
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 0 .  v s k .  –  1 / 2 0 0 4

3

P Ä Ä K I R J O I T U S

Kansallista keskustelua
kansantaloudesta1

Hannu Vartiainen
Tutkimusjohtaja
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Björn Wahlroos nosti Aikakauskirjan 100-
vuotisjuhlien yhteydessä esiin aiheellisen kysy-
myksen siitä, mihin suomalaista kansantalous-
tieteellistä keskustelufoorumia ylipäätään tar-
vitaan. Vastaus kysymykseen on ilmiselvä: ei
mihinkään. Julkisuus on tieteen keskeinen pe-
riaate, eikä kielipoliittisia tai muita keinotekoi-
sia raja-aitoja voi hyväksyä. Kansallista tiedet-
tä ei ole olemassakaan.

Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että Kansantaloudellinen aikakauskirja olisi
hyödytön instituutio. Tärkeätä on oivaltaa, että
Aikakauskirja on kansantaloudellisten, ei
kansantaloustieteellisten, kysymysten keskuste-
lufoorumi. Tässä roolissa sillä voi myös aidosti
olla annettavaa – monet asiantuntevaa yleisöä
kiinnostavat aiheet eivät sovellu kansainvälisiin
tiedelehtiin. Tässä mielessä lehden alkuperäi-
nen tavoite ”…käsitellä yleistajuisessa muodos-
sa yhteiskunnallisia kysymyksiä…” on osuva.

Se, että keskustellaan asioista yleisöystäväl-
lisessä muodossa ei kuitenkaan ole syy hylätä

tieteellisen keskustelun keskeisiä hyveitä – täs-
mällisyyttä, avoimuutta ja kriittisyyttä. Yleista-
juisuus on tulkittava keskustelun lisävaatimuk-
seksi. Se ei kuitenkaan saa olla syy sivuuttaa jo
saavutettua tietoa. Kansantaloustieteellisen
oppirakennelman puitteissa voidaan hyödylli-
sesti jäsentää arkipäiväisiäkin ilmiöitä.

Aina yleistajuisuuden periaatetta ei ole voi-
tu noudattaa. Keinotekoinen tasapainoilu tie-
teellisyys/yleistajuisuus -akselien välillä päättyi
80-luvulla, kun taloustieteelliset yhdistykset
päätyivät julkaisemaan Aikakauskirjan ohella
englanninkielistä, selkeästi tieteellisesti orien-
toitunutta kotimaista lehteä. Aikakauskirja
saattoi rauhassa paneutua suomalaisen kansan-
taloudellisen keskustelun edistämiseen. On ai-
heellista kysyä, miten tehtävässä on suoriudut-
tu.

Millaisin kriteerein lehteä pitäisi arvioida?
Eräs vaatimus on, että sen tulee heijastaa tasa-
puolisesti ja kattavasti maassa käytävää alan
keskustelua. Lehteä lukemalla pitäisi päästä jy-
välle kansantaloudellisista kipukysymyksistä ja
keskustelijoiden intresseistä.

Tässä suhteessa Aikakauskirja on selvästi
menestynyt hyvin. Ilkka Nummelan historiikis-

1 Kirjoitus perustuu Säätytalolla Kansantaloudellisen Aika-
kauskirjan 100-vuotisjuhlissa pidettyyn puheeseen. Kiitän
Antti Kuusterää kommenteista.
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ta ilmenee, että lehden keskustelu on myötäil-
lyt varsin notkeasti ajankohtaisia yhteiskunnal-
lisia teemoja. Viime vuosikymmenellä Aika-
kauskirja julkaisi kattavasti lamaan ja Euroo-
pan yhdentymiseen liittyviä kirjoituksia. Tuo-
reempaa keskustelua ovat hallinneet aluepoli-
tiikka ja verotus.

Voikin perustellusti sanoa, että Aikakaus-
kirjaa lukemalla saa hyvän käsityksen maassa
harjoitetusta taloustieteellisestä keskustelusta.
On tietenkin mahdollista, että tämä johtuu
määritelmällisesti siitä, että Aikakauskirja on
ainoa kansantaloustieteilijöiden keskustelufoo-
rumi.

Toinen vaatimus menestyksekkäälle aika-
kausjulkaisulle on, että se on edistänyt oppi-
alansa ajatuksenvaihtoa. Tätä kysymystä on
oleellisesti vaikeampi arvioida – dataa vaihto-
ehtoisista maailmoista ei ole olemassa.

Eräs tapa hahmottaa toiminnan nykyistä
onnistumista on suhteuttaa se menneisyyteen.
Vallitsevan käsityksen mukaan maamme kan-
santaloudellinen keskustelu on viime vuosi-
kymmeninä muuttunut vähemmän aktiiviseksi
tai, kuten tunnettu professori asian ilmaisi, pui-
sevaksi. Merkitseekö tämä sitä, että nykyinen
Aikakauskirja suoriutuu tehtävästään aiempaa
huonommin? Mitä kriteerejä onnistuneelle
keskustelulle ylipäätään pitäisi asettaa? Jos
olemme menneet huonompaan suuntaan, onko
kyseessä toimituskunnan saamattomuus vai
onko maailma ympärillämme muuttunut? Kos-
kettelen kysymystä muutamalla huomiolla.

