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Ovatko kauppakorkeakoulut syyllisiä 
finanssikriisiin?

Kimmo Alajoutsijärvi
Markkinoinnin professori

jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

1. Kauppakorkeakoulut kritiikin 
kohteena

kauppakorkeakoulut1 ovat olleet menestysta-
rina sotien jälkeisessä maailmassa. Nykyisistä 
jo yli 12 000 kauppakorkeakoulusta noin 650 
on aaCsB- ja 150 eQuis-akkreditoitu. Ne 
ovat myös koulutusinstituutioista vaikutusval-
taisimpia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
ja yliopistojensa vetovoimaisimpia osia ja sa-
malla muiden koulutusalojen rahoittajia.

suomessakin kasvu on viime vuosikymme-
ninä ollut melkoinen, uusia yksiköitä on perus-
tettu ja vanhat ovat laajentaneet toimintaansa 
(ks. esim. alajoutsijärvi, kettunen ja tikkanen 
2012). myös suomessa kauppatieteelliset yksi-

köt2 ovat jo pitkään olleet toisten alojen rahoit-
tajina monitieteisissä yliopistoissa. Viimeksi 
Helsingin ja turun kauppakorkeakoulut liittyi-
vät tähän joukkoon. ainoa jäljellä oleva ns. 
stand-alone-kauppakorkeakoulu on Hanken.

menestyksestä huolimatta – tai ehkä juuri 
sen takia – kauppakorkeakouluja on arvosteltu 
moninaisesti. kritiikki on kasvanut samalla, 
kun kauppakorkeakouluista on tullut suosittu 
tutkimuskohde.

ensinnäkin on väitetty, että tutkimus on 
erkaanut liike-elämän todellisista haasteista ja 
että siitä on tullut irrelevanttia, sisäsiittoista ja 
oppiainepohjaista, joka palvelee tutkijoiden 
urakehitystä, vaikka heidän huipputieteellisiä 
artikkeleitaan ei juuri lueta (esim. Bennis ja 
o’toole 2005). koulut eivät ole ottaneet omik-
seen liikkeenjohtajien komplekseja oikeita on-
gelmia, vaan ovat tyytyneet näennäistieteellisiin 

1 Käytän tässä esseessä kansantaloustieteestä termiä talous-
tiede. Koska kuitenkin tarvitsen yhteisnimityksen markki-
noinnille, laskentatoimelle, johtamiselle (yms.) käytän niis-
tä termiä liiketaloustieteet. Nojaan tässä ennen kaikkea 
keskieurooppalaiseen perinteeseen. Suomalaiset kauppakor-
keakouluthan ovat eläneet varhaiset vaiheensa Ruotsista 
matkitun – alun perin saksalaisen – mallin mukaisesti, jossa 
Volkswirtschaftslehre ja Betriebswirtshaftslehre ovat talous-
tieteen osa-alueita (vrt. Pohjola 2006: 306; ks. myös klassik-
ko tieteiden taksonomiasta Whitley 1984: 153–218).

We met the enemy, and he is us. 
(Walt Kelly)

2  Käytän termiä kauppakorkeakoulu laveasti siten, että suo-
malaisille yliopistoille tyypilliset kauppatieteelliset yksiköt 
tai taloustieteiden tiedekunnat sisältyvät tähän termiin.
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mutta elegantteihin matemaattisiin malleihinsa 
(Locke 1996, taleb 2007) samalla, kun ovat 
unohtaneet alkuperäisen professionaalisen 
luonteensa (khurana 2007, Locke ja spender 
2011). on myös sanottu, että koulut valitsevat 
liian nuoria ja kokemattomia opiskelijoita, joil-
le opetetaan vääriä asioita väärällä tavalla, mis-
tä on seurannut mm. eettisiltä arvoiltaan vää-
ränlaisia liikkeenjohtajia (mintzberg 2004). 
toisaalta kouluja on syytetty liian asiakaslähtöi-
siksi, jolloin syvällisen uuden tiedon tuottami-
nen on unohtunut (esim. Zell 2001, starkey ja 
tiratsoo 2007). kauppakorkeakouluja on vielä 
kritisoitu siitäkin, että ne eivät ole kyenneet 
parantamaan yritysten tai kansakuntien kilpai-
lukykyä, vaan – päinvastoin – muuttaneet liike-
elämän hyvät käytännöt vahingollisiksi sekä 
yrityksille että yhteiskunnille (esim. swanson 
2004, Ghoshal 2005).

on huomattava, että edellä mainittu kritiik-
ki on tapahtunut samaan aikaan, kun liikkeen-
johtajien maine – ainakin usa:ssa tehtyjen 
gallupien mukaan – on laskenut historian alim-
malle tasolle ylittäen vain muutamalla pisteellä 
käytettyjen autojen myyjät (swanson 2004). 
Liikkeenjohtajien mainetta ovat tuhrineet ikä-
vät tapahtumat, kuten it-kuplan puhkeami-
nen, yritysskandaalit, high-tech yritysten yhteis-
työ diktatuurihallitusten kanssa, kultaiset sa-
teenvarjot, pyramidi- ja Ponzi-huijaukset, fi-
nanssikriisi, korporaatiokerjuu ja jättimäiset 
pelastuspaketit vain muutamia mainitakseni.

meneillään olevalla finanssikriisillä on val-
tavia vaikutuksia globaaliin talouteen ja taval-
listen ihmisten elämään eri puolilla maailmaa. 
koska finanssikriisi on myös vastuullisen liik-
keenjohtamisen kriisi, se on myös kauppakor-
keakoulujen kriisi. se on synnyttänyt kiivaan 
keskustelun kauppakorkeakoulujen sosiaalises-
ta vastuusta sekä oikeutuksesta olla arvostettu 

akateeminen ja professionaalinen instituutio 
(esim. Heninz 2011, Locke ja spender 2011, 
thomas ja Wilson 2011, Wilson ja mckiernan 
2011). 

tässä esseessä pohdin, ovatko kauppakor-
keakoulut syyllisiä finanssikriisin? Lisäksi jat-
kan edelleen, ja jos ovat, niin millä tavalla?

Vastaukseni näihin kysymyksiin on aidosti 
henkilökohtainen ja siksi tietenkin myös vain 
osittainen. taustalla on oma ammatillinen ko-
kemus (dekaani, professori), kymmenet kes-
kustelut kollegojen kanssa kotimaassa ja ulko-
mailla sekä lukuisat kuullut ja itse pidetyt esi-
telmät teemasta. tämän lisäksi finanssikriisi on 
synnyttänyt huomattavan määrän korkealaatui-
sia kirjoja ja artikkeleita – joko suoraan tämän 
esseen teemasta tai sitä sivuten. Pyrkiessäni 
vastaamaan yllä olevaan kysymykseen käytän 
tietenkin kaikkea vakavasti otettavaa aineistoa 
hyväksi.

Luon ensin lyhyen katsauksen kauppakor-
keakouluinstituution historiaan ja murroskoh-
tiin, koska ne antavat kontekstia ymmärtää 
kauppakorkeakoulujen nykytilaa. tämän jäl-
keen erittelen tarkemmin, millaisia syytöksiä 
kauppakorkeakouluista on tehty ja miten nii-
hin on vastattu. Lopuksi pohdin kauppakor-
keakoulujen vastuuta finanssikriisissä.3 

2. Kauppakorkeakouluinstituution 
historia lyhyesti

kauppakorkeakoulut kuuluvat professionaali-
sesti orientoituneisiin aloihin, kuten sen esiku-

3  Tässä esseessä ei ole mahdollista paneutua kaikkiin kaup-
pakorkeakouluja koskeneisiin ”korjausehdotuksiin”, mutta 
pääsääntö kirjoituksissa näyttää olevan se, että ensin noste-
taan esille ongelma ja sen argumentit. Tämän jälkeen kes-
kitytään juuri tuon kyseisen ongelman korjausehdotuksiin.
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vat tekniikka ja lääketiede. tällaisille koulutus-
instituutioille tyypillisesti ne ammentavat tieto-
pohjansa sekä ammatillisten käytäntöjen maa-
ilmasta että akateemisesta tiedemaailmasta 
(simon 1967, Whitney 1988). tämän pohjalta 
näille professionaalisille koulutusaloille on syn-
tynyt kaksi tärkeää sosiaalista systeemiä, joissa 
kauppakorkeakoulut pyrkivät rakentamaan 
menestystään: professionaalinen mainejärjestel-
mä ja tiedemainejärjestelmä.

kun kauppakorkeakouluja ryhdyttiin perus-
tamaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, 
ne haluttiin yliopistoihin ennen kaikkea kohotta-
maan liikkeenjohdon ammattikunnan arvostusta. 
(khurana 2007, engwall 2007). Niitä ei kuiten-
kaan haluttu tuoda taloustieteen yhteyteen, kos-
ka siihen aikaan sen ei koettu ratkaisevan liik-
keenjohdon ongelmia. kauppakorkeakoulujen 
perustamista vastustettiin monilta tahoilta – ei 
vähiten vanhempien tieteiden suunnasta. erityi-
sesti väitettiin, että kauppakorkeakoulut kiihdyt-
tävät yksilöllistä ahneutta eivätkä palvele yhteis-
kuntaa (kieser 2004, engwall 2007).

