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Taloustieteiden haasteita: Richard H. Thaleriin 
liittyviä mietteitä ja muistikuvia

Uolevi Lehtinen

Professori Topi Miettinen julkaisi Kansanta-
loudellisen aikakauskirjan numerossa 4/2017 
artikkelin vuoden 2017 talousnobelistista 
Richard H. Thalerista (Miettinen 2017). Artik-
kelin otsikko “Richard Thaler – käyttäytymis-
taloustieteen uranuurtaja” tiivistää artikkelin 
sisällön. Käyttäytymistaloustiedettä voidaan 
nykyisellään pitää kansantaloustieteen nuorim-
pana alalajina tai koulukuntana.1

1 Käytän tässä artikkelissa termiä kansantaloustiede, vaik-
ka monet suomalaiset kansantaloustieteilijät mieluusti käyt-
tävät termiä taloustiede. Tässä esityksessä on kaiketi selvyy-
denkin vuoksi syytä erottaa kansantaloustiede eri liiketa-
loustieteistä. Toisaalta lienee syytä välttää ylikattavaa termiä 
taloustiede silloin, kun ei tarkoiteta sekä kansantaloustie-
dettä että liiketaloustieteitä, jolloin lienee syytä käyttää 
monikkomuotoa taloustieteet. Käytän tässä mieluummin 
neutraalia termiä alalaji kuin termiä koulukunta, joka on 
hieman värittynyt vähemmistönä olevan oppositioajattelun 
suuntaan. 

Thalerin vaikutus epäjohdonmukaisen, 
mutta ennustettavan taloudellisen päätöksen-
teon tutkimuksessa on ollut suuri, monipuoli-
nen ja usein psykologista tutkimusta hyödyn-
tävä. Thaler onkin ollut käyttäytymistaloustie-
teen viimeaikaisen kehityksen keskeinen hah-
mo, vaikkakaan ei aivan ensimmäisiä tutkijoita 
tällä tutkimusalueella. Thaler (2017, 1) itse 
kuvaa omaa kontribuutiotaan taloustieteelle 
sarkastisesti: “I discovered the presence of hu-
man life in a place where economists thought it 
did not exist: the economy.” 

VTT Juhana Vartiainen (2016, 18) on ku-
vannut kiitettävän rehellisesti ja samalla varsin 
paljastavasti kansantaloustieteen tieteenhar-
joittamista: “Hyvä taloustieteellinen tieteen-
harjoitus on kuitenkin pitkälle sitä, että testa-
taan ja kyseenalaistetaan joitakin uusklassisen 
talousteorian perusolettamuksia. Silloinkin on 
siis kyse uusklassisen taloustieteen virittämistä 
kysymyksenasetteluista ... koetetaan korjailla 
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oletuksia niin, että tulkittavaa ilmiötä voidaan 
ymmärtää”.

Myöskään kansantaloustieteilijöiden vetä-
mä talouspoliittinen keskustelu ei ole näyttä-
nyt tuottavan ratkaisevan merkittäviä näke-
myksiä ja johtopäätöksiä esimerkiksi taantu-
mien ennakoinnin, ennaltaehkäisyn, hoidon tai 
jälkitoimenpiteiden kannalta. Pikemminkin 
esimerkiksi äskettäinen maailmantalouden 
kriisikausi on nostanut esiin kansantaloustie-
teen ongelmia, puutteita ja haasteita. Muun 
muassa kriisikauden alun ja lopun käännepis-
teiden ennustaminen on onnistunut heikosti.

Esimerkiksi kansantaloustieteilijöiden lu-
kuisista harharetkistä soveltunee laaja keskus-
telu “uudesta taloudesta”. Vuosituhannen vaih-
teeseen tultaessa monet kansantaloustieteilijät 
alkoivat tunnetusti puhua niin ulkomailla kuin 
Suomessakin sellaisesta “uudesta taloudesta”, 
jossa ICT-sektorilla tapahtuva kehitys ja sen 
seurannaisilmiöt takaavat jatkuvan kasvun ja 
suhdanne- ym. taloudellisten vaihtelujen vä-
häisyyden. Tämän kaltaiset kannanotot eivät 
tosin olleet edes uusia, koska Yalen huippuyli-
opiston professori Irving Fisher totesi jo syk-
syllä 1929 suuren pörssiromahduksen alla, että 
osakekurssit ovat pysyvästi korkealla tasolla 
(NYT 1929). Vielä vuonna 2003 talousnobelis-
ti Robert Lucas arvioi, että taantuman torjun-
nan ongelmat on ratkaistu (Lucas 2003).

Olin jo vuonna 2000 kirjoittanut Kauppa-
lehteen artikkelin “Mikä ihmeen uusi talous?” 
(Lehtinen 2000). Siinä ihmettelin suuresti “uu-
den talouden” suhdanne- ja kausivaihteluja 
koskevia olettamuksia. Nykyään ei kukaan 
näytä puhuvan “uudesta taloudesta”. Viime 
vuosien talouskehityksen valossa tämä ei ole-
kaan minkäänlainen ihme. Mikäpä olisikaan 
kauempana nykytalouden todellisuudesta kuin 
“uuden talouden” vuosien mahtipontinen 

luonnehdinta “suuren vakauden ajasta” (great 
moderation)?

