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Taloustieteiden haasteet
Tiedelähtöistä taantuma- ja lamakeskustelua on

2009). Sen vuoksi on perusteltua esittää monia

pääasiassa käyty kansantaloustieteen ja kansan-

kyseenalaistavia, osin päällekkäisiä kysymyksiä

taloustieteilijöiden näkökulmista.1 En suinkaan

kansantaloustieteen luonteesta ja tiedeperustas-

pidä tätä keskustelua merkityksettömänä tai

ta. Useat seuraavassa esittämistäni kysymyksistä

huonona. Esimerkiksi talouden infrastruktuurin

koskevat myös liiketaloustieteitä joiltain osin ja

ja rakennemuutosten kehitystyöhön kansantalo-

vähintäänkin analogisesti. Sen vuoksi tässä

ustieteellä on paljon annettavaa. Makrotason

käytävä keskustelu on merkityksellistä myös eri

talous- ja rahapoliittisessa keskustelussa kansan-

liiketaloustieteiden kannalta.

taloustieteen panos on korvaamaton.

Ovatko kansantaloustieteen sekä kansan-

Kansantaloustieteilijöiden vetämänä käy-

taloustiedepohjaisen keskustelun ja päätöksen-

ty julkinen keskustelu ei kuitenkaan ole näyttä-

teon taustalla olevat teoriat ja mallit jollain ta-

nyt tuottavan ratkaisevan merkittäviä näkemyk-

paa kyseenalaisia ja/tai kyseenalaisille perus-

siä ja johtopäätöksiä taantumien ennakoinnin,

olettamuksille rakentuvia? Tähän peruskysymyk-

ennaltaehkäisyn, hoidon tai jälkitoimenpiteiden

seen liittyy esimerkiksi seuraavia alakysymyksiä:

kannalta. Pikemminkin tuore kriisikausi on nos-

Olisiko syytä entistä enemmän jättää sivuun

tanut esiin kansantaloustieteen ongelmia, puut-

economic man -tyyppinen, rationalistinen ajat-

teita ja haasteita (ks. myös Colander et al.

telu, vaikka se johtaisikin kauniista, matemaattisesti muotoilluista teorioista tinkimiseen?

1
Käytän tässä esityksessä termiä kansantaloustiede,
vaikka kansantaloustieteilijät mieluusti käyttävätkin termiä
taloustiede. Mielestäni on tässä esityksessä syytä erottaa
kansantaloustiede eri liiketaloustieteistä ja toisaalta välttää
ylikattavaa termiä taloustiede silloin, kun ei tarkoiteta sekä
kansantaloustiedettä että liiketaloustieteitä. Monet esittämäni kysymykset koskevat kuitenkin analogisesti myös
liiketaloustieteitä.
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Ovatko sellaiset peruskäsitteet kuin vapaa kilpailu, tehokkaat markkinat, täydellinen tieto,
kuluttajien ja yritysten rationaalinen käyttäytyminen ja voiton tai omistaja-arvon maksimointi
liian kaukana todellisuudesta? Eivätkö teoriat ja
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mallit sekä niiden perustana olevat olettamukset

Kenties tärkein ja hedelmällisin kaikista

yleensäkään vastaa riittävässä määrin todelli-

tiedettä ja teorian muodostusta koskevista kehit-

suutta?

tämiskohteista on monitieteisyyden ja monimal-

Onko väistelty kansantalouden keskeisiä

lintamisen ymmärtäminen ja hyväksikäyttö.

ongelmia ja tyydytty näennäistieteellisiin mutta

Koska taantuma- ja lamailmiöt kuten mahdolli-

elegantisti matematisoitaviin malleihin johtaviin

sesti valtaosa kansantalouden keskeisimmistä

ongelmiin? Onko tällaisiin valintoihin houkutel-

ilmiöistä ovat monimuotoisia ja monimutkaisia,

lut myös se, että ne ovat tukeneet tutkijoiden

niitä on syytä yrittää lähestyä monitieteisesti.

julkaisumahdollisuuksia ja urakehitystä?

Monitieteisyyden relevanssi voidaan tiivistää

Ovatko tarkastelutasot ja -näkökulmat tar-

kansantaloustieteen – kuten itse asiassa kaikki-

koituksenmukaiset? Esimerkiksi onko lyöty lai-

en tieteenalojen – osalta seuraavanlaiseksi kak-

min mikrotarkastelua? Saavatko kuluttajat ja

soishaasteeksi: Jokaisen tieteenharjoittajan kan-

yritykset kylliksi huomiota siihen nähden, että

nattaa selvittää monitieteisyyden hyödyntämis-

ne ovat viime kädessä avainasemassa markki-

mahdollisuuksia omien tutkimustensa kehittä-

noilla ja kilpailussa? Onko syytä kiinnittää

misen kannalta. Sen vuoksi jokaisen tieteenhar-

enemmän huomiota jakelutien eri portaisiin?

