittyä autokerhoon, jonka jäsenet korjaile
vat talkoilla vanhoja autonromuja katsastuskuntoon. Valinnan rajoitteina ovat
käytettävissä oleva raha, jäsenyyden edellyttämät sosiaaliset taidot ja muu pää
oma.
HenkUöauto on ensisijassa kulkuneuvo, mutta se voi olla omistajalleen myös
keino saada osakseen ihailua ja sen aiheuttamaa mielihyvää. Auton ostaminen
selittyy silloin osittain menestymisen, paremmuuden tai jopa ylemmyyden tun
teilla. Tässä kuvitteellisessa tilanteessa auton tuottama hyöty syntyy kahdesta
osatekijästä tai ominaisuudesta (characteristic). Kelvin J. Lancasterin aikoinaan
esittämässä lähestymistavassa kuluttajan ajatellaan ostavan erilaisten ominai
suuksien kimppuja eikä hyödykkeitä sinänsä.^® Työpaikalle pääsee myös ilman
autoa ja ihailua voi herättää monella muulla tavalla kuin autonostoUa. Vastaa
vasti kuluttaja saattaa ostaa reilun kaupan banaaneja, koska ne ovat sekä käte
viä retkieväitä että antavat tunteen vasmullisesta ostopäätöksestä. Hedonisissa malleissa arvioidaan tilastollisin menetelmin, missä suhteessa esimerkiksi
asunnosta maksetm hinta jakautuu eri ominaisuuksiin. Kun kuluttaja harkitsee
mielessään kysyntähintaa, jonka hän on enintään valmis maksamaan autosta,
banaanista tai asurmosta, hän tavallaan hajottaa hyödykkeen osiin ja hinnoittelee jokaisen osan erikseen.^®
Kun edellä olevaa ajatuskulkua jatketaan vähänkään pidemmälle, monet
perinteisesti eksogeenisina pidetyt kuluttajien preferensseihin vaikuttavat teki
jät osoittautuvat tosiasiassa endogeenisiksi. Myös hinta on tällainen muuttuja.
Jos työmatkojen ajam inen olisi auton ostamisen ainoa syy, rationaalinen kulut
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taja preferoisi kahdesta samanlaatuisesta autosta halvempaa. Jos mies puo
lestaan ostaa auton osaksi sen perusteella, mitä muut ajattelevat hänestä ja
hänen autostaan, halpa auto voi olla huonompi vaihtoehto.^“ Hieno auto sovel
tuu, samaan tapaan kuin kallis hajuvesi tai harvinaisen turkiseläimen nahka,
kerskakulutukseen (conspicuous consum ption), koska kaikkia käytetään ulko
salla eri paikoissa ja muut näkevät käyttäjän kulutustyylin. Ympäristöaktivismin yleistyminen kuitenkin muuttaa preferenssejä, ja esimerkiksi bensasyöppö
kaupunkimaasturi saattaa aiheuttaa enemmän häpeää kuin ylpeyttä, kun öljylähteet ehtyvät tai ilmasto lämpenee.
Myös miehen varallisuus vaikuttaa hänen preferensseihinsä. Pienipalkkai
selle miehelle auto voi olla paljon tärkeämpi snobbailuväline kuin suuren pörs
siyhtiön optiomiljonäärille. Jälkimmäisen ei tarvitse todistella muille menestymistään ostamaUa autoja. Näyttämisenhalu ilmenee ehkä niin, että miljonääri
hankkii tuloja yli kaikkien tarpeidensa ja lahjoittaa koko ajan toisesta päästä
rahaa kirkon diakoniatyöhön ja hyväntekeväisyyteen.^* Toisaalta, jos kaverit
ovat tottuneet näkemään miehen kalliin urheiluauton ratissa, tämä luultavasti
pyrkii ylläpitämään julkikuvaansa, vaikkei hänellä olisi siihen enää varaa. Näin
voi odottaa käyvän erityisesti silloin, kun kavereiden varallisuus kasvaa ja mies
uhkaa tipahtaa kulutuskilvan rattailta.
