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toivotamme juha tervalan kommentin kirjoi-
tukseemme ”talouskriisin taustat: politiikka-
virheet, sairaat kannusteet vai molemmat” 
(kanniainen ja malinen 2010) tervetulleeksi. 
on välttämätöntä, että ekonomistit käyvät kes-
kustelua kriisin taustasyistä. 

artikkelissamme oli kolme pääteemaa (i) 
arvio usa:n rahapolitiikan roolista kriisin 
taustalla ja tähän nojaava analyysi rahapolitii-
kan perusteiden arvioimiseksi (ii) sairaiden 
kannusteiden luominen usa:n rahoitusjärjes-
telmään ml. kysyntää vahvistavat toimet usa:n 
asuntomarkkinoilla (iii) kriisin opetukset ra-
hoituksen teorian ongelmakohtien tiedostami-
sessa ja kehittämisessä. juha tervalan oma kou-
lutus sopii mainiosti juuri rahapolitiikasta käy-
tävään keskusteluun. tässä emme paneudu 
hänen kirjoituksensa yksityiskohtiin esim. krii-
sin vaiheista. ne ovat historiaa ja niiden tulkin-
nasta ekonomistit eri puolilla maailmaa ovat 
monta mieltä. ”Give me a one-handed econo-
mist! All my economists say, On the one hand 
on the other”, sanoi jo usa:n presidentti harry 
truman tuskastuneena kuunneltuaan ekono-

mistien poikkeavia käsityksiä. kiinnitämme 
huomiota siihen, mihin artikkelimme rahapo-
litiikan osalta lopulta tähtäsi: rahapolitiikan 
perusteita koskevan arvioinnin tarpeellisuu-
teen. sekään ei ole pääsääntöisesti suomalais-
ten ekonomistien vastuulla. rahapolitiikan 
tutkimus on meillä niin perin niukkaa. 

tervalan teksti on ”vauhdikasta”. keskus-
telun aikaansaamiseksi voi toki hakemalla luo-
da kärjistyksiä ja väittää löytävänsä ”ristiriitai-
suuksia” (rahapolitiikan vaihtotasevaikutukset, 
rahan tarjontakäyrän pysty- ja vaakasuoruus, 
kuplien syntyminen, jimmy Carterin rooli, 
jne.).  tervalan tulkintoja emme silti tunnista 
omiksemme! Valistunut lukija päättäköön. mo-
nelta osin kirjoituksemme tähtäsi kriisin taus-
tasyiden kattavaan ja yleistajuiseen kuvaami-
seen. tarkempi tieteellinen analyysi kaikista 
kriisin syistä ei olisi millään mahtunut 20 si-
vuun, eikä siihen ollut tarvettakaan. monia 
kirjoituksemme näkökohtia oli myös käsitelty 
aikaisemmin tässä lehdessä (mm. niemi 2007, 
Pikkarainen 2007, Pikkarainen 2009, suvanto 
2008, tervala 2009). jälkikäteen olemme ha-
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vainneet, että Pentti Pikkaraisen (2005) varhai-
nen kirjoitus usa:n rahapolitiikan liiallisesta 
keveydestä on harvinaisen oikeaan osuva. mitä 
Lucas sitten sanoi vuonna 2003? Luimme 
american economic association -yhdistyksen 
kokouksessa pidetyn Lucasin esitelmän eli se 
on lähteemme. usa:n asuntomarkkinatulkin-
taa koskevaan materiaaliin olimme perehtyneet 
mm. taloushistorioitsija niall Fergusonin kirjan 
(2009) avulla. tervalan (2009) aikaisempi kir-
joitus oli analyyttisempi ja siksi hyödyllisempi 
kuin tämä uudempi. 

tervala ei pureudu rahoitusjärjestelmän si-
säisten kannusteiden ongelmaan, jota käsitte-
lemme ja joka on toinen ja tärkeä uusi alue 
tulevalle tutkimustyölle. kaikista rahapoliitti-
sista ratkaisuista huolimatta rahoitussektorin 
lähes täydellisesti epäonnistunut riskienhallin-
ta olisi joka tapauksessa johtanut finanssikrii-
siin, vaikkakin kriisi olisi ollut rajoitetumpi. 
riskienhallinnan epäonnistuminen oli kuiten-
kin yhä jatkuvan kriisin merkittävä taustasyy. 
toivomme, että siinäkin suhteessa voidaan tie-
teenalamme tutkimuksen eturintamaa tulevai-
suudessa rikastuttaa. 

tulevalle tutkimukselle onkin esitettävissä 
koko joukko haasteita: (1) kysymystä optimaa-
lisesta rahapolitiikan säännöstä ei ole ratkaistu 
(2) rahoitusjärjestelmän kannusteiden tutkimus 
ja optimaalinen sääntely odottaa tutkimuspa-
nostusta ja (3) rahoituksen teorian uudelleen 
rakentaminen on osaltaan käynnistettävä. Vas-

tauksia nyt keskustelun alla oleviin kysymyk-
siin voidaan saada analyyttisen ja ekonometri-
sen tutkimuksen avulla. on syytä olettaa, että 
ehditään elää vielä monta kriisiä, ennen kuin 
vastaukset tiedetään. 
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