Eivätköhän edellä kuvatut kansantaloustie-
teen kehityspiirteet ja haasteet oikeuta kysy-
mään, olisiko aika kypsä avoimeen keskuste-
luun kansantaloustieteen luonteesta ja haas-
teista? Tässä artikkelissa pyrin jatkamaan 
Miettisen aloittamaa tärkeää keskustelua kan-
santaloustieteen lähtökohdista ja muutoshaas-
teista varsin omakohtaisin miettein. Yritän 
noudattaa Thalerin (2015, 376) kehotusta: “Näe 
todellisuus sellaisena kuin se on, ei sellaisena 
kuin muut toivovat sen olevan.”. Näkökulmani 
poikkeaa kuitenkin Miettisen näkökulmasta. 
Kun Miettinen keskittyy “itse asiaan” eli Tha-
lerin tutkimustuloksiin, minä puhun paljon 
“asian vierestä” eli esimerkiksi tavasta, jolla 
Thalerin ja tiedeyhteisön vuoropuhelua on 
käyty. Vaikka paneudun tässä artikkelissa en-
sisijaisesti kansantaloustieteen haasteisiin, 
haasteet ja niiden ratkaisuehdotukset koskevat 
ainakin analogisesti liiketaloustieteitä myös 
silloin, kun tätä ei selvästi korosteta.

Artikkelin taustalla vaikuttavat omat lähtö-
kohtani markkinatalouden ja markkinoinnin 
ilmiöitä jo vuosikymmeniä seuranneena ja tut-
kineena liiketaloustieteilijänä sekä monitietei-
syyden puolestapuhujana. Markkinat ja mark-
kinatalous ovat niin kansantaloustieteilijöiden 
kuin minunkin yhteisiä mielenkiinnon kohtei-
ta. Olen elänyt vahvasti mukana 1970-luvun 
lopussa käynnistyneessä markkinoinnin tutki-
muksen paradigmamurroksessa. Sen myötä 
olen itsekin kokenut muodonmuutoksen mark-
kinoinnin perinteisen kilpailukeinoparadig-
man julistajasta uuden verkosto- ja suhdepara-
digman lipun kantajaksi (esim. Lehtinen, Han-
kimaa ja Mittilä 1994, Lehtinen 1997) ja lopul-
ta paradigmojen yhdistämisen hahmottelijaksi 
(esim. Lehtinen 2011 ja 2016). Tältä osin olen 
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kaiketi paitsi paradigmamurroksen myös sii-
hen liittyvän, näkökulmia avartavan monitie-
teisyyden kokemusasiantuntija.  

1. Käyttäytymistaloustieteen 
merkitys kansantaloustieteessä

“Marginalistisen kumouksen” jälkeinen raja-
hyötyajatteluun siirtyminen johti uusklassisen 
eli rationaalisen kansantaloustieteen syntymi-
seen ja kehittymiseen vuoden 1871 jälkeen. 
Uusklassinen kansantaloustiede on jo kauan 
ollut kansantaloustieteen valtavirta, mutta se ei 
ole kansantaloustieteen ainoa alalaji. Esimer-
kiksi tunnettu kansantaloustieteilijä Ha-Joon 
Chang (2015, 113) erittelee yhdeksän kansan-
taloustieteen alalajia. Mutta hänen mukaansa 
mikään niistä “ei voi julistautua muita parem-
maksi eikä varsinkaan nimittää itseään ainoak-
si totuudeksi”.  

Uusklassinen kansantaloustiede on kieltä-
mättä looginen, tarkka ja monipuolinen. Sillä 
on myös hyvin strukturoitu oppijärjestelmä. 
Mutta sen perusolettamukset ovat totuuden-
vastaisia ainakin monien liiketaloustieteilijöi-
den ja psykologien mielestä sekä heidän usei-
den tutkimuksiensa perusteella. Myös Thaler 
toteaa tämän. Hänen mukaansa uusklassinen 
talousteoria korvaa yksinkertaistavissa malleis-
saan homo sapiens -ihmisen idealisoidulla 
olennolla, yksipuolisen rationaalisesti toimival-
la ekonilla (homo economicus) (Thaler 2015). 
Teorian ja todellisuuden välille näin syntyvän 
ristiriidan merkitys on tieteen tavoitteen toteu-
tumisen kannalta kriittinen, sillä tieteen tavoit-
teena on selittää todellisuutta mahdollisimman 
totuudenmukaisesti, kuten asian ilmaisee esi-
merkiksi tieteenfilosofi Panu Raatikainen 
(2004). 

