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Mitä ajatella talousteoriasta?

Hannu Vartiainen

Arvioin tässä esseessä miksi taloustieteen teoreettinen metodi on kehittynyt sellaiseksi kuin se on. Katsantokan-
tani on jossain määrin henkilökohtainen: lähestyn kysymystä teoreetikon näkökulmasta. Yritän selventää (myös 
itselleni) talousteoreettisten mallinnusvalintojen perusteita ja peilata niitä hieman tieteenfilosofiseen keskuste-
luun. Koska kiihkein taloustieteeseen kohdistunut kritiikki koskee juuri teorioiden suhdetta tosimaailmaan, 
rajaukseni ei toivoakseni riistä artikkelilta kaikkea kiinnostavuutta. 

Taloustieteen menetelmiin kohdistuu varsin 
kärkevää kritiikkiä. Tämä johtuu epäilemättä 
siitä, että ekonomisteista on tullut keskeinen 
yhteiskunnallisia ilmiöitä selittävä ja poliittisia 
suosituksia antava professio. Menetelmillä, 
joista suositukset kumpuavat, on entistä enem-
män väliä. Taloustieteen menetelmävalinnat 
ovat myös varsin poikkeuksellisia yhteiskunta-
tieteiden joukossa, mikä jo lähtökohtaisesti 
lietsoo epäluuloisuutta. Vieraannusta lisää ta-
loustieteen formaali esitystapa ja matematisoi-
tuminen, mikä koetaan eräissä argumenteissa 
itsetarkoituksellisena ja poissulkevana. Mutta 

ennen kaikkea taloustiedettä kritisoidaan to-
tuudenvastaisuudesta. 

Taloustieteilijöiden tyypillinen reaktio kri-
tiikkiin on, että mallit ”toimivat” tai että ta-
loustieteen tuloksia julkaistaan arvostetuissa 
tieteellisissä julkaisusarjoissa, mikä osoittaa 
niiden pätevyyden. Jälkimmäinen vastaus ei 
yleensä innosta kriitikoita ja ensimmäinenkin 
on jossain määrin epätyydyttävä finanssikriisin 
kaltaisten ennuste-epäonnistumisten jälkeen. 
Ei mielestäni ole yllättävää, että kriitikot toisi-
naan tulkitsevat talousteorian epätieteeksi, 
jonka tavoitteet ovat epäilyttäviä.
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1. Taloustieteen tavoitteet, kieli ja 
mallinnus

Postuloin seuraavan: taloustieteen tehtävä on 
ymmärtää yhteiskunnan toimintaa ja sanoa siitä 
järkeviä. Keskustelemme tuonnempana, mitä 
tämä tarkoittaa mutta jo nyt voimme vastata 
kysymykseen, pitäisikö taloustieteellisten mal-
lien kuvata yhteiskunnallista todellisuutta sel-
laisena kuin se on? Ei, sillä realismi ja järkevien 
sanominen ovat ristiriitaisia tieteellisiä tavoit-
teita. Kuvata ihmistä, hänen käyttäytymistään 
ja yhteisöjen toimintaa on eri asia kuin sanoa 
niistä järkeviä.

Taloustieteen keskeinen kommunikaatiovä-
line on malli, missä suhteessa taloustiede eroaa 
visuaalisesti muista yhteiskuntatieteistä. Mal-
leihin perustuva argumentaatio herättää ta-
loustieteeseen penseästi suhtautuvissa kritiik-
kiä, sillä mallinnuksen ja realismin välillä näh-
dään ristiriita. Mallit ovat heidän mukaansa 
”suljettuja”, eivätkä siksi voi ottaa todellisuu-
den rikkautta huomioon. 

Väite on toki totta, mutta silti se hämmen-
tää minua. Olisiko mallinnukselle olemassa 
vaihtoehtoja? On mahdotonta kuvitella, millai-
nen olisi realistinen mutta ei-malliin perustuva 
tapa kuvata mitään. Oma ajattelummekin pe-
rustuu mallintamiseen. Aistimme siivilöivät 
osan niiden ulottuvilla olevasta informaatiosta 
ottaen huomioon vain sen relevantit piirteet. 
Aistimme ”mallintavat” todellisuutta. Tarkas-
telemme asioita ja teemme valintoja mielemme 
mallintamien kausaalisuussuhteiden perusteel-
la. Miten voisimme koskaan kuvata mitään 
”realistisesti” ilman mallia, jos käsityksemme 
todellisuudesta on malli? 

Oleellista ei siis nähdäkseni ole se, että mal-
linnamme tutkimuskohdettamme, vaan miten 
sen teemme. Postuloimani tavoitteen kannalta 

tämä tulee suhteuttaa tavoitteeseemme sanoa 
järkeviä taloudesta. Se määrää mallinnusvalin-
tojamme. Järkevien sanominen on esimerkiksi 
eri asia kuin ennustaminen (vaikka ennustami-
sessa onnistuminen onkin hyve) tai oletusten 
realismi. Sen sijaan sanotun järkevyyttä arvioi-
daan sen perusteella, mitä tapahtuu oletusten 
ja ennusteiden välissä. Miten hyödyllinen malli 
on ajattelun apuvälineenä; paljastaako se talou-
dellisia riippuvuussuhteita? Onko malli joh-
donmukainen ja opettavainen? Voiko mallin 
avulla tutkia vaihtoehtoisia todellisuuksia, teh-
dä politiikkaeksperimenttejä? Organisoiko 
malli dataa ymmärrettävällä tavalla? Mallin 
tehtävä on toimia tämän kaltaisen ymmärryk-
sen kerryttämisen instrumenttina.  

Mallinnuksen ytimessä on Occamin parta-
veitsi -periaate, jonka mukaan teorian tulee 
olla mahdollisimman yksinkertainen. Tämä ei 
juonnu siitä naiivista ajatuksesta, että maailma 
olisi yksinkertainen paikka, vaan siitä tosiasi-
asta, että me tutkijat olemme yksinkertaisia. 
Ajattelu on vaikeaa. Emme ymmärrä kuin ra-
jallisista elementeistä rakennettuja malleja. 
Data sellaisenaan ei kerro meille mitään. Jotta 
malli voisi näyttää taloudellisten muuttujien 
välisiä riippuvuussuhteita tai ilmiön taustalla 
olevan logiikan, sen on oltava yksinkertainen. 

Kenties vielä vaikeampaa kuin ajattelu on 
kommunikaatio. Virhetulkinnat ovat väistä-
mättömiä maailmassa, jossa osapuolet kommu-
nikoivat omien malliensa kautta. Uskoakseni 
iso osa siitäkin viestinnästä, jonka osapuolet 
kokevat onnistuneeksi, ymmärretään väärin. 
Hyvä ja kenties ainoa ratkaisu kommunikaatio-
ongelmaan on yksinkertaistaa viestejä tasolle, 
jossa väärinymmärrys on mahdotonta. Tämä 
on toinen tärkeä syy sille, miksi taloustiede 
suosii niukoista oletuksista koostuvia malleja. 
Yksinkertaisuus minimoi epäselvät tulkinnat 
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ja mahdollistaa tiedon kerroksittaisen kasvun. 
Tämä ei ole vähäpätöinen saavutus yhteiskun-
tatieteissä.