Auton hankkiminen autokaupasta tai autokerhosta vaatii rahapääomaa ja
sosiaalista pääomaa eri suhteissa. Autokauppias odottaa saavansa asiakkaal
taan vain riittävän määrän rahaa, mutta kerholaiset edellyttävät mukavaa ju t
tuseuraa, luotettavuutta ja vastavuoroisuutta. Rahapääoma ja sosiaalinen pää
oma korvaavat toisiaan tiettyyn rajaan saakka, mutta ne voivat myös täyden
tää toisiaan, kun esimerkiksi autokerhon jäsenenä toimiva pankin luottopäällikkö järjestää kerhon toiselle jäsenelle asuntolainan. Pankki voi hyväksyä täl
laisen suhteiden käytön, sillä luottohäiriö vaarantaa luottamuksen myös autokerhossa ja toimii tämän vuoksi vahvempana pelotteena. Toisaalta sosiaalista
pääomaa, niin kuin kaikkea muutakin pääomaa, voidaan käyttää myös väärin ja
tällaiset hyvä veli -verkostot saattavat helpottaa esimerkiksi haitallisten kilpai
lunrajoitusten syntymistä.
Ihmisen taipumus kokea tunteita ja toimia niiden mukaan perustuu peri
mään ja juontaa juurensa lajin kehitykseen. Syntymän jälkeisillä tapahmmilla.
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sosiaalisella ympäristöllä ja monilla muilla asioilla, kuten koulutuksella, on
tunne-eläm än kehitykseen ratkaiseva vaikutus. Jos mies on ostamassa ensim
mäistä autoaan, hänellä ei voi olla omakohtaista kokemusta auton omistami
sesta. Hän perustaa ostopäätöksensä esimerkiksi niihin tuntemuksiin, joita
hänellä on ollut ajaessaan isänsä autoa tai ihaillessaan kavereiden menopelejä.
Tai sitten hän muistelee niitä tunteita, joita ensimmäisen polkupyörän saami
nen pikkupoikana hänessä aikanaan aiheutti.
Kun mies oivaltaa auton edut ajaessaan sillä työmatkat, hän saattaa ryhtyä
tekemään myös viikonlopun kauppareissut omalla autolla. Muutos voi tapah
tua jo siinä vaiheessa, kun auto on hänellä vasta koekäytössä. Kauppiaan tavoit
teena on tarjota autottomille asiakkailleen tilaisuus oppia tuntemaan todelliset
preferenssinsä ja käyttämään autoa.“ Ostosten siirtäminen pienestä lähikau
pasta suureen automarkettiin altistaa m iehen edelleen uusille vaikutteille. Pol
kupyörällä ajon vähentyessä kunto heikkenee ja mies huomaa muutaman ker
ran kuntosalilla käytyään, että liikunta antaa iltaisin paljon suuremman m ie
lihyvän kuin pari tuopillista olutta. Spontaani oppimisprosessi jatkuu, ja sitä
ohjaavat kuluttajan valppaus havaita uusia mahdollisuuksia, suurmitelmallinen tiedon etsintä ja sattum a.^
Autoon ja siitä saatuihin tuntemuksiin tottuminen saattaa johtaa siihen, että
mies ryhtyy käyttämään markkinoita laajemmin myönteisten tunteiden koke
misen välineenä. Hän voi esimerkiksi ehdottaa autokerhon jäseniUe, että perjantai-iltaisin käydään syömässä ulkona eikä entiseen tapaan vuorotellen kun
kin kotona. Kun vieraantuminen ihmissuhteista ja yhteisöllisyydestä jatkuu,
myös muut päätöstilanteet raamittuvat markkinavaihdannaksi.^® Jos mies on
lääkäri, hän ryhtyy kutsumaan potilaitaan asiakkaiksi ja potilastyötä myynniksi.