Silmiinpistävin muutos Aikakauskirjan kir-
joituksissa on tapahtunut suhtautumisessa
makrotaloudellisiin kysymyksiin. Vielä viime
vuosikymmeninä raha- ja suhdannepolitiikka
olivat keskeisiä kirjoittajien kiinnostuksen koh-
teita. Tunnetuista syistä talouspoliittisen kes-
kustelun painopiste on kuitenkin siirtynyt

raha- ja suhdannepolitiikasta rakennepolitiik-
kaan. Koska makrotaloustiede on erityisen
mehukas kohde dogmaattiselle ja maailman-
katsomukselliselle kiistelylle, on selvää, että
kehitys on latistanut keskustelua – ainakin sen
viihteellinen puoli on kärsinyt. Sitä, että kes-
kustellaan relevanteista aiheista, ei kuitenkaan
voi pitää huonona asiana.

Ulkoisten tekijöiden lisäksi keskustelukult-
tuurimme on muuttunut myös oppialan kyp-
symisen takia. Oppialan eri kehitysvaiheissa
käydään eri tyyppistä keskustelua. Esimerkik-
si 60-luvun taitteessa elettiin aikaa, jolloin tie-
teemme kävi läpi syvällisen paradigman muu-
toksen. Kotimaisen keskustelun vaikuttimena
oli tuolloin selkeä halu päästä eroon vanhasta
historiallis-deskriptiivisestä oppirakennelmas-
ta, ja korvata se kriittisen tarkastelun kestäväl-
lä, sisäisesti riidattomalla mallilla.2

Asetelma on sikäli kiintoisa, että tällä het-
kellä tieteen heiluriliike näyttää osoittavan vas-
takkaiseen suuntaan. Monet tutkijat kokevat
neoklassisen standardimallin liian ahtaaksi.
Kansantaloustieteen suuntaus onkin kohti la-
veampaa maailmankuvaa, jossa vaikutteita ja
ideoita haetaan muistakin ihmistieteistä.

Aikakauskirjalla oli keskeinen rooli 60-lu-
vun keskusteluprosessissa, mikä myös johti sy-
välliseen murrokseen kansantaloustieteellises-
sä ajattelussamme. Sen sijaan nykyinen oppi-
alan käymistila ei juuri näy lehden sivuilla.
Eräänä syynä  tähän lienee se,  että  tutkijayh-
teisö on itsessään kehittynyt. Koulutusjärjes-
telmämme on  ajanmukaistunut, ja  professo-
rit osallistuvat  aktiivisesti alan  kansainväli-
seen keskusteluun. Tarvetta Aikakauskirjan

2 Ks. Antti Suvanto – Jyrki Vesikansa: Modernismi talous-
tieteessä ja talouspolitiikassa. O-ryhmän kirjoituksia ja kir-
joituksia O-ryhmästä. Gaudeamus 2002.
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kautta tapahtuvaan kansanvalistukseen ei enää
ole.

Toisena syynä on se, että kansantaloudelli-
nen keskustelu heijastelee myös yhteiskunnal-
lista ilmapiiriä. Yleiseen periaatteelliseen kes-
kusteluun ei enää nähdä samalla tavoin tarvet-
ta kuin ideologisesti kiihkeällä 60-luvulla. Li-
säksi taloustiede on nykyisellään menetelmäl-
lisesti ja temaattisesti niin laaja kokonaisuus,
että yleisestä keskustelusta kiinnostuneita on
ylipäätään harvassa. On ratkaisevasti helpom-
paa ottaa kantaa rajattuihin metodisiin kysy-
myksiin kuin periaatteellisiin asiakokonaisuuk-
siin.

Taitekohdassa on myös sopivaa pohtia tu-
levaisuutta. Mitä seuraamuksia on sillä, että tie-
teemme kehittyy metodisesti ja temaattisesti
sallivampaan suuntaa? Monet pelkäävät, että
ilman tiukasti vaalittua oppirakennelmaa tie-
teellisestä keskustelusta katoaa se mikä pitää
sitä hengissä: yhteinen kieli. On vaarana, että
ilman sapluunaa kuka tahansa voi sanoa mitä
tahansa. Tässä onkin villakoiran ydin. Talous-
tiede on nähtävä ennen kaikkea kommunikaa-
tiojärjestelmänä, joka helpottaa kaikentasoista

ajatuksenvaihtoa. Taloustieteen metodinen
menestys muiden ihmistieteiden joukossa on
osoitus siitä, että sen toiminnalliset periaatteet
ovat käyttökelpoisia.

Onkin ennakoitavissa, että laadukas kan-
santaloudellinen keskustelu koskettelee myös
teemoja, joiden perinteisesti on katsottu kuu-
luvan muiden ihmistieteiden reviirille. Tämä
asettaa keskustelijoille enemmän vastuuta. Se,
että keskustelu on vaikeaa ei tietenkään ole syy
olla käymättä sitä. Mitä vähemmän ekonomis-
tien piirissä esiintyy omaa alaa varjelevaa nurk-
kakuntaisuutta ja tiukkapipoisuutta, sen kivut-
tomammin edistystä tapahtuu.

Miten Aikakauskirja aikoo tulevaisuudessa
toteuttaa tehtäväänsä? Jo resurssoinnista joh-
tuen toimituksen liikkumavara on ahdas. Lä-
hetettyjen käsikirjoitustenkin määrä on niin
pieni, että karsinnalla emme voi tai halua edis-
tää keskustelun keskimääräistä tasoa. Jotain
voimme kuitenkin tehdä. Lehteä voidaan or-
ganisoida entistä lukijaystävällisemmäksi. (Väi-
töskirjalle varattua tilaa on supistettu viidestä
kolmeen!) Myös toimituksellisella panoksella
pyritään vaikuttamaan kirjoitusten laatuun.




