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helsingin yliopiston pitkäaikainen kansanta
loustieteen professori Vesa Kanniainen on laa
jan tieteellisen tuotantonsa ohella kirjoittanut
monenlaista muutakin. hän on ollut tuottelias
lehtikirjoittaja ainakin 1990luvun alusta läh
tien. hänen lyhyempiä ja myös pidempiä kir
joituksiaan on ilmestynyt niin iltalehdessä kuin
kanavassakin. kanniaisen kirjoitukset käsitte
levät mitä erilaisempia aiheita vaikka useimmi
ten jokin kytkös talouteen on kuitenkin löydet
tävissä. journalismin ja esseistiikan ohella kan
niainen on lisäksi kuluvan vuosikymmenen ai
kana aloittanut uuden uran kaunokirjallisuu
den saralla sekä ryhtynyt myös omien teostensa
kustantajaksi.

käsillä oleva nide ”Maailma on riskeistä
rakennettu” on kokoelma kanniaisen aiemmin
julkaistuja esseitä, joita joissain tapauksissa on
hieman täydennetty. kirja on rikas ja moninai
nen, mutta samalla myös hajanainen. kirjoituk
sia on paljon ja ne käsittelevät hyvin monia ai
heita. Monet avaukset ovat mielenkiintoisia.

useat kirjoitukset on kuitenkin laadittu alun
perin verraten lyhyiksi lehtikirjoituksiksi, min
kä vuoksi ne eivät ole kovinkaan perinpohjai
sia. ekonomistikoulutuksen saanut lukija toi
voisi, että teemoja ja argumentteja käsiteltäisiin
laajemminkin.

kanniaisen kirjoitusten aiheet kattavat laa
jan skaalan. tässä voidaan niistä mainita esi
merkinomaisesti suomen suuri lama, yrittäjyys,
talous Mika Waltarin romaaneissa, etiikka ja
moraali sekä sosiobiologia. kirjoitusten aiheet
ovat kiinnostavia jo sinänsä, mutta lisäkiinnos
tavuutta saa, kun tarkastelee niitä tunnetun
taloustieteilijän näkymyksinä siitä, kuinka ta
lousteoriaa voidaan soveltaa.

kirjan punaisena lankana on ajatus siitä,
että elämässä on paljon riskejä – kaikenlaista
voi tapahtua ja sen vuoksi ennustaminen on
aina vaikeaa. suomen traumaattiset lamakoke
mukset tietysti korostavat tätä näkemystä, ehkä
liikaakin. taloustieteen voisi ajatella tuottavan
sellaista tietoa, joka tekisi tällaiset talouden
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vaihtelut ja kriisit paremmin ymmärretyiksi ja
siten myös hallittaviksi. epävarmuutta koros
tava pessimismi tuntuu kuitenkin dominoivan
kirjaa.

kirja alkaa katsauksella 1990luvun lamaan.
kirjoittaja ei tarjoa varsinaista selitystä lamalle
ja sitä seuranneelle nousulle, mutta viljelee
tekstissään sen sijaan monille suomalaisille
päättäjille tyypillisiä moralisoivia kommentteja
ayliikkeen toiminnasta. oli väärin, että ayliike
vastusti palkkojen alentamista ja työttömyys
turvan leikkauksia. analyysi ei kuitenkaan ete
ne tämän pidemmälle, vaan kanniainen tyytyy
syyttämään ammattiliittoja moraalittomasta ah
neudesta. tämä ei ole tietenkään harvinaista
vaikka ekonomistin suusta kuultuna se on silti
outoa. taloustieteen perusoletusten mukaan
han kaikki talouden toimijat ovat luonnostaan
’ahneita’. Yritysmaailman etiikkaa käsittelevis
sä luvuissa kanniainen myös sujuvasti puolus
taa yrittäjien ja yritysten ahneutta.

ayliikkeen ja tulopolitiikan arviointi ei ole
kuitenkaan täysin yksisilmäistä. kanniainen
esittää myös havainnon, jonka mukaan solidaa
rinen palkkapolitiikka voi olla jäsenistön ratio
naalinen valinta ja osaltaan edistää tuottavuu
den kasvua – toisin sanoen kirjassa oivalletaan
vanhan RehnMeidner mallin peruslogiikka
(tosin ilman mainintaa itse mallista).

