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Kohti narratiivista taloustiedettä: Yksilöiden ja 
yhteiskuntien kertomukset

Tommi Auvinen
KTL, tutkija (yritysten johtaminen ja johtajuus)

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

1. Johdanto

esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti narratii-
visen metodologian ja tieteenfilosofian ideaa, 
pohdimme narratiivisen tutkimuksen sovellus-
mahdollisuuksia taloustieteelle sekä käymme 
läpi eräitä keskeisiä viimeaikaisia liiketaloustie-
teen alan tutkimuksia. tarkastelemme myös 
yhteiskunnan suuria ja yksilöiden pieniä kerto-
muksia sekä ajatuksia narratiivisuuden ja ta-
loustieteen toisiaan rikastavasta vuorovaiku-
tuksesta. Pohdimme narratiivisen lähestymis-
tavan ja yleisemmin laadullisen tutkimusotteen 
yhdistämistä kvantitatiiviseen otteeseen. 

tarkoituksemme ei ole pakottaa toisiinsa 
sopimattomia tieteenfilosofisia viitekehyksiä 
(esim. realismi ja konstruktionismi) yhteen, 
vaan rikastaa makrotaloustieteellistä tilastollis-
ta lähestymistapaa suurten kertomusten narra-
tiivisella analyysilla muodostaen pikemminkin 
jatkumon kuin kilpailevien filosofioiden seka-
melskan. narratiivinen näkökulma ei pyri mi-
tätöimään tilastollisia kausaalimalleja, vaan 
pyrkii ymmärtämään tilastollisen tarkastelun 

heikkoa osa-aluetta, kuten inhimillisen toimin-
nan pehmeämpinä pidettyjä puolia (emootioi-
ta, arvoja ja kulttuuria). narratiivinen talous-
tiede vaikuttaa ajanmukaiselta lähestymistaval-
ta monimutkaisessa ja ennakoimattomassa 
maailmassa, mutta se tarvitsee vielä paljon ke-
hitystyötä.

2. Narratiivisuus ja taloustieteet

kasvanut kiinnostus ymmärtää kieltä ja kielen 
merkitystä inhimilliselle toiminnalle kiteytyi 
1960-luvulla filosofian ja kielitieteiden aloilla 
alkaneeseen kielelliseen käänteeseen (rorty 
1992, sintonen ja auvinen 2009). samaan filo-
sofiseen perinteeseen kuuluva narratiivinen 
metodologia, jonka mielenkiinto kohdistui ni-
menomaan kertomusmuotoiseen kieleen, ran-
tautui ensin yhteiskuntatieteisiin 1980-luvun 
alussa ja sieltä karkeasti vuosikymmen myö-
hemmin liiketaloustieteisiin (andrews, squire 
ja tamboukou 2008). Yhteiskuntatieteistä eri-
tyisesti valtio-oppiin narratiivisuus on levinnyt 
käsitehistoriallisen ja retoriikan analyysin kaut-
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ta (Palonen 1988). narratiivisuus yleistyi 
1990-luvulla liiketaloustieteissä lähinnä johta-
misessa, mistä se on vähitellen levinnyt 
2000-luvulla myös muille aloille (ks. myös au-
vinen 2008). näkyviä viimeaikaisia narratolo-
geja johtamisessa ja liiketaloustieteissä ovat 
olleet esim. postmodernissa viitekehyksessä 
kriittistä tutkimusta tekevä david Boje (1991, 
1995), narratiivisesti organisaatioita tutkiva 
Barbara Czarniawska (1998) sekä mm. organi-
saatioiden toimintaan vaikuttavia ilmiöitä, ku-
ten myyttejä ja fantasioita, tutkinut Yannis 
Gabriel (1995, 2000).

