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1. Kansantaloustieteellisen
asiantuntemuksen perinne
Kansantaloustieteen ja kansantaloustieteilijöiden eli ekonomistien merkitys suomalaisessa
yhteiskunnassa ja talouspolitiikassa on tällä
vuosikymmenellä melkoisesti vahvistunut.
Tämä kehitys voidaan nähdä uusimpana vaiheena jo pitkään jatkuneessa suuntauksessa.
Ekonomistit ovat jo kauan vaikuttaneet virkamiehinä hallinnon ja talouspolitiikan valmistelutehtävissä. Aina 1980-luvulle asti virkamiesekonomistien merkitystä ei pidetty kovin
suurena. Esimerkiksi Suomen Pankilla oli jo
1970-luvulla palveluksessaan kymmeniä ekonomisteja, mutta heitä ei juuri käytetty hyväksi
varsinaisessa päätöksenteossa, vaan »kalvojen
tekijöinä ja puheenkirjoittajina ja saappaankiillottajina», kuten eräs Vakaa markka -kirjaa varten haastateltu henkilö on todennut. Ekonomistien merkityksestä Suomen Pankissa on tosin
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esitetty myös toisenlaisia käsityksiä, joiden mukaan muutamilla ekonomisteilla oli keskeinen
asema epävirallisissa aivoriihissä.2
Ekonomistien merkitys kasvoi asteittain
myös julkisen sektorin ulkopuolella. Yhteiskunnassa toimivat etujärjestöt palkkasivat heitä
sekä omiin organisaatioihinsa että rahoittamiinsa tutkimuslaitoksiin. Valtionhallinnon ulkopuolisten ekonomisten määrän kasvu johti astettain taloudellista tietoa tarjoavan ja talouspolitiikkaa koskevan keskustelun vilkastumiseen.
Yhtenä virstanpylväänä voidaan pitää 1970-luvun alkupuolta, jolloin yksityiset tutkimuslaitokset alkoivat julkaista omia taloudellisia ennusteitaan.3
Tämän vuosikymmenen kehityksessä on uutena piirteenä se, että juuri mainitsemieni perinteisten ekonomisteja käyttävien organisaatioiden rinnalle on ilmaantunut erillisiä kansantaloustieteellisiä neuvonantaja- ja asiantuntijaryhmiä, joiden jäsenet ovat akateemisesta maail2
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masta eivätkä virkamieskunnasta tai järjestöelämästä. Monissa Euroopan maissa on nykyään
riippumattomista asiantuntijoista koostuvia elimiä. Esimerkkeinä ovat Ruotsissa Ekonomiska
rådet sekä Tanskassa, Saksassa ja Englannissa
olevat »viisaiden ihmisten neuvostot». Todettakoon lisäksi, että Ruotsissa komitealaitos on jo
vuosikymmenet nojannut oman maansa parhaaseen akateemiseen asiantuntemukseen.
Suomessa on ollut havaittavissa samansuuntaista kehitystä, joskin suuntaus tuntuu olevan
muita maita hitaampaa ja varovaisempaa. Viime vuonna työskennellyt professoreiden EMUkomitea on virstanpylväs riippumattomien akateemisten asiantuntijoiden käytössä. Tämän
vuoden alussa perustettu valtionvarainministeriön taloustieteellinen neuvosto koostuu pelkästään kansan- ja liiketaloustieteen professoreista
ja edustaa Suomessa uutta käytäntöä.

2. Suomalaisen keskustelun perinne
Edellä toteamani ekonomistien asiantuntijaroolin kasvanut merkitys on johtanut talouspoliittisen keskustelun monipuolistumiseen Suomessa.
Perinteemme tällä saralla ovat melko vaatimattomat, kuten monet tutkijat ovat todenneet.4 Talouspoliittista keskustelua on aina käyty, mutta
se on tapahtunut poliitikkojen ja etujärjestöjen
kesken.
Tarkasteltaessa kolmea viime vuosikymmentä voimme havaita, että maamme ekonomistikunta on kyllä jonkin verran osallistunut talouspoliittisten näkemysten vaihtoon, mutta silloinkin äänessä ovat paljolti olleet »viran puolesta»
julkisessa hallinnossa, etujärjestöissä tai yksityisissä tutkimuslaitoksissa työskennelleet kansantaloustieteilijät. Ennen tätä vuosikymmentä
akateemisten ekonomistien vaikeneminen on