Keskeinen selkeyttä ja yksinkertaisuutta 
edistävä taloustieteen piirre on formalismi. 
Toisinaan tämä tulkitaan virheellisesti talous-
tieteen ”matematisoitumiseksi”. Vaikka mate-
matiikka onkin verraton työkalu kiinnostuk-
semme kohteena olevien ilmiöiden analyysissä, 
taloustiede ei ole sovellettua matematiikkaa. 
Perusongelmamme ei ole luonteeltaan mate-
maattinen eikä matematiikan tutkimus sitä voi 
ratkaista. Mutta matematiikan ei myöskään 
tule rajoittaa ajatteluamme. Sen rooli analyy-
sissämme on tehdä sotkuisesta yhteiskunnalli-
sesta todellisuudesta läpinäkyvää. Toisinaan 
ihmisten vuorovaikutuksen hähmäisyys on 
niin suurta, että tarvitsemme sen analyysiin 
edistyneempiä matemaattisia työkaluja. 

2. Taloustiede naturalistisesta 
katsannosta 

Lehtisen ja Kuorikosken Kansantaloudellisen 
aikakauskirjan tässä numerossa esittämä ansio-
kas katsaus taloustieteen metodologiaan luo 
hyödyllisen viitekehyksen tälle esseelleni. He 
esittävät, että taloustieteen (ja muiden erikois-
tieteiden) menetelmiä tulisi tarkastella natura-
listisesta katsannosta. Tämän periaatteen mu-
kaan tiedettä ei voi eikä ole syytä arvioida ylei-
sistä maksiimeista käsin. Sen sijaan tarkastelu 
on sidottava kunkin tieteenalan erityispiirtei-
siin. On selvitettävä, miksi alan tutkimusta har-
joitetaan kuten sitä harjoitetaan. 

Tämä edellyttää tieteellisten mekanismien 
palauttamista tutkijoiden mielentiloihin ja op-
pimisprosesseihin, jotka ainakin jossain mää-
rin kertovat tiedon kumuloitumisen periaat-

teista. Erillistieteen tapauksessa tämä vaatii 
sen ymmärtämistä, mitkä ovat tutkijan mene-
telmien valinnan perusteet, millaisia johtopää-
töksiä hän voi johtaa laatimistaan teorioista, ja 
mitä hän oppii muiden teorioista. Samalla on 
syytä haarukoida, mitkä ovat valittujen mene-
telmien asettamat rajoitteet tieteelliselle ym-
märrykselle. Erityisesti on oltava avoin siitä, 
mitä valituilla menetelmillä ei voida selvittää.  

On helppoa nähdä naturalistisen tieteenfi-
losofian yhteys McCloskeyn tunnettuihin nä-
kemyksiin taloustieteen metodeista (McClos-
key 1986). Hänen mukaansa taloustieteen ole-
muksen, rajoitteet ja oikeutuksen ymmärtävät 
parhaiten taloustieteilijät itse. Ajatus on hie-
man arrogantti, mutta siinä on selvästi myös 
perää. Taloustieteen (kuten muidenkin erityis-
tieteiden) menetelmät ovat kehittyneet niin 
sofistikoituneiksi, että vaatii melkoisia ponnis-
teluja arvioida niitä sekä informoidusti että 
valistuneesti. Samalla se edellyttää taloustietei-
lijöiltä melkoista vastuuta olla sortumatta si-
säänlämpiävään omahyväisyyteen. Alaa pitää 
tarkastella kriittisesti ulkopuolisen silmin ja 
perustella menetelmävalinnat ymmärrettävästi. 
Tätä yritän edistää seuraavilla sivuilla.

3. Metodologinen individualismi ja 
vapaa tahto

Paljon väärinkäsityksiä synnyttävä mutta perim-
mäinen kysymys on, mitä talousteoria haluaa 
sanoa. Taloustieteeseen kriittisesti suhtautuvat 
ajattelevat sen olevan huono kuvaus todellisuu-
desta. Jossain mielessä väite on totta. Mallimme 
ja oletuksemme ovat yksinkertaistuksia, karika-
tyyrejä todellisuudesta. Ne eivät ole koskaan 
täysin tosia ja toisinaan aina epätosia. 



158

KAK 2/2021

Esimerkiksi sellaiset keskeiset mallinnus-
elementit kuten taloudenpitäjien rationaali-
suus, tasapaino ja konsistentit uskomukset ei-
vät toteudu tosimaailmassa siten kuin talous-
tieteilijät ne määrittelevät. Kysymys ei ole pel-
kästään asioiden yksinkertaistamisesta jota 
kaikki teoretisointi tekee, vaan siitä, että pai-
notamme arkijärjelle mahdottomia oletuksia. 
On oikeutettua kysyä miksi.

Mielestäni keskeinen taloustieteen mene-
telmiä rajaava piirre on, että taloustiede on 
ihmistiede. Tällä tarkoitan sitä, että tarkaste-
lemme yhteiskuntaa taloudellisen toimijan – 
ihmisen – näkökulmasta. Geeni tai yhteiskun-
taluokka eivät toimijoina ole relevantteja. Sen 
sijaan viattomalta tuntuva mutta erittäin sub-
stantiaalinen lähtökohtamme on, että ihminen 
tekee valintoja. Paremman käsitteen puutteessa 
voimme sanoa, että taloudellisella toimijalla on 
vapaa tahto, tai että hän käyttäytyy ikään kuin 
omaisi sellaisen. 

Samalla tavoin taloustiede tarkastelee yh-
teiskuntaa ikään kuin se muodostuisi ihmisen 
vapaiden (mutta ulkoisten tekijöiden rajoitta-
mien) valintojen kautta. Ajattelemme myös 
kääntäen, että kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt 
ovat palautettavissa yksilöön ja niitä voidaan 
tutkia yksilöiden valintojen kautta. Tämä me-
todologiseksi individualismiksi kutsuttu periaa-
te pitkälti määrittää taloustieteen. Voidaan 
jopa sanoa, että talousteorian keskeinen tehtä-
vä on ollut selvittää, mikä on johdonmukainen 
ja käyttökelpoinen tapa soveltaa metodologisen 
individualismin periaatetta yhteiskunnallisiin 
tutkimusongelmiin.      