narratiivinen tutkimus keskittyy kertomuk-
siin ja tarinoihin, joita ihmiset kertovat ymmär-
tääkseen maailmaansa ja elämäänsä. tarinat ja 
kertomukset välittävät tietoa, tunteita, maail-
mankuvia, tosiseikkoja/valheita, uskomuksia 
jne. kaikenlaisista tapahtumista, joita ihmiset 
kohtaavat elämässään. narratiivinen tutkimus 
kohdistuu toisaalta tarinoiden sisältöihin, eli 
henkilöhahmoihin, juoniin, toimijoihin, ker-
rontatapoihin ja rakenteisiin, ja toisaalta ker-
rontaan sosiaalisena tapahtumisena ja vuoro-
vaikutuksena. taloustieteellisessä tutkimukses-
sa narratiivista tutkimusmenetelmää voidaan 
käyttää esimerkiksi johtajien puheiden sisältö-
jen ja/tai vaikutusten tutkimukseen, kansanta-
louteen vaikuttavien ei-persoonallisten tapah-
tumaketjujen tutkimukseen ja niiden synnyttä-
mien tarinoiden leviämiseen ekonomistien 
keskuudessa, mainonnan sisältöjen tarkaste-
luun niiden vaikuttavuuden tutkimiseksi sekä 
yrittäjäelämäkertojen analyysiin mahdollisten 
menestymisen tekijöiden esiintuomiseksi.

myös kansantaloustieteessä on nähtävissä 
merkkejä narratiivisuuden vähittäisestä mur-
tautumisesta esiin täydentävänä tieteenfilosofi-
sena viitekehyksenä (vrt. mcCloskey 1998, ks. 
myös mangeloja, sintonen ja auvinen 2011, 

auvinen, mangeloja ja sintonen 2010). narra-
tiivisen paradigman hengessä koko tiedemaail-
ma voidaan nähdä tarinankerrontana (Boje 
2001), omanlaisenansa uskottavuutta aikaan-
saavana ja vetoavana diskurssina, jolla on oma 
tiedeyhteisön parissa sovittu rationaalisuutensa 
(ks. myös Fisher 1994). narratiivisuus johtami-
sen alalla ei ole pyrkinyt tarjoamaan yleislää-
kettä kaikkiin johtamisen ongelmiin (denning 
2005), mutta on tarjonnut tehokkuutta lisäävän 
näkökulman (Boje 2008). 

Yleisellä tasolla taloustieteiden kannalta 
olennaista on narratiivisuuden universaalisuus. 
tietoisuutemme on lähtökohtaisesti narratiivi-
nen (esim. damassio 1999), muistimme toimii 
narratiivisesti (esim. swap, Leonards, shields 
ja abrams 2002) ja tulkintamme kokemuksis-
tamme ja esityksemme menneisyydestä tai tu-
levaisuudesta tapahtuu kertomusmuodossa 
(Weick 2001, Boje 2008). Lisäksi sisäistämme 
ja ylläpidämme arvoja tarinoiden muodossa 
(Fisher 1987). kun taloustieteen kausaalimal-
lien heikkouksia ovat niiden ohut ihmiskäsitys, 
heikohko kontekstisidonnaisuus sekä ilmiön 
dimensioiden vähentäminen (vrt. rubinstein 
2006, taleb 2007), narratiivisuus ainakin osin 
pyrkii rikastamaan taloustieteellistä mallinta-
mista juuri ihmiskäsitystä syventämällä ja kon-
tekstien (esim. kulttuuri, arvo- ja preferenssi-
pohja) hahmottamisella. myös kriittistä näkö-
kulmaa, esimerkiksi talouskasvuun, on pyritty 
rakentamaan narratiivisista lähtökohdista käsin 
(esim. nelson 1991, mcCloskey 1992).
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3. Taloustieteen ja narratiivisuuden 
käsitteistä