Kansantaloustieteen käyttäytymistaloustie-
teellisen, psykologisen eli behavioristisen ala-
lajin tarkoituksena on tutkia ihmisten todellis-
ta käyttäytymistä. Se on nuorin, lähinnä Her-
bert Simonin 1950-luvulla perustamaksi kat-
sottu alalaji (Simon 1955, 1957 ja 1959 sekä 
March ja Simon 1958). Simonin käsitteistä 
tärkein lienee rajoittunut rationaalisuus (boun-
ded rationality). Rajoittunut rationaalisuus oh-
jaa ihmiset kehittelemään kokemuspohjaisia 
sääntöjä ja vaihtoehtojen karsintaa. Tämä mah-
dollistaa keskittymisen lupaavimpiin vaihtoeh-
toihin ja päätymisen vähintään tyydyttävään 
lopputulokseen. Käyttäytymistaloustieteen 
merkittäviä kehittäjiä ovat Simonin ja Thalerin 
lisäksi olleet Daniel Kahneman ja Amos Tvers-
ky (esim. Tversky ja Kahneman 1974).

Kun verrataan uusklassista ja käyttäytymis-
taloustieteellistä alalajia keskenään, erot ovat 
suuret jo niiden lähtökohtaolettamuksissa. 
Uusklassinen kansantaloustiede on lähtenyt 
yksilöistä, jotka ovat rationaalisia, itsekkäitä ja 
pystyvät käsittelemään riskejä. Käyttäytymista-
loustieteessä tarkastellaan yksilöiden lisäksi 
organisaatioita ja instituutioita sekä uskotaan 
vain rajoitettuun rationaalisuuteen ja moni-
mutkaiseen ja epävarmaan maailmaan. Vaikka 
tällä hetkelläkin kansantaloustieteilijöillä on 
monenlaisia toisistaan poikkeavia ihmiskäsi-
tyksiä, kyseessä on siis melkoinen uskottavuus- 
ja totuudellisuusero. Jo sen vuoksi käyttäyty-
mistaloustieteen merkityksen kansantaloustie-
teessä voi odottaa olevan kasvusuuntainen.

Thaler on ollut tekemässä kokeellisia ja 
muitakin empiirisiä tutkimuksia, jotka ovat 
saaneet seuraajia ja vaikuttaneet myöhempään 
empiiriseen tutkimukseen. Hänen tutkimuk-
sensa ovat vaikuttaneet myös taloudellisen pää-
töksenteon mallintamiseen. Hän on esimerkik-
si osoittanut, että tietyissä päätöstilanteissa 
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rationaalisen mallin ennuste on säännöllisesti 
harhainen ja ennustetta voidaan parantaa otta-
malla malliin psykologisia muuttujia (Thaler 
1980). Thaler on lisäksi toiminut käyttäytymis-
taloustieteen soveltajana (Thaler 2008, Mietti-
nen 2017).

Seuraavassa on eräitä esimerkkejä Thalerin 
(2015) näkemyksiin pohjautuvasta näkökulman 
vaihtamista tai tarkistamista edellyttävistä vää-
rinymmärrysasioista:

1) se mikä ennen oli väärin, onkin nyt oikein; 

2) mikä ennen oli epäoleellista, onkin nyt 
oleellista; 

3) ennen oli oikein nähdä maailma sellaisena 
kuin toivoi sen olevan, nyt se tulee nähdä 
sellaisena kuin se on todellisuudessa;

4) ennen oli oikein lähteä liikkeelle teoriasta, 
nyt sen sijaan faktoista, todellisuudesta.

Tämä Thalerin näkemyksiin pohjautuva 
lista viittaa siihen, että jo antiikin filosofi 
Epiktetoksen suosittelemalla näkökulman 
vaihtamisen taidolla olisi käyttöä tänäkin päi-
vänä. Thaler ei kirjassaan juuri viittaa kansan-
taloustieteilijöiden erinomaisiin suorituksiin 
näkökulman vaihtamisen taidossa. Takertumi-
sesta entiseen näkökulmaan löytyi paljonkin 
näyttöä (Thaler 1980, 2008 ja 2015). 

Miettinen (2017) käsittelee artikkelissaan 
osaavasti Thalerin kontribuutioita ja sovellu-
tuksia, joten ei liene syytä toistaa hänen sano-
maansa vaan pyrkiä löytämään uusia näkökul-
mia. Miettinen ei ole artikkelissaan juurikaan 
käsitellyt Thalerin teosta Misbehaving. The 
Making of Bahvioral Economics, vaikka hän sii-
hen on viitannut. Kirja ilmestyi Kimmo Pieti-

läisen kääntämänä tuoreeltaan myös suomeksi 
nimellä Väärin käyttäytyminen. Kättäytymista-
loustieteen synty (Thaler 2015), Kirja on “tie-
teen partisaanin” kertomus, joka antaa melkoi-
sen syvällisen ja realistisen kokonaiskuvan 
käyttäytymistaloustieteestä ja sen “sotahistori-
asta”. Kun Miettisen artikkelissaan käsittele-
mät tutkimusraportit ovat eräänlaisia tiede-
maailman siistittyjä juhlapuheita, Thalerin 
kirja kertoo puolestaan arjen tapahtumista 
näiden juhlapuheiden takana. Ilman näitä ar-
kisia kerroksia nykyisenkaltaista käyttäytymis-
taloustiedettä ei taitaisi edes olla. Kirja kertoo, 
millaisten turhauttavien mutkien kautta tie-
teen ylevä tavoite on alkanut lähestyä, kun tie-
teen tekijäksi ja kohdeilmiöksi on astunut ih-
minen, homo sapiens kaikessa inhimillisyydes-
sään. 