Niinpä kauppakorkeakoulujen perustajilla 
oli kaksi toisistaan riippumatonta haastetta: 
kuinka tehdä liiketaloustieteestä yhteiskunta-
kelpoinen ja samalla akateeminen tiede, joka 
kuitenkin on selvästi taloustieteestä eroava tie-
teenala. ensimmäinen haaste ratkaistiin mää-
rittelemällä niiden tehtäväksi yhteiskunnallisen 
hyvän tuottaminen, mikä määriteltiin myös 
yrityksen olemassaolon tarkoitukseksi (khura-
na 2007, kieser 2004). toinen haaste puoles-
taan ratkaistiin Pohjois-amerikassa määrittele-
mällä tuotanto ja markkinointi tutkimuskoh-
teeksi, kun taas saksankielisillä alueilla tutki-
muskohteena oli tuloslaskelma ja tase (kieser 
2004). Pohjoismaat kopioivat kauppakorkea-
koulumallinsa melko suoraviivaisesti saksasta 
(engwall 2007).

seuraava merkkipaalu kauppakorkeakoulu-
jen historiassa tapahtui toisen maailmansodan 
jälkeen. erityisesti usa:ssa kauppakorkeakou-
lut olivat kasvaneet voimakkaasti ja uusia kou-
lujakin oli perustettu runsaasti. Niiden opetuk-
sen ja erityisesti tutkimuksen tasosta oltiin 
kuitenkin huolissaan. Fordin ja Carnegien sää-
tiöt rahoittivat kaksi laajaa tutkimusta kauppa-
korkeakouluista. Niiden yhteinen viesti oli se, 
että opetus ei perustunut tutkimukseen, vaan 
entisten liikkeenjohtajien omiin kokemuksiin. 
tästä syystä kauppakorkeakoulut täytyi nope-
asti tieteellistää – jo kommunismin uhankin 
takia (Locke 1996, khurana 2007, augier ja 
march 2011). Fordin säätiö rahoitti 1960-luvun 
alussa nykyrahassa valtavalla summalla, noin 
250 miljoonalla dollarilla, nykyisten eliittikaup-
pakorkeakoulujen opetusohjelmien ja henki-
löstön tieteellistämistä.

koska kauppakorkeakoulut olivat laimin-
lyöneet omaa tohtorikoulutustaan, uusi henki-
löstö oli rekrytoitava muista yhteiskuntatieteis-
tä, erityisesti taloustieteestä. keskeiseksi eetok-
seksi valittiin rationalismi ja objektiivinen 
päätöksenteko, mikä oli luonnollista, sillä suu-
ri osa teorioista kopioitiin taloustieteestä 
(spender 2007). käytännössä rationaalisuus 
tarkoitti kvantitatiivisten menetelmien ja tilas-
tojen käyttöä, koska niiden uskottiin vähentä-
vään subjektiivisten ideologioiden vaikutusta 
päätöksentekoon (Porter 1995). oli myös 
luonnollista, että tieteen ihanteeksi valittiin ek-
saktit luonnontieteet, erityisesti fysiikka, koska 
se näytti tuolloin ratkaisevan lähes kaikki ih-
miskunnan ongelmat.

tosin merkittäviä soraääniäkin mahtui 
joukkoon. esimerkiksi vuonna 1974 Friedrich 
von Hayek varoitti Nobel-palkintoluennossaan 
”tietämisen teeskentely” taloustieteilijöitä ja 
heitä kuuntelevia politiikkoja soveltamasta fy-
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siikasta tuttuja matemaattisia malleja yhteis-
kunnallisessa päätöksenteossa. tuolloinhan 
elettiin poikkeuksellisen syvässä talouskriisissä. 
Hayek ei ollut kovin ylpeä taloustieteen tuol-
loisesta tilasta ja totesikin sarkastisesti: ”as a 
profession we have made a mess of things”. 
koska hän kuoli jo vuonna 1992, jää vain ar-
vailtavaksi, mitä hän olisi sanonut nykyisessä 
finanssikriisissä.

joka tapauksessa usa:n johtavista kauppa-
korkeakouluista tuli roolimalli lähes kaikkialla 
muualla länsimaissa paitsi saksassa ja japanis-
sa. suomessa tämän muutoksen imitointi ta-
pahtui joiltakin osin yllättävän nopeasti. esi-
merkiksi meikäläiset väitöskirjat, jotka olivat 
pitkälti noudattaneet saksalaista käsitteellisen 
tutkimuksen perinnettä, vaihdettiin empiirisen, 
pääasiassa tilastollisen tutkimuksen perintee-
seen. Liikkeenjohdon koulutuksessa Lifim 
puolestaan pyrki noudattamaan ”Harvardin 
mallia” pitkillä kursseillaan.

1980-luvulla uusliberalistinen ideologia ja 
uusklassinen taloustiede alkoivat voittaa alaa 
yleisesti usa:ssa ja erityisesti sen kauppakor-
keakouluissa. kilpailukykyongelmien ratkaisu-
na alettiin pitää liittovaltion roolin minimointia 
(sachs 2011). tähän liittyi lähes uskonnon kal-
tainen luottamus markkinavoimien kykyyn rat-
kaista taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Yri-
tysten olemassaolon tarkoitukseen ja myös 
näkemykseen siitä, mikä on yritysjohdon tehtä-
vä, vaikutti erityisesti agentti–päämies-teoria, 
joka oli selkeästi ristiriidassa aiemman tasapuo-
lisen sidosryhmäajattelun kanssa. kauppakor-
keakoulujen eetoksen muutosta kuvaa hyvin 
khuranan (2007) kirjan nimi: ”From higher 
aims to hired hands”.

edellä mainittu eetos on säilynyt ja itse asi-
assa vahvistunut näihin päiviin saakka ja kul-
keutunut Yhdysvaltojen kauppakorkeakouluis-

ta lähes kaikkien kauppakorkeakoulujen eetok-
seksi kauppakorkeakouluille tyypillisen matki-
miskäyttäytymisen myötä, vaikka se on saanut 
ajoittaista voimakasta kritiikkiä ja poikkeuksia-
kin on. mielenkiintoinen esimerkki agentti–
päämies-ajattelun diffuusiosta on saksa, jonne 
se tuli vasta 1990-luvun lopulla (Fiss ja Zajac 
2004). saksa kielessä ei vieläkään ole sanaa 
omistaja-arvo, vaan siellä asiasta käytetään ter-
miä shareholder value, mikä kertoo myös siitä, 
että amerikan oppien omaksuminen ei vielä-
kään ole täydellistä. japanissa ja saksassa yri-
tyksiä ei ole toistaiseksi johdettu pörssikurssi-
vetoisesti vaan laajemmasta sidosryhmänäkö-
kulmasta.

