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Tuloerojen kasvu on tarkoitta-
nut, että EU-määritelmän mu-
kainen suhteellinen köyhyys 
(tarkasti ottaen köyhyysriski) 
on yleistynyt Suomessa. Suhteel-
lisen köyhyyden kelvollisuus on 
sekä kepeiden että vakavien yh-
teiskuntapoliittisten väittelyiden 
kestoaihe. Mittarin puolustajien 
mukaan se sopii puutteineenkin 
kuvaamaan niitä vähimmäiseh-
toja, joilla pienituloiset kotitalo-
udet voivat osallistua yhteiskun-
taan. Vastustajat väittävät suh-
teellista köyhyyttä muun muas-
sa kateusmittariksi, joka hälyt-
tää, kun talous kasvaa ja ainakin 
enemmistö ihmisistä vaurastuu. 

Debatti rikastuisi molemmilla 
puolilla rintamalinjoja, jos väit-
telijät tutustuisivat ruotsalaisen 
Daniel Rauhutin kirjaseen Den 
besvärliga fattigdomen. Viime 
syksynä lopetetun Tukholman 
kaupungin tutkimus- ja kehittä-
misyksikön julkaisema teos käy 
systemaattisesti läpi köyhyys-
teemaa. Rauhut esittelee kol-
me erilaista köyhyyden määri-
telmää (suhteellinen, absoluut-
tinen ja kaksoisköyhyys), 13 ta-
paa mitata köyhyyttä ja kolme 
pääsyytä köyhyyteen (yksilölli-
nen, rakenteellinen ja institutio-
naalinen). Valinnoista voi olla 
eri mieltä. Esimerkiksi köyhyy-
den syissä Rauhut ei käsittele 
lainkaan kohtaloon liittyviä te-
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kijöitä. Rauhut esittelee tiiviissä 
muodossa kuitenkin kaikki län-
simaiden keskeiset köyhyysväit-
telyt ja niihin osallistuneet tut-
kijat Adam Smithistä Amartya 
Seniin. 

Käsittelytapa on kaavamainen 
ja poissulkeva. Kirjoittaja luon-
nehtii kolmea strategiaa köyhi-
en auttamiseksi (hengissä pitä-
minen, ennaltaehkäisy ja aut-
taminen pois köyhyydestä) ja 
neljää keinoa köyhyyden hel-
pottamiseksi (sosiaalipolitiik-
ka, markkinamekanismi, kou-
lutus ja terveydenhoito sekä hy-
väntekeväisyys). Kirjasessa käy-
dään poikkeuksellisesti Aristo-
teleesta alkaen läpi myös filoso-
fista peruskysymystä: miksi köy-
hyyttä inhotaan. Jakso on koko-
naisuudessaan perusteltu, mut-
ta sen paikka ehkä väärä. Tästä 
olisi kannattanut aloittaa! Kir-
janen päättyy aatehistorialliseen 
katsaukseen, jossa Rauhut esitte-
lee kuusi eri ideologista suhtau-
tumistapaa köyhyyteen: konser-
vatismin, libertarismin, klassisen 
liberalismin, sosiaaliliberalismin, 
sosialismin ja marxismin. 

Köyhyyttä ovat tutkineet yh-
tä lailla taloustieteilijät ja sosi-
aalipoliitikot. Pulmana on ol-
lut se, etteivät nämä ole aina ky-
enneet keskustelemaan keske-
nään. Rauhut joutuu vetämään 
kulmia suoriksi, mutta kykenee 

juuri siksi erinomaisen selkeään 
esitykseen. Kirjan lukeminen ei 
edellytä pitkää matematiikkaa, 
mukana on vain pari kaavaa. Se 
on hieno saavutus ottaen huo-
mioon, että ongelma on käsit-
teellisesti vaikea ja käsittelytapa 
on puhtaasti teoreettinen. Kir-
janen on selkeä, helppolukuinen 
ja valaiseva. Sitä voi lämpimäs-
ti suositella oppikirjaksi johdan-
tokurssille köyhyyskysymyksiin. 
Erityisen tarpeellinen se on kai-
kille niille, jotka haluavat osallis-
tua perustellummin köyhyyskes-
kusteluun.

Rauhutin oma vastaus alus-
sa mainittuun väittelyyn suh-
teellisesta köyhyysmittauksesta 
mukailee Senin ajatuksia. Hä-
nen mukaansa köyhyydessä ei 
ole kysymys vain (suhteellisesta 
tai absoluuttisesta) rahan puut-
teesta tai yhteiskunnallisesta eri-
arvoisuudesta, vaan siitä, millai-
sia mahdollisuuksia köyhillä on 
parantaa asemaansa. 