“Väärin käyttäytyminen” on Thalerin har-
kittu sananvalinta, joka korostaa hänen työnsä 
ymmärtämiselle oleellisen tärkeää lähtökohtaa. 
Tämä jää Miettisen artikkelissa vähälle huomi-
olle. Thalerin sanoman syvällisen ymmärtämi-
sen kannalta hänen kirjansa sivuuttaminen on 
kuitenkin ongelmallista. Jos ja kun asiat kään-
tyvät päälaelleen, väärä muuttuu oikeaksi ja 
oikea vääräksi. Silloin Miettisen (2017, 547) 
arvio Thalerin panoksesta, jonka mukaan pa-
noksen “nähdään tarjoavan tärkeitä täydentä-
viä metodeja talousteorian työkalupakkiin”, ei 
taida olla aivan riittävä kuvaus sille, mitä on 
tapahtunut. Thalerhan ei nöyristele tieteen va-
kiintuneen sisällönkään edessä. Tuskinpa uus-
klassisen taloustieteen teoreettisia ja empiirisiä 
ongelmia olisi siinä määrin paljastunutkaan, 
jos ei olisi ollut Thaleria ja Thalerin kaltaisia 
tieteen “roskisdyykkareita”.

Thaler kuuluu myös toisinajattelijoihin, jot-
ka valtavirran näkökulmasta katsoen edustavat 
ja edustivat vääräoppista ajattelua. Toisinajat-
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telijat kattavat käyttäytymistaloustieteilijöitä 
laajemman ja vaihtuvan joukon uusklassisen 
kansantaloustieteen kriitikkoja – aina Thors-
tein Veblenistä ja John Maynard Keynesistä 
lähtien.

Thalerkin on omassa tutkimustyössään jou-
tunut osaksi sopeutumaan valtaapitävän alala-
jin teorian ja metodien “pakkopaitaan”, jotta 
saisi viestinsä perille alalajin sisäpiiriläisille. 
Thaler on kuitenkin pitänyt lähtökohtana itse 
kohdeilmiötä. Mielestäni2 niin sanottu ilmiö-
keskeisyys on lähtökohta, jonka perusteella 
teoriaa tulee kehittää. Metodista pakkopaitaa 
Thaler ei toivo. Hänen mukaansa maailmasta 
voi ymmärtää paljonkin ilman optimointimal-
leja (Thaler 2015). Mielestäni ilmiökeskeinen 
teoria ja hankittavissa oleva empiirinen aineis-
to määrittävät sen, mikä metodiikka on sopivin 
kyseisessä tutkimustilanteessa. 

Tiedemaailmassa vallitsevan rajun kilpai-
lun vuoksi pelkkä uuden idean tai kontribuu-
tion esiin nostaminen ei riitä. Kontribuutiota 
on myös markkinoitava tehokkaasti kansainvä-
lisen tiedeyhteisön tietoisuuteen. Thalerin 
(2015) mukaan hänelle itselleen oli tärkeää, 
että hän pystyi myös vastaamaan vakuuttavasti 
suoraan nöyryyttämiseen, jollaista hän koki 
miltei aina, kun hän puhui tutkimustyöstään.

Määrätieteisyys ja sisukkuus ovatkin tie-
teenharjoituksessa ja eritysesti kontribuutioi-
den julkistamisessa yhtä välttämättömiä osaa-
misalueita kuin kekseliäisyys ja luovuus (aka-
teemisista valtapeleistä ks. myös Krugman 
2012). Kovaksi mainostetusta suomalaisesta 

2 Olen käyttänyt “mielestäni”-sanaa merkkinä siitä, että 
asianomaisessa lauseessa, virkkeessä tai tekstikohdassa on 
mielestäni kerrottu jotain erityisen tärkeää tai huomionar-
voista. Pahoittelen, että tämä käytäntö saattaa joskus johtaa 
tautologiaan.

sisustamme huolimatta me suomalaiset talous-
tieteilijät emme taida olla menestyneet tutki-
mustulostemme kansainvälisessä julkistamises-
sa kovinkaan hyvin, varsinkaan aikaisemmin. 
Tutkijan urani alkuaikoina tutkimustulosten 
kansainvälistä julkistamista ei edes läheskään 
riittävästi arvostettu. Mielestäni suomalaisten 
taloustieteilijöiden kuten muidenkin alojen tie-
teenharjoittajien olisi paikallaan uskoa edellä 
sanottu ja toimia tarmokkaasti tieteensä tulos-
ten markkinointityössä. 

Käyttäytymistaloustieteellisellä alalajilla on 
paljon luontaisia yhteyksiä muihin kansanta-
loustieteen alalajeihin. Mielestäni pitäisi etsiä 
entistä aktiivisemmin käyttäytymistaloustie-
teen ja laajemmin myös käyttäytymistieteiden 
yhteyttä kaikkiin muihin kansantaloustieteen 
ja myös liiketaloustieteiden alalajeihin. Onhan 
taloudellinen käyttäytyminen eri muodoissaan 
viime kädessä inhimillistä käyttäytymistä, ai-
nakin valtaosin ja toistaiseksi. 