3.1. Yhteiskunnan suuret kertomukset

Yhteiskunnan suurilla kertomuksilla tarkoite-
taan syvään juurtuneita ja laajalle levinneitä 
kertomuksia, jotka selittävät yhteiskuntien suu-
ria linjoja ja antavat tulkintapohjan vallitseville 
oloille. siten ne muokkaavat tapaa, jolla ihmi-
set ymmärtävät olemistaan ja toimintaansa yh-
teiskunnan jäseninä. Lisäksi niillä on yleensä 
hegemoninen asema suhteessa muihin yhteis-
kunnan kertomuksiin. (Lyotard 1985, syrjälä, 
takala ja sintonen 2009, sintonen ja auvinen 
2009.) suurina kertomuksina on perinteisesti 
pidetty vallitsevia käsityksiä esimerkiksi mark-
kinatalouden tai sosialistisen talouden menes-
tyksestä/tappiosta, länsimaiden teollistumises-
ta ja modernisaatiosta, sekä rationaalisen ja 
empiirisen tieteen synnystä ja kehityksestä. 
näin ollen huomataan, että tietyt suuriin ker-
tomuksiin kiinnittyneet ilmiöt sivuavat tai ovat 
jopa keskeinen osa kansantaloustieteen tutki-
musaluetta. esimerkkeinä voidaan ottaa vaikka 
ideat jatkuvan kansantuotteen kasvun tarpeel-
lisuudesta tai tässä artikkelissa tarkemmin esi-
teltävä onnellisuuden ja talouden kasvun yhte-
ydet. 

taloustieteellinen onnellisuustutkimus on 
jo muutaman viime vuoden paistatellut median 
kiinnostuksen kohteena. suurta yleisöä kiin-
nostaa keskustelu ”onnellisuudesta”, sillä kaik-
kihan haluavat olla onnellisia ja onpa onnen 
löytäminen esitetty jopa elämän tarkoitukseksi 
(Baden-Powell 1920, 15). Vastaavasti talous-
kasvu on ainakin implisiittisesti esitetty kansal-
lisvaltioiden perustarkoitukseksi ja avaimeksi 
kansalaisten onneen. onnellisuustutkimus on 

myös haastanut perinteisen bruttokansantuot-
teeseen keskittyvän kansantaloustieteellisen 
makroanalyysin. Yksinkertaistetun numeraali-
sen ja vain materiaalisiin suureisiin keskittyvän 
bruttokansantuotteen rinnalle ja jopa tilalle on 
suunniteltu kirjavaa joukkoa indeksejä, joiden 
tavoitteena on paremmin huomioida yhteis-
kunnan kansalaisten ”todellinen” hyvinvointi 
(mangeloja ja hirvonen 2006). tällaiset vaih-
toehtoiset mittarit sisältävät kuitenkin edelleen 
monia puutteellisuuksia ja edellyttävät subjek-
tiivisia arvo-arvostelmia. Bkt:n ja hyvinvoin-
nin voidaan kuitenkin osoittaa hyvinkin vah-
vasti korreloivan keskenään. nykyinen kansan-
talouden tilinpidon järjestelmä onkin taloustie-
teen suurimpia saavutuksia, eikä mitään selke-
ää tarvetta uuden järjestelmän luomiseen ole 
(Pohjola 2011). Yhteisymmärrykseen hyvin-
voinnin objektiivisesta mittaamisesta tuskin 
lähiaikoina päästään. 

onnellisuustutkimus – aivan kuten talous-
kasvu – voidaan nähdä suurena kertomuksena 
monien vaihtoehtoisten tarinoiden joukossa 
(nelson 1991). talouskasvua voidaan ehkä 
jopa kuvata jonkinlaiseksi numeerisen infor-
maation ohjaamaksi uskonnoksi, joka on tem-
mannut useimmat nyky-yhteiskunnat mukaan-
sa ja jota ei edes osata kyseenalaistaa (mange-
loja ym. 2011). Bruttokansantuotteen mittaa-
misesta siirtyminen yhteiskunnalliseen onnelli-
suusmittaukseen on ehkä edistysaskel, mutta se 
ei vielä ratkaise aikamme ongelmia eikä edes 
onnellisuuden merkitystä. nähdäksemme olisi-
kin aika siirtyä nyt onnellisuustutkimuksesta 
eteenpäin, uudelle tasolle. 