Kiinnostavasti naturalismi ja metodologi-
nen individualismi ovat jossain määrin jännit-
teisiä katsantokantoja. Vapaa tahto ei ole ihmi-
sen hermosoluista ilmiselvällä tavalla kumpu-
ava ilmiö eikä sen siksi pitäisi olla naturalisti-

sesti suuntautuneen erityistieteen konsepti. 
Voisimmeko lähestyä kysymyksiämme joista-
kin toisista lähtökohdista? Mikäli hylkäisimme 
vapaan tahdon hypoteesin, ainoaksi vaihtoeh-
doksi jäisi tarkastella yhteiskuntaa neurobiolo-
gisten prosessien tai evoluution kautta. Näin 
luonnontieteilijä tekisi.    

Yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkitsemi-
nen tällä tavoin on kuitenkin hankalaa ja 
epäinfomatiivista. Biologia ei esimerkiksi auta 
vastaamaan kysymykseen, miten yhteiskunnan 
instituutiot tulisi organisoida. Jotta voisimme 
siirtyä tarkastelemasta tutkimuskohdettamme 
sellaisten käsitteiden kautta kuin hyöty, kan-
nustimet, uskomukset tai riski, olisi tarpeellis-
ta löytää niille neurobiologiset vastineet, mihin 
kysymykseen ei ole lähiaikoina odotettavissa 
vastausta, tai kehittää toinen tapa ajatella gee-
nien, yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutus-
suhdetta. Silloin analyysimme menettäisi val-
tavan paljon relevanttia informaatiota, eikä 
minusta ole lainkaan selvää, että uusi malli 
johtaisi parempaan ymmärrykseen. 

Mutta voidaanko metodologinen individua-
lismi yhdistää naturalistiseen tieteelliseen maa-
ilmankuvaan? Nähdäkseni kyllä, ottamalla 
empiiriseksi tosiasiaksi, että yksilöt mieltävät 
tekevänsä päätöksiä. Silloin ihminen, hänen 
uskomuksensa ja valintansa ovat kiintoisa ja 
luonnosta kumpuava tutkimuskohde. Todelli-
sesta tai vähintäänkin kuvitellusta samankal-
taisuudesta johtuen omaamme valmiin käsite-
järjestelmän, jota kautta tutkimuskohdettam-
me koskevat havainnot saavat sisällön. Ymmär-
rämmehän me tutkijoina ja ihmisinä omakoh-
taisesti mitä päätöksenteko tarkoittaa.

Tämä on nähdäkseni syy sille, miksi talous-
tieteilijät ovat vaistomaisesti omaksuneet meto-
dologisen individualismin lähestymistavakseen. 
Samalla introspektiivisesti tutut konseptit ku-
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ten kannustimet ja uskomukset ovat luonnolli-
nen tapa jäsentää yksilön valintoja. Ne tekevät 
tutkimuskohteestamme ymmärrettävän. 

Keskeinen taloustietelijöiden haaste on ra-
kentaa yksilön käyttäytymistä kuvaavista ele-
menteistä kieli, joka mahdollistaa yhteiskuntaa 
ja instituutioita koskevan analyysin. Haluam-
me tunnistaa selvästi, mitkä ovat todellisuutta 
koskevia olettamuksemme ja mitkä niistä ovat 
metodisia, kommunikaatiota tukevia ja sitä sel-
keyttäviä. Jälkimmäisten, jotka ovat käsillä 
olevan esseen kannalta kiinnostavampia, tar-
koitus on mahdollistaa ymmärryksen kerrok-
sittainen eteneminen. Tällaisia ovat esimerkik-
si oletukset uskomusten konsistenttisuudesta, 
rationaalisuudesta ja tasapainosta. Niitä ei 
pohjimmiltaan ole tarkoitettu empiirisesti pi-
täviksi tai edes koeteltaviksi vaan pikemmin-
kin konseptuaalisiksi (termi on Gilboan ja 
Schmeidlerin, 2001). Ne operationalisoivat 
metodologisen individualismin periaatteen.

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin ratio-
naalisuusolettaman ja tasapainon olemusta 
tästä näkökulmasta, mitä ne tarkoittavat ja 
miksi ne ovat luonnollisia lähtökohtia mallin-
nukselle.

3.1. Rationaalisuus

Metodologiseen individualismiin kytkeytyy 
reduktionistinen ajatus siitä, että yhteiskunta 
on palautettavissa yksilöihin. Mutta taloustiede 
ei pysähdy tähän. Myös yksilöiden valintakäyt-
täytyminen pelkistetään aksioomiin, joiden 
usein katsotaan pukevan sanoiksi, mitä tarkoi-
tamme ”rationaalisuudella”. Tärkeitä esimerk-
kejä päätösteoreettisista aksiomatisoinneista 
ovat von Neumannin ja Morgensterninin 
(1944) objektiivisen odotetun hyödyn teoree-

ma ja Savagen (1954) subjektiivisen odotetun 
hyödyn teoreema.1

Aksioomia on kahdenlaisia. Yhdet määrit-
televät teknisiä säännöllisyysominaisuuksia, 
jotka takaavat, että ratkaisu käyttäytyy hyvin. 
Tämä on välttämätöntä, sillä päätösavaruudet 
ovat yleensä suuria. Kiinnostavampia ovat kui-
tenkin erilaiset konsistenttisuus-, monotoni-
suus-, riippumattomuus- tai separoituvuusak-
sioomat. Ne kertovat olennaisesti mitä päätök-
senteolla tarkoitetaan. Esimerkiksi preferens-
sien transitiivisuus edellyttää, että päätöksen-
tekijä ei ajaudu päättämättömyyden sykliin; 
riippumattomuusaksiooma puolestaan, että 
hänen arvioonsa kahden arvan paremmuudes-
ta ei vaikuta symmetriset muutokset niiden 
todennäköisyysrakenteissa. 

Mitä hyötyä aksiomatisoinneista on, ja mik-
si taloustiede on omaksunut ne lähtökohdik-
seen? Usein aksioomia perustellaan sillä, että 
ne palauttavat päätösperiaatteen kuten odote-
tun hyödyn maksimoinnin testattaviin osahy-
poteeseihin. Optimistisesti ajatellen voisimme 
empiirisesti arvioida, mitkä aksioomat luon-
nehtivat yksilöiden käyttäytymistä ja johtaa 
niistä yleisempiä päätössääntöjä.

Tämä ei mielestäni ole oikea tapa ajatella 
aksioomia. Kuten Lehtinen ja Kuorikoskikin 
esittävät, ei ole poikkeuksettomia ihmisten 
käyttäytymistä kuvaavia lakeja. Laboratorioko-
keissa ihmisten valinnat rikkovat usein transi-
tiivisuutta, mistä tahansa riippumattomuusak-
sioomasta puhumattakaan. Ei ole aksioomajär-
jestelmää, joka kuvaisi tyhjentävästi ihmisten 
todellista päätöksentekoa. 

