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Esseitä seminaarimäen  
pelintekijälle

Reino Hjerppe
VATT:n entinen ylijohtaja, professori

juhlakirjoja tehdään harvoin 50-vuotiaille, 
mutta vararehtori jaakko Pehkoselle on kuiten-
kin tällainen kunnia suotu. kirjoittajat ovat 
maamme eturivin ekonomisteja. sisällöllistä 
ryhtiä useita aiheita käsitteleville kirjoituksille 
on haettu jakamalla kirjoitukset neljään aihe-
piiriin. ensimmäinen käsittelee yliopistopoli-
tiikkaa, toinen taloustiedettä ja talouskasvua, 
kolmas eu:ta ja talouskriisejä sekä neljäs työ-
markkina- ja aluetutkimusta. 

rehtori aino sallinen arvioi yliopistouudis-
tusta, jossa on pelätty yliopistojen tieteellisen 
autonomian kärsivän ja lyhytjänteisten kehittä-
mishankkeiden korostuvan perustutkimuksen 
kustannuksella. sallinen on kuitenkin optimis-
tinen. tämä on ymmärrettävää, muutoinhan 
uudistuksen puoltamisessa ei olisi järkeä.  
oman käsitykseni mukaan yliopistolaitosta on 
vaivannut ennen kaikkea kasvanut hallinnolli-
nen byrokratia ja tutkimusrahoituksen hajanai-
suus. dekaani jukka Pullisen artikkeli käsitte-
lee tutkimusrahoituksen painopisteongelmia: 
taloustieteille asetetaan kasvavia vaatimuksia, 
mutta tämä ei kuitenkaan näy rahoituksessa. 
mika Haapanen puolestaan kertoo esimerkin 

avulla, miten opetusta voidaan onnistuneesti 
uudistaa motivoivilla opetusmenetelmillä. 

antti tanskanen ja jaakko kiander analy-
soivat ”suomalaista kasvumallia”. kiander 
muistuttaa Hans-Werner sinnin ajatuksesta, 
että kansakuntien kilpailu on globalisaation 
aikakaudella ennen kaikkea vero- ja infrastruk-
tuurikilpailua. esimerkkinä on kansallinen in-
novaatio- ja tutkimuspolitiikka. tanskanen on 
tässä kuitenkin kriittinen: valtiosta on tullut 
kärsimätön ja lyhytjänteinen rahoittaja, joka ei 
ymmärrä pitkäjänteisen ja tieteellisten kriteeri-
en mukaisen korkeatasoisen tutkimuksen mer-
kitystä maan tieto- ja osaamispääomalle. tans-
kanen arvostelee myös ekonomisteja muotivir-
tauksien liiallisesta omaksumisesta: tarjonnan 
taloustieteeseen keskittymisestä ja kysynnän 
unohtamista. kianderin kritiikki on toisaalla: 
ympäristöpoliittinen pessimismi pyrkii jarrut-
tamaan kasvua ja se näkyi Vanhasen ii hallituk-
sen ohjelmassakin. uudet ideologiset syyt tun-
kevat kasvupolitiikan esteiksi.

toisen maailmansodan jälkeen fyysisten in-
vestointien painottaminen ja pääomien ohjaa-
minen kuvataan molemmissa artikkeleissa sa-
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mankaltaisesti. avoimeksi jää kysymys onnis-
tuttiinko tällä politiikalla nopeuttamaan kas-
vua. matti Pohjolan vastaus ”tehottomassa 
pääomassa” tähän jo tiedetään. suomi pystyi-
kin vasta 1970-luvulta alkaen ottamaan kiinni 
ruotsia. suomen myöhäinen konvergoitumi-
nen eurooppalaista kärkeä kohden saattoi joh-
tua myös siitä, että sodan jälkeen viivyttiin liian 
kauan säännöstelytaloudessa. 

Pentti Vartia pohtii analyyttisesti taloudel-
listen ennusteiden roolia ja onnistumista. Pit-
källä aikavälillä suurimpia virheitä aiheuttavat 
yllättävät poliittiset käänteet kuten Neuvosto-
liiton romahdus. ennustevirheiden taustalla 
voi olla myös talouden toimintamekanismien 
puutteellinen ymmärtäminen. tuoreimmat en-
nustevirheet ovat tuoneet esille erityisesti puut-
teet rahoitusmarkkinoiden mallintamisessa. 