Nykytilanteessa usa on businesskoulujen 
supervalta - ainakin heidän omien rankingiensa 
mukaan. tutkimuskontribuutioilla arvioiden 
väitetään, että sadasta parhaasta kauppakor-
keakoulusta 72 on usa:ssa ja lopuistakin 9 
kanadassa. talouden suurvalloista esimerkiksi 
saksassa on vain yksi huippukauppakorkea-
koulu ja japanissa ei yhtään (university of te-
xas at dallas 2011). tätä taustaa vasten peila-
ten on suorastaan surkuhupaisaa, miten huo-
nosti useimmat amerikkalaiset toimialat ja yri-
tykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. 
Nykyisin usa:n yksi harvoista menestyneistä 
toimialoista ja vientituotteista ovat kauppakor-
keakoulut ja niiden talous- ja liikkeenjohtamis-
opit4. 

4  Locke (1996)  ja Locke ja Spender (2011) kuvaavat tätä 
paradoksia osuvasti. Sachs (2011) ja Smith (2010) ovat myös 
hyviä analyysejä siitä, miten markkinafundamentalismi on 
vaarantamassa perinteisen markkinatalouden USA:ssa.
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3. Finanssikriisiin liittyvät 
kauppakorkeakouluista esitetyt 
syytökset

olen koonnut taulukkoon 1 kauppakorkea-
kouluista esitettyjä syytöksiä. Lähteet ovat pää-
asiallisesti tieteellisiä aikakauslehtiä tai arvos-
tettujen kustantajien hyvin myyneitä kirjoja. 
Vaikka taleb (2007) on julkaistu ennen varsi-
naisen finanssikriisin puhkeamista, se on mu-
kana, koska kirjaa pidetään suorastaan profee-
tallisena finanssikriisin ennustajana. krugman 
(2009) on puolestaan the New York timesin 
kolumni ”How Did Economists Get It So 
Wrong?”, mutta sen mukaanottoa voidaan 
puolustella sen saamalla huomiolla, sekä sillä, 
että kirjoittaja on nobelisti ja siinä esitettyihin 
syytöksiin on vastattu hyvin spesifisesti. kol-
mas poikkeava lähde on englannin kuningatar 
elisabethin kysymys taloustieteilijöille, ja neljäs 
Insider Job -niminen dokumentti.

ensimmäisen ryhmän kritiikin kärki liittyy 
eetokseen ja missioon liittyviin valintoihin, jot-
ka tehtiin kauppakorkeakouluinstituutiossa 
toisen maailmansodan jälkeen: rationaalinen 
ihmiskäsitys, matemaattisen mallintamisen ko-
rostuminen ja ”tieteellistäminen”. talebin 
(2007) mukaan kyse on jopa älyllisestä huijauk-
sesta, josta ei ollut käytännön tai edes teoreet-
tista hyötyä, vaan päinvastoin suurta vahinkoa. 
matematiikka on palvellut lähinnä kilpajuok-
sussa akateemisista viroista. Lisäksi se on nos-
tanut alalle tulon kynnystä sekä eristänyt talo-
ustiedettä muusta yhteiskunnasta mystifioimal-
la sen perusluonnetta. talebin mukaan pahinta 
taloustieteiden matematisoinnissa on ollut 
kuitenkin se, että mallit ovat luoneet harhaisen 
turvallisuudentunteen esimerkiksi riskienhal-
linnasta; ne eivät ole sietäneet ”mustia joutse-
nia”, joiden esiintymistiheys on paljon suurem-

pi kuin on yleisesti luultu. kritiikin mukaan 
rationalismi ja tehokkaiden markkinoiden hy-
poteesi ovat rajanneet tutkimuskohteita, meto-
dologiaa ja todellisuuden ymmärrystä erityises-
ti ”poikkeuksellista ajoista” ja kriiseistä, koska 
päähuomio on ollut talouden tasapainotilassa.

markkinafundamentalismi on luonnollinen 
jatko rationaalisuusoletukselle. esimerkiksi 
krugmanilla (2009) on kaksi tähän liittyvää 
ydinväitettä. ensinnäkin rahoitusmarkkinat 
ovat sijoittajien irrationaalisuuden takia tehot-
tomia, mistä juontaa liiallinen volatiliteetti, 
mikä puolestaan edellyttää regulaatiota. toi-
seksi finanssikriisistä selviäminen vaatii julkista 
rahoitusta (fiscal stimulus).

kolmas teema liittyy teorioiden sovellutuk-
siin. kauppakorkeakoulut ovat tuottaneet fi-
nanssituotteita ja -työkaluja sekä niiden sovel-
tajia, jotka ovat finanssikriisin taustalla. khu-
ranan (2007) tutkimuksen mukaan jopa puolel-
la eliittikauppakorkeakoulujen mBa-opiskeli-
joista on ollut ensimmäinen työpaikka 20 suu-
rimmassa usa:n finanssialan yrityksessä, sa-
malla kun näiden yritysten ylin johto on useim-
miten valmistunut kuudesta tärkeimmästä 
eliittikauppakorkeakoulusta. Luonnollisesti 
nämä alumnit ovat koulujensa edustajia, ylpey-
den aiheita ja teorioiden sekä niiden sovellu-
tusten haltijoita. on myös selvää, että nämä 
kauppakorkeakoulut eivät ole onnistuneet vä-
littämään eettisiä arvoja opiskelijoilleen – tai 
eivät ole sitä halunneet tehdä. kritiikin kärki 
on suunnattu agentti–päämies-teorian väitet-
tyyn seurausvaikutukseen, jonka mukaan kor-
poraatioita on alettu johtaa markkinaspeku-
lanttien ehdoilla. tällöin on luotu agentti–pää-
mies-ongelma yrityksen pitkän tähtäimen ke-
hittämisen ja yritysjohdon välille. (Locke ja 
spender 2011: 141, ks. myös Fox 2009: 265–
286).

Kimmo Ala j ou t s i j ä r v i
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eettisten ongelmien väitetään juontuvan 
ennen kaikkea lyhyen tähtäimen tulospaineista, 
jotka otettiin 1980-luvulla ensin yrityskäytän-
töihin ja vähän myöhemmin myös kauppakor-
keakouluihin (trank ja rynes 2003). jacksonin 
(2010) mukaan taloustieteilijöille on tyypillistä 
pyrkiä selittämään kriisejä luonnonilmiön kal-
taisina, jolloin ne kuvataan markkinoiden nor-
maaleiksi häiriötiloiksi. tyypillisesti ne myös 
redusoidaan teknisiksi matemaattisiksi yhtä-
löiksi, joiden ”hoidot” ovat usein uudenlaista 
juridista säätelyä. jacksonin mukaan on mentä-
vä edellisten näkökulmien taakse ja tunnistet-
tava niiden moraalis-kulttuuriset mentaalimal-
lit, joita ovat teknokraattinen ja ei-inhimillinen 
talousajattelu, egoistinen yksilöllisyys, ahneus5, 
lyhytnäköisyys, moraalisten arvojen kieltämi-
nen ja spekulatiivinen kulttuuri. kauppakor-
keakoulut ovat epäonnistuneet hyveellisyyden 
ja korkean moraalin tuottamisessa. Ne tarjoa-
vat ainakin implisiittisesti moraaliohjeen, jonka 
mukaan kaikki mikä ei ole laitonta on hyväk-
syttävää. Lisäksi businessetiikan ja yrityksen 
yhteiskunnallisen vastuun koulutuksessa on 
myös epäonnistuttu. Niiden opetus on johtanut 

yrityksissä valheelliseen hurskasteluun ja ”ik-
kunaverhojen” ripustamiseen.

donaldson (2012) on hyvin pitkälti samoil-
la linjoilla, sillä hänen mukaansa finanssikriisi 
johtui perimmiltään kolmesta eettisestä ongel-
masta, joita olivat vaarasta palkitseminen, ky-
seenalaisen käyttäytymisen normalisoituminen 
ja eettisten normien puuttuminen uusista fi-
nanssi-innovaatioista. kauppakorkeakoulut 
eivät ole ymmärtäneet näitä eettisiä ongelmia 
eivätkä ole kyenneet tarjoamaan niihin ratkai-
suja.

insider jobin keskeinen väite kauppakor-
keakouluista on vielä paljon rumempi. sen mu-
kaan usa:n talouseliitti koostuu huippupolii-
tikoista, suuryritysten ylimmästä johdosta ja 
eliittikoulujen professoreista, jotka muodosta-
vat toinen toisiaan tukevan korruptoituneen 
järjestelmän. Professorikunta on esimerkiksi 
syyllistynyt sponsoreitaan tukeviin asiantunti-
jalausuntoihin ja tutkimusraportteihin. insider 
job aiheutti kiivaan julkisen keskustelun eliit-
tikauppakorkeakoulujen professorikunnan 
moraalista ja eturistiriidoista, sekä johti orga-
nisatorisiin muutoksiin ainakin Harvardin ja 
Columbian businesskouluissa.