Mutta mahdollisimman suuri realistisuus ei 
olekaan aksioomien tavoite. Sen sijaan niiden 

1 Ks. mikä tahansa edistynyt mikrotaloustieteen oppikirja. 
Gilboa (2009) on hyvä yleisempi johdatus päätösteoriaan.
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tehtävä on antaa empiirinen sisältö mielemme 
omaksumille käsitteille kuten valinta, hyöty, 
uskomus tai riski. Samalla ne auttavat ymmär-
tämään konkreettisesti, empiirisin termein, 
mitä tarkoitamme, kun sanomme ihmisen 
(vaikkapa) maksivoivan odotettua hyötyään. 
Rationaalisuuden mielikuva syntyy aksiooman 
lukijan kokemuksesta ”olisipa hassua käyttäy-
tyä muulla tavoin”.  

Ikävä kyllä riittävällä mielikuvituksella va-
rustettu lukija kyllä keksii olosuhteita, joissa 
poikkeama mistä tahansa aksioomasta on pe-
rusteltu.2 Aksioomat onkin syytä tulkita yksin-
kertaisiksi päätöstendensseiksi, eräänlaisiksi 
heuristiikoiksi. Niiden tehtävä on kuvata tut-
kijan kannalta luonnollista käyttäytymistä ei-
vätkä ne ole sen rationaalisempia kuin tutkija 
itse arkipäiväisessä ajattelussaan. Tässä mieles-
sä on hieman harhaanjohtavaa kutsua aksi-
oomia rationaalisuuden kuvauksiksi.  

Vaikka aksioomat yleensä kuvaavat yksin-
kertaisia ja luonnolliselta tuntuvia käyttäyty-
misperiaatteita, näin ei periaatteessa tarvitsisi 
olla. Esimerkiksi sille tavanomaiselle lähtökoh-
dalle, että päätössääntö on riippumaton kon-
tekstista tai ajanhetkestä ei voi johtaa rationaa-
lisuudesta kumpuavaa motivaatiota. Aksioomi-
en avulla voidaankin karakterisoida myös mut-
kikkaita, kontekstisidonnaisia päätössääntöjä. 

Tässä mielessä rationaalisuusolettama on 
nimenomaan metodologinen ja päätöksentekoa 
heijastavat aksioomat selkeyteen ja lukijan kan-
nalta ”ymmärrykseen” tähtääviä. Aksioomajär-
jestelmän tehtävä on paaluttaa selkeä ja kaik-
kien kiistattomasti ymmärtämä perusta analyy-
sillemme. Tässä mielessä aksiomatisointi pal-
velee ennen kaikkea metatieteellisiä tarkoitus-

2 Esim. Kreps (1979), Caplin ja Leahy (2001), Bernheim ja 
Rangel (2004), Gul ja Pesendorfer (2001).  

periä (ks. Gilboa ym. 2019). Ne eivät heijastele 
niinkään mallinnettavaa todellisuutta, vaan 
sitä, mitä niitä soveltava tutkija ajattelee siitä. 
Mutta samalla aksioomien kautta mallintami-
nen tukee laajempia tieteellistä pyrkimyksiä 
tukemalla kommunikaatiota. Formaalin esitys-
tavan takia aksioomia koskevat väärinkäsityk-
set eivät ole mahdollisia ja voimme olla yhtä 
mieltä siitä, mitä tarkoitamme ja mistä keskus-
telemme. 

Todettakoon, että taloustieteessä aksioma-
tisoinnin perinne ei koske ainoastaan päätös-
teoriaa. Myös neuvotteluteorian ja sosiaalisen 
valinnan teorian tulokset johdetaan usein ak-
sioomista. Niissä aksioomat esitetään yleensä 
ominaisuuksina, joita luonnolliset kollektiivi-
sen toiminnan lopputulemat edellyttävät. Tar-
koituksena on siis määrätä uskottava lopputu-
lema epäsuorasti, tarkastelemalla niiden luon-
tevia ominaisuuksia mutta ottamatta suoraan 
kantaa miten lopputulemaan päädytään, kuten 
ei-kooperatiivisessa peliteoriassa tehtäisiin. 

Kiinnostavasti kaikissa mallinnustraditiois-
sa aksioomien perusolemus on sama. Ne nojaa-
vat matemaattisiin säännöllisyys-, symmetria- 
tai riippumattomuusvaatimuksiin. Aksioomien 
oikeutuskin yhdistää: ne eivät ole empiirisesti 
tosia vaan purkavat päätösratkaisut ymmärret-
täviin tendensseihin, joilla on kuitenkin yksi-
selitteinen empiirinen tulkinta. Ymmärrämme 
täsmällisesti, millaisiin empiirisiin olettamuk-
siin tuloksemme nojaavat. Tämän jälkeen 
oleellinen kysymys ei ole, läpäisevätkö aksi-
oomat laboratorioseulan, vaan ovatko ne intro-
spektiivisesti mielekkäitä, ovatko johtopäätök-
semme opettavaisia, auttavatko ne jäsentämään 
ilmiöitä ja voidaanko niitä käyttää mallinnuk-
sessa laajemmin. Tämä on taloustieteellisen 
mallin tehtävä laajemminkin; helpottaa ajatte-
lua ja mahdollistaa kommunikaatio.
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Toinen syy, miksi taloustieteessä mallinnet-
tujen taloudenpitäjiemme käyttäytyminen 
yleensä heijastelee odotetun hyödyn maksi-
mointia, on pragmaattisuus. Se mahdollistaa 
valintojen integroinnin peliteoreettisten tasa-
painokäsitteiden kautta. Nämä konseptit ope-
rationalisoivat metodologisen individualismin 
periaatteen. 

3.2 Tasapaino

Tarvitsemme huolellista kielenkäyttöä, sillä yh-
teiskunta on tutkimuskohde, joka pakenee tut-
kijaa. Perustavaa laatua oleva ongelma on, että 
me tutkijat olemme osa yhteiskuntaa ja siis osa 
tutkimuskohdettamme. Se, mitä löydämme, 
vaikuttaa tutkimuskohteeseemme esimerkiksi 
ennusteiden muodossa. Laajemmin kaikki kes-
kustelu taloudesta vaikuttaa toimijoiden odo-
tuksiin ja siksi myös lopputulemiin. Koska ta-
loustiede on osa yhteiskunnallista keskustelua 
ja kollektiivista oppimisprosessia, takaisinkyt-
kentöjä ei voi välttää. 

Sama ilmiö toteutuu yhteiskuntaa koskevas-
sa mallinnuksessamme. Emme tutkijoina halua 
omaksua tiedollisesti ylivertaista roolia tutki-
muksen kohteena oleviin taloudenpitäjiin näh-
den.3 Siksi kaikkien ennusteidemme talouden-
pitäjien käyttäytymisestä on oletettava olevan 
myös heidän hallussaan. Tästä seuraa automaat-
tisesti takaisinkytkentöjä mallintamassamme 
yhteisössä. Niiden luonne on usein tyyppiä 
”optimaalinen valintani riippuu hänen valin-
nastaan, joka riippuu minun valinnastani”. 