ollut selviö, vaikka muutamia poikkeuksia tästä
onkin ollut. Heistä on ennen muuta todettava
Jouko Paunio, joka on tässä suhteessa kantanut
vastuunsa esimerkillisesti.
Mitkä tekijät selittävät akateemisen panoksen
vähäisyyttä? En usko, että kyseessä on mikään
kansanluonne. Syyt ovat muualla. Yksi niistä on
varmaankin tradition heikkous, kuten Matti Pohjola (1998) on todennut. Tätä näkemystä on kuitenkin täydennettävä keskustelutraditiomme sanoisinko sivistymättömällä luonteella. Julkiseen
keskusteluun osallistuneet harvat professorit saivat usein osakseen varsin epäasiallista kohtelua.
Esimerkiksi kun 1930-luvulla Yrjö Jahnsson
esitti »virallisesta linjasta» poikkeavia näkemyksiä, hänet leimattiin häiriköksi eikä hänen
sittemmin kuuluisaksi tullutta esitelmäänsä
vuodelta 1931 julkaistu Kansantaloudellisessa
aikakauskirjassa kuin vasta postuumisti vuonna 1985. Jouko Paunion ja eräiden muiden tutkijoiden puheenvuorot 1970-luvulla saivat
myös osakseen ylimielisen kohtelun. Paunio
onkin yksityisesti todennut, että osallistuminen
julkiseen keskusteluun oli usein työlästä, koska
»tuli niin pirusti turpiin» – eikä se tapahtunut
asia-argumentein.
Miksi tällä vuosikymmenellä kävi toisin? Tähän on nähdäkseni kaksi syytä. Ensimmäinen
niistä on yksinkertaisesti se, että – toisin kuin
aikaisemmin – keskustelun akateemisia osanottajia oli monia. Yksittäinen henkilö on helpompi leimata häiriköksi kuin kymmenen professoria – varsinkin kun yhä useammilla heistä tiedettiin olevan myös kansainvälisiä meriittejä.
Toinen ja tärkein syy on kansantaloustieteellisen tutkimuksen tason huima nousu 1970-luvulta lähtien. En lähde erittelemään tämän tekijän
taustoja.5 Haluan kuitenkin korostaa Yrjö
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Jahnssonin säätiön erittäin keskeistä panosta
tässä suhteessa. Tason nousun seurauksena suomalaiset päätöksentekijät voivat selvästi aikaisempaa enemmän nojautua kotimaiseen asiantuntemukseen ulkomaisen rinnalla.6