Mielestäni tarvittaisiin joka tapauksessa 
paljon lisää todisteisiin perustuvaa käyttäyty-
mistaloustiedettä, sekä teoreettisena että em-
piirisenä. Tätä tietä käyttäytymistaloustieteen 
ja käyttäytymistieteen merkitys kaikissa ta- 
loustieteissä voi kasvaa ja monipuolistua suu-
resti. Myönteisinä jo toteutettuina esimerkkei-
nä mainittakoon prospektiteoria ja Thalerin 
monet kokeelliset tutkimukset. 

2. Suomalaisten tutkijoiden 
kontribuutiomahdollisuudet 
ennen ja nyt

Myös suomalaisilla tutkijoilla on ollut h-hetken-
sä kansantaloustieteen kritiikissä ja kehittelyssä. 
Luonnollisesti kansantaloustieteilijät, etunenäs-
sä nobelisti Bengt Holmström ovat olleet asiassa 
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aktiivisia (Hart ja Holmström 2010). Holm-
ström onkin äskettäin ilmestyneessä haastatte-
lussa (Helsingin Sanomat 15.7.2018) todennut 
Thalerin tapaan, että taloustiede on täynnä tilan-
teita, joissa asiat ovat juuri päinvastoin kuin mil-
tä ne näyttävät. 

Suomalaistutkijoista ovat kritiikkiä ja ke-
hittelyajatuksia esittäneet kuitenkin usein 
myös kansantaloustieteen ulkopuoliset tutkijat. 
Varhaisimpiin heistä kuuluivat liiketaloustie-
teilijät Pekka Pihlanto, Kari Mannermaa ja 
tämän artikkelin kirjoittaja. Esitän heidän ajat-
telustaan lyhyehköt kommentit, koska tätä ajat-
telua tunnettaneen melko vähän. 

Taisin olla “early bird” vuoden 1968 artik-
kelillani päätöksenteosta, jonka kirjoitin kan-
santaloustieteen väitöskirja-aihetta etsivänä 
maisterina Liiketaloudelliseen Aikakauskirjaan 
(Lehtinen 1968). Artikkelini lähtökohtana oli 
seuraava behavioristinen näkemys: inhimilli-
nen kyky monimutkaisten ongelmien ratkaise-
misessa on niin vähäinen ja ongelmat sekä 
niihin liittyvä tietojen tarve ovat niin mittavia, 
ettei voida olettaa ratkaisujen täyttävän liki-
määräisestikään rationaalisuuden vaatimuksia. 
Noteerasin artikkelissani korkealle käyttäyty-
mistaloustieteen edelläkävijän Herbert Simo-
nin mallin rajoitetusta rationaalisuudesta, joka 
oli keskeinen peruste Simonille vuonna 1978 
myönnetylle Nobelin taloustieteen palkinnol-
le. Mutta samalla kritisoin mallia ja esitin sii-
hen parannusehdotuksia. Avaukseni jäi vähäl-
le huomiolle Suomessakin ja siirryin pettynee-
nä kehittämään ja testaamaan markkinoinnin 
väitöskirjassani monitieteistä merkinvalinta-
malliani, mikä sekin muokkautui melkoisen 
käyttäytymistaloustieteelliseksi (Lehtinen 1974 
ja 1975). Myöhemmin siirryin kehittämään esi-
merkiksi vanhan markkinoinnin kilpailukeino-
paradigman sekä uudemman suhde- ja verkos-

toparadigman yhdistämistä, millä pyrin mark-
kinoinnin näkökulman monitieteiseen avarta-
miseen (Lehtinen 2009, 2011 ja 2016 sekä 
Kantola 2016).

Laskentatoimen professori Pekka Pihlanto 
tutki yrityksen päätöksentekijän käyttäytymistä 
käyttäen aluksi hyväkseen sidosryhmäteoriaa, 
vallan käsitettä ja erilaisia persoonallisuustypo-
logioita (Pihlanto 1980, 1986, 1987 ja 1989b). Jos 
tuolloin laskentatoimessa ja yleensäkin liiketa-
loustieteessä määriteltiin taloudellinen toimija, 
tämä oli lähinnä yksiulotteinen voitontavoitteli-
ja homo economicus, kuten kansantaloustie-
teessäkin. Pihlanto kuitenkin tähdensi, että ih-
minen ei pysty todellisuudessa olemaan halutes-
saankaan täysin järkiperäinen, vaan tunteilla, 
intuitiolla ja uskomuksilla on aina oma vaiku-
tuksensa päätöksiin. Hän nojautui päätöksente-
kijää koskevassa mallissaan filosofi ja psykologi 
Lauri Rauhalan (1990) kehittämään holistiseen 
ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisellä on 
kolme toisiinsa kietoutuvaa olemuspuolta: ke-
hollisuus, tajunnallisuus ja tilannesidonnaisuus. 
Pihlanto käytti lähestymistavastaan sen ihmis-
korostuneisuuden vuoksi nimitystä humanisti-
nen laskentatoimi (Pihlanto 1994). Hän sovelsi 
holistista ihmiskäsitystä paitsi laskentatoimessa 
myös johtamisessa ja tietojärjestelmätieteessä 
(Pihlanto 1989a, Carr ja Pihlanto 1998). Hän 
suositteli sitä käytettäväksi myös muilla tieteen-
aloilla, joilla tutkitaan ihmisen käyttäytymistä. 
Hänen mukaansa tutkimustuloksista saadaan 
entistä realistisempia ja samalla hyödyllisempiä, 
jos tällaisessa tutkimuksessa nojaudutaan to-
denmukaisuuteen, ihmisen olemuksen kaikki 
puolet huomioon ottavaan näkemykseen toimi-
jasta.