Tasapaino ja sen edellyttämä rationaali-
suusolettama ovat talousteorian keskeiset me-
todiset oletukset. Niiden tehtävä on ratkaista 

3 Periaatteen motiivi on sama kuin naturalistisessa tieteen-
filosofiassa.

kuvatun kaltaiset rekursio-ongelmat. Tasapai-
no kuvaa karkeasti ottaen olosuhteita, joissa 
taloudenpitäjien kollektiivinen toiminta on 
yhteensopivaa heidän yksilöllisen rationaali-
suutensa kanssa. Muodollisesti tasapaino voi-
daan ajatella kullekin yksilölle esitetystä käyt-
täytymissuosituksesta, johon hän haluaa omis-
ta lähtökohdistaan sopeutua olettaen, että 
muut tekevät samoin.4

Määritelmään sisältyvä takaisinkytkentä ei 
ole sattumaa tai saivartelua. Se heijastaa oleel-
lista ihmisten vuorovaikutukseen liittyvää di-
lemmaa. Keskinäisriippuvassa maailmassa 
otamme huomioon toinen toistemme käyttäy-
tymisen. Koska ymmärrämme että muut teke-
vät samoin, ajattelumme itseensä viittaavuutta 
ei voi välttää. Syklisen vuorovaikutuksen rat-
kaisemista tavalla pidettävä tärkeänä yhteis-
kuntatieteiden haasteena. Asiaan kiinnitetään 
mielestäni yllättävän vähän huomiota muiden 
yhteiskuntatieteiden keskuudessa. Tämä saat-
taa johtua siitä, että rekursiivisia rakenteita on 
vaikeaa kuvata ja tutkia ilman siihen soveltu-
vaa analyysikoneistoa. 

Tasapainon tehtävä on ratkaista vuorovai-
kutuksen takaisinkytkentöjen ongelma joh-
donmukaisella tavalla. Ilman tasapainokäsitet-
tä väärintulkintojen mahdollisuus on ilmei-
nen.5 Kysymys tasapainosta on metodologisen 
individualismin ytimessä: miten tulkita yhtei-
söjen toimintaa yksilöiden kautta. Tasapaino 

4 Viittaan selvyyden vuoksi Nash-tasapainoon mutta sama 
argumentaatio sopii muihinkin ei-kooperatiivisiin tasapai-
noihin.  

5 Tämä on esimerkiksi eräs uuden rahateorian (Modern 
Monetary Theory) ongelma. Se ei huomioi asianmukaisesti 
ennakointiin liittyviä takaisinkytkentöjä ja päätyy siksi aset-
tamaan painoa seikoille, jotka olisivat merkityksettömiä 
huolellisesti mallinnetussa asetelmassa.
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kertoo, millaiset valinnat ja siten myös yhteis-
kunnalliset tulemat voivat olla sopusoinnussa 
yksilöiden kannustinten kanssa. Mikäli tasa-
paino on yksikäsitteinen, se toimii hyvänä so-
siaalisen toiminnan ennusteena. Muussa ta-
pauksessa tasapaino on syytä tulkita ainoas-
taan konsistenssiehtona, joka rajoittaa mahdol-
lisia sosiaalisia tulemia.    

Tasapainoa etsiessään tutkija ei siis asetu 
tutkimuskohteensa yläpuolelle tiedollisesti tai 
normatiivisesti. Sen sijaan hän tarkastelee ti-
lannetta kunkin toimijan lähtökohdista ja pyr-
kii löytämään valintojen yhdistelmän, jossa 
toimijoiden pyrkimykset ovat yhteensopivia. 
Tämä on selvästi minkä tahansa vapaasti toi-
mivien ja rationaalisten yksilöiden yhteisön 
mielekkään lopputuleman ominaisuus. Muu-
ten yksilöiden käyttäytyminen ei ole yhteenso-
vitettavissa heidän ymmärryksensä kanssa.6 

Voidaan oikeutetusti sanoa, että metodologi-
seen individualismiin nojaavan yhteiskunnalli-
sen analyysin tulee perustua jonkinlaiseen ta-
sapainokäsitteeseen. 

Tasapaino on siksi oikea tapa ajatella esimer-
kiksi normeja, konventiota tai kulttuureja. Itse 
asiassa kaikki kiinnostavat sosiaaliset konstruk-
tiot sisältävät vuorovaikutukseen liittyviä takai-
sinkytkentöjä. Minulle on mysteeri, miten niitä 
voisi tutkia hedelmällisesti ilman tasapaino-
ajattelua. Esimerkiksi normin idea on, että se on 
jaettu ja toimijoiden uskomukset toisten toimin-
nasta ovat itseään toteuttavia. Tasapainon tulisi-
kin mielestäni olla osa kaiken yhteiskuntatie-
teellisen tutkimuksen työkalupakkia. 

6 Tasapainoajattelun käyttö ei rajoitu taloustieteelliseen 
kirjallisuuteen eikä edellytä formalismia. Chwe (2013) ha-
vainnollistaa, miten Jane Austinin teoksissa esiintyvät emo-
tionaaliset jännitteet voidaan tulkita tasapainoiksi.   

Todettakoon että tasapainokonsepti on ole-
tus, jota itsessään ei voi varmentaa tai kumota. 
Keskeinen episteeminen olettamus tasapainon 
taustalla on yksilöiden yhteiset priori-usko-
mukset. Tämä ei edellytä, että yksilöillä on 
valintoja tehdessään sama tieto vaan että hei-
dän uskomuksensa on johdettu (Bayes-) kon-
sistentisti.7 Uskomusten konsistenssi, kuten 
myös yksilöiden rationaalisuus (ks. edellinen 
luku) on selvästi empiirisen koeteltavuuden 
ulottumattomissa.  

Tasapaino onkin ennen kaikkea menetel-
mä, joka operationalisoi metodologisen indivi-
dualismin periaatteen.  

Tasapainoilla on toisinaan ominaisuuksia, 
jotka selittävät kummallisilta tuntuvia empiiri-
siä havaintoja. Esimerkiksi yhteiskunnallisten 
rakenteiden tai instituutioiden tehottomuudet 
saavat sisällön juuri tasapainokäsitteen kautta. 
Tehottomuus johtuu usein vapaamatkustuson-
gelmasta. Kun ymmärrämme tehottomuuksien 
taustat, voimme kiinnittää niihin huomiota ja 
korjata instituutioiden rakenteita. Kenties tär-
kein tasapainokäsitteen ominaisuus onkin sen 
mahdollistamat ajatuskokeet. Tasapainokäsit-
teen avulla voidaan ymmärtää, miten instituu-
tiot toimivat ja miten osapuolet sopeutuvat 
rakenteiden muutoksiin. Siksi tasapainokäsite 
on korvaamaton työkalu juuri instituutioiden 
muotoilussa. 

