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Lipseyn (ja nyttemmin myös Chrystalin) kan
santaloustieteen oppikirjasta on ilmestynyt 
kahdeksas painos, mikä on tietysti vähän kun 
vertaa Paul Samuelsonin vastaavaan oppikir
jaan, josta on otettu jo ainakin 15 painosta, 
mutta kuitenkin niin paljon, että se kuvaa 
Lipseyn kirjan vakiintunutta asemaa. Lipseyn 
kirjan eri painokset ovat olleet laajassa käytös
sä ja niistä ovat monet suomalaiset ekonomis
titkin saaneet ensikosketuksen omaan alaansa. 

Kahdeksas painos näyttää modernilta perus
oppikirjalta. Teoria esitellään juurta jaksaen, 
jotta sen ensimmäistä kertaa aiheeseen tutustu
vakin ymmärtää. Esityksessä on käytetty apuna 
runsaasti kuvioita ja taulukoita sekä nykyaikai
seen tyyliin esimerkkejä elävästä talouselämäs
tä. Toisaalta kirjasta puuttuvat mm. Parkinin ja 
Brownin vastaavien oppikirjojen sisältämät 
mainiot menneiden ja nykyisen taloustieteili
jöiden ja heidän oppiensa esittelyt ja tätä pidän 
puutteena, koska opiskelija ei juuri saa tietää 
ketkä ja millaisista lähtökohdista ovat opiske-

lun kohteena olevan teorian syntyyn vaikutta
neet ja miten ajattelu on muuttunut. Opiskelijan 
urakkaa helpottavat selkeät sisältöluettelot ja 
lukujen lopussa olevat tiivistelmät sekä listat 
keskeisistä, kerrattavista asioista. Kirjan pitkä
aikainen ja laaja käyttö on kasannut tekijöille 
palautetta, jonka pohjalta kirjaa on voitu jatku
vasti parantaa. 

Vaikka kirjan otsikko puhuu positiivisesta 
taloustieteestä, . ovat normatiiviset kysymykset 
hyvin esillä. Kirjan kuudes osa sisältää mm. 
kolme lukua mikrotalouspolitiikkaa, teemalla 
vapaat markkinat versus julkinen interventio 
resurssien kohdentamisessa ja kirjassa käsitel
lään tietysti myös makrotaloustieteen puolella 
runsaasti politiikkakysymyksiä, joten taloustie
teen tulosten soveltamisesta saadaan tälläkin 
tavoin käsitystä. Makrotaloustieteen puolella 
avotalouden näkökulma tulee· alusta saakka 
esille, mikä on hyvä asia verrattuna alkeisoppi
kirjojen aiempaan käytäntöön, jossa suljettua 
taloutta käsiteltiin pitkälti ennen avotalouden 
kysymysten esiintuontia. 

Lipseyn kirja on ainakin aiemmin ollut mer
kittävä taloustieteen metodologisen ymmärryk
sen (tai sen puutteen) ilmaisijana. Oppikirjan 
kaikki painokset ovat sisältäneet kansantalous-
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tieteen luonnetta tieteenalana pohtivan luvun. 
Uskali Mäki (1981) on pitänyt Lipseyn kirjan 
eri painosten metodologialukuja yhdessä Fried
manin (1953) metodologisen esseen kanssa 
merkittävimpinä taloustieteilijöiden yrityksinä 
muotoilla positiivisen taloustieteen metodolo
giaa. Kuten Mäki on tuonut esiin, ovat Lipseyn 
näkemykset positiivisen taloustieteen metodo
logiasta muuttuneet painos painokselta. 

Kirjan uusimmassa painoksessa esitetyt kä
sitykset ovat saaneet selvästi vaikutteita uu
demmasta tieteenfilosofisesta keskustelusta. 
Kun Lipseyn näkemykset saattoi aikaisemmin 
(neljä ensimmäistä painosta) tiivistää varsin 
karkeaksi ns. positiivisen taloustieteen metodo
logian juhlaversioksi, on uusimman painoksen 
keskusteluissa huomioitu jo selvästi enemmän 
tieteenharjoituksen perustavia ongelmia. Mäen 
(1981, s. 165) mukaan positiivisen taloustie
teen metodologian juhlaversion määrittivät 
seuraavat neljä väitettä: 

(1) Teorioinnin tavoitteena on ennustami
nen. 