4. Finanssikriisiin liittyvät 
puolustuspuheenvuorot 
kauppakorkeakouluista

Löytämiäni kirjallisia puolustuspuheenvuoroja 
on huomattavasti vähemmän kuin syytöksiä, 
mutta niitäkin on. olen poiminut niistä kaksi 
tärkeintä sekä koonnut loppuun yhteenvedon 
keskusteluista ja esitelmistä, jotka mielestäni 
kattavat hyvin keskeisimmät puolustusargu-
mentit.

5  Toisin kuin Kanniainen ja Malinen (2010: 24) väittävät 
muuten ansiokkaassa analyysissä, ahneus-argumentti kriisin 
osaselittäjänä ei ole ongelmallinen. Jos ihminen olisi pelkäs-
tään ahne, hän tuskin lajina olisi kehittynyt nykyiseen muo-
toonsa. Ihmistieteissä on monenlaisia ihmiskäsityksiä, joista 
valtavirtataloustiede tuntuu korostavan yksipuolisesti käsi-
tystä ihmisestä laskelmoivana, ahneena oman edun tavoit-
telijana. Tässä vaarana on se, että kun alamme nähdä ihmi-
set vain sellaisena, alamme myös käyttäytyä ja ruokkia sel-
laista käyttäytymistä. Esimerkiksi Marglin (2008) kuvaa 
miten valtavirtataloustiede kaventaa ymmärrystä yhteisöjen 
merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Putman (2002) on 
puolestaan klassinen sosiologinen analyysi tästä teemasta. 
Tietyllä tavalla koko finanssikriisi on kertomus sosiaalisen 
pääoman, keskinäisen luottamuksen ja yhteisöllisyyden 
puutteesta ja lopullisesta katoamisesta.
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Kirjoittaja Syytös

Rationaalinen ihmiskäsitys, matematisointi ja ”tieteellistäminen”

taleb (2007) optimointitouhu käänsi sosiaalitieteen kehityksen älyllisestä ja pohdiskele-
vasta suunnasta, johon se oli kulkemassa, yrityksestä tulla ”eksaktiksi tieteek-
si”. ”eksaktilla tieteellä tarkoitan toisen luokan teknisiä ongelmia niille, jotka 
haluavat kuvitella olevansa fysiikan laitoksella – niin sanottua fysiikkakateut-
ta. toisin sanoen älyllistä huijausta”.

akerlof ja shiller (2009) Neoklassisen taloustieteen rationaalisuusoletus johti finanssimarkkinoiden 
deregulaatioon, mikä aiheutti finanssikriisin.

Locke ja spender (2011) kauppakorkeakoulujen pakkomielle numeroihin ja ”tieteellistämiseen” yh-
dessä uusklassisen taloustieteen ja agentti–päämies-teorian dominanssin myö-
tä johti ahneen liikkeenjohtokastin (modern robber barons) syntyyn. tämä on 
johtanut moraalikatoon yritysten johdossa ja finanssisektorilla erityisesti, 
mistä vääjäämättömänä seurauksena oli kriisi.

starkey ja tempest (2009) kauppakorkeakoulujen pyrkimys tekniseen kompetenssiin johti kriisiin.

elster (2011) taloustieteilijät tekevät yksinkertaistavia oletuksia esteettisistä ja matemaat-
tisista intresseistä, joista unohtavat kertoa. taloustieteilijät ovat aivan liian 
kunnianhimoisia kuvitellessaan kykenevänsä ennustamaan tulevaa talouden 
kehitystä. 

Markkinafundamentalismi

krugman (2009) taloustieteilijät epäonnistuivat ennakoimaan finanssikriisiä, koska keskittyi-
vät elegantteihin matemaattisiin malleihin, jotka sopivat idealisoituun ja ide-
ologisoituun visioon täydellisistä markkinoista.

starkey ja tempest (2009) Friedmanin, jensenin ym. mukaan kauppakorkeakoulujen pitää keskittyä vain 
markkinoihin. tämä markkinafundamentalismi ja naiivi usko markkinoihin 
johtivat kriisiin.

johnson ja kwak (2010) 1970-luvulta alkaen johtavat amerikkalaiset kauppakorkeakoulut ja niiden 
rahoituksen akateemikot auttoivat finanssisektorin transformaatiossa. Ne 
tuottivat uusia työkaluja, markkinoita ja jättituloja Wall streetille. reaganin 
hallinto muutti akateemiset teoriat ideologiaksi ja toimintapoliitikoiksi sekä 
aloitti finanssisektorin voimakkaan dereguloinnin, mikä lopulta johti finans-
sikriisiin.

Colander ym. (2009) Finanssikriisi on paljastanut taloustieteiden ja taloustieteilijöiden systemaat-
tisen ammatillisen epäonnistumisen. taloustieteiden pitäisi keskittyä ymmär-
tämään kriisejä ja poikkeuksellisia aikoja sekä komplekseja dynaamisia sys-
teemejä, jotka on laiminlyöty akateemisessa tutkimuksessa.

Wang ym. (2011) taloustieteellinen koulutus lisää ihmisten ahneutta, joka perimmältään johtaa 
kriiseihin.

Taulukko 1. Kauppakorkeakouluista esitettyjä syytöksiä.
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john Cochranen (2009) vastine on otsikoitu 
”How did Paul Krugman get it so Wrong?” mu-
kaillen alkuperäistä kolumnia, jossa Cochrane 
mainittiin nimeltä edustamassa chicagolaisia 
taloustieteilijöitä, jotka ovat krugmanin sanoin 
”the product of a dark age of macroecono-
mics”. ohitan muut molemminpuoliset henki-
lökohtaiset loukkaukset ja yritän keskittyä asi-
allisiin ydinviesteihin.

Cochranen mukaan oli täysin ymmärrettä-
vää, että taloustieteilijät eivät kyenneet enna-
koimaan kriisiä, koska tehokkaiden markkinoi-
den hypoteesin mukaan kukaan ei voi tietää, 
minne markkinat ovat menossa, eikä kukaan 
voi siten luottaa ennustuksiin tai ennustajiin. 
Cochranen mukaan markkinoiden tehokkuus 
ei tarkoita markkinoiden stabiilisuutta, mutta 
hintojen ”ylisuuret” liikkeet voidaan selittää 

Teorioiden sovellutukset ja niiden soveltajat

Currie, knights ja starkey 
(2009) 

kauppakorkeakoulut ovat olleet rikoskumppaneita finanssikriisin synnyttä-
misessä. Finanssisektori on ollut maailman parhaista businesskouluista val-
mistuneiden pääasiallinen työnantaja, jossa he ovat soveltaneet oppimiaan 
taloustieteen rahoituksen sovelluksia, jotka johtivat finanssikriisiin.

kaplan (2011) Vaikka riskien hallinta on laskentatoimessa yksi keskeisimmistä tutkimusalu-
eista, kauppakorkeakoulujen tutkimus luottaa liiaksi traditionaalisiin tutki-
musmenetelmiin, jotka tarjoavat vain pintapuolisen kuvan riskeistä ja senkin 
pitkällä viiveellä

elisabeth ii (2009) miksi ette kertoneet lähestyvästä finanssikriisistä?