Seurustelukumppania etsiessään hän puhuu avioliitto markkinoista ja lasta teh
dessään siitä, m itä investointi jälkikasvuun maksaa rahassa.^®
Yhä useammalla asialla on hinta ja kaikesta uhkaa tulla kauppatavaraa. Mie
hen tarvitessa aikaisempaa enem m än rahaa, hän alkaa tehdä ylitöitä ja vaatia
työpaikallaan tulospalkkaukseen siirtymistä. Aika ei enää riitä autokerhossa
käymiseen, ulkoisen motivaation merkitys kasvaa ja ammattiylpeyden tunteet
jäävät ahneuden jalkoihin. Palkkausjärjestelmän muutos yksistään voi syrjäyt
tää sisäistä motivaatiota. Päästyään tulospalkkioiden makuun mies havittelee
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niitä vielä lisää ehdottamalla, että siivouksen kaltaiset, toissijaiset toiminnot,
pitää ulkoistaa, ja työterveyshuolto ja lopulta myös asiakasneuvonta olisi ostet
tava muilta yrityksiltä. Ulkoistamisen ja kilpailuttamisen perusteluna hän esit
tää, että työntekijöistä pääsee tarvittaessa helpommin eroon, kun nämä tekevät
työtään markkinavaihdannan kautta eivätkä organisaation jäseninä.^^
Auton ostamisella ja sen käyruiistämällä dynaamisella oppimisprosessilla
on siis monitahoisia vaikutuksia sosiaaliseen pääomaan. Markkinoiden käyttö
vähentää tarvetta ja motivaatiota hankkia ja ylläpitää sosiaalista pääomaa. Myös
luontaiset tilaisuudet tähän vähenevät. Fyysisestä pääomasta poiketen sosiaa
linen pääoma kuluu helposti jäädessään käyttämättä.^ Ostajan ja myyjän väli
sen suhteen etäisyys, anonymiteetti ja kasvottomuus sekä kanssakäymisen väli
neellisyys ovat markkinavaihdannalle ominaisia tekijöitä. Markkinoiden persoo
nattomissa yhteistyösuhteissa tarvitaan sosiaalisen pääoman sijaan rahaa, jonka
hankkimisessa bisnestaidoista, itsekkyydestä ja jonkinasteisesta häikäilemättö
myydestä on etua. Tällaisten ominaisuuksien palkitseminen aiheuttaa edelleen
sosiaalisen pääoman rappeutumista ja onnettoman kierteen kiihtymistä.
Edellä esitetty tarina on siinä tavanomaisessa mielessä taloustieteellinen,
että mallin mies tekee tai ainakin pyrkii tekemään kaikki päätöksensä rationaali
sesti. Tarkastelu kuitenkin poikkeaa taloustieteen ortodoksisesta kuluttajan teori
asta siinä, että miehen preferenssien muotoutuminen otetaan tutkimuksen koh
teeksi, ja erityisesti tunteita käsitellään endogeenisena tekijänä. Kaikkia tunteita
ei ole tarpeen avata ja esimerkiksi aurinkoisen sään vaikutuksia autonostoon voi
taneen pitää turvallisesti annettuina. Hinteiden endogenisointi mutkistaa päät
telyä ja vähentää päätelmien yleistettävyyttä, mutta se auttaa löytämään keinoja,
joilla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja niiden kautta taloudellisiin päätöksiin.

