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Pohjolan, Pekkarisen ja sutelan kirja Talous
tiede on johdatus taloustieteeseen. kirjassa on
vetävä johdanto, joka esittelee hyvin keskeisiä
käsitteitä, sekä kuusi muuta lukua, jotka tar
kastelevat hintoja ja hyödykemarkkinoita, tuo
tantoa ja tuotannontekijämarkkinoita, julkista
taloutta, taloudellisia tilastoja, talouskasvua,
työttömyyttä ja inflaatiota sekä suhdannevaih
teluita ja talouspolitiikkaa.

kirjan esipuheessa todetaan: ”taloustieteen
opiskelu on palkitsevaa. jo suhteellisen vähäi
sillä opinnoilla saa haltuunsa välineistön, jonka
avulla voi ymmärtää niin jokapäiväisen elämän
pieniä asioita kuin maailmantalouden suuria
kysymyksiäkin.” olen samaa mieltä. kirjaa ar
vioidessani mietin, miten tämä ajatus heijastuu
kirjan eri luvuissa: antaako kirja tällaisia väli
neitä? tässä suhteessa tärkein asia ei ole ko
koelma perustuloksia, jotka pitää opetella, vaan
mallittamiseen perustuva, analyyttinen ajatte
lutapa.

jotta voi käyttää taloustiedettä erilaisten
asioiden analysointiin, on tietysti välttämätöntä
tuntea ja ymmärtää peruskäsitteet, kuten vaik
kapa vaihtoehtoiskustannus, suhteellinen etu
ja tehokkuus. Taloustiede lähtee liikkeelle juuri

näistä asioista. taloustieteellistä ajattelutapaa
tuovat hyvin esiin johdannon suhteellisen edun
ja kaupankäynnin analyysi, tehokkuuden käsit
teen pohdiskelu tai alaluku ”kiinailmiö ja
muita väärinkäsityksiä”.

Myös kahdessa seuraavassa luvussa, joissa
käsitellään markkinoiden toimintaa, markkina
tasapainoja ja erilaisia kilpailumuotoja sekä
tuotantoa ja tuotannontekijämarkkinoita, ta
loustieteen perusluonne tulee hyvin esille. kir
jassa esimerkiksi esitetään hyvin, miten mark
kinatasapaino muodostuu ja miten analysoi
daan yhden muutoksen vaikutuksia olettaen,
että muut asiat pysyvät ennallaan.

neljännen luvun julkisen talouden esittely
jakautuu instituutioiden, markkinoiden epäon
nistumisen ja uudelleenallokoinnin sekä tulon
jaon analysointiin. taloustieteen ajattelutapaa
tuodaan jälleen esiin mm. tehokkuuden ja oi
keudenmukaisuuden suhteesta keskusteltaessa.
epätäydellisestä informaatiosta keskustellaan
lyhyesti vain osana markkinoiden epäonnistu
mista. on virkistävää, että luvussa pohditaan
markkinoiden epäonnistumisen syiden lisäksi
myös julkisen vallan epäonnistumisen syitä.

luvussa viisi käsitellään kansantalouden
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tilinpitoa ja taloudellisia tilastoja. tämä luku
on teknisen ja raskaan tuntuinen. siinä määri
tellään paljon uusia käsitteitä, joista vain osa on
välttämättömiä kirjan loppuosan tai vaikkapa
sanomalehtien taloussivujen ymmärtämiseksi.
luvun lopun keskustelu siitä, mitä bruttokan
santuote mittaa tai ei mittaa, on hyvä.

kuudes ja seitsemäs luku käsittelevät ta
louskasvua, työttömyyttä ja inflaatiota sekä
suhdannevaihteluita ja talouspolitiikkaa. ta
louskasvua käsittelevä luku etenee luontevasti
ja selkeästi alkaen kasvun lyhyestä historiasta
päätyen kasvun syiden ja seurausten analysoin
tiin. sen sijaan suhdannevaihteluita käsittelevä
luku on liian vaikea. kysyntä ja tarjontashok
kien vaikutukset selostetaan kyllä selkeästi ja
konkreettisen tuntuisesti, mutta talouspolitii
kan vaikutusmekanismit ovat niin monimutkai
sia, että taloustiedettä tuntemattomalle luvusta
täytyy jäädä sekava kuva. esimerkkinä voisi
mainita seuraavan: inflaation käsittelyn yhtey
dessä kirjassa on nostettu yhdeksi taloustieteen
perusperiaatteista, että ”rahan tarjonnan kasvu
on inflaation perimmäinen syy.” toisaalta suh
dannevaihteluiden tarkastelun yhteydessä osoi
tetaan, miten ekspansiivinen finanssipolitiikka
voi johtaa kokonaiskysynnän kasvun kautta in
flaatioon. selittämättä jää, mitä kautta finans
sipolitiikka vaikuttaa rahan määrään.