Mutta tasapainometodia on sovellettava 
taiten. Relevanteissa olosuhteissa – joissa käsi-
tyksemme toimijoiden kannustimista on uskot-
tava – menetelmä toimii hyvin. Silloin tasapai-
no antaa hyvän ennusteen lopullisesta tulemas-
ta. Erityisesti tämä koskee ”taloudellisia” olo-
suhteita, joissa toimijoiden kannustimet pai-

7 Ks. mikä tahansa peliteorian oppikirja, esim. Osborne ja 
Rubinstein (1994).
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nottuvat taloudelliseen tulokseen tai kulutuk-
seen. Silloin voimme luotettavasti tutkia raken-
teiden muutosten vaikutusta tasapainon ole-
mukseen. Esimerkiksi politiikkatoimia tai 
instituutioita suunniteltaessa tasapaino on 
välttämätön työkalu. Kontrafaktuaaleja on 
mahdotonta arvioida ilman johdonmukaista 
teoriaa.

Mutta kaikissa asetelmissa tasapainon an-
siot ovat korkeintaan retorisia, ”näinkin asiat 
voisivat mennä”. Erityisesti tilanteissa joissa 
toimijat ovat kokemattomia tai heidän usko-
muksensa ovat ristiriitaisia, peliteoriasta on 
rajoitetusti hyötyä.8 Toimivien olosuhteiden 
määrittely ei aina ole helppoa ja vaatii sekä ko-
kemusta että selväjärkisyyttä. Mekanismin 
suunnittelun kirjallisuuden nykyfokus onkin 
pitkälti kysymyksessä, milloin peliteorian en-
nusteet ovat robusteja oletuksillemme toimijoi-
den preferensseistä tai uskomuksista.9

4. Positivismi ja taloustieteellinen 
mallinnus

On tärkeää ymmärtää, että taloustieteelliset 
mallit eivät ole ontologiselta statukseltaan sa-
mankaltaisia kuin luonnontieteelliset. Ne koos-
tuvat aina monista toisiinsa kytkeytyneistä mal-
linnuspalikoista, joista keskeiset – päätöksen-
tekijöiden uskomukset, rationaalisuus tai peli-
teoreettinen ratkaisukäsite – ovat metodisia ja 
empiirisen koeteltavuuden tuolla puolen. Poh-
jimmiltaan kysymys on siitä, että taloustiede on 
tiede, joka tarkastelee yhteiskunnallisia ilmiöi-
tä ihmisen näkökulmasta. Tämä sisäänraken-

8 Binmore (2007).

9 Esim. Bergemann ja Morris (2004).

nettu subjektiivisuuden elementti estää luon-
nontieteiden tapaisen puhtaasti objektiivisiin 
havaintoihin nojaavan teoretisoinnin. Malliem-
me tehtävä ei ole kuvata todellisuutta realisti-
sesti vaan auttaa sanomaan siitä järkeviä sub-
jektiivisuuden vaaroista huolimatta. Oleellista 
tässä pyrkimyksessä on kieli, joka mahdollistaa 
jaetun käsityksen siitä, mistä puhumme.

Kuitenkin taloustiede on läpeensä empiiri-
nen tiede. Mikä oikein on havaintojen ja teo-
rian suhde?

Taloustieteen metodiset juuret ovat positi-
vismissa, jonka mukaan kaiken tietomme tulee 
perustua havaintoihin – metafyysiset väitteet 
eivät ole tieteellisiä. Tunnetuimpia positivis-
min tulkintoja taloustieteessä lienee Friedman 
(1953). Hänen mukaansa malliin hyvyyttä tulee 
arvioida ennen kaikkea sen ennusteiden osu-
vuuden perusteella. Sen sijaan mallin a priori 
realistisuudella ei ole valtavaa merkitystä. Esi-
merkiksi empiirisesti pätevä makromalli voi 
ongelmitta perustua omaisuuttaan maksimoi-
viin taloudenpitäjiin, vaikka todellisuudessa 
ihmiset olisivat moniulotteisimpia.

Friedman perustelee teesiään sillä, että alla 
olevien mekanismien piirteitä on vaikea toden-
taa eivätkä ne ole relevantteja kiinnostuksen 
kohteena olevien kausaalisuhteiden kannalta. 
Friedmanin visio on altis kritiikille. Esimer-
kiksi tyypilliseen makroaineistoon sovellettu-
na ajatus mallin merkityksettömyydestä on 
vaarallinen, sillä oletukset saattavat vaikuttaa 
normatiivisiin johtopäätöksiin melkoisen mie-
livaltaisella tavalla. Kontrafaktuaalisista poli-
tiikoistahan ei ole dataa. 

Lehtinen ja Kuorikoski huomauttavat kiin-
nostavasti, että vaikutusvaltainen Gulin ja Pe-
sendorferin (2008) puheenvuoro taloustieteen 
perusteista voidaan ajatella moderniksi ver- 
sioksi Friedmanin teesistä. Gul ja Pesendorfer 
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esittävät, että taloudenpitäjän tarkastelussa on 
(tarpeetonta) metafysiikkaa ottaa kantaa valin-
tojen taustalla oleviin psykologisiin tai neuro-
logisiin mekanismeihin, ts. siihen, miten ihmi-
sen mieli toimii. Taloustieteen näkökulmasta 
riittää, että havaitsemme hänen valintansa. 

Gulin ja Pesendorferin (2008) argumentti 
perustuu siihen, että taloustieteen abstraktiot 
ja konseptit palvelevat taloustieteen tarkoitus-
periä, jotka eivät suinkaan ole samoja kuin 
psykologian tai neurotieteen. Voimme lähestyä 
tätä näkökulmaa kahta kautta.

Ensinnäkin taloustiede koskettelee tyypil-
lisesti ihmisten sellaisia valintoja, jotka ovat 
tietoisia ja tarkoituksellisia. Tämä muodostaa 
pohjan paljastetuille preferensseille mikä taas 
on välttämätöntä, mikäli haluamme muodostaa 
johtopäätöksiä siitä, mikä on ihmiselle hyväk-
si.10 Mikäli näin ei olisi, taloustieteilijä tulisi 
omaksuneeksi terapeutin roolin suhteessa tut-
kimaansa päätöksentekijään eikä tämä varsi-
naisesti kuulu taloustieteilijän toimenkuvaan. 
Muut kuin valintaan perustuvat päätelmät pää-
töksentekijän hyvinvoinnista ovat taloustietei-
lijän kannalta ad hoc.   

Toiseksi, kuten aiemmin olemme toden-
neet, taloustiede perustuu vapaan tahdon olet-
tamukseen. Tämän ajatuksen looginen johto-
päätös on, että ihmisen toiminta ja oikeastaan 
kaikki mitä havaitsemme hänestä, on tarkoi-
tuksellista ja heijastaa hänen pyrkimyksiään. 
Muuten päätöksentekijästä havaittu piirre olisi 
toinen kuin mitä hän toivoisi. Ymmärtämällä 
ihmisen valinta-avaruuden tällä tavoin riittä-
vän laajasti mikään paljastettujen preferenssien 
ulkopuolinen havainto ei voi antaa relevanttia 
tietoa hänen olemuksestaan tai tarkoitusperis-
tään. Tästä seuraa, että preferenssit ovat tyh-

10 Päätöksentekijä paljastaa preferenssit valintojensa kautta. 

jentävä tietoaineisto ihmisen valintoihin nojaa-
van tieteen pohjaksi.   