(2) Teorioiden testaamisen standardina on 
ennustuskyky . 

(3) Testaaminen on teorioista johdettujen 
ennusteiden vertaamista neutraaleihin, koviin 
faktoihin, 

(4) ideaalisesti sitovien metodologisten 
sääntöjen mukaan, jotka sanovat, milloin teoria 
tulee hyväksyä ja milloin hylätä. 

Kuten tieteenfilosofinen ja -historiallinen 
tutkimus on osoittanut, on jokainen emo juhla
version osista ongelmallinen. Juhlaversio ei voi 
toimia todellisuudessa kansantaloustieteen ar
viointimittarina, koska se asettaa epärealistisia 
ja perustelemattomia tavoitteita tieteenharjoi
tukselle. 

Uusimmassa painoksessa keskustelu kan
santaloustieteen luonteesta lähtee liikkeelle 
erottelemalla positiiviset ja normatiiviset väit-

122 

teet. Vaikka Lipsey ja Chrystal käyttävät kar
keaa terminologiaa luonnehtiessaan mm. testat
tavia väitteitä ("voidaan todistaa virheelliseksi 
empiirisen evidenssin avulla") luonnehtiessaan, 
on positiivisen ja normatiivisen erottelu vä
hemmän yksioikoinen kuin aiemmin. Norma
tiivisen keskustelun tärkeyttä jopa korostetaan 
ja todetaan, että myös normatiivisista kysy
myksistä voidaan rationaalisesti keskustella, 
vaikkakin eri tavoin kuin positiivisista kysy
myksistä. Edelleen kirjassa tuodaan hyvin esil
le se, millaisia hankaluuksia täysin arvovapaan 
tieteen saavuttamiseen liittyy. 

Positiivisen taloustieteen luonnetta pohties
saan Lipsey ja Chrystal tuovat esiin ei-kokeel
lisen tieteenalan ongelmia ja mahdollisuuksia. 
Tähän olisin kaivannut tietysti huomiota siitä, 
että myös kansantaloustieteessä voidaan, tie
tyin rajoituksin tehdä kokeita, vaikka valtaosa 
evidenssistä onkin kertynyt taloudellisen toi
minnan seurauksista, niiden luokittelun ja mit
taamisen avulla. 

Teorioiden rakennetta koskeva jakso tarkas
telee teorioiden muodostamista ja arviointia. 
Erot aikaisempien painosten positiivisen ta
loustieteen metodologian juhlaversioon tulevat 
esiin. Vaikka ennustaminen onkin keskeisellä 
osalla keskustelussa, teorioiden osa ymmärtä
misen auttajina on myös esillä, tosin riittämät
tömästi selvennettynä. Ennustusten yhtäpitä
vyys evidenssin kanssa esitetään vain yhtenä, 
tosin tärkeänä, teorioiden testaamisen tapana. 
Tekijät tuovat esiin, tieteen kriisejä tarkastel
lessaan, myös sen, etteivät yksittäiset tieteen
harjoittajat kovin helposti luovu suosikkiteori
oistaan niiden ennustuskyvyn mahdollisesta 
heikkoudesta huolimatta. Näin ollen tieteenhar
joituksen sääntöjen voidaan ajatella pätevän 
vain tiedeyhteisön tasolla ja ainoastaan pidem
mällä aikavälillä, niiden ei voida ajatella pysty
vän antamaan yksikäsitteisiä teoriavalinnan oh-



jeita yksittäiselle tieteenharj oittaj alle. Myös ta
loustieteilijöiden keskinäisistä erimielisyyksistä 
ja niiden syistä keskustellaan, tosin tekijät ko
rostavat sitä, että taloustieteilijät ovat monista 
asioista myös yksimielisiä, vaikka tiedotusväli
neet eivät tästä yleensä olekaan kiinnostuneet. 