Aidon luotettavuuden lisääminen
Seuraavan tarkastelun lähtökohtana on se, että pankki on myöntänyt lainanhakijalle lainan. Kysymyksessä on ehkä muutaman kuukauden pikavippi opiskeli
jalle tai pitkäaikainen investointiluotto autotehtaalle. Lainan myöntämisen jä l
keen pankin on järkevää pyrkiä ylläpitämään ja vahvistamaan laina-asiakkaidensa luotettavuutta. Yksi markkinoilla menestymisen tärkeimmistä edellytyk
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sistä on pankin kyky huolehtia velallisten luotettavuudesta.^® Jotta pankki pys
tyy säilyttämään ja kehittämään tätä ominaisuutta, sen on tunnettava ihmisten
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman hyvin. Artikkelin lopuksi
otetaan esille joitakin tällaisia tekijöitä ja tarkastellaan pankkien käytössä ole
via keinoja vahvistaa luotettavuutta asiakaskunnassa. Samalla saadaan viitteitä
mahdollisuuksista, joita lainsäätäjällä on luoda suotuisia olosuhteita keinojen
käytölle. Onnistuessaan pankkien ja julkisen vallan toimenpiteet yhdessä yllä
pitävät ja vahvistavat yhteiskutman sosiaalista pääomaa.
Luottamus määriteltiin edellä tilanteeksi, jossa ihminen on toisesta riippu
vainen, mutta hänellä on perusteita odottaa toiselta ennakoitavaa käyttäyty
mistä. Aito luottamus edeUyttää syntyäkseen, että luotettu toimii sovitulla tai
muuten toivotulla tavalla ilman selvää ulkoista syytä kuten rahallista palkkiota.
Tällaisen käyttäytymisen taustalla ovat sisäiset motivaatiotekijät, jotka saavat
esimerkiksi velallisen hoitamaan velvoitteensa, koska se tuntuu hänestä oike
alta tai m uuten hyvältä. Käyttäytymistä voi selittää myös toisin päin. Luotta
muksen arvoinen velallinen pyrkii tällöin torjumaan lupausten pettämisestä
itselleen aiheutuvaa mielipahaa.
Yksilöiden kyvyissä tuntea mielihyvää tai mielipahaa on suuria eroja. Pan
kin etujen mukaista on pyrkiä ottamaan näistä tunneprofiileista selvää jo ennen
lainan myöntämistä. Viitteitä lainanhakijan luotettavuudesta on saatavissa tar
kastelemalla täm än käyttäytymistä vastaavissa aikaisemmissa tilanteissa. Luottopisteytys (credit scoring) on yksi tätä tarkoitusta varten kehitetty menetelmä.
Esimerkiksi luottohäiriöiden voidaan katsoa kertovan lainanhakijan tyypilli
sistä käyttäytymistavoista ja ne vaikeuttavat tämän vuoksi lainansaantia."*®
Ortodoksisessa pankkiteoriassa maine ja sen tuomat taloudelliset edut
korostuvat luotettavuutta lisäävinä tekijöinä. Kun velallinen hoitaa velvoit
teensa, hänellä on perusteita odottaa, että hän saa pankilta lainaa tarvittaessa
myös myöhemmin. Mekanismin toimivuus edellyttää, että markkinoiden osa
puolet tekevät sopimuksia keskenään toistuvasti. Silloin heidän välilleen syn
tyy vastavuoroisuus, jossa pankki antaa asiakkaalle lainan, asiakas maksaa lai
nan takaisin, pankki vastaa tähän myöntämällä toisen lainan, ja niin edelleen.
Luottotietorekisterien kautta tieto velallisten luotettavuudesta leviää pankkien
välillä ja vahvistaa edelleen luotettavan miehen mainetta.
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Velkojan ja velallisen välisestä vuorovaikutussuhteesta piirtyy kuitenkin huo
mattavasti rikkaampi kuva, kun tarkastelussa otetaan huomioon myös tuntei
den vaikutukset päätöksentekoon. Oletetaan esimerkiksi, että velallinen on
muuttamassa tuntemattomaan paikkaan ulkomaille ja että hän tietää pääse
vänsä velvoitteistaan lopullisesti eroon. Hän saattaa käyttäytyä tästä huolimatta
lupaamallaan tavalla, jos hän saa siitä mielihyvän tunteita. Asian voi ilmaista
myös niin, että henkilö kieltäytyy muuntamasta itselleen arvottomaksi käyvää
mainetta rahaksi, jos saatava rahasumma tuottaa hänelle vähemmän hyötyä
kuin menetetty mielihyvä. Rahat voisi käyttää esimerkiksi auton ostamiseen,
mutta sillä kerskailu ei välttämättä kata aiheutuvaa kustannusta. Millaisilla kei
noilla pankki pystyy vaikuttamaan siihen, että velallinen hoitaa velvoitteensa,
vaikka luottamuksen pettäminen olisi taloudellisesti tuottoisaa?