joittajan tulee hankkia hyvä tietämys monitie-

Ovatko eettiset ongelmat saaneet liian vähän

teisyydestä, koska tämän tietämyksen pitäisi

huomiota (ks. esim. Donaldson 2002)?

olla osa jokaisen tutkijan metodologistyyppistä

Entä onko mahdollista yhdistää rationalis-

osaamista.

tisia ja behavioristisia lähtökohtia, teorioita ja

Missä määrin käyttäytymistieteet (etenkin

malleja (vrt. Lehtinen 2011)? Eiväthän ne ole

psykologia, sosiaalipsykologia ja sosiologia), fi-

välttämättä toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi

losofia, oikeustiede sekä muutkin tieteenalat

liiketaloudellisessa kuluttajakäyttäytymistä kos-

voivat tarjota apua kansantaloustieteen teorian-

kevassa teorianmuodostuksessa on käytetty hy-

muodostukseen? Onko taloudellinen käyttäyty-

väksi ja luotu matemaattisesti formuloituja,

minen luonteeltaan vain eräs monimuotoisen

käyttäytymistieteellisiin lähtökohtiin perustuvia

inhimillisen käyttäytymisen erityismuoto, johon

malleja. Myös kansantaloustieteilijät ovat pyrki-

liittyvät esimerkiksi persoonallisuuden piirteet,

neet etsimään ratkaisuja ja osaratkaisuja tähän

arvot ja asenteet? Jos näin on, onko hyvin sup-

ja moniin muihinkin edellä esitetyistä kysymyk-

peaksi arvioitavissa olevan ihmiskuvan ottami-

sistä. Niitä on löytynytkin, mutta luonnollisesti

nen taloudellisen teorianmuodostuksen perus-

oppijärjestelmä ei ole lähestulkoonkaan kehit-

taksi varsin epärealistista? Riittävätkö peliteoreet-

tymistiensä päässä.

tiset tarkastelut kuvaamaan esimerkiksi erilaisia

Edellistä tarkastelua yhteenvetävä kysy-

riippuvuuksia kuluttajien ja yritysten välillä?

mys: Onko klassinen tai edes uusklassinen talo-

Monitieteisyys ei ole yksinkertainen käsi-

ustiede edelleen riittävän hyvä ja realistinen

te. Voidaan puhua monitieteisyyskokonaisuu-

tukiranka kansantaloustieteen oppijärjestelmäl-

desta (multiple disciplinarity or multiple discip-

le (vrt. esim. Varoufakis et al. 2011)? Sehän voi

linary totality), joka tarkoittaa useiden tieteiden

hidastaa tieteellistä kehitystä ja olla ideologisel-

käyttämistä jonkin ilmiön tarkastelussa. Se on

la tasolla vaarantamassa itse markkinataloutta-

kattokäsite monitieteisyydelle, tieteiden välisyy-

kin.

delle ja poikkitieteellisyydelle. Nämä ovat eri-
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tasoisia monitieteisyyskokonaisuuden osia tai
variaatioita (Vrt. Choi ja Pak 2006, Lehtinen
2013). Tätä ei valitettavasti usein tajuta, mikä
johtaa tarkastelun pinnallisuuteen ja yksipuolisuuteen.
Määritelmien pohdiskelua tärkeämpää
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selvästi eri tieteenaloihin pohjautuva tausta. Jos
tämänkaltaiset mallit vaikkapa yhdistetään, uutta yhdistettyä mallia voidaan pitää monitieteisenä taustansa vuoksi (vrt. Lehtinen 2011).
Kaikilla tieteenaloilla ja kaikkia tieteenaloja koskevassa keskustelussa on tehty myös

lienee hahmotella, mitä monitieteisyyttä hyö-

suoranaisia

harharetkiä.

Esimerkiksi

dyntämällä voidaan saada aikaan ja miten se

kansantaloustieteilijöiden paljastavimmista har-

tapahtuu. Monitieteisiä kokonaisuuksia ts. mo-

haretkistä taantuma- ja lamakeskustelun kannal-

nitieteisesti kattavia teorioita, malleja ja viiteke-

ta soveltunee hyvin laaja keskustelu ”uudesta

hyksiä voidaan luoda yhdistämisen (combi-

taloudesta”. Tultaessa vuosituhannen vaihtee-

ning), lainaamisen (borrowing) ja sekoittamisen

seen monet tieteenharjoittajat ja ns. asiantunti-

(blending) avulla. Ne ovat toistaiseksi riittämät-

jat alkoivat puhua niin ulkomailla kuin Suomes-

tömästi hyödynnettyjä teorioiden rakentamis- ja

sakin sellaisesta ”uudesta taloudesta”, jossa

kehittämistyössä (ks. esim. Whetten, Felin ja

ICT-sektorilla tapahtuva kehitys ja sen seuran-

King 2009, Oswick ja Hanlon 2011, Lehtinen

naisilmiöt takaavat jatkuvan kasvun ja suhdan-

2013).

ne- ym. taloudellisten vaihtelujen vähäisyyden.