Vaikka ajatus siitä, että yksilön havaittavat 
ominaisuudet palautuvat hänen preferens-
seihinsä on uskalias ja kenties arkiajattelun vas-
tainen, se on johdonmukainen episteeminen 
lähestymistapa. Mikään data ei voi osoittaa sitä 
virheelliseksi eikä mikään muu ihmisen toimin-
taa kuvaava lähestymistapa voi antaa ilmiselväs-
ti parempaa tietoa ihmisen kokemasta hyvin-
voinnista. Erimerkiksi neurojärjestelmän ku-
vantaminen kertoo kenties jotakin aivojen toi-
minnasta mutta ei sitä, miten mielen tilat syn-
tyvät (kulkeeko kausaalisuus mielentilasta ai-
votoimintaan vai toisinpäin?). Mielen tila on 
määritelmällisesti ihmisen yksityistä tietoa.

Tämä preferenssien ominaisuus tekee Gu-
lin ja Pesendorferin argumentista vahvemman 
ja kokonaisemman kuin Friedmanin. Prefe-
rensseihin nojaava ihmiskuva ei varsinaisesti 
pyri tekemään ennusteita vaan muodostamaan 
ilmaisuvoimaisella ja havaintoaineistoon nojaa-
valla tavalla mallin ihmisestä. Paljastettuja pre-
ferenssejä voidaan varsin oikeutetusti käyttää 
normatiivisen analyysin lähtökohtana. Vaikka 
preferenssilähtöisyys sivuuttaakin mielen teo-
riaan liittyvät kysymykset, se ei tee sitä siksi, 
että ne olisivat vaikeita tai epärelevantteja, 
vaan siksi, että ekonomistien kiinnostus on 
toisaalla.   

Ylläsanotun tarkoitus ei ole kiistää psyko-
logian tai aivotutkimuksen statusta tieteenaloi-
na eikä myöskään kyseenalaistaa käyttäytymis-
taloustieteen merkitystä taloustieteelle vaan 
ainoastaan havainnollistaa sitä, että taloustie-
teen menetelmässä ei ole lähtökohtaista ongel-
maa eikä sen kuviteltu ”epärealistisuus” ole 
vika vaan ominaisuus. Taloustiede ei myöskään 
ole ristiriidassa naturalismin kanssa siitä huo-
limatta, että se ei redusoidu biologiaan. Vaikka 
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uskoisimmekin ihmisen olevan biologinen ko-
ne, ”kokemus” päätöksenteosta voi silti olla 
aito ja preferenssit sen empiirinen ilmentymä.11 

Todettakoon vielä, että preferenssilähtöi-
nen tulkinta ihmisestä ei tarkoita, etteikö hä-
nen rationaalinen käyttäytymisensä voisi hei-
jastaa vaikkapa odotetun hyödyn maksimoin-
nin ulkopuolisia piirteitä kuten katumusta, 
kiusauksia, kostonhimoa tai altruismia. Tämä 
luonnollisesti edellyttää tavanomaisten aksi-
oomien heikennystä, mutta kuten totesimme 
aiemmin, niiden tarkoitus on heijastaa yksin-
kertaisimmassa muodossaan haluttua päätök-
sentekoa. Esimerkiksi tavanomaiselle periaat-
teelle, että päätössääntö on riippumaton kon-
tekstista tai ajanhetkestä ei mitenkään voi 
johtaa rationaalisuudesta kumpuavaa motivaa-
tiota. Voidaankin turvallisesti sanoa, että pre-
ferenssit itsessään eivät aseta rajoitteita yksilön 
rationaaliselle, maksimointiin perustuvalle 
päätöksenteolle. Empiirisen väitesisällön puut-
teen takia preferenssilähestymistapa onkin 
tulkittava ennen kaikkea menetelmäksi, joka 
organisoi havaintoaineistoa ekonomistin kan-
nalta mielekkäällä tavalla.

Käyttäytymistaloustieteen erityinen ansio 
on auttaa näkemään tuorein silmin, millaiset 
piirteet päätöksenteossa ovat tyypillisiä ja eri-
tyisesti miten ne vinouttavat käyttäytymistä 
suhteessa tavanomaiseen odotetun hyödyn 
maksimointiin. Ne kehittävät taloustieteilijän 
intuitiota siitä, millaiset yllättävät päätöksen-
teon aspektit voivat selittää taloudellisia ilmi-
öitä. Oleellista tässä tarkastelutraditiossa on 
kuitenkin, että päätöksentekijää edelleen lä-
hestytään rationaalisena toimijana, josta saata-
va informaatio pelkistyy hänen preferens-
seihinsä. Mikäli näin ei ole, ja päätöksentekijää 

11 Halko ym. (2016) on kotimainen katsaus teemaan.

luonnehditaan esimerkiksi aivokuvantamisen 
menetelmin, joudumme arvioimaan uusista 
episteemisistä lähtökohdista, miten tietoa pitäi-
si tulkita ja mikä on sen suhde metodologiseen 
individualismiin. Kyseessä on siis toinen tie-
teellinen paradigma.  

Uskoakseni juuri tämä piirre on muovannut 
vahvasti talousteorian kehitystä viimeisen 50 
vuoden ajan. Painotus on sisällöllisissä aspek-
teissa mutta ei kenties sillä tavoin kuin tieteel-
lisen realismin edustajat toivoisivat. Mallinnus 
itsessään asettaa rajoitteita sille, mitä voidaan 
sanoa. 

5. Mallinnus sovelletussa 
taloustieteessä

Voitaisiinko sovelletussa taloustieteessä luopua 
talousteoreettisesta mallinnuksesta kokonaan 
ja kiinnittää huomiota ainoastaan havaintoai-
neistosta johdettuihin ennusteisiin? Mallinnus 
osoittaisi ainoastaan empiirisiä säännönmukai-
suuksia vailla talousteoreettista sisältöä. Tämä 
tulokulma olisi sympaattinen Friedmanin ”ai-
noastaan ennusteet ratkaisevat” -teesille.  

Käytännön mallintamisessa on sanottava 
jotakin päätöksentekijöistä. Tyypillisesti ole-
tuksemme ovat kompromissi mallintajan intu-
itiosta ja siitä, mitkä oletukset toimivat ja tuot-
tavat tasapainomallinnuksen kautta empiirises-
ti kiinnostavan tarinan. Mikä on ”kyökkipsy-
kologiaan” perustuvan mallinnuksen oikeutus? 