Kokeellisen taloustieteen tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset toimi
vat usein vastoin taloudellisia intressejään. He osallistuvat julkishyödykkei
den rahoitukseen, jakavat omaisuuttaan ja tekevät muita anomaalisia päätök
siä. Neurotaloustieteen menetelmillä saadaan jatkuvasti uutta hyödyllistä tie
toa valintoihin vaikuttavista tekijöistä.'“ Yksi ajateltavissa oleva selitys epäitsek
käälle käyttäytymiselle on päätöstilanteen samankaltaisuus sellaisen toistuvan
kanssakäymisen kanssa, jossa itsekkyys kävisi oikeasti kalliiksi.Evoluutiopsykologisen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että sosiaalisilla taidoilla sekä
kyvyllä yhteistyöhön ja vastavuoroisuuteen on ollut ratkaiseva merkitys ihm is
lajin kehitykselle.'*^
Inhimillinen taipumus toimia vastavuoroisesti ja vastata q u id p ro q u o akti
voituu esimerkiksi silloin, kun pankin asiakas käy luottoneuvottelun kasvok
kain luottovirkailijan kanssa, lupaa erikseen painottaen maksaa lainan sovitun
lyhennysohjelman mukaan takaisin ja puristaa vielä varmemmaksi vakuudeksi
virkailijan kättä tilaisuuden päätteeksi.'*'* Verkkopankkitoiminnassa luottovir
kailijan ei sen sijaan ole tarpeen tavata asiakasta, vaan osapuolet voivat tehdä
oman osuutensa sopimuksessa jopa eri hetkellä. Tällainen informaatioteknolo
gian mahdollistama virtuaalisuus ja joustavuus tuovat etuja, mutta aiheuttavat
myös haittoja henkilökohtaisen kanssakäymisen puuttuessa.
Kun luottoneuvottelusta kuluu aikaa ja kokemus vähitellen unohtuu, laina-asiakkaan velvollisuuden tunteet todennäköisesti haalenevat. Pankin keino tämän
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estämiseksi on järjestää aika ajoin kohtaamisia velallisen kanssa tai pysyä jotenkin
muuten hänen lähellään. Pienessä paikallispankissa luottamusilmapiirin ylläpito
onnistuu huomattavasti helpommin kuin suuressa monikansallisessa liikepan
kissa ja saattaa olla pienen pankin tärkein kilpailuetu. Pankinjohtajan on helppo
pistäytyä silloin tällöin yritysasiakkaan verstaalla. Lisäksi yrittäjä voi tavata pank
kinsa virkailijoita samalla kun hoitaa päivittäisiä pankkiasioitaan.
Suurella pankilla on kiistattomia mittakaavaetuja esimerkiksi taseanalyysien
kaltaisten teknisten valvontakeinojen kehittämisessä ja käytössä. Pienessä pan
kissa tällaisten keinojen tarve on jo alun alkaen vähäisempi. Michel Ferrary ker
too, kuinka tieto avioriidoista ja alkoholismista leviää nopeasti sosiaalisissa ver
kostoissa ja lisää luottosuhteiden tehokkuutta.'*® Pankin pysyminen ajan tasalla
asiakkaansa taloudellisesta tilanteesta mahdollistaa samalla sen, että ongelmiin
osataan puuttua ajoissa ja ratkaisuja päästään etsimään yhteistuumin alusta
alkaen. Liian läheisiin suhteisiin liittyy myös riskinsä, sillä ne saattavat altistaa
luottovirkailijan erilaisille psykologisille anomalioille^® ja pahimmassa tapauk
sessa vietellä hänet kavallukseen.“*^
Kun pankki kehittää keinoja luottoasiakkaidensa luotettavuuden lisäämi
seksi, se joutuu luormoUisesti toimimaan lainsäädärmön asettamissa puitteissa.