Myöhemmin kanniainen palaa vielä ayliik
keeseen ja lakkoihin. hän paheksuu voimak
kaasti laittomia lakkoja ja toisaalla epäilee lail
listenkin lakkojen moraalia. Paheksuttavana
esimerkkinä hän käyttää vuoden 2005 paperi
alan työriitaa, jota hän pitää pienen avainryh
män rent seeking toimintana. Yhtä hyvin olisi
voitu todeta, että työriidassa vielä pienempi
monopsoniryhmä eli kolme metsäyhtiötä halu
sivat runnoa läpi omia näkemyksiään väkipa
kolla. ryhmäetuja taas ajavat kaikki muutkin:

maataloustuottajat, lääkärit ja professoriliitto
eivät tosin ole onnistuneet kiinnittämään toi
millaan kanniaisen huomiota. Yritysjohdon
optioita hän jopa ymmärtää, vaikka niitä voisi
myös analysoida pienen klubin keskinäisenä
ryhmäedun saalistuksena.

kirjassa on runsaasti sisennettyjä aforismi
tyyppisiä väitteitä, joiden annetaan ymmärtää
olevan tosia. Yleensä ne ovatkin, mutta vain
jonkin tietyn taloudellisen mallin sisällä. tä
män vuoksi yleistäminen on riskialtista. erityi
sen vakuuttunut kanniainen on siitä, että val
tion velka on siirrettyä veroa. Väitettä käyte
tään argumenttina aktiivisempaa finanssipoli
tiikkaa vastaan. tällainen yleistys ei huomioi
mahdollisia demografisia tekijöitä sen enempää
kuin tuottavuuskehityksen ja reaalikoron vai
kutusta. kanniaiselta (ja monelta muultakin)
jää huomaamatta myös se, että saman logiikan
mukaan julkisen sektorin nettosaamiset (suo
men julkinen sektori ei ole missään vaiheessa
ollut mainittava nettovelallinen) ovat tulevai
suuteen siirrettyjä veronkevennyksiä.

kanniainen on ottanut mukaan myös muu
tamia Yliopistolehdessä ilmestyneitä keskuste
lupuheenvuoroja. ne ovat osa monien talous
tieteilijöiden käymää debattia omiin ideoihinsa
fiksoituneen Ari Ojapellon kanssa. kanniainen
kritisoi ankarasti myös toista kirjoittajaa, joka
väittää, että lama ja työttömyys olisivat olleet
ennakoitavissa. Vaikka valtavirtataloustiede ei
juurikaan kunnostautunut suomen laman tai
aasian talouskriisin ennustamisessa, olisi kan
niainen kenties voinut myöntää, että eräät asiaa
pohtineet ekonomistit kuten Jouko paunio te
kivät kyllä varsin perusteltuja ja oikeaan osu
neita ennusteita.

kirjan loppuosassa käsitellään laajasti yrit
täjyyttä. argumentaation peruslinja on yrittä
jyyttä ihannoiva; palkansaajien pitäisi olla kii
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tollisia yrittäjille työpaikoistaan eikä kadehtia
näiden vaatimattomia voittoja. kanniainen
puolustaa pääomaa suosivaa funktionaalista
tulonjakoa seuraavalla väittämällä: ”on loogi
nen totuus että palkansaajan osuutta tulonjaos
sa voidaan kasvattaa, mutta vain siirtämällä
hänelle kasvava osa riskistä”. tämäkin väite voi
pitää paikkansa jossain tietyssä mallikehikossa,
mutta se ei ole mikään universaali totuus. syys
tä tai toisesta palkansaajien tuloosuus vaihte
lee jatkuvasti sekä ajassa että eri maiden välillä
ilman vastaavia muutoksia riskinjaossa.

kirjassa perustellaan myös tasapainopalk
kojen mataluutta sillä, että yrittäjiä on vähän ja
palkansaajia paljon, jolloin palkansaajista on
’ylitarjontaa’. tämäkään väite ei päde kovin
yleisesti.

tyypillisesti palkansaajien tuloosuus on
korkein niissä maissa, joissa on vain vähän yrit
täjiä. selitys voi olla se, että hyödyke ja työ
markkinoiden tehokas toiminta johtaa yritys
koon ja työvoiman kysynnän kasvuun. Yritys
koon kasvu puolestaan merkitsee väistämättä
sitä, että yrittäjiä on vähemmän.

kanniaisen kokoelma sisältää tässä sivuttu
jen aiheiden lisäksi lukemattomia muitakin.
niissä on ajoittain mukana myös henkilökoh
taisia osuuksia. kirjan ongelmana voi pitää sitä,
että ajoittain eri teemojen vyörytys saa täydel
lisen yliotteen niiden käsittelystä. tämän vuok
si lukija toivoisikin, että kirjoittaja voisi jatkos
sa keskittyä enemmän aiheisiinsa. 