narratiivinen tulokulma antaa uusia mah-
dollisuuksia talouskasvun kriittiseen tarkaste-
luun, sekä ilmiön pukemisen muotoon, jota 
voidaan käyttää myös taustana perinteisemmäl-
le taloustieteelliselle näkemykselle. talebin 
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(2007) esittämä musta joutsen on vaikeasti en-
nustettava, mutta vaikutukseltaan valtava ta-
pahtuma, josta rakennetaan suurta kertomusta 
jälkikäteen. näin saadaan hämmentävä ja sa-
tunnainen ilmiö tuntumaan ennustettavammal-
le kuin se oli. kertomusmuoto siis tuottaa ta-
pahtuman tulkintoihin järjestystä, joka sitten 
ymmärretään myös lisääntyneenä ennustetta-
vuutena. esimerkiksi WtC-torneihin kohdis-
tunut 9/11 terrori-isku sai aikaan hyvin moni-
muotoisia tarinoita, joiden kautta kollektiivi-
nen tieto ja ymmärrys tapahtumasta alkoi keh-
keytyä. tarinoissa viljeltiin teemoja alkaen sa-
laliitoista, ovelista terroristeista ja sankarillisis-
ta pelastajista, kuin myös tapahtuman taloudel-
lisista seurauksista lentoliikenteelle ja jopa 
markkinataloudelle yleensä. samalla kun tari-
noiden sisäinen koherenssi kasvoi, syntyi en-
nustuksia tapahtuman tulevista vaikutuksista 
talouteen. 

Peilaamalla taloudellista informaatiota suu-
riin kertomuksiin on mahdollista rakentaa var-
sin rikasta informaatiota niin menneisyyden 
ymmärtämiseen kuin mahdollisen tulevaisuu-
den hahmottamiseen. tarinoiden tulkitseminen 
suurten kertomusten kontekstissa antaa tietoa, 
jota pelkät tilastonumerot eivät kerro. kuiten-
kin tarinat tarvitsevat numeroita rinnalleen ja 
päinvastoin. tarina ja numerot tarvitsevat toi-
nen toisiaan tarjotakseen samanaikaisesti syväl-
lisempää ymmärrystä että riittävän selitysvoi-
man.

erilaiset tutut taloustieteelliset käsitteet, 
kuten onnellisuus, talouskasvu, rationaalinen 
ihminen ja tieteellinen maailmankuva ovat esi-
merkkejä vaihtoehtoisista kertomuksista, joi-
den narratiivinen voima on nostanut niiden 
kuvaamat ilmiöt taloustieteellisen keskustelun 
foorumeille. toisaalta liian vetoava kertomus 
voi vietellä kuulijansa harhapoluille ja mahdol-

lisesti rajata tarkastelijoiden kriittisyyttä (sole 
ja Wilson 2002, 5–6). ehkäpä myös liian domi-
noiva kertomus voi vähentää toimijan vapautta 
(Boje 1999). muiden muassa adam smithin 
näkymätön käsi, Weberin rationaalisuuskäsitys 
ja taylorin tieteellinen liikkeenjohtoteoria ovat 
esimerkkejä niin vetoavista kertomuksista, että 
ne ovat rajanneet ihmiskäsityskeskusteluakin 
– onnellisuuden rakentumisperusteet mukaan 
lukien – varsin kapeaksi (vrt. myös Pihlanto 
2002). ne ovat vaikuttaneet siihen, että talous-
kasvu ja bruttokansantuote ovat hyvinvoinnin 
käsitteen ja lopulta onnellisuudenkin ytimessä, 
mutta hyvinvoinnin ja onnellisuuden peh-
meämpi, mutta ihmisen toiminnan dynamiikan 
kannalta ehkä olennaisempi (esim. arvot ja tun-
teet), tekijä on jäänyt taka-alalle. 

