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Juha Tervalan (2016) kirjoitus ”Jälkikeynesi-
läinen taloustiede Suomessa: kriittinen katsa-
us” julkaistiin edellisessä Kansantaloudellisessa 
aikakauskirjassa. Keskityn tässä vastineessa 
Tervalan (2016, jakso 4) virheellisiin käsityksiin 
varallisuudesta ja velasta sekä varannoista ja 
virroista, koska niiden yhteydessä viitataan mo-
nilta osin diasarjaani Lainà (2011). Ensin käyn 
kuitenkin läpi Tervalan (2016) kirjoituksen 
yleiset akateemiset puutteet.

1. Akateemiset puutteet

Tervalan kirjoituksen otsikko ”Jälkikeynesiläi-
nen taloustiede Suomessa: kriittinen katsaus” 
on siinä mielessä harhaanjohtava, ettei siinä 
käsitellä yhtäkään suomalaista jälkikeynesiläis-
tä tieteellistä artikkelia. Viitteinä käytetään lä-
hinnä Ahokkaan ja Holapan (2014a) kirjaa 
Rahatalous haltuun. Lisäksi viitataan pariin 
lehtijuttuun ja minuun.

Tervala (jakso 4) viittaa viisi vuotta vanhaan 
”Valtiot velkavankina” -diasarjaani (Lainà 

2011), joka perustuu Attacin ja Suomen Ta-
lousdemokratian järjestämään keskustelutilai-
suuteen. Kyseessä ei siis ole edes akateeminen 
seminaariesitys vaan populaari keskustelutilai-
suus. Lisäksi Tervala antaa diasarjan lähdeviit-
teeksi linkin Googlen hakutulokseen, eikä dia-
sarjan julkaisusivua tai keskustelutilaisuuden 
esityspaikkaa, kuten akateemisessa maailmassa 
on tapana tehdä. 

Tietenkin on mahdollista, että jälkikeynesi-
läinen ajattelu Suomessa on niin alkutekijöis-
sään, ettei muuta materiaalia ole ilmestynyt. 
Tämä ei kuitenkaan ole asian laita. Ilmeisimmät 
puutteet ovat tietenkin Ahokkaan ja Holapan 
artikkelit suomalaisissa tieteellisissä julkaisuis-
sa (Ahokas ja Holappa 2014b;  Ahokas ja Kan-
nas 2009) sekä Alajan ja Suomisen (2013) Talo-
utta työväelle -kirja.

Lisäksi yhteenkään akateemiseen tutkimuk-
seeni ei viitata, vaikka julkaisuluetteloni on 
helposti nähtävillä vaikkapa kotisivuillani. Sen 
sijaan viitataan viisi vuotta vanhaan diasarjaan. 
Osa papereistani on empiirisiä tutkimuksia tai 
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historiallisia katsauksia (Lainà 2013a; 2015a; 
Lainà ym. 2015). Näitä ei ehkä voida tulkita 
jälkikeynesiläiseksi taloustieteeksi, vaikka osaa 
tuloksista tulkitaankin jälkikeynesiläisen teo-
riakehyksen kautta (esim. Minsky). 1  Sen sijaan 
jälkikeynesiläiseen teoriaan perustuu artikkeli-
ni, jossa tutkin pankkijärjestelmän uudistami-
sen vaikutuksia mallilla, jossa varannot ja virrat 
on käsitelty konsistentilla tavalla (stock-flow 
consistent) (Lainà 2015b). Lisäksi minulta löy-
tyy yleistajuisia, ei-tieteellisiä jälkikeynesiläisiä 
julkaisuja kuten Lainà (2013b), jossa esitellään 
tuotannon rahateoria.

Tervalan kirjoitus on myös siinä mielessä 
erikoinen, että siinä vedotaan pääasiassa perus-
tason oppikirjoihin. Monet valtavirtaiset eko-
nomistit ovatkin tyypillisesti puolustautuneet 
nimenomaan vedoten korkeatasoisempaan tut-
kimukseen ja leimanneet oppikirjat vähintään 
yksinkertaistuksiksi ellei jopa monilta osin täy-
sin virheellisiksi. 

Näistä puutteista johtuen Tervalan (2016) 
kirjoitusta ei voikaan pitää tieteellisenä katsa-
uksena suomalaiseen jälkikeynesiläiseen kirjal-
lisuuteen vaan ennemminkin yksipuolisena 
mielipidekirjoituksena.

2. Varallisuus ja velka 

Varallisuutta on kahdenlaista: reaalista (esim. 
asunnot) ja rahoituksellista (esim. osakkeet). 
Ilmeisesti Tervala (jakso 4) tulkitsee väärin tai 
ei ymmärrä reaalivarallisuuden ja rahoitusva-
rallisuuden eroa.  Hän saattaa tulkita, että jäl-
kikeynesiläiset väittävät yhteenlasketun netto-
varallisuuden (reaalisen ja rahoituksellisen) 

1 Charles Goodhart ja Meinhard Jensen (2015) kommentti 
paperiini Lainà (2015a) on julkaistu Economic Thought 
-aikakauskirjassa vuonna 2015.

olevan väistämättä nolla, kun todellisuudessa 
jälkikeynesiläiset korostavat, että nettorahoi-
tusvarallisuus on väistämättä nolla. Nettovaral-
lisuus voi ja yleensä onkin positiivinen (reaali-
varallisuuden takia). 