Tutkimusprofessori Mannermaa tutki 
1980−1990-luvuilla yritysten pitkäkestoisia yh-
teistyösuhteita, joiden avulla oli jo pitkään ta-
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voiteltu kilpailukyvyn kehittämistä. Alkuvai-
heessa kvantitatiivisen metodiikan dominoiva 
rooli tieteellisessä tutkimuksessa asetti rajaavat 
ehdot Helsingin kauppakorkeakoulussa myös 
markkinoinnin väitöskirjatutkimuksille. Man-
nermaan lähtökohta oli kuitenkin ilmiölähtöi-
nen, ei metodilähtöinen. Kun tiedemaailman 
silloiset ehdot ja Mannermaan käytännön työs-
sään empiriantasolla tunnistama ilmiö eivät 
kohdanneet, hän luopui väliaikaisesti tutki-
mushankkeestaan. 1980-luvulla metodinen 
pakkopaita alkoi vähitellen purkautua. Man-
nermaan väitöstutkimuksessa (1989, ks. myös 
2004) kohdeilmiöstä paljastuikin oleellisia 
piirteitä, jotka olisivat jääneet aikaisempien 
rajoitteiden vuoksi havaintokentän ulkopuolel-
le. Mannermaan tutkimusprosessi oli sukua 
Thalerin havainnolle, jonka mukaan tutkimus-
prosessin alkuvaiheessa tehdään virheellisiä 
jakoja oleellisiin ja epäoleellisiin tekijöihin 
harhaisen todellisuusnäkemyksen seurauksena. 

Suomalaisten tutkijoiden kiinnostus ja kri-
tiikki homo economicus -ajattelua ja yleisem-
minkin valtavirran kansantaloustiedettä koh-
taan oli 1960−1990-luvuilla varsin laajaa, jos-
kaan ei aina julkista. Erityisesti liiketaloustie-
teilijöiden kiinnostus kumpusi käytännön 
pohjalta. Liiketaloustieteellisen ajattelun suh-
detta markkinoihin voitaisiinkin kuvata hyvin 
läheiseksi. Yritystasolla “veitsi kurkulla” -ta-
pahtumia sattuu melko usein ja markkinata-
pahtumat ovat useimmiten jokapäiväisiä. Näin 
ollen tilaisuuksia uuden oivaltamiseen ja oppi-
miseen käytännön työssä on runsaasti. Vastaa-
vanlaisia tilaisuuksia ei ole samassa määrin 
ainakaan kaikkien kansantaloustieteilijöiden 
työelämässä.

Thalerin Nobel-banketissa pitämän puheen 
seuraavat sanat ovat hyvin lähellä ainakin mai-
nittujen vuosikymmenten suomalaisten liike-

taloustieteilijöiden pohdintoja (Thaler 2017):  
“Customers are human and so are employees. 
Indeed, even CEOs are usually human. How 
could economists have missed this?” Thalerin 
ajattelun linjoilla liikkuneista pohdinnoistaan 
huolimatta suomalaistutkijoiden motivaatio, 
rohkeus ja/tai osaaminen ei useinkaan näyttä-
nyt riittävän kansainvälisiin avauksiin. Myö-
hemmin on kuitenkin edistytty myös kansain-
välisesti, vaikkakin edistys on syntynyt turhan 
karvaiden oppimiskokemusten ja aiheettomien 
tiedekilpailuissa myöhästymisten kautta. Ai-
empien julkaisujensa pohjalta ja niiden jatkok-
si esimerkiksi Pihlanto (2003a, 2005a, 2005b, 
2005c ja 2009) ja Lehtinen (1996, 1997, 1998, 
2009, 2011, 2013, 2016, Lehtinen, Hankimaa ja 
Mittilä 1994 sekä Lehtinen ja Jääskeläinen 
2000) ovat osallistuneet melkoisen vilkkaasti 
kansainväliseen keskusteluun.