Eettiset ongelmat

insider job (2010) amerikkalainen talouseliitti – akateemikot, poliitikot ja yritysjohtajat – ovat 
peruuttamattomasti korruptoituneita. eliittikoulujen professorit kirjoittavat 
lausuntoja sponsoreidensa intressien mukaisesti, mutta eivät näe siinä mitään 
konfliktiristiriitaa. 

jackson (2010) kauppakorkeakoulujen opetusta hallitsevat moraalis-kulttuuriset mentaali-
mallit, joita ovat teknokraattinen ja ei-inhimillinen talousajattelu, egoistinen 
yksilöllisyys, ahneus, lyhytnäköisyys, moraalisten arvojen kieltäminen ja spe-
kulatiivinen kulttuuri.

donaldson (2012) Finanssikriisi johtui perimmiltään kolmesta eettisestä ongelmasta, joita olivat 
vaarasta palkitseminen, kyseenalaisen käyttäytymisen normalisoituminen ja 
eettisten normien puuttuminen uusista finanssimarkkinoiden innovaatioista. 
kauppakorkeakoulut eivät ymmärtäneet näitä eettisiä ongelmia eivätkä ky-
enneet tarjoamaan niihin ratkaisuja.  

Väärä kuva yritysjohdon työstä

segrestin ja Hatchuel 
(2011) 

kauppakorkeakoulujen antama kuva liikkeenjohdon liikkumavapaudesta on 
väärä, sillä osakeyhtiölaki velvoittaa yritysjohdon toimimaan osakkeenomis-
tajien tahdon mukaan sekä teoriassa että käytännössä. Finanssikriisi on seu-
rausta tästä fundamentaalisesta liikkeenjohdon kriisistä.
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irrationaalisella optimismilla tai pessimismillä. 
uusliberalistisen talouspolitiikan kannattajat 
eivät koskaan ole väittäneet, että vapaat mark-
kinat olisivat täydelliset, mutta että valtion sää-
telemät markkinat ovat vielä huonommat. Fi-
nanssikriisi aiheutui nimenomaan säädeltyjen 
pankkien takia eikä vapaiden osake- tai kiin-
teistömarkkinoiden toiminnan seurauksena. 
siksi finanssikriisistä ei ole mitään fundamen-
taalista opittavaa. esimerkiksi matematiikka ei 
ole taloustieteen ongelma vaan matematiikan 
kehittymättömyys.

British academyn (2009) vastine englannin 
kuningattaren kysymykseen ”miksi ette kerto-
neet lähestyvästä finanssikriisistä?” on kirjeen 
muotoinen kattava selvitys, jonka on allekirjoit-
tanut yli 30 johtavaa brittiasiantuntijaa. British 
academyn (2009) mukaan jotkut asiantuntija-
tahot varoittivat finanssisektoriin liittyvistä 
riskeistä ja ennakoivat tulevaa kriisiä, mutta 
kukaan ei kyennyt näkemään sen muotoa, ajoi-
tusta eikä ankaruutta. oleellisin syy oli se, että 
kellään ei ollut kokonaiskuvaa tilanteesta ja 
että koko rahoitusjärjestelmään liittyvää systee-
miriskiä ei onnistuttu arvioimaan. ongelmana 
oli myös tunnistaa kriisiin sopivia toimenpitei-
tä ja instrumentteja. katastrofiin liittyi vielä 
monien osapuolien toiveajattelu, laumakäyttäy-
tyminen, itsepetos sekä lyhyen tähtäimen hyö-
tyminen kasvavasta finanssisektorista.

Finanssikriisi on kirvoittanut lukuisia viral-
lisia seminaareja ja epävirallisia keskusteluja. 
erityisen huomiolle pantavaa on finanssikriisin 
näkyvä rooli johtavien akkreditointiorganisaa-
tioiden seminaareissa ja konferensseissa. kaup-
pakorkeakoulujen dekaanien ja professoreiden 
kannanottojen kirjoa vastuusta finanssikriisiin 
voi kuvailla vaikka seuraavasti:

– kauppakorkeakouluilla ei ole mitään 
tekemistä finanssikriisin kanssa, joka 

kuuluu taloudessa luonnollisena esiinty-
viin epätasapainotiloihin.

– taloustieteen tehtävänä ei ole ennustaa 
tulevaa, vaan selittää jo tapahtunutta.

– taloustieteissä tai kauppakorkeakoulu-
jen opetuksessa ei ole mitään vikaa, 
vaan syy on mallien käyttäjissä ja poliiti-
koissa.

– Finanssikriisin syitä ei pidä hakea mei-
dän oppiaineista (tyypillisesti johtami-
nen tai markkinointi), vaan rahoituksen 
ja taloustieteen oppiaineista.

– Finanssikriisin syitä ei pidä hakea mei-
dän kauppakorkeakoulusta (tyypillisesti 
eurooppalainen ei-eliittikauppakorkea-
koulu), vaan siihen ovat syypäinä maail-
man johtavat amerikkalaiset kauppakor-
keakoulut.

– taloustieteet ja kauppakorkeakoulut 
ovat osasyyllisiä finanssikriisin ja sen 
taustasyihin, sillä ne ovat epäonnistu-
neet yritysetiikan koulutuksessa, jota 
pitää lisätä.

5. Puolustuspuheenvuorojen 
arviointia

syyllisyyden kieltäminen kokonaan ei luulta-
vasti ole kovin uskottavaa. jos se olisi totta, 
väittäisi samalla, että kauppakorkeakouluilla ei 
ole juuri mitään tekemistä talouden kanssa. 
toivottavasti se ei ainakaan ole totta.

myös sellaiset väitteet, että (finanssi)kriise-
jä on ollut jo ennen ensimmäisten kauppakor-
keakoulujen perustamista, eivät anna kovin 
hyvää kuvaa kauppakorkeakouluista suhteessa 
tekniikan ja lääketieteen saavutuksiin. Niiden 
tutkimuksiin pohjautuvien innovaatioiden 
avulla ihmiskunta on kyennyt radikaalisti nos-
tamaan elintasoaan ja elämänlaatuaan. esimer-
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kiksi lääketieteen rokotteet ja tekniikan tieto-
koneet ovat innovaatioita, joihin kauppakor-
keakoulujen on vaikea vastata. matematiikan 
avulla on mahdollista jopa lähettää avaruusluo-
tain liikkuvasta planeetasta toiselle liikkuvalle 
planeetalle ja suhteellisen tarkkaan paikkaan. 
mitä vastaavaa on saatu aikaiseksi taloustieteis-
sä matematiikan avulla? talouden kehitys in-
tegroituneena yhteiskuntaan ei noudata meka-
niikan lakeja (suvanto 2008). siksi talouden 
kieli ei ole matematiikkaa, joka redusoi sen 
muka arvovapaiksi analyyseiksi ja päätöksiksi. 
mitkä ylipäätänsä muuten ovat kauppakorkea-
koulujen suurimmat innovaatiot tähän mennes-
sä?6 Finanssikriisin yksi (vanha) opetus voisi 
olla se, etteivät taloustieteet ole eksakti tiede 
eivätkä ne sellaiseksi voi koskaan tulla (Haus-
man 1992, rosenberg 1992). ehkä sellaisen 
teeskentely kannattaisi lopettaa.