Jälkikeynesiläiset ovat korostaneet, että yh-
den saatava on väistämättä toisen velka. Jos 
näin ei ole, ei kyseessä ole rahoitusvarallisuus. 
Väittämä on siis johdettavissa suoraan rahoi-
tusvarallisuuden määritelmästä. Niinpä yhteen-
laskettu nettorahoitusvarallisuus on väistämät-
tä nolla. Jos Tervala on sekoittanut nettovaral-
lisuuden ja nettorahoitusvarallisuuden, on ky-
seessä tulkintavirhe.

Toinen vaihtoehto on, ettei Tervala ymmär-
rä nettorahoitusvarallisuuden merkitystä. Tästä 
kertoo esimerkiksi se, että Tervala (2016, 67) 
lainaa minua: ”yksityinen sektori ei voi luoda 
(rahallista) nettovarallisuutta itselleen”. Jos 
Tervala olisi sisäistänyt reaali- ja rahoitusvaral-
lisuuden eron, hän tuskin haastaisi edellä ole-
vaa lainausta. Hän myös haastaa kaikki ekono-
mistit johtamaan jälkikeynesiläisestä taloustie-
teestä tutun identiteetin:

yksityinen + julkinen + ulkomainen netto-
rahoitusvarallisuus = 0
Tervala ei ilmeisesti tiedä, että kyseinen yh-

tälö on helposti johdettavissa esimerkiksi Tilas-
tokeskuksen (2015) julkaisemasta rahoitustilin-
pidosta, jossa jokaisella rahoitusvaateella on 
sekä velkoja- että velallissektori.

Tervalan mukaan en myöskään ole johdon-
mukainen väittäessäni, että yksityinen sektori 
on ylivelkaantunut samalla kun sen nettovaral-
lisuus on positiivinen. Jopa lyhyessä diasarjas-
sani Lainà (2011) kuitenkin käsittelen sekä 
brutto- että nettovelkaa. Puhuessani ylivel-
kaantumisesta tarkoitin tietenkin bruttovelkaa. 
Kaikkea ei voi kirjoittaa auki lyhyeen diasar-
jaan, mutta luulisi olevan ilmeistä, että yksityi-
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nen sektori ei ole mikään monoliittinen koko-
naisuus. Vaikka sen yhteenlaskettu nettovaral-
lisuus olisi positiivinen, kuuluu yksityiseen 
sektoriin esimerkiksi monia raskaasti velkaan-
tuneita kotitalouksia, joiden nettovarallisuus 
voi olla negatiivinen. Kotitalouksilla on myös 
monesti reaalivarallisuutta (esim. asunnon an-
siosta), mutta niiden rahoitusvarallisuus voi 
olla negatiivinen (esim. asuntolainan johdosta). 

3. Varannot ja virrat

Samassa yhteydessä Tervala (2016, jakso 4) 
syyttää jälkikeynesiläisiä varantojen ja virtojen 
sotkemisesta. Tämä on sinällään huvittava väi-
te, sillä jälkikeynesiläiset ovat pitkään syyttä-
neet nimenomaan valtavirtaista taloustiedettä 
siitä (toki yksittäiset jälkikeynesiläisetkin ovat 
saattaneet ne joskus sotkea). 

Esimerkiksi Monetary Economics -kirjassa 
Godley ja Lavoie (2007, luku 3.4) osoittavat, 
että valtavirtaisessa taloustieteessä ei huomioi-
da varantoja ja virtoja johdonmukaisesti. Esi-
merkiksi kerroinvaikutuksen osalta valtavirtai-
nen taloustiede keskittyy ainoastaan virtojen 
tasapainoon. Tämä ei kuitenkaan ole todellinen 
tasapaino, koska varantojen kehitys ei ole tasa-
painossa. Godleyn ja Lavoien (2007, luku 3.4) 
antamassa esimerkissä valtion velkasuhde kas-
vaisi jatkuvasti, mutta valtavirtainen taloustie-
de pitäisi tätä ”tasapainona”. 

Jälkikeynesiläisessä taloustieteessä nimen-
omaan korostetaankin varantojen ja virtojen 
eroja ja keskinäisvaikutuksia. Etenkin nuorem-
man tutkijapolven keskuudessa varanto-virta 
konsistentti lähestymistapa on suosittu. Sen 
ideana on mallintaa eksplisiittisesti talouden 
keskeiset varannot ja virrat, jotta voidaan var-
mistua niiden johdonmukaisuudesta. 

4. Lopuksi

Tervala esittää puutteellisen ja virheellisen ku-
van jälkikeynesiläisestä tutkimuksesta Suomes-
sa. Osa Tervalan väärinkäsityksistä johtuu siitä, 
ettei hän ilmeisesti ymmärrä reaali- ja rahoitus-
varallisuuden eroa. Tervala myös syyttää jälki-
keynesiläisiä varantojen ja virtojen sotkemises-
ta, vaikka tämä on ominaista nimenomaan 
valtavirtaiselle taloustieteelle. Tervalan kirjoi-
tusta on myös vaikea pitää tieteellisenä katsa-
uksena suomalaiseen jälkikeynesiläiseen kirjal-
lisuuteen, sillä siinä ei viitata yhteenkään suo-
malaiseen tai suomalaisen kirjoittamaan kan-
sainväliseen jälkikeynesiläiseen tieteelliseen 
artikkeliin. □
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