Vaikka onnellisuustutkimus on inhimillisel-
tä kannalta tärkeää, on sillä vaara ajautua nu-
meeriseksi indeksitutkimukseksi, jonka pohjal-
ta voidaan kyllä arvioida ihmisten onnellisuu-
den yleistä tasoa, mutta ei inhimillisen olemas-
saolon laajaa skaalaa. onnellisuuden tarkaste-
lussa tuleekin huomioida indeksien lisäksi 
useita ihmisen arkitodellisuuteen liittyviä ulot-
tuvuuksia. nykyinen taloustiede onkin ottanut 
mukaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 
kielenkäytössä rakentuvan arjen ymmärryksen 
näkökulman. tähän kuuluvat tunteet, arvot ja 
uskomukset, joiden kautta ihmiset luovat elä-
määnsä ja toimintaansa rationaliteettia, joka 
siten vaikuttaa myös päätöksentekoprosesseis-
sa. 

narratiivinen lähestymistapa tarjoaa näiden 
asioiden tarkasteluun mielenkiintoisia viiteke-
hyksiä, joita ihmis- ja yhteiskuntatieteissä on 
vuosikymmenien ajan kehitelty mutta jotka ei-
vät vielä ole päätyneet laajemmin taloustietei-
siin. esimerkkinä Walter Fisherin (1987, 1994) 
narratiivisen rationaalisuuden idea. sen mu-
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kaan johonkin tapahtumaan rakennetaan nar-
ratiivisesti koherenssia siten, että ihmiset juo-
nellistavat kokemuksiaan ymmärtääkseen niitä. 
näin syntyvä kerronnallinen koherenssi ym-
märretään, ei pelkästään tarinaan vaan myös 
elämään sisältyvänä rationaalisuutena. Fisherin 
narratiivisen rationaalisuuden ajatuksen tarkoi-
tus ei ole kieltää ihmisen loogis-tieteellisen 
ominaisuuden olemassaoloa, vaan laajentaa 
perinteistä rationaalisuuden käsitettä siten, että 
se tarjoaisi työkaluja esimerkiksi päätöksenteon 
syvällisemmälle ymmärtämiselle. suomalaisen 
talouselämän diskurssista eli kielenkäytöstä 
löytyy valtavasti kertomuksia, joista voidaan 
hahmottaa narratiivisen rationaalisuuden kaut-
ta keskeisiä toimijoita, arvoja, eettisiä kannan-
ottoja sekä ristiriitoja. esimerkki tällaisesta on 
hiljattain maahamme rantautunut degrowth-
ajattelu, jossa kritisoidaan ”yhteiskuntaan pe-
siytynyttä kasvumaniaa” (ks. esim. degrowth.
fi 2011, kauppalehti.fi 2011). ilmiössä yhdisty-
vät niin loogis-tieteellinen rationaalisuus kuin 
arvot ja tuntemukset mielenkiintoisella tavalla.

3.2. Yksilön mikrotarinat

Yhteiskunnan suurten kertomusten kertojia 
ovat uutislähetykset, eduskunnan istunnot, val-
tiovarainministeriön arviot talouden nykytilas-
ta, lakitekstit jne. suuret kertomukset muodos-
tavat viitekehyksen, jonka kautta pieniä arki-
elämän tapahtumia tulkitaan. Pienet mikroker-
tomukset arkielämän tapahtumista ovat siis 
myös oleellisia. sellaisia ovat esimerkiksi arki-
set päätöksentekotilanteet: lähteäkö kalaan 
(minä pidän kalasta, mutta puolisoni ei voi 
sietää kalanhajua), kauppaan (maito jääkaapis-
sani on vanhentunut) vai töihin (tili tyhjä, täy-
tyy ansaita, jotta voi ostaa uuden maitopurkin); 
tai vanhemman selitys lapselle, miksi pitää har-

jata hampaat (muuten hammaspeikko tulee) ja 
mennä ajoissa nukkumaan (jotta jaksaa aamul-
la nousta töihin). mikrokertomuksista raken-
tuu yksilön elämän tarina, jota tulkitaan suh-
teessa yhteiskunnan suuriin kertomuksiin. 
Pieniä tarinoita tulkitsemalla saavutetaan syväl-
lisempää ymmärrystä yksilön toiminnan dyna-
miikasta. jo olemassa olevaa kansantaloustie-
teen erästä tutkimusjuonnetta, onnellisuuden 
taloustiedettä, voi kehittää narratiivisempään 
suuntaan. kansalaisten onnellisuus liittyy aina-
kin jollain tasolla paitsi yksilön myös välillises-
ti koko kansantalouden toimintaan, ja onnen 
ymmärtämiseen tarvitaan kulttuurin ymmärtä-
mistä.