3. Asiantuntijatyön ja keskustelun
pelisäännöistä
Kun suomalaisen asiantuntemuksen käyttö ja
talouspoliittisen keskustelun taso näyttävät kohentuneen, on hyödyllistä pohtia lyhyesti tämän
toiminnan periaatteita. Lähtökohdaksi otan
asiantuntijan perinteisen roolin. Hänen tehtävänsä on tiedollisen perustan antaminen eri päätösvaihtoehdoille. Sen sijaan itse päätökset kuuluvat päätöksentekijöiden ratkaistavaksi.
Tätä perinteistä asetelmaa on jatkuvasti syytä kunnioittaa. Se vastaa myös demokratian
henkeä. Päätökset kuuluvat heille, jotka on valittu niitä tekemään ja kantamaan niistä vastuun.
Asiantuntija kantaa vastuun vain neuvojensa ja
tietojensa oikeellisuudesta suhteessa olemassa
olevaan kansantaloudelliseen tietämykseen.
Perinteinen asiantuntijan rooli ei suinkaan
ole ongelmaton. Kansantaloudellisen tiedon
suuri epävarmuus ja esimerkiksi tulevan kehityksen ennustamisen vaikeus tekevät asiantuntijan työn hankalaksi. Usein asiantuntija pystyy
vain analysoimaan eri mahdollisuuksia ja pohtimaan niiden todennäköisyyksiä. Tämä ei kuitenkaan aina tunnu riittävän tiedotusvälineille,
päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle. Ekonomisteille asetetaan aika ajoin kovin suuria odotuksia. Heidän pitäisi pystyä antamaan yksiselitteiset päätöksetkin eikä vain niiden perusteena olevia analyyseja. On myös huomattava, että
talouspoliittisissa päätöksissä on lähes aina int6
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ressiristiriitoja, mikä on toisin kuin vaikkapa
lääkärin ja potilaan välillä.
Asiantuntijan ja keskustelijan tilannetta vaikeuttaa joskus se, että hän saattaa joutua keskustelemaan julkisuudessa yhteiskunnan kannalta hyvinkin epämiellyttävistä ja/tai arkaluonteisista asioista. Taannoiset tapahtumat devalvaatiosta ja kellutuksesta tarjoavat tästä esimerkin. Eräät taloustieteilijät joutuivat tuomaan julki näkemyksiä, joilla saattoi olla välittömiä
markkinareaktioita. Tällaisessa tilanteessa vaaditaan paitsi hyvää analyysia myös tarkkaa harkintaa.
Perustavaa laatua oleva vaikeus asiantuntijalle on se, että etenkin talouspoliittisessa keskustelussa – joskin harvemmin asiantuntijaraporteissa – intressiryhmien mielipiteet sekoittuvat
itse taloustieteelliseen analyysiin. Virkamiehet
ja etujärjestöjen palkkaamat ekonomistit edustavat väistämättä jotakin intressitahoa ja myös
periaatteessa riippumaton asiantuntija saattaa
esittää omia yhteiskunnallisia mielipiteitään
eikä vain analyysiaan. Tämä voi olla hyvä ja
tarpeellinen asia, sillä kansantaloustiede on
väistämättä lähellä talouspolitiikkaa ja asiantunteva normatiivinen keskustelu kohottaa talouspoliittisen debatin tasoa. Silti ekonomistien mukanaolon tulisi tapahtua transparentisti, avoimesti. Toisin sanoen ekonomistien asiantuntemusta käyttävien pitäisi pystyä erottamaan
asiantuntijansa yhteiskunnalliset mielipiteet,
taustaryhmien toiveet ja itse taloustieteellinen
analyysi. On ekonomistin velvollisuus tehdä
asetelmat selviksi tässä suhteessa.
Oman ongelmatiikkansa muodostavat taloustieteelliseen keskusteluun osallistuvat maallikot, joiden räväkät puheenvuorot saavat aika
ajoin paljonkin julkisuutta tiedotusvälineissä.
Esimerkiksi työttömyyden ongelma on johtanut
rajuihin väitteisiin työn loppumisesta tai siitä
kuinka tietotekniikan nopeat edistysaskeleet
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ovat työttömyyden syy. Miten suhtautua tällaisiin puheenvuoroihin?
On hyvä asia, että erilaiset ihmiset osallistuvat keskusteluun tärkeistä kansantaloudellisista
ongelmista. Keskustelulle ei kuitenkaan tunnu
löytyvän luontevia pelisääntöjä. Transparenssi,
läpinäkyvyys keskusteluun osallistuvien taustasta on eräs hyvä ohjenuora myös yleiselle keskustelulle. On syytä huomata, että jotkut populaarit mielipiteen lausujat ovat tosiasiassa konsultteja, jotka myyvät puheenvuorojaan julkisuuden markkinoilla.
Keskustelun taso voi joskus olla ongelma.
Sen osalta on luotettava yleisöön. Varmaankin
valistuneet lukijat tajuavat, ettei esimerkiksi
työn loppumista voida todistaa laskelmilla, joissa innolla lasketaan lopetettujen työpaikkojen
määrää muttei raportoida lukuja syntyneistä uusista työpaikoista.
Virheellisen argumentaation havaitseminen
ei aina ole helppoa. Ajatellaan vaikkapa tuottavuuden nousua jollakin toimialalla. Jos esimerkiksi kymmenen vempaimen tuottamiseen tarvitaan vain 50 työntekijää aikaisemman sadan
sijasta, voi maallikko kuvitella 50 työntekijän
jäävän työttömiksi tuottavuuden kohoamisen takia. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä
kansantaloudessa on monia toimialoja eikä se
kokonaisuutena toimi samoin kuin yksittäinen
toimiala tai yritys. Kansantaloustieteilijä voikin
kertoa, että tuottavuuden nousun seurauksena
vapautuvat työntekijät työllistyvät muualle ja
kokonaisuutena kansantalouden tuotanto lisääntyy, mikäli kansantalouden toimintamekanismit
ovat kunnossa. Tietysti esimerkin mukainen
tuottavuuden nousu aiheuttaa suuria sopeutumispaineita. Jos toimintamekanismit eivät ole
kunnossa, syntyy työttömyyttä ja vaikka ne olisivatkin kunnossa, voi joidenkin henkilöiden
elintaso laskea sopeutumisen edellyttämien hinta- ja palkkamuutosten seurauksena. Kuitenkin