Liiketaloustieteilijöiden tuoreimmista suori-
tuksista mainitsen tässä vain rahoituksen pro-
fessori Matti Keloharjun ja hänen tutkijatoverei-
densa kansainvälisesti merkittävät saavutukset 
sijoituskäyttäytymisen tutkimuksessa. Heidän 
tutkimuksensa ovat kontributiivisia siinäkin 
mielessä, että he ovat päässeet yhdistämään suo-
malaisen osakkeenomistajarekisteri Euroclearin 
tiedot muihin rekisteritietoihin. Tällä tapaa suo-
malainen data on antanut aitoa kilpailuetua 
tutkimuksessa. Tämä on avannut mahdollisuuk-
sia löytää sijoituskäyttäytymisen sellaisia piirtei-
tä, joita ei ole aiemmin lainkaan tutkittu (Grin-
blatt ja Keloharju 2000, 2001a, 2001b, 2004 ja 
2009, Grinblatt ym. 2012, Keloharju ym. 2012b). 
Tutkimusryhmän viimeaikaiset tutkimukset 
(Grinblatt ym. 2011, Grinnblatt M. ym. 2016) 
ovat keskittyneet analysoimaan älykkyyden 
merkitystä sijoittamisessa. Älykkäät henkilöt 
sijoittavat taustatekijät huomioon ottaen vähem-
män älykkäitä henkilöitä todennäköisemmin 
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osakkeisiin ja välttyvät todennäköisemmin tyy-
pillisiltä sijoitusvirheiltä.

Varsinaisella jälkiviisastelulla on merkitys-
tä vain, jos se auttaa kehittämään suhdettamme 
tulevaisuuteen, tässä tapauksessa niin kansan-
taloustieteen kuin liiketaloustieteidenkin ke-
hittämiseen. Siltä osin voidaan todeta, että 
edes kaikkia edellä viitattuja kritiikkejä, tulok-
sia ja niiden yhteydessä paljastuneita kontri-
buutiomahdollisuuksia ei ole vieläkään hyö-
dynnetty. Mielestäni voidaan perustellusti 
olettaa, että Thalerin tapaan olisi ollut – ja 
olisi vastaisuudessakin – syytä heittäytyä roh-
keammin monitieteisiin, mielellään kansainvä-
lisiin tutkimusasetelmiin ja projekteihin, joissa 
ohjenuorana olisi kuvata ja selittää todellisuut-
ta mahdollisimman todenmukaisesti lähtien 
itse ilmiöstä ja betonoimatta teoriaa ja metodia 
etukäteen.

3. Kohti monitieteistä tulevaisuutta

Monitieteisen ajattelun tunnistaminen, tunnus-
taminen ja osaava käyttö taitaisivat olla niin 
kansantaloustieteen kuin liiketaloustieteiden-
kin kehittämisen ja kehittymisen keskeisiä 
avainalueita. Mielestäni ne ovat aivan merkit-
tävimpiin kuuluvia kehittämisen alueita. Toki 
hyvään alkuun on monitieteisessä yhteistyössä 
päästykin jo useiden taloustieteiden ja niiden 
alalajien osalta.

Aivotutkija Riitta Harin ja hänen tutkijato-
vereidensa Ihmisen mieli -raportissa todetaan, 
ettei heidän tutkimansa ilmiö eli ihmisen mie-
li ole vain yhden tieteenalan hallittavissa vaan 
on yhdistettävä lukuisia tieteenaloja (Hari ym. 
2015). Hari toteaa myös, että ihmismielen tut-
kimus ei toki ole ainoa niin monimutkainen 
ongelmavyyhti, ettei sitä yksi ammattikunta 

pysty avutta ratkaisemaan. Muiksi esimerkeik-
si sopivat ilmastonmuutos tai globaalin talou-
den ongelmat. Rajoja ylittävä hybridiasiantun-
temus onkin nykymaailmassa entistä tärkeäm-
pää. Näihin kannanottoihin liittyy vahvasti jo 
aikaisemmin esiin nostamani Thalerin (2017, 
1) toteamus: “I discovered the precence of hu-
man life in a place where economists thought it 
did not exist: the economy.”

Professori Anu Kantola (2016) on esittänyt 
tieteenkehityksestä seuraavaa: “Jotta tiede py-
syisi yllätysten ja muutosten perässä, tieteen on 
oltava vapaata ja kevyesti liikkuvaa … Useim-
pien tieteenalojen historia on kapeutumisen his-
toriaa: normaali tiede on lokeroitunut kapeutu-
viksi tutkimusalueiksi. Tarvitaan postnormaalia 
tiedettä, joka rikkoo näitä lokeroita ja siiloja ja 
yhdistää asioita tuoreesti ja uudella tavalla.” Ta-
loustieteilijä Kate Raworth (2018) esitti talous-
tieteen tavoitteeksi luoda taloustieteellinen 
ajatusmaailma, joka ei ole koskaan valmis vaan 
jatkuvasti kehittyvä. Jos hän tarkoitti kansan-
taloustiedettä, korvaisin mielelläni ilmaisun 
“taloustieteen ajatusmaailma” ilmaisulla “ta-
loustieteiden ajatusmaailma”.

On tieteenaloja ja -sektoreita, joissa tutki-
muskohteena oleva ilmiö ei ole koskaan ollut-
kaan yhden tieteenalan hallittavissa sekä sel-
laisia aloja, joissa ilmiön luonne on ajan ku-
luessa muuttunut siinä määrin, että vakiintu-
neet teoriat ja muut tiedeinstrumentit ovat 
menettäneet toimivuuttaan. Kansantaloustie-
teessä ja liiketaloustieteissä on osia, joihin nä-
mä väitteet sopivat, joskus jopa molemmat yhtä 
aikaa.