onnella on kielenkäyttöön ja kulttuuriin 
liittyvä ulottuvuus, ja määritelmiä onnesta lu-
kuisine sananparsineen on valtavasti. usein 
niissä esiintyvät käsitteet: ystävät, raha, rakkaus 
ja terveys. kulttuurissamme arkikielen merki-
tys onnesta liittyy usein johonkin toimijan kan-
nalta edulliseen, mutta sattumanvaraiseen, ta-
pahtumaan. onnellisuuden arviointi tulo- ja 
varallisuustilastoin on kuitenkin meillä yleistä. 
mielenkiintoisen sävyn keskustelulle tuo esi-
merkiksi eräillä intiaaniheimoilla aikoinaan 
vallinnut käsitys: kasautunutta varallisuutta 
pidettiin onnettomuuden merkkinä (Lämsä ja 
hautala 2005). se merkitsi, että vauras ihminen 
oli raukka, jolla ei ollut ystäviä kenen kanssa 
voisi jakaa saamansa tavarat. käsitteellinen kes-
kustelu on pitkä ja ulottuu antiikin kreikkaan 
ja aristoteleeseen saakka. onnellisuudella on 
myös yhteys uskonnolliseen keskusteluun, sillä 
esimerkiksi Vanha testamentti määrittelee on-
nea, ja luterilainen uskonto liittääkin onneen 
asioita, jotka itse pitää uutteruudella ja hyvällä 
elämällä ansaita (snl. 24:30–34). eräät tutkijat 
ovat kiinnittäneet huomiota nykyisen onnelli-
suuspohdinnan samankaltaisuuteen buddhalai-
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seen filosofiaan kuuluvan itseensä käpertymi-
sen kanssa. oman egon onnellisuudesta ja 
tunne-elämän tilasta tulee yksilön elämän ainoa 
keskeinen sisältö. tämä ajattelu tuntuu sopivan 
mainiosti myös nykyaikaisen modernin länsi-
maisen ihmisen, niin kuluttajan kuin uraohjuk-
senkin, tunnemaailmaan. islamilainen maailma 
puolestaan liittää onneen vahvasti fatalistisen 
ajattelun. Filosofinen keskustelu vuosikymme-
nien ajan on nähnyt onnen joko yksilön ansait-
semaksi palkinnoksi tai omaisuudeksi (”jokai-
nen on oman onnensa seppä”), tai determinis-
tiseksi ilmiöksi, jolloin ihminen on ikään kuin 
olosuhteiden uhri (tieteen ihmiskäsityksistä 
ym. ks. raunio 1999).

tutkimuksellisesti tämä tarkoittaa, että en-
sin tulisi rakentaa yhteiskunnan suuret kerto-
mukset (metakertomukset), kuten aiemmin 
mainittu talouskasvu, ikään kuin läpinäkyviksi 
ihmismassoja ohjaaviksi suuriksi diskursiivisik-
si rakenteiksi. suuret kertomukset jättävät huo-
miotta inhimillisen olemassaolon koko kirjon, 
mutta kertovat yhteiskunnan kulttuurista, ar-
voista, tavoitteista (ks. myös Lehtonen 2004) ja 
muista yleisesti toimintaamme vaikuttavista 
tärkeinä (tai ehkä vältettävinä, vrt. myös Fou-
cault 2000) pidetyistä asioista. tulkinta on aina 
kontekstisidonnaista, sillä se tapahtuu ajassa ja 
toteutetaan aina jostain tietystä näkökulmasta 
käsin – aivan kuten jokainen tarina on kerrottu 
tietyssä tilanteessa. Gabriel (2000) kuitenkin 
muistuttaa, että tarinat eivät ole kaikki kaikes-
sa, eikä narratiivisuus ainoa tapa ymmärtää 
todellisuutta, sillä tarinat eivät ole ainoa mer-
kityksiä luova ja ylläpitävä asia. myös esimer-
kiksi kehollinen oleminen tunteineen ja tuok-
suineen, sekä artefaktit (kuten pukeutuminen), 
toimivat merkitysten luojina. tunteita ja tuok-
suja on kuitenkin verraten vaikea arkistoida 
tutkijan aistittavaksi, mutta sitä vastoin esimer-