”Intuitio” sotketaan mielestäni virheellises-
ti empiriaan perustumattomiin uskomuksiin. 
Intuitiomme tulevat jostakin ja vaikka emme 
välttämättä itse tiedä mistä, on kaikki perus-
teet ajatella, että ne syntyvät aikaisemmista 
havainnoista. Ne eivät välttämättä ole tulleet 
formaalin datan muodossa, vaan ovat erilai-

Hannu  Var t i a inen
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seen elämänkokemukseen tai vaistoihin nojaa-
via. Mutta vaistotkin perustuvat evoluution 
kautta opittuun. Ei ole a priori intuitiota.

Intuitioon perustuvat uskomukset eivät to-
kikaan ole luotettavia ja siksi uusi data – esi-
merkiksi käyttäytymistaloustieteellinen – on 
tarpeellista käsitystemme päivittämiseksi. 
Mutta nyansoidumpi ja realistisempi käsityk-
semme ihmisen preferensseistä ei itsestään sel-
västi paranna mallinnustamme. Keskeinen 
hyvän mallin kriteeri on ratkeavuus. Tämä 
asettaa vaatimuksia taustaoletuksille. Vaikka 
tyypillisissä malleissa ja tyypillisillä preferens-
seillä on tasapaino, tämä ei vielä riitä. Tasapai-
non tulee myös olla empiirisesti kiinnostava ja 
täyttää sellaisia mallinnushyveitä (yksikäsittei-
syys, luonnehdittavuus, robustisuus jne.), joita 
satunnaisesti tai ”realistisesti” valitut mallin-
nusrakenteet eivät useinkaan toteuta. 

Siksi sovelletussa tutkimuksessa mallin va-
linta ei ole mekaaninen prosessi. Ei riitä, että 
malli kuvastaa esimerkiksi havaitsemiamme 
relevantteja markkinoiden piirteitä, vaan sen 
tulee myös olla ratkeava niiden puitteissa. Kos-
ka tämä on kaikkea muuta kuin itsestään sel-
vää, vaatii oikean rakenteen valinta ammatti-
taitoa. Usein oikean mallin etsiminen tapahtuu 
vuorovaikutteisesti mallin tutkimisen kanssa. 

Kyseessä ei siis ole kuvaus todellisuudesta 
vaan yksinkertainen tarina, joka saattaa empii-
riset säännönmukaisuudet ymmärrettäväksi. 
Ero Friedmanin tulkintaan positivismista on 
merkittävä, sillä pääroolissa on nyt mallin si-
sältö – sen opetus – eikä niinkään mallin en-
nustevoima. Sovellettuja malleja luonnollisesti 
arvioidaan suhteessa dataan mutta niiden teh-
tävä on pikemminkin organisoida sitä ja antaa 
sille tulkinta kuin muodostaa popperilaisittain 
testattavia hypoteeseja. 

Ratkeavuus tai tulosten jäljitettävyys (trac-
tability) asettavat reunaehdot sille, millaisten 
mallien kautta taloustieteellinen kommunikaa-
tio tapahtuu. Keskeinen rajoite muodostuu 
tasapainokäsitteen kautta. Vaikka tasapaino on 
tyypillisesti olemassa, sen luonnehdinta ei 
useinkaan ole helppoa. Tasapaino on perim-
mäiseltä olemukseltaan yhteensovitusongelma, 
jollaiset ovat analyyttisessä mielessä ”kovia” ja 
vaikeasti ratkottavia. 

Olen hieman eri mieltä kuin Lehtinen ja 
Kuorikoski siitä, että mallien ratkeavuutta kos-
kevat puutteet voitaisiin korjata matematiikan 
lisäopiskelulla. Usein ne eivät ratkea millään 
matamatiikalla. Esimerkiksi tasapainon yksikä-
sitteisyys tai suljetun muodon ratkeavuus ovat 
pikemminkin poikkeus kuin sääntö eivätkä 
uudet mallinnuspalikat yleensä edistä niitä. 
Päinvastoin, uusien viritelmien rakentaminen 
malliin johtaa yleensä toivotun vastaiseen kehi-
tykseen. Yleissääntö on ”garbage in, garbage 
out”: mitä monimutkaisempi malli, sitä vaike-
ampi sitä on hallita ja sitä haastavampaa siitä on 
saada ulos ymmärrettäviä johtopäätöksiä.    

Joissakin (mutta ei kaikissa) ympäristöissä 
yksinkertaiset mallit tuottavat huomattavan 
hyödyllistä ymmärrystä taloudesta. Annan 
kaksi tuoretta Nobel-palkittua esimerkkiä. 

Huutokauppateoria Nobel-palkinto (Milg-
rom ja Wilson 2020) on osoittanut, miksi infor-
maatiota paljastavat mekanismit kuten nouse-
van hinnan huutokauppa ovat tehokkaita ja 
tuottavat myyjälle korkean tuoton (Migrom ja 
Weber 1983). Teoria kuvaa erityisesti luonnol-
lista asetelmaa, jossa ostajien hyödyt ovat affi-
lioituneet. Teoria auttaa ymmärtämään, mil-
loin ja miksi ostajien vuorovaikutus johtaa 
myyjän kannalta hyvään tulemaan. Yksinker-
tainen ja elegantti malli toimii käytännössä ja 
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sitä on sovellettu menestyksekkäästi lukuisissa 
julkisen omaisuuden, esimerkiksi radiotaa-
juuksien, yksityistämishuutokaupoissa.

Epätäydellisiin sopimuksiin perustuva yri-
tyksen teoria Nobel-palkinto (Hart ja Holm-
ström 2016) pyrkii ymmärtämään yrityksen 
toimintaa sen sopimuksellisen rajoittuneisuu-
den eikä niinkään teknologian kautta kuten 
klassinen taloustiede tekee (esim. Hart ja Moo-
re 1990). Niukkojen teoreettisten mallien avul-
la havainnollistetaan, miksi yrityksen kannat-
taa joissakin olosuhteissa omistaa tuotantotek-
nologiansa eikä hankkia välituotteet markki-
noilta. Mallit eivät yksinkertaisuudessaan tee 
oikeutta pienenkään yrityksen toimintaympä-
ristölle, mutta ne vastaavat kiinnostavalla ta-
valla abstraktiin ja vaikeaan kysymykseen, 
miksi yrityksiä ylipäätään on olemassa. Vastaus 
palautuu sopimusten epätäydellisyyteen. 

6. Loppusanat – ja pari kommenttia 
makrotaloustieteestä

Omasta mielestäni taloustieteen määräävä piir-
re ei ole tutkimuskohteemme – talous - vaan se, 
miten esitämme kysymyksiä. Taloustieteen pää-
tehtävä ei ole kuvata yhteiskunnallista todelli-
suuttamme vaan sanoa siitä järkeviä. Nämä 
ovat eri kysymyksiä. 