TaloustieteeUisen tutkimustiedon keskeisenä pyrkimyksenä on avustaa lainsää
dännön suunnittelussa. Sääntelyn avulla pystytään vaikuttamaan pankkien toimiiman kautta pankkilainaa tarvitsevien käyttäytymiseen. Tämä vaikutusme
kanismi on luonnollisesti järkevää ottaa huomioon myös sääntelyn yksityiskoh
tia suunniteltaessa.
Kun artikkelissa edeUä tarkasteltiin autoa hankkivan miehen valintakäyttäytymistä, autokaupassa todettiin tarvittavan enemmän rahaa ja vähemmän sosiaa
lista pääomaa kuin autokerhossa. Myös rahan lainaamisessa pääomatarve muut
tuu siirryttäessä kasvottomaan ja välineelliseen kanssakäymiseen. Jos pankki ei
voi luottaa lainanhakijaan eikä pysty lisäämään luotettavuutta, se joum u vaati
maan lisävakuuksia, nostamaan korkoja ja toimimaan ortodoksisen pankkiteo
rian oppien mukaan. Seurauksena on tehottomuutta ja hyvinvointitappioita. Yksi
lainsäätäjän keinoista edistää luottamuksen syntymistä ja sosiaalisen pääoman
karttumista on välttää suuren pankkikoon suosimista, ellei tähän ole riittävästi
toiseen suuntaan painottavia syitä. Suuria pankkeja syntyy muim muassa sulau
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tumien kautta, minkä vuoksi tiukka yrityskauppavalvonta on yksi keino rajoittaa
pankkikoon kasvua ja sosiaalisen pääoman rapautumista.
Pankki pystyy vahvistamaan vaikutelmaa luottosuhteen vastavuoroisuudesta
ja samalla luottamusilmastoa myös muilla keinoilla kuin henkilökohtaisella vuo
rovaikutuksella. Yksi tällainen on tehdä jotain pyyteetöntä, tai sellaiselta vaikut
tavaa, ja antaa jotain ikään kuin lahjaksi lainanhakijalle. Kun pankki antaa asiak
kaalleen lainan alhaisella korolla tai ilman turvaavaa vakuutta, vaikka sillä olisi
markkinavoimaa, asiakas tuntee todennäköisesti kiitollisuutta. Lainapäätökseen
vastaaminen ’’samalla mitalla” lyhennyksistä tunnollisesti huolehtimalla tuottaa
silloin mielihyvän tunteita. Pankki pystyy tällä tavoin käynnistämään vastavuo
roisuuden prosessin, joka kestää parhaimmillaan asiakkaan koko elämän ajan ja
jatkuu aina seuraaviin sukupolviin saakka.^® Vahva ja pitkäaikainen pankkisuhde
kestää monenlaisia kolhuja ja pankki uskaltaa katsoa tilapäisiä maksuhäiriöitä
läpi sormien tai sallia järjestelemättömät luotot poikkeustilanteissa."*® Tällaiset
toimet ovat omiaan edelleen vahvistamaan luottamussuhdetta.