kirjan loppuosassa esitellään euroalueen
talouspolitiikkaa, ja kirja päättyy lyhyeen poh
dintaan euroopan taloudellisesta tulevaisuu
desta. loppu jättää vähän hämmentyneen olon
siksi, että kirja päättyy hyvin erilaiseen tun
nelmaan kuin mistä se alkaa. Viimeisessä ala
luvussa todetaan, että viime vuosina työn tuot
tavuus on kasvanut euroopassa hitaammin
kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, kiinassa ja in
tiassa ja että ”eurooppa tarvitsee uusia talous
poliittisia avauksia vastatakseen näihin globa

lisaation haasteisiin”. kirja lähti liikkeelle raik
kaasti suhteellisen edun ja kaupankäynnin
hyötyjen kuvaamisesta, mutta tuntuu kuitenkin
päätyvän julkisesta keskustelusta tuttuun kan
sakuntien väliseen kilpailuun.

tuntuu, että esipuheen lupauksesta huoli
matta pienet asiat ovat jääneet kirjassa suurten
jalkoihin. kokonaisuutena Taloustiede painot
tuu selvästi kokonaistaloudellisiin kysymyksiin,
erityisesti talouspolitiikkaan. kirjoissa, joissa
esitellään kokonainen tieteenala, joudutaan tie
tysti väistämättä valikoimaan ja tekemään ra
jauksia. Mutta aiheet kannattaisi valita siten,
että niiden avulla on helppo tutustuttaa lukija
taloustieteelliseen ajattelu ja esitystapaan. juu
ri tässä suhteessa kirjan painotus tuntuu ongel
malliselta. taloustieteellistä ajattelutapaa olisi
ehkä helpompi havainnollistaa monien mikro
teoreettisten esimerkkien avulla, kuten vaik
kapa epäsymmetrisen informaation vaikutus
markkinoiden toimintaan, yritysjohdon kannus
tinjärjestelmät tai lentolippujen hinnoittelu.

koska tavoite on, että lukija oppii taloustie
teen läpinäkyvän ja loogisiin päättelyketjuihin
perustuvan ajattelutavan, sellaisia väitteitä, jot
ka lukija joutuu ottamaan annettuina, olisi syy
tä systemaattisesti välttää. kirjassa esim. esite
tään, että ”jo taloustieteen oppiisä adam
smith (1723–1790) korosti, että taloudellinen
kasvu vahvistaa ihmisten moraalia.” Virkkeen
luettuaan jää miettimään, mitä smith tässä oi
kein ajatteli. Miksi talouskasvu vahvistaisi mo
raalia? Miten smith määritteli moraalin?

kirja olisi selkeämpi, jos oppihistoriaa kar
sittaisiin työttömyyden teoriaa ja suhdanne
vaihteluita käsittelevistä luvuista. lisäksi kirja
olisi kevyempi, jos siinä olisi vähemmän ter
minologiaa. esimerkiksi, on tärkeää ymmärtää,
että hintajousto vaikuttaa siihen, kuka veron
maksaa ja että eri tuotteiden kysyntä voi muut
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tua eri tavalla tulojen kasvaessa. Mutta en ole
varma, onko hyödyllistä tietää myös, mitä tar
koitetaan vaikkapa inferiorisella hyödykkeellä
tai ylellisyyshyödykkeellä.

on hyvä, että suomenkielisillä taloustieteen
opiskelijoilla ja muilla taloustieteestä kiinnos
tuneilla on käytössään alan suomenkielinen
perusteos. erityisesti itsenäisesti kirjaa opiske
leville olisi varmasti hyötyä siitä, että kirjaan

lisättäisiin harjoitustehtäviä: jokainen kokonai
suus voisi loppua muutamaan tehtävään, joiden
avulla lukija voisi testata, osaako hän itse sovel
taa esiteltyä välineistöä. Yliopistojen valintako
keita varten kirjasta tarvittaisiin myös ruotsin
kielinen painos. Mahtaakohan kustantaja ym
märtää, että ruotsinkielisen version olemassa
olo saattaisi lisätä suomenkielisen version
myyntiä? 