esa mangeloja käsittelee ansiokkaasti luot-
tamuksen merkitystä talouden kehitykselle. 
Luottamusta tarvitaan kaikissa onnistuneissa 
liiketoimissa, mutta kun sen mittaaminen on 
hankalaa, käsitettä ei ole helppo sisällyttää eko-
nometrisiin mallispesifikaatioihin. 

matti estola ja olavi danneberg liikkuvat 
taloustieteen filosofisella ja epistemologisella 
kentällä suositellessaan talouden mallintamista 
fysiikan mallien mukaan. Fysiikan mallien hyö-
dyntäminen ei tietenkään ole uutta, kuten mm. 
Paul samuelson ja jan tinbergen jo aikoinaan 
osoittivat. kirjoittajien esille tuomat esimerkit 
ovat hyviä, mutta miten pitkälle tieteenalat voi-
vat integroitua, jää avoimeksi. Nykyinen talo-
ustiedehän näyttäisi lisääntyvästi peliteoriaa 
hyödyntävänä alana olevan myös erkaantumas-
sa nykyfysiikan metodeista.

Paavo okon ja kari Heimosen artikkelit 
käsittelevät eurokriisiä. okon mukaan on toteu-
tunut se, mitä etukäteenkin osattiin pelätä. eu-
roaluetta luotaessa ei osattu eikä poliittisista 

syistä ehkä haluttukaan varautua nykyisenkal-
taiseen kriisiin. okon johtopäätökseen on help-
po yhtyä: talous- ja rahaliitolla on nyt tarve 
osoittaa, miten seuraavat kriisit hallitaan. 

Heimonen muistuttaa, että rahaliittoa pe-
rusteltiin tutkimuksilla, joiden mukaan eu-
maiden yhteinen rahan kysyntäfunktio oli sta-
biili, kun sen sijaan kansalliset rahan kysyntä-
funktiot – osin ilmeisesti valuuttakurssiodotuk-
siin liittyvistä spekulaatioista johtuen – oli 
useissa tutkimuksissa todettu epästabiileiksi.  
epästabiilin rahan kysyntäfunktion vuoksi ra-
hapolitiikan instrumenttina oleva rahamäärän 
kasvu ei tuota informaatiota tulevasta inflaati-
osta. Vakaan rahan kysyntäfunktion löytymi-
nen tuki siis odotuksia euroalueen rahapolitii-
kan onnistumismahdollisuuksista. 

aki kangasharjun tutkimuksen mukaan 
Bkt:n on pitkällä aikavälillä muututtava noin 
6 prosenttia, jotta työttömyysaste muuttuisi 
yhden prosenttiyksikön. Vuoden 2008 romah-
duksessa työttömyysasteen nousu vastasi varsin 
hyvin estimoitua tulosta. merja kauhanen sel-
vittää työvoimapolitiikan haasteita tuossa krii-
sissä. kaikissa oeCd-maissa harjoitettiin sa-
mankaltaista elvyttävää politiikkaa. suomen 
erityispiirteenä oli aktiivisten työvoimapoliittis-
ten toimenpiteiden vähäisempi osuus kuin 
oeCd:ssä keskimäärin. Politiikan seurausvai-
kutuksia kauhanen ei kuitenkaan kommentoi.

sami Yläoutinen arvioi finanssipolitiikan 
sääntöjen merkitystä. suomessa keskeinen 
sääntö on ollut vaalikauden yli ulottuva kehys-
budjetointi. Viime aikoina on lisäksi korostettu 
väestön ikääntymisen aiheuttamaa kestävyysva-
jetta. Yläoutisen mukaan kehysmenettelyllä on 
saavutettu finanssipolitiikan uskottavuutta, 
mutta kestävyysylijäämä on jäänyt saavuttamat-
ta. Yläoutinen varoittaa, ettei suomen kannata 
vielä hykerrellä tyytyväisyydestä, sillä kreikan, 
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espanjan ja Portugalin ongelmat koskevat pe-
riaatteessa myös suomea. kriisin loppuahan ei 
ole vielä näkyvissä.

työmarkkinat ja aluetutkimus ovat olleet 
jaakko Pehkosen keskeisintä tutkimusaluetta. 
seija ja Pekka ilmakunnas tarkastelevat ikään-
tyvien työllistymistä. 50–64-vuotiaiden työlli-
syysaste parani selvästi vuosina 1990–2004. 
tutkijoiden mukaan varhaiseläkejärjestelmiin 
tehdyt uudistukset vähensivät ikääntyvien pois-
tumaa työvoimasta. mutta rekrytoinnit ovat 
edelleen vahvasti keskittyneet nuoriin. Varhais-
eläkereformit eivät siten näytä purevan ikään-
tyvien rekrytointiongelmiin.