Edellä sanotun perusteella on aihetta välttää sellaisia toimia, joita laina-asi
akkaat pitävät epäreiluina tai epäsolidaarisina. Närkästymisen tunteita saattaa
syntyä esimerkiksi silloin, kun pankki nostaa korkoa kesken laina-ajan. Koronnoston syynä voi olla sovitun viitekoron muuttuminen, julkisen vallan harjoit
taman korkosäännöstelyn lopettaminen tai muu hyväksyttävä syy, mutta silti
asiakas kokee joutuneensa petetyksi. Jos selityksenä on väärinkäsitys asiak
kaan puolelta, pankin kannattaa panostaa sopimusehtojen selittämiseen jo lai
nan myöntämisen hetkellä. Velkaantumisen riskeistä tulisi kertoa samoin kuin
lainaturvavakuutuksen eduista. Neuvontatyöhön on erityistä aihetta sellaisten
henkilöasiakkaiden kohdalla, joiden kognitiiviset kyvyt ja päätöksenteon ratio
naalisuus ovat rajoittuneita.
Velallisen negatiiviset tunteet koron nousun johdosta vaikuttavat hänen
yhteistyöhaluunsa ja saattavat pahimmillaan johtaa moraalikatoon (m oral
hazard). Moraalikato määritellään taloustieteessä sopimuksen vastaiseksi toi
minnaksi, jota toinen ei pysty havaitsemaan, ja joka on siis jollain tavoin kät
kössä tai salattua (hidden action). Syyksi opportunistiseen käyttäytymiseen
mainitaan perinteisesti sopimusten epätäydellisyys, joka tarjoaa kannustimia
rikkoa sopimusehtoja. Todellisuudessa selityksenä ei välttämättä ole opportu
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nismi, vaan luontainen vastenmielisyys epäreiluja toimintatapoja kohtaan, tie
tämättömyys pankin motiiveista tai jokin muu inhimillinen ominaisuus.
Asiakkaan ärtymyksen tunteet saattavat provosoida kostomieltä ja halua
levitellä tuttavapiirissä pankkia vahingoittavia huhupuheita. Uittavat saatta
vat unohtaa pankin nimen vähän ajan päästä, kuulla sen alun perin väärin tai
sekoittaa muuten asioita niin, että kaikkia pankkeja aletaan pitää epäilyttävinä.
Taloustieteessä tarkastellaan usein pankkien ja talletusasiakkaiden välisen tie
tämyksen epäsymmetriaa, joka lisää talletuspaon vaaraa ja pankkijärjestelmän
epävakautta.“ Vastaavanlainen dominovaikutus syntyy myös lainapuolella, kun
perusteettomat huhut lähtevät liikkeelle, tarttuvat velkojien joukossa ja aiheut
tavat ulkoisia haittoja viattomille.
Velallisen kielteiset tunteet voimistuvat, kun koron kohoaminen johtaa koh
tuuttomiin hankaluuksiin. Esimerkiksi asuntolainan kuukausilyhennykset saat
tavat kasvaa niin suuriksi, että vakuutena oleva asunto joudutaan myymään.
Oman kodin menettäm inen aiheuttaa aina ahdistusta ja mielipahaa. Epämielui
sat tuntemukset ovat erityisen voimakkaita, jos asuntojen hinnat ovat pohjalu
kemissa ja ’’sikasykli” on huonoimmassa vaiheessaan, niin kuin korkeiden kor
kojen oloissa saattaa tapahtua.^* Asunnon ostohinta on rationaalisesti ajatel
len uponnut kustaimus, mutta tappion realisoitumista saatetaan silti katua tappiokammosta johtuen.“ Maksuvaikeudet ovat saattaneet olla jo pitkään ilmei
siä, mutta velallinen on välttänyt virheen tunnustamisesta johtuvia mielipahan
tunteita ja tulkinnut huonoja ennusmerkkejä omia toiveitaan tukevilla tavoilla.
Todellisuuteen tai kuvitelmiin perustuvat käsitykset muiden asuntovelallisten
paremmasta tilanteesta ovat lisänneet vielä entisestään vaikeuksissa kamppai
levan tuskaa ja heikentäneet entisestään maksumoraalia.