48

tuotannon mahdollinen kokonaismäärä kasvaa
aina tuottavuuden nousun seurauksena.
Tämä esimerkki on jo sangen mutkikas, joten virheelliset analyysit eivät ole yllätys. Analyysin mahdollisten puutteiden tunnistaminen
edellyttää kansantaloustieteellistä koulutusta,
jota suurella yleisöllä eikä toimittajilla välttämättä ole. Virheiden korjaamisen vastuu lankeaa ekonomisteille, mutta mitä tehdä kun virheiden korjaamista ei uskota vaan niitä toistetaan suurella frekvenssillä ja paatoksella? Silloin voi vain toivoa, että yleisö huomaa asiantuntijoiden sivuuttavan tällaiset argumentaatiot
ja tekee sivuuttamisesta oikean johtopäätöksen.

4. Johtopäätöksiä
Korkeatasoinen taloustieteellinen analyysi ja talouspoliittinen keskustelu eivät takaa hyviä päätöksiä; Ruotsi ja Englanti tarjoavat tässä suhteessa esimerkkejä. Talouspolitiikan onnistuminen on viime kädessä riippuvainen poliittisista
päättäjistä, niinkuin sen tuleekin olla. Silti
asiantuntijoiden käyttö ja aktiivinen keskustelu
ovat tarpeellisia. Niiden kautta voidaan välttää
pahimpia karikoita.
Uskon, että tällä vuosikymmenellä tapahtunut suomalaisen talouspoliittisen keskustelun
vilkastuminen ja monipuolistuminen on tervetullut ilmiö. Virkamies- ja etujärjestötaustan
omaavat ekonomistit ovat edelleen suurena
enemmistönä asiantuntijatyössä ja taloudellisessa keskustelussa. Akateemisten tutkijoiden
esiinmarssi on ollut hyvä asia. Heidän erilainen
tarkastelukulmansa täydentää ja monipuolistaa
talouspolitiikan valmistelussa ja sen taustatyössä syntyneitä näkökantoja.
Kotimaisen akateemisen asiantuntemuksen
pysyvyydestä on syytä kantaa huolta. Maamme
tärkeimmät kansantaloustieteen yliopistolaitokset eivät ole paljoa kasvaneet viime vuosikym-
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meninä. 1970-luvun puolivälissä Helsingin yliopiston ja kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksilla oli yhteensä 9 professorin virkaa. Nyt, neljännesvuosisata myöhemmin niitä
on 10 eli kasvu on ollut minimaalista. Jonkin
verran lisäystä on tapahtunut muissa tohtorintason viroissa sekä muualla maassa, mutta parhaillaan supistumassa olevat perusmäärärahat
saattavat kääntää tilanteen huonompaan suuntaan.
Myös kansainvälisissä vertailuissa voi havaita, että Helsinki on alan akateemisilta resursseiltaan selvästi alimitoitettu. Esimerkiksi Helsingin korkeakouluissa on kansantaloustieteessä alle 20 tohtorintasoista tutkijaopettajan virkaa, kun Tukholmassa niitä on 75.7 Tukholma
heittääkin meille melkoisen haasteen niin tutkimuksen, koulutuksen kuin talouspoliittisen
asiantuntemuksen tason osalta.
Suomalaisen talouspoliittisen asiantuntijapanoksen ja keskustelun osalta on toivottava, ettemme vajoa takaisin vanhaan passiivisuuteen.
John Maynard Keynes totesi aikoinaan, että

»practical men [...] are usually the slaves of
some defunct economist» eli vapaasti suomentaen »käytännön miehet ovat tavallisesti jonkun
entisajan ekonomistin orjia».8 Toivottavasti
suomalainen yhteiskunta voi vastakin nojata
ajan tasalla oleviin eikä entisajan ekonomisteihin.
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