Finanssikriisin synnyttivät, tai ainakin sitä 
edesauttoivat, kauppakorkeakouluissa kehite-
tyt teoriat, sovellutukset ja niiden kantajat. 
myös eliittikauppakorkeakoulujen ja finanssi-
sektorin symbioosi ainakin usa:ssa on huo-
mattavan ilmeinen. Finanssisektorin parhaina 
nousuvuosina jopa puolet eliittikouluista val-
mistuneista sai ensimmäisen työpaikkansa fi-
nanssisektorilta. eliittikoulujen professorikun-
nalla oli myös hyvin kannattavaa konsultointia 
finanssisektorilla, jota kautta finanssisektorin 
ylimmän johdon itsekkäitä intressejä ja esimer-
kiksi lainsäädäntöä kiertävää toimintaa voitiin 
edesauttaa. Finanssisektori on myös tärkein 

eliittikauppakorkeakoulujen lahjoittajataho. 
on perusteltua väittää, että tällaiset taustat vai-
mensivat kauppakorkeakoulujen halua toimia 
yhteiskunnallisena ”valvontaorganisaationa”. 
tämä on erityisen raskauttavaa, koska kyseinen 
professorikasti on markkinafundamentalismin 
ylintä papistoa, jonka tehtävänä on varjella 
markkinatalouden eetosta (Nelson 2001).

rahoituksen ja taloustieteen valtavirtausten 
ulkopuolella tuntuu olevan selkeästi haluk-
kuutta myöntää ainakin kauppakorkeakoulujen 
osasyyllisyys finanssikriisiin. ja varsinkin kun 
puhutaan edellä mainittujen oppiaineiden syyl-
lisyydestä. minusta on kuitenkin selvää, että 
tuo peruste ei vapauta muita aloja vastuusta, 
sillä suurimmassa osassa kauppakorkeakouluja 
yhteiseksi eetokseksi on valittu ja hyväksytty 
uskomus tehokkaista markkinoista ja siitä joh-
dettu poliittisesti värittynyt markkinaideologia. 
tunnetuimpia poikkeuksia on The Thunder-
bird School of Global Management, jonka mis-
siossa peräänkuulutetaan yritysten yhteiskun-
tavastuuta ja kestävää kehitystä. thunderbird 
oli ensimmäinen kauppakorkeakoulu, jossa 
myös otettiin käyttöön virallinen ”Professional 
oath of Honor”. myöhemmin Harvard Busi-
ness school on seurannut tätä esimerkkiä.

monet ovat valmiita myöntämään eliitti-
kauppakorkeakoulujen vastuun finanssikriisis-
tä, mutta kieltävät oman koulunsa syyllisyyden. 
kauppakorkeakoulutoimiala on kuitenkin mitä 
suuremassa määrin matkimistoimiala. tyypilli-
sesti esimerkiksi 50 huonommalle puolelle ran-
kattu instituutio pyrkii kaikin keinoin 20 par-
haan joukkoon, johon pääsee parhaiten muis-
tuttamalla ”parhaimpia”. Vastaavasti ne, joita 
ei ole ollenkaan rankattu, pyrkivät määrätietoi-
sesti edes rankattujen joukkoon. myös kansain-
väliset akkreditoinnit samankaltaistavat johta-
via kauppakorkeakouluja globaalisti.

6  Kansantalouden tilipidon järjestelmä on ehkä taloustie-
teen suurin innovaatio ja ylipäätänsä suurimpia sosiaalisia 
innovaatioita 1900-luvulla.  Ilman sitä ei hyvinvointiyhteis-
kunnan ylläpitäminen olisi mahdollista. Toinen merkittävä 
talousinnovaatio on osakeyhtiö, joka syntyi 1600-luvun 
alussa sattumalta Hollannin Itä-Intian Kauppayhtiön mak-
suvalmiusvaikeuksien myötä (Ferguson 2009).  
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erityisesti bisnesetiikan ja yrityksen yhteis-
kunnallisen vastuun kouluttajat ja tutkijat ovat 
vaatineet näihin teemoihin lisäpanostuksia. 
uskallan kuitenkin väittää, että jos kauppakor-
keakoulujen eetoksen ydintä ja mentaalimalle-
ja ei muuteta radikaalisti, etiikan opetuksella ei 
juurikaan voida nostaa opettajien tai opiskeli-
joiden hyveellisyystasoa. mielestäni etiikan ja 
yhteiskunnallisen vastuun opettajien ja tutki-
joiden on myös syytä kysyä itseltään, miksi he 
ovat niin sivuraiteilla kauppakorkeakoulujen 
ytimestä, vaikka heidän viestinsä on aivan 
oleellinen markkinatalouden toimivuudelle. 
kuten Nelsonin (2001) keskeinen teesi eli ns. 
markkinaparadoksi kertoo, markkinat lakkaa-
vat toimimasta, jos siellä on liikaa oman edun 
tavoittelua, valehtelua, huijaamista, laittomuut-
ta eli sitä kaikkea mitä finanssikriisiin on liitty-
nyt.

6. Ovatko kauppakorkeakoulut 
syyllisiä finanssikriisiin?

on selvää, että finanssikriisin kaltaiselle moni-
mutkaiselle yhteiskunnalliselle ilmiölle on mo-
nenlaisia selityksiä ja sille etsitään kuumeisesti 
myös monenlaisia syyllisiä. Finanssitavaratalot 
ja niiden pankkiirit, varjopankit, kvantit, polii-
tikot, markkinaideologit, kiina, valvontaviran-
omaiset, asuntovelalliset ja luottoluokittajat 
ovat olleet kaikkien huulilla. kauppakorkea-
koulut ovat toistaiseksi päässeet suhteellisen 
vähällä ja se vähäkin kritiikki on suuntautunut 
lähinnä uusklassiseen taloustieteeseen. minus-
ta on kuitenkin selvää, että kauppakorkeakou-
lu akateemisena ja professionaalisena instituu-
tiona on myös osasyyllinen finanssikriisiin.

ensinnäkin kauppakorkeakoulut ovat epä-
onnistuneet akateemisessa roolissa olla keskus-
telun herättäjä tai varoittaja finanssisektorin 

epäterveistä käytännöistä ja moraalikadosta. 
Vaikka taloustieteilijät eivät kykenisikään en-
nustamaan kriisien ajankohtaa, taloustieteilijöi-
den pitäisi kyetä tunnistamaan hauraita järjes-
telmiä – olipa se sitten globaali finanssisektori, 
yksittäinen yritys tai poliittinen suositus.7  
muutamaa taloustieteilijäpoikkeusta lukuun 
ottamatta finanssisektoriin liittyvät riskit jäivät 
etukäteen kokonaan huomiotta. tässä kauppa-
korkeakoulu instituutiona epäonnistui pahoin 
– osittain varmasti myös sen takia, että se hyö-
tyi finanssisektorin luonnottomasta kasvusta.

kauppakorkeakoulut, kuten muutkin sosi-
aalitieteilijät, ovat myös velvollisia kertomaan 
teorioidensa ja niiden sovellutusten rajoitteista 
tai väärinkäytöstä (vrt. Hayek 1974). tämä 
juontaa siitä, että taloustieteen malleja käyte-
tään ikään kuin näiden mallien empiirinen si-
sältö ja ideologinen ohjausvaikutus olisivat 
vähäisiä (vrt. Blommestein 2009). jos esimer-
kiksi lääketieteilijät olisivat epäonnistuneet 
samassa mittakaavassa kuin taloustieteilijät, 
yhteiskunnallinen keskustelu ja siitä seuraavat 
vastuukysymykset olisivat varmasti eri luokkaa 
kuin mitä on nähty finanssikriisin seurauksena. 
Voiko selitys kritiikin laimeuteen olla se, että 
taloustieteilijöiltä ei oikeasti odotetakaan kykyä 
nähdä talousjärjestelmiin liittyviä riskejä etukä-
teen, tai edes kykyä neuvoa jälkikäteen ongel-
mien ratkaisuissa?

7  Liiketaloustieteessä klassinen teema on yrityksen menes-
tystutkimukset. Myönnän, että pelkistän kovasti vuosikym-
menien tutkimusta, mutta väitän, että tähän saakka menes-
tystä on kyetty ennustamaan huonosti, kun taas jo tapahtu-
neen menestyksen selittämisessä ollaan ehkä hitusen verran 
parempia. Sen sijaan konkurssien ennustamisessa ollaan jo 
melko hyviä. Uskon, että menestyksen ennustamisessa ei 
koskaan päästä kunnollisiin tuloksiin, koska se on aina hy-
vin kontekstisidonnaista ja myös sattumalla on iso rooli.
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Vielä vakavampi asia kuin ymmärtämis-, 
ennustamis- ja ratkaisemiskyvyttömyys on se 
kysymys, ruokkivatko kauppakorkeakoulujen 
markkinoimat teoriat ja niiden sovellutukset 
finanssikriisien kaltaisia yhteiskunnallisia ilmi-
öitä.  kauppakorkeakouluissa opetettavia teo-
rioita vähätellään usein tarpeettomana ”diipa-
daapana”, jolla ei ole mitään käytännön merki-
tystä. Väite ei ole läheskään aina totta. usein 
sanotaan, että mikään ei ole niin käytännöllistä 
kuin hyvä teoria, mutta toisaalta tuskin mikään 
on niin vaarallista kuin taloustieteen huono 
teoria.

kauppakorkeakoulujen piilevä vaikutus on 
valtava. esimerkiksi taloustieteen kieli ja ajat-
telutapa ovat ujuttautuneet jo lähes kaikille 
yhteiskunnan aloille. Yliopistojen, koulujen, 
sairaaloiden, ympäristöjärjestöjen ja jopa kirk-
kojen johtamisessa viljellään taloustieteiden 
ydinterminologiaa. kauppakorkeakoulujen 
asema on erityisen vahva, koska sillä on palve-
luksessaan valtava teoriateollisuus, joka mark-
kinoi teoriat käytäntöön konsultointina, kurs-
situksena, kirjoina, lehtinä ja ohjelmistotuottei-
na. kauppakorkeakoulut muuttavat tätä kautta 
globaalisti yhteiskuntanormeja, agendaa ja 
kieltä. muilla yhteiskuntatieteilijöillä, esimer-
kiksi sosiologeilla tai valtio-oppineilla, ei ole 
vastaavaa markkinointikoneistoa.