Jollakin (yhdellä) tieteenalalla voi olla

Tämänkaltaiset kannanotot eivät tosin olleet

kaksi tai useampia malleja (tai viitekehyksiä),

edes uusia, koska Yalen huippuyliopiston pro-

jotka täydentävät toisiaan siten, että kohdetta

fessori Fisher arvioi jo syksyllä 1929 pörssiro-

voidaan tarkastella näiden mallien näkökulmis-

mahduksen ollessa ovella, että osakekurssit ovat

ta esimerkiksi malleja yhdistämällä. Voimme

pysyvästi korkealla tasolla. Hän maksoi kovan

nimittää tätä monimallintamiseksi (multiple mo-

hinnan virhearviostaan menettämällä huomat-

dels or multiple modelling, vrt. myös Lehtinen

tavan osan maineestaan ja suuren omaisuuten-

2011).

sa.

Monimallintaminen saattaa olla jopa ta-

Vielä vuonna 2003 talousnobelisti Lucas

vallisemmin esiintyvä mahdollisuus kuin moni-

arvioi, että taantumantorjunnan ongelma on

tieteisyyskokonaisuuden eri muodot, koska var-

ratkaistu. Seuraavana vuonna Princetonin yli-

sinkin etäällä toisistaan olevien tieteenalojen

opiston professori Bernake esitti jotakuinkin

yhdistäminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdo-

samaa. Hän myönsi satunnaisten pienten taan-

tonta ja/tai tarpeetontakin tieteenalojen erilai-

tumien esiintymismahdollisuudet, mutta katsoi

sen luonteen vuoksi. Mmonimallintamisen avul-

vakavien taantumien syntymisajan olevan ohi

la voidaan rakentaa runsaasti uusia tieteellisiä

globaaleista lamoista puhumattakaan. Bernake

malleja ja viitekehyksiä, jopa teorioitakin. Mo-

valittiin myöhemmin Yhdysvaltain keskuspankin

nimallintaminen itsessäänkin voi syventää radi-

pääjohtajaksi.

kaalisti tiedekäsitystämme, myös taloustieteissä.

Olin kovin hämmentynyt edellisistä kan-

Monitieteisyyskokonaisuus ja monimal-

nantotoista, koska olin jo vuonna 2000 kirjoit-

lintaminen saattavat lähentyä toisiaan. Esimer-

tanut Kauppalehteen (7.11.) artikkelin ”Mikä

kiksi tietyn tieteenalan kahdella mallilla voi olla

ihmeen uusi talous?”. Siinä ihmettelin suuresti
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”uutta taloutta” koskevia olettamuksia. Nykyään

tomuuteen taantuma-, lama-, kriisi- ja eurokrii-

ei kukaan näytä puhuvan ”uudesta taloudesta”,

siajattelussaan ja että tutkijat löytäisivät uusia

ainakaan ilmoittautuvan sen puolestapuhujaksi.

aiheita, ajatuksia ja metodologisia lähtökohtia-

Tämä ei ole mikään ihme, jos muistetaan viime-

kin tutkimuksiinsa. Lisäksi toivoin kirjan esipu-

vuosien talouskehitystä. Sen sijaan talouden

heessa, että kirja vahvistaisi lukijoiden kyseen-

vaihteluista keskusteleminen ja niiden tutkimi-

alaistamistaitoja.

nen tuntuu merkityksellisemmältä kuin juuri
koskaan aikaisemmin.
Eiköhän kaikki edellä sanottu jo oikeuta
kysymään, olisiko aika kypsä avoimen ja vakavan keskustelun ja siihen liittyvän tutkimuksen
lisäämiseen kansantaloustieteen luonteesta. Ainakin tällainen liiketaloustieteitä kyseenalaistanut ja kansantaloustiedettä harrastanut liiketaloustieteilijä uskoisi, että ”tarttis tehrä jotain”.
Ehkäpä juuri Koiviston tapaan ensin rauhallisesti ”fundeeraamalla”.
Ei ole sopivaa unohtaa myöskään sitä,
mitä sanoin liiketaloustieteistä tämän kirjoituksen alussa. Myös liiketaloustieteiden teoriat,
mallit ja viitekehykset kuten myös menetelmät
kaipaavat jatkuvaa kriittistä keskustelua - monitieteisyyden kaksoishaastetta unohtamatta.
Todetaanpa vielä, että tämän kirjoituksen
saa tulkita jatkoksi sille vuosia kestäneelle keskustelulle, joka maaliskuussa 2014 julkaistiin
toimittamanani kirjana Kriisistä kriisiin: monimuotoisen taantumailmiön monitieteistä tarkastelua. Kirjaa saa verkosta osoitteesta http://urn.
fi/URN:ISBN:978-952-60-5608-1. Kirjaa jaetaan ilmaiseksi siinä toivossa, että se kannustaisi lukijoita monipuolisuuteen ja ennakkoluulot-
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