opintojen pitkittymistä on valiteltu opiske-
lijoiden työssäkäynnin vuoksi. sanna-mari 
Hynninen havaitsee opiskelijoiden muodosta-
van keskeisen joustavan elementin työmarkki-
noilla. Niinpä erityisesti palvelualat romahtai-
sivat, jos opiskelijat vetäytyisivät työmarkki-
noilta. toisaalta opiskelijatyövoima syrjäyttää 
vähän koulutusta tai ammattitaitoa vaativaa 
työvoimaa markkinoilta ollen näin osasyyllise-
nä pitkäaikaistyöttömyyteen.

tapio Palokangas tutkii teoreettisesti, mi-
ten matalapalkkamaista tapahtuva muuttoliike 
vaikuttaa palkkatasa-arvoon ja maahantulon 
kontrollipolitiikkaan korkean palkkatason 
maassa. muuttoliike mallinnetaan työn etsintä-
teoriaan perustuen, ja julkisen vallan politiik-
kaan vaikuttavat intressiryhmät. Hyvä teoreet-
tinen kirjoitus kaipaisi jatkoksi myös empiiristä 
tutkimusta.

työvoimapolitiikan vaikutusarviointia on 
suomessa tehty uutterasti 1990-luvulta alkaen. 
arviointi on kuitenkin haasteellista, kuten kari 
ja ulla Hämäläinen osoittavat pohtiessaan pe-
rusteellisesti, mitä ongelmia vuonna 2007 aloi-
tetun Paltamon täystyöllisyyskokeilun arvioin-
tiin liittyy. 

jari ojalan mukaan merenkulun tuottavuu-
den kasvua pidetään yhtenä merkittävänä teol-
listumisen ja maailmankaupan liikkeellelähdön 
selittäjänä. ojalan laskelmat 1800-luvun tuot-
tavuuskehityksestä ovat kuitenkin hämmentä-
viä. tuottavuus nousi nopeasti vuosisadan alus-
ta aina 1840-luvulle saakka, mutta siitä lähtien 
vuoteen 1900 tuottavuus laski. ojala viittaa 
muissakin tutkimuksissa saatuihin paradoksaa-
lisiin tuloksiin. tulosten epäuskottavuuden 
vuoksi asia ansaitsee taloushistoriallisia jatko-
tutkimuksia. 

Hannu tanninen ja matti tuomala kysyvät, 
miksi kehittyneissä teollisuusmaissa 1980-lu-
vulle saakka jatkunut vuosityöajan lasku on 
sittemmin pysähtynyt ja joissakin maissa alka-
nut jopa kasvaa. Valtavirrasta poiketen tanni-
nen ja tuomala etsivät selitystä ns. Veblen-ilmi-
östä. Veblenin ”kateusopin” mukaan tuloero-
jen kasvaessa keskiluokka pyrkii säilyttämään 
elintasonsa tulonjaon yläpäässä oleviin ja kei-
nona tässä käytetään työnteon lisäystä. tämä 
johtaa kirjoittajien mukaan siihen, ettei prog-
ressiivinen verotus olekaan tehokkuuden näkö-
kulmasta niin haitallista kuin usein ajatellaan.

ari Hyytinenja mika maliranta yhdistävät 
yrityksen ja toimialan kasvuprosessit kansanta-
louden kokonaiskasvun ja tuottavuuden seli-
tykseksi. Yritysten tuottavuus- ja kannattavuu-
serot määrittelevät lopulta kehityksen suunnan. 
mutta kun yritysten rahoittajilta ja erityisesti 
julkiselta rahoitukselta puuttuu tietoa yritysten 
tuottavuudesta, niin syntyy pulma, mihin ra-
hoitusta kannattaisi kanavoida.

suomen aluekehitystä analysoi Hannu ter-
vo ajanjaksolta 1880–2004. ennen vuotta 1950 
aluekeskusten ja reuna-alueiden kehitykset tu-
kivat toisiaan. mutta tämän jälkeen jotkut en-
tiset aluekeskukset ovat jopa taantuneet. alu-
eellisen kehityksen dynamiikassa voimakkaim-
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pien keskusten rooli on korostunut. aluepoli-
tiikan kannalta tilanne on haastava.

tämäkin juhlakirja on aika heterogeeninen 
sisällöltään. toisaalta teos sisältää runsaasti pä-

tevää tutkimustietoa, joka on talouspolitiikan-
kin kannalta relevanttia. aineistoa voi hyödyn-
tää myös opetuksen taustamateriaalina. □
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