Luonnontieteilijöihinkin verrattuna kaup-
pakorkeakoulujen tutkijat ja heidän teoriansa 
ovat myös tietyllä tavalla ylivertaisia. He voivat 
ja ovat muuttaneetkin tutkimiaan ilmiöitä 
(Ghoshal 2005, Ferraro, Pfeffer ja sutton 
2005). Luonnontieteilijöillehän se on pääsään-
töisesti mahdotonta, josta kertovat monet ai-
kaisempien vuosisatojen luonnontieteiden er-
heet. esimerkiksi aurinko ei alkanut kiertää 
maapalloa, vaikka koko tiedeyhteisö niin väitti. 
tuleville tutkijasukupolville jäi siis mahdolli-

suus korjata edellisen sukupolven väärinkäsi-
tykset.  kauppakorkeakoulujen vaikuttavuus 
yhteiskuntaan, liike-elämään sekä ihmisten 
ajattelumalleihin ja käytäntöihin voi olla jopa 
”lopullinen”. Parhaimmillaan tai pahimmillaan 
– katsontatavasta riippuen – dominoivat ta-
loustieteen teoriat toteuttavat itse itsensä, jol-
loin tuleville tutkijoille ei jää muuta mahdolli-
suutta kuin todeta tapahtunut.

kun puhutaan finanssikriisiin johtaneesta 
vastuuttomasta ja erityisesti Wall streetin fi-
nanssisektorin yritysten johtamisesta, kaikkein 
eniten arvostelua ovat saaneet usa:ssa kehitet-
tyihin agentti–päämies-teorioihin perustuneet 
kontrolli- ja kannustejärjestelmät, joilla on py-
ritty varmistamaan omistajien tavoitteiden 
maksimointi.  se on esimerkki dominantista 
teoriasta, josta on tullut empiirisestikin totta. 
tätä uusliberalistisen taloustieteen lähtökoh-
taa, jonka mukaan yritysjohdon tehtävänä on 
pyrkiä maksimoimaan omistajien osakkeiden 
arvoa pörssikurssilla mitattuna, ei kyseenalais-
teta enää juuri missään listatussa yrityksessä. 
itse asiassa agentti–päämies-teoriasta on tullut 
myös tärkeä osa osakeyhtiölakia (segrestin ja 
Hatchuel 2011).

kannustejärjestelmien tehtävänähän oli 
alun perin suitsia väitettyä johdon itsekkyyttä 
ja ahneutta sekä kannustaa yrityksen arvon pit-
käjänteiseen kasvattamiseen. monien suuryri-
tysten tapauksessa kävikin juuri päinvastoin. 
kuvaavaa on se, että kun tätä ahneuden suitsi-
mista alettiin harrastaa 1960-luvun loppupuo-
lella, keskimääräisen listatun jenkkiyrityksen 
toimitusjohtajan palkka oli viisi kertaa usa:n 
presidentin palkka. 2000-luvun puolivälissä 
kerroin oli jo 62. Vastaavasti kun 1970-luvun 
alussa suuryritysten toimitusjohtaja tienasi 
40-kertaisesti keskimääräiseen työntekijään 
nähden, niin tämän vuosituhannen alussa jo 



373

1000-kertaisesti (sachs 2011).8 ”Hoidon” seu-
raukset olivat siten katastrofaalisesti pahemmat 
kuin luultu sairaus. Lisäksi ne ovat edelleen 
vahvistaneet uskoa siihen, että yritysjohtajat 
ovat sitoutumishaluttomia ja opportunistisia 
oman edun tavoittelijoita.

johdon kannustejärjestelmien suurin synti 
on ollut niiden vaikutus kaventaa yritysjohdon 
näkökenttää yritysjohtamisesta ja sen sidosryh-
mistä sekä aikajänteestä. Ne ovat olleet aivan 
liian ”pikavoitto-omistajakeskeisiä”, mikä voi 
olla kohtalokasta myös yritysten pitkäjänteisten 
omistajien kannalta. Pörssiyritysten ylimmästä 
johdosta on tullut ökysaareke, joka vain puhuu 
joukkuepelaamisesta, mutta oikeasti miettii 
vain omia bonuksiaan. tämän kaltainen ahneus 
ei vaaranna pelkästään kyseessä olevia yrityk-
siä, vaan systemaattisena ilmiönä koko markki-
natalouden.

7. Lopuksi

kauppakorkeakoulut ja niiden taloustieteilijät 
eivät olleet syvällisesti perillä siitä, mitä finans-
sisektorilla tapahtui ennen kriisiä. simonin 
(1967) vanhan viisauden mukaan täyttääkseen 
velvollisuutensa kauppakorkeakoulujen täytyi-
si kuitenkin uppoutua perinpohjaisesti ja osal-
listua aktiivisesti myös käytäntöjen maailmaan, 
esimerkiksi finanssisektorin kvanttien työhön, 
kannustejärjestelmiin ja ajatusmaailmaan. 

tätä taustaa vasten tuntuu varsin kummal-
liselta se, miten vähän kvalitatiivisia aineistoja, 
esimerkiksi teemahaastatteluja, käytetään ra-
hoitussektorin tutkimuksessa (yhtenä poikke-
uksena tuckett 2011). minusta selitykseksi ei 
käy se, että taloustieteen valtavirran roolimal-
lissa eli fysiikassakaan niitä ei käytetä. olen 
varma siitä, että jos atomit osaisivat puhua, 
fyysikot haastattelisivat niitä. □

Kirjallisuus

akerlof, G.a. ja shiller, r. (2009), Animal Spirits, 
Princeton university Press, Princeton, Nj.

alajoutsijärvi, k. kettunen, k. ja tikkanen, H. 
(2012), ”institutional evolution of business 
schools in Finland 1909–2009”, Management & 
Organizational History 7, painossa.

augier, m. ja march, j.G. (2011), The Roots, Rituals, 
and Rhetorics of Change: North American Busi-
ness Schools After the Second World War, stan-
ford university Press, stanford, California.

Bennis, W.G. ja o’toole, j. (2005), “How business 
schools lost their way”, Harvard Business Review 
5: 96–104.

Blommestein, H.j. (2009), The Financial Crisis as a 
Symbol of the Failure of Academic Finance?, http://
ssrn.com/abstract=1477399 (viitattu 24.4.2012).

British academy (2009), Letter to the Queen of Eng-
land, http://www.euroresidentes.com/empresa_
empresas/carta-reina.pdf (viitattu 24.4.2012).

Cochrane, j. (2009), How did Paul krugman get it so 
wrong?, http://modeledbehavior.com/2009/09/11/
john-cochrane-responds-to-paul-krugman-full-
text/ (Viitattu 24.4.2012).

Colander, d., Föllmer, H., Haas, a., Goldberg, m., 
juselius, k., kirmen, a., Lux, t. ja slot, B. 
(2009), “the financial crisis and the systematic 
failure of academic economics”, Working paper 
No. 1489, kiel institute for the World economy, 
h t t p : / / p a p e r s . s s r n . c o m / s o l 3 / p a p e r s .
cfm?abstract_id=1355882 (viitattu 24.4.2012).