kiksi artefaktin symboliikka avautuu siihen 
liittyviä tarinoita tulkittaessa ja kertojan tuntei-
den merkityksiä voidaan ymmärtää niin ikään 
hänen tarinoitaan tulkitsemalla.

4. Kohti narratiivista taloustiedettä

onnellisuuden tilastollisen selittämisen lisäksi 
tarkasteluun voidaan tuoda syvyyttä ja rikkaut-
ta ihmisten oman elämän kertomusten analyy-
sista. onnea voidaan määritellä ja kvantifioida 
indeksein, mutta vasta tarinoiden kautta onni 
saa sisällön. näin aukeaa onnen sisällön ym-
märrys subjektiivisena kokemuksena, joka kui-
tenkin syntyy vuorovaikutuksessa maailman ja 
oman itsen kanssa. Luvut ja indeksit onnesta 
ovat kuori, joka herää henkiin ihmisen koke-
musmaailman tarinoita tulkitessa. kertomukset 
kerrotaan ja elämä eletään, mutta inhimillinen 
kokemus kerrotaan tarinamuodossa ja tarinan 
kuulija elää mielikuvituksessa kokemuksen uu-
delleen. näin tarina lopulta kietoutuu moni-
mutkaiseen tarinoiden verkostoon, josta koke-
muksemme ja muistomme muodostuvat – ja 
missä piilee toimintamme mielekkyyden ydin. 
Yhteiskunnan suuret tarinat, kuten talouskas-
vu tai kestävä kehitys, ovat suuria kertomuksia, 
joihin ihmisen pienet tarinat peilautuvat. näi-
den tarinoiden vuorovaikutuksessa syntyy kä-
sitys niin rationaalisuudesta kuin onnestakin, 
tulkinnasta löytyy sisältö, avain inhimillisen 
onnen kokemukseen. 

Fisherin (1987, 1994) narratiivinen lähesty-
mistapa ihmisen rationaalisuuteen tarjoaa talo-
ustieteille apuneuvon makrotason kausaliteet-
tien ja selitysmallien syventämiseen. oli kysees-
sä yhteiskunnan suuret kertomukset tai yksilön 
pienet tarinat, kertomukset sisältävät valtavas-
ti informaatiota arvoista ja preferensseistä, fak-
toina pidetyistä asioista, kulttuurisista ja muis-
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ta inhimillisistä elementeistä, joista muodostuu 
rationaalisuudeksi kutsumamme ilmiö. niin 
positivismin hengessä tehtyjen tilastollisten ka-
usaalimallien, kuin laadullisten tutkimusten 
konstruoimien tarinoiden taustalta löytyy kär-
jistettynä sama intressi, mutta myös samankal-
tainen heikkous: kumpikin tarjoaa rikkaan 
kuvauksen monimutkaisista, jopa makrotason 
inhimillisistä ilmiöistä – mutta vahvana yksin-
kertaistuksena. tiivis informaatio pakottaa 
kompleksin todellisuuden tiiviiseen pakettiin. 
molemmat traditiot ovat vanhoja, mutta yhdis-
tämällä molempien vahvuudet (jumiutumatta 
tieteenfilosofiseen ja jopa poliittiseen metodo-
logiakiistaan) voimme valjastaa taloustieteen 
käyttöön innovatiivisen ja mielenkiintoisen lä-
hestymistavan, jota kutsumme narratiiviseksi 
taloustieteeksi.
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