Lipseyn ja Chrystalin antama kuva teoriava
linnasta taloustieteessä ehkä kuitenkin koko
naisuudessaan korostaa liikaa empiiristen ha
vaintojen osaa teoriavalinnassa ja -kehitykses
sä, verrattuna siihen, mikä osa niillä tieteen 
käytännössä on. Siksi olisin toivonut enemmän 
keskustelua sellaisista tosiasiassa paljon käyte
tyistä kriteereistä kuten mm. johdonmukaisuus 
joidenkin muiden taloustieteen teorioiden kans
sa, analyyttinen käsiteltävyys ja yksinkertai
suus. Toki näistäkin johdonmukaisuus-standar
di tulee esille esimerkissä: päämies-agentti 
-mallin menestystä selitetään sillä, että tällä ta
voin saatiin aikaan rationaalisen valinnan mal
lin kanssa yhteensopiva selitys aluksi oudolta 
tuntuneelle ilmiölle. Liikkeenjohdon palkat 
ovat nimittäin usein suuremmat kuin olisi tar
peen siltä kannalta, että näille paikoille saatai -
siin houkuteltua työvoimaa. "Ylimääräinen" 
palkanosa luo agentille kannustimen olla pettä
mättä päämiestään. 

Hyvänä pidän sitä, että tekijät erittelevät ter
min malli eri merkityksiä taloustieteessä. Ter
miä malli käytetään taloustieteessä varsin eri
laisista asioista, ja käyttö poikkeaa toisten tie
teenalojen ja tieteenfilosofian tavoista käyttää 
kyseistä termiä. Kaiken kaikkiaan tekijät näyt
tävät omaksuneen ainakin jotain uudemman 
tieteenfilosofian opetuksista ja tuovat sen myös 
esiin. Sekä tieteen yleensä että kansantaloustie
teen erityisesti harjoittamisesta ja mahdolli
suuksista annettu kuva on totuudenmukaisempi 
kuin joskus aiemmin oli tapana antaa: useinhan 
luonnontieteiden ihannekuvasta lähtöisin ole
via kriteerejä sovellettiin sellaisenaan taloustie-
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teeseen. 
Olen keskittynyt arviossani pääosin oppikir

jan alun metodologialukuun varsin hyvin tie
toisena siitä, että usein käytännön opetuksessa 
kyseinen luku sivuutetaan joko "tarpeettoma
na" tai "hankalana" tai jollain muulla syyllä, 
jotta päästään nopeasti kiinni varsinaiseen "asi
aan". Tämä "asia" on tuskin ainakaan aiemmin 
tieteenalaan tutustumattomalle niin itsestään
selvää, etteikö sen syntyyn ja arviointiin liitty
viä kysymyksiä olisi hyvä pohtia vähän ylei
semmällä, tieteenfilosofisella tasolla. Lipsey ja 
Chrystal ovat ajanmukaistaneet kirjaansa myös 
tältä osin ja joistain karkeista muotoiluista huo
limatta pystyvät välittämään jotakin olennaista 
myös kansantaloustieteen harjoituksen yleisim
mistä periaatteista. Siksi toivoisi kirjan käyttä
jien tutustuttavan opiskelijat myös tähän lu
kuun. 

Lipseyn ja Chrystalin kirja on varmasti luo
tettava ja ajantasalla oleva ratkaisu kansantalo
ustieteen perusteiden kurssin oppikirjaksi. On 
kuitenkin muistettava, että perusoppikirjojen 
sarjassa kilpailu on nykyisin kovaa, koska sekä 
suuret kansainväliset kustantajat että kirjojen 
tekijät panostavat näihin potentiaalisesti paljon 
myyviin kirjoihin kovasti. Tämän kirjan käyt
töönottoa suunnittelevan kannattaa tutustua 
myös vaihtoehtoihin, sillä ainakin puolenkym
mentä hyvää substituuttia on olemassa. 
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