Velkojan toimilla voi olla velallisten kokemien tunteiden vuoksi laajakantoi
sem mat vaikutukset rahoitusmarkkinoihin ja niiden vakauteen kuin ortodok
sinen talousteoria antaa ymmärtää. Julkinen valta voi estää haitallisen noidan
kehän syntymistä kieltämällä koronkiskonnan ja säätämäUä pakottavia lain
säännöksiä kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusta ja lainanantajan vas
tuusta. Kestämättömässä taloudellisessa tilanteessa oleviUe myös velkajärjeste
lyn myöntäminen saattaa vähentää moraalikatoa. Sääntelytoimien laaja-alaisia
ja välillisiä seurauksia on kuitenkin mahdotonta ymmärtää, jos niiden taustalla
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vaikuttavat tunteet jätetään huomioimatta. Samoin myös lainsäädännön suun
nittelu jää puolitiehen, jos tunteita pidetään tieteellisen tarkastelun ulkopuo
lelle kuuluvina eksogeenisina tekijöinä.
Velallisten luotettavuus ja yleisemmin sosiaalinen pääoma ovat keskeinen osa
toimivaa rahoituksenvälitystä. Sosiaalinen pääoma on pankkien palvelutuotan
nossa keskeinen tekijä. Julkisen vallan tehtävä on turvata sen luonnille parhaat
saavutettavissa olevat puitteet. Sosiaalinen pääoma on pankille huomattavasti
muuta pääomaa vaikeampaa hankkia.®^ Fyysistä pääomaa kuten tietokoneita tai
toimitiloja voi ostaa markkinoilta milloin tahansa. Henkistä pääomaa on saata
vissa palkkaamalla ammattitaitoisia työntekijöitä. Näihin molempiin tarvitaan
rahapääomaa, jota kannattava pankki puolestaan kerää osakeanneilla.
Sosiaalisen pääoman kartuttaminen saattaa olla pankille erittäin kannat
tava strategia. Pankin kannalta hyödyllisintä on yhteiskunnan verkostoihin ja
sen asiakkaiden ja työntekijöiden välisiin suhteisiin juurtunut sosiaalinen pää
oma.®^ Toimivan organisaation kehittäminen vaatii paljon aikaa ja sen sivutuot
teena syntyy usein runsaasti hiljaista tietoa. Tämän prosessin tuloksena pankit
voivat saavuttaa kokonaisuuden, jota kilpailijoiden on toivotonta yrittää jä lji
tellä, ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä.

Johtopäätökset
Ortodoksinen taloustiede ei tähän mennessä ole ollut kovin kiinnostunut sosi
aalisen pääoman käsitteestä. Sosiaalisen pääoman luonteen, syntymisen ja
luomisen selittämisen kannalta on välttämätöntä tuntea ihmisten tunteisiin
ja yleensä heidän valintojensa sisältöihin vaikuttavia tekijöitä. Taloustieteessä
näitä on ollut pitkään tapana käsitellä eksogeenisina tekijöinä, joiden tarkempi
analyysi on muiden tieteiden tehtävä.
Taloustieteilijöiden suhtautuminen tunteisiin ja suoranainen dogmatismi
niiden tarkastelua vastaan näyttää olevan vähitellen muuttumassa erityisesti
ulkomaisessa kirjallisuudessa. Tunteiden muodostuminen riippuu monista sel
keästi taloudellisista tekijöistä. Artikkelissa on tarkasteltu esimerkiksi auton hin
nan tai pankkilainan koron vaikutusta maksajan kokemiin tunteisiin. Samalla
on saatu käyttökelpoista tietoa sosiaalisen pääoman muodostumisesta auto
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ja luottomarkkinoilla sekä keinoista vaikuttaa tuohon pääomanmuodostukseen. Tunteiden vaikutuksen käytännön merkitys ja tutkimisen tarve on viime
kädessä empiirinen kysymys ja siihen vastaaminen kuuluu jatkossa keskeisiin
haasteisiin myös kansantaloustieteen piirissä.
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