Monitieteisyydestä on kirjoitettu paljon. 
Joissakin omissa teksteissäni olen esittänyt var-
sin konkreettisia ehdotuksia monitieteisyyden 
lisäämiseksi yliopistollisessa tutkimuksessa, 
koulutuksessa ja vaikuttamisessa (Lehtinen 
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2016, Lehtinen ja Wallenius 2016). Ne soveltu-
vat mielestäni hyvin myös taloustieteiden ke-
hittämiseen monitieteisen tutkimuksen avulla.

Käyttäytymistaloustieteen synty, sen nykyi-
nen ja odotettavissa oleva menestys sekä kan-
santaloustieteen mutta myös liiketaloustietei-
den ja käyttäytymistieteiden luonnollinen kas-
vupotentiaali johtavat mielestäni monitietei-
syyden vääjäämättömään kasvukehitykseen 
kaikissa taloustieteissä. Näiden tieteiden uu-
sien osien ja reuna-alueiden synty ja kasvu li-
sännee myös monitieteisten näkökulmien mer-
kitystä taloustieteissä.

Liiketaloustieteilijänä en malta olla korosta-
matta sitä, että kansantaloustieteen ja liiketa-
loustieteiden tutkimus-, opetus- ja vaikuttavuus-
yhteistyön olisi mielestäni mahdollista olla kes-
keinen osa taloustieteiden kannalta kaikkein 
luonnollisinta, win-win -pohjalle rakentuvaa 
yhteistyö- ja samalla monitieteisyystoimintaa. 
Koska tämän monitieteisen yhteistyön osapuolet 
tarvitsevat merkittävästi käyttäytymistieteitä, 
mielestäni tämän monitieteisen yhteistyön lisä-
osapuolikin olisi usein selviö. 

Monitieteinen kiistely homo economicuksen 
asemasta näyttää jatkuvan. Siihen osallistuvat 
eri alojen taloustieteilijöiden lisäksi varsinkin 
psykologit, neurotieteilijät, sosiaalipsykologit, 
sosiologit, antropologit ja ITC-tutkijatkin. Mäen 
ja Sappisen (2011, 321) mukaan “sopua tuskin 
löydetään niin kauan kuin taloustiede ja ihmi-
nen yhteiskunnassa toisiaan muokaten kehitty-
vät”. Mielestäni on hämmentävää ja erityisesti 
kansantaloustieteen kannalta varsin ongelmal-
lista, jos monessa suhteessa kyseenalaistettu 
econ-malli vaikuttaisi tutkimuksessa hyvin kau-
as tulevaisuuteen. Tämä on todella merkittävä 
pelkoskenaario.

Jos tarkastellaan käyttäytymistieteiden 
mahdollisia kontribuutioalueita hieman yksi-

tyiskohtaisemmin, käyttäytymistieteistä voitai-
siin tulevaisuudessa hyödyntää muitakin aluei-
ta kuin kognitiivista psykologiaa ja neuropsy-
kologiaa, sosiaalipsykologisia päätösmalleja ja 
kokeellista tutkimusta, joita on jo hyödynnetty 
menestyksekkäästi kansantaloustieteen ja eri 
liiketaloustieteiden kehittelyssä. Esimerkiksi 
arvoihin, asenteisiin, tarpeisiin, emootioihin, 
normeihin, ryhmäkäyttäytymiseen ja komple-
mentaariseen artikulaatioon perustuvalla tut-
kimuksella olisi runsaasti uudentyyppisiä 
kontribuutiomahdollisuuksia kaikissa talous-
tieteissä. Tekoälyyn (etenkin algoritmeihin ja 
koneoppimiseen) pohjautuvat mallit voisivat 
parantaa taloudellisten ennusteiden laatua.

Thalerin työ ja varsinkaan käyttäytymista-
loustieteen kokonaishanke ihmisen tuomisessa 
taloustieteiden ytimeen ei ole suinkaan päätty-
nyt. Se järisyttää todennäköisesti taloustietei-
den perusteita myös tulevaisuudessa, jos tar-
koitus on todella nähdä taloudellinen maailma 
sellaisena kuin se on. Mielestäni taloustietei-
den tutkimuskohteeksi on hyväksyttävä talou-
dellinen todellisuus. Vasta tämä mahdollistaa 
Thalerin asettaman haasteen toteutumisen.

Minkälainen on käyttäytymistaloustieteen 
tuleva rooli monitieteisessä yhteistyössä? Pit-
kän tähtäimen ennusteeni on, että käyttäyty-
mistaloustiede ei jää miksikään erillisalueeksi 
kansantaloustieteessä tai liiketaloustieteissä-
kään. Mutta käyttäytymistieteelliset kontri-
buutiot tulevat jatkuvasti yleistymään kaikkien 
taloustieteiden useimmilla alueilla. Ne muo-
toutuvat vähitellen taloustieteiden elimellisik-
si osiksi. Tähän viittasi kaiketi Pareton enna-
kointi jo vuonna 1906: “Poliittisen taloustieteen 
ja ylipäätään jokaisen sosiaalitieteen perusta on 
selvästi psykologia. Jonakin päivänä ehkä osaam-
me johtaa sosiaalitieteiden lait psykologian pe-
rusteista.” □
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