8  Kieroutunut palkkakehitys koskee myös USA:n not-for-
profit-eliittiyliopistoja. Esimerkiksi Harvardin yliopistossa 
parhaiten palkattu johtaja (Chief Investment Officer) tiena-
si 33-kertaisesti professoriin nähden (compensation disclos-
ure 2009), vaikka vuonna 2008 sijoitusten arvo oli romah-
tanut vajaalla 20 miljardilla dollarilla. Kuvaavaa on myös 
se, että parhaiten palkatut ovat työskennelleet aikaisemmin 
finanssisektorilla, joka on myös vankasti edustettu näiden 
yliopistojen säätiöiden hallituksissa (Tellus Institute 2011).

K immo  Ala j ou t s i j ä r v i



374

KAK 3 /  2012

Currie, C., knights, d. ja starkey, k. (2010), “intro-
duction: a Post-crisis Critical reflection on 
Business schools”, British journal of manage-
ment 21:1–5.

donaldson, L. (2002), “damned by our theories: 
Contradictions Between theories and manage-
ment education”, Academy of Management 
Learning and Education 1: 96–106

engwall, L. (2007), “the anatomy of management 
education”, Scandinavian Journal of Management 
23, 4–35.

elster, j. (2009), “excessive ambitions”, Capitalism 
and Society 4: 1–30.

Ferguson, N. (2009), The Ascent of Money, Penguin 
Books, London.

Ferraro, F., Pfeffer, j. ja sutton r. (2005), ”econom-
ics Language and assumptions: How theories 
Can Become self-Fulfilling”, Academy of Man-
agement Review 30: 8–24.

Fiss, P.C. ja Zajac, e.j. (2004), “the diffusion of 
ideas over Contested terrain: the (Non)adop-
tion of the shareholder Value orientation among 
German Firms”, Administrative Science Quar-
terly 49: 501–534.

Fox, j. (2009), The Myth of the Rational Market. A 
History of Risk, Reward, and Delusion on Wall 
Street, Harper, New York.

Ghoshal, s. (2005), “Bad management theories are 
destroying good management practices”, Acad-
emy of Management Learning & Education 4: 
75–91.

Hausman, d.m. (1992), The inexact and separate sci-
ence of economics, Cambridge university Press, 
Cambridge.

Heninz, W.j., (2011),”Leveraging of the Financial 
Crisis to Fulfill the Promise of Progressive man-
agement”, Academy of Management Learning & 
Education 10: 298–321.

von Hayek, F.a. (1974), The Pretence of Knowledge. 
Lecture to the memory of alfred Nobel, decem-
ber 11, 1974, http://www.nobelprize.org/no-
bel_prizes/economics/laureates/1974/hayek-
lecture.html (viitattu 24.4.2012).

jackson, k.t. (2010), “the scandal Beneath the Fi-
nancial Crises: Getting a View from a moral-
Cultural mental model”, Harvard Journal of Law 
& Public Policy 33: 735–778.

johnson, s. ja kwak, j. (2010), 13 Bankers, Pan-
theon Books, New York.

kanniainen, V. ja malinen, t. (2010), ”talouskriisin 
taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai 
molemmat?”, Kansantaloudellinen aikakauskirja 
106: 24–43.

kaplan, r.s. (2011), “accounting scholarship that 
advances Professional knowledge and Prac-
tice”, The Accounting Review 86: 367–383

khurana, r. (2007), From higher aims to hired 
hands: The social transformation of  American 
business schools and the unfulfilled promise of 
management as a profession, Princeton univer-
sity Press, Princeton, Nj.

kieser, a. (2004), “the americanization of aca-
demic management education in Germany”. 
Journal of Management Inquiry 13: 90–97.

krugman, P. (2009), “How did economists Get it 
so Wrong?”, New York Times, september 2, 
2009.

Locke, r. (1996), Collapse of the American manage-
ment mystique, oxford university Press, New 
York.

Locke, r. ja spender, j.-C. (2011), Confronting 
Managerialism: How the Business Elite and Their 
Schools Threw our Lives out of Balance, Zed 
Books, London & New York.

marglin, s. (2008), The Dismal Science, Harvard 
university Press.

mintzberg, H. (2004), Managers, not MBAs – A hard 
look at the soft practice of managing and manage-
ment development, Berrett-koehler, san Fran-
cisco, Ca.

Nelson, r.H. (2001), Economics as Religion – from 
Samuelson to Chicago and Beyond, the Pennsyl-
vania state university Press, Pennsylvania.

Pohjola, m. (2006) ”taloustiede vai kansantalous-
tiede?”, Kansantaloudellinen aikakauskirja 102: 
305–306.



375

Porter, t. m. (1995), Trust in Numbers: The Pursuit 
of Objectivity in Science and Public Life, Prince-
ton university Press, Princeton, Nj.

Putman, r.d. (2002), Bowling Alone – The Collapse 
and Revival of American Community, simon & 
schuster, New York.

rosenberg, a. (1992), Mathematical Politics or Sci-
ence of Diminishing Returns?, university of Chi-
cago Press, Chicago.

sachs, j. (2011), The Price of Civilization, random 
House, New York. 

segrestin, B. ja Hatchuel, a. (2011), “Beyond agen-
cy theory, a Post-crisis View of Corporate Law”, 
British Journal of Management 22: 484–499.

simon, H.a. (1967), “the Business school: a Prob-
lem in organizational design”, Journal of Man-
agement Studies 4: 1–16.

smith, Y. (2010), Econned – How unentlightened self 
interest undermined democracy and corrupted 
capitalism, Palgrave macmillan, New York. 

spender, j.C. (2007), “management as a regulated 
Profession: an essay”, Journal of Management 
Inquiry 1: 32–42.

starkey, k., Hatchuel, a. ja tempest, s. (2009), 
“management research and the New Logics of 
discovery and engagement”, Journal of Manage-
ment Studies 46:3. 

starkey, k. ja tiratsoo, N. (2007), The Business 
School and the Bottom Line, Cambridge univer-
sity Press, Cambridge.

suvanto, a. (2008), ”ennustamisen vaikeus ja väis-
tämättömyys”, Kansantaloudellinen aikakauskir-
ja 104: 303–306.

swanson, d. L. (2004), “the buck stops here: Why 
universities must reclaim business ethics educa-
tion”, Journal of Academic Ethics 2: 43–61.

taleb, N. (2007), Musta Joutsen, terra Cognita, Hel-
sinki.

tellus institute (2011), Academic excess: Executive 
compensation at leading private colleges and uni-
versities in Massachusetts, september.

thomas, H. ja Wilson, a.d. (2011), “Physics envy, 
cognitive legitimacy or practical relevance: di-
lemmas in the evolution of management research 
in the uk”, British Journal of Management 22: 
443–456.

trank, C.Q. ja rynes, s.L. (2003), ”Who moved 
our Cheese? reclaiming Professionalism in 
Business education”, Academy of Management 
Learning & Education 2: 189– 205.

tuckett, d. (2011), Minding the Markets. An Emo-
tional Finance View of Financial Instability, Pal-
grave macmillan, London.

university of texas at dallas (2011), Worldwide 
rankings – utd top 100 business schoolsre-
search rankings, http://som.utdallas.edu/to-
p100ranking/searchranking.php?t=w (viitattu 
24.4.2012).

Wang, L., malhotra, d. ja murnighan, j.k. (2011), 
“economics education and Greed”, Academy of 
Management Learning and Education 10: 643–
660.

Whitley, r. (1984), The Intellectual and social or-
ganization of the sciences, Clarendon Press, New 
York.

Whitley, r. (1988), “the management sciences and 
managerial skills”, Organization Studies, 9: 47–
68.

Wilson, d. ja mckiernan, P. (2011), “Global mim-
icry: Putting strategic Choice Back on the Busi-
ness school agenda”. British Journal of Manage-
ment 22: 457–469.

Zell, d. (2001), “the market-driven business school: 
Has the pendulum swung too far?” Journal of 
Management Inquiry 10: 324–348.

Kimmo Ala j ou t s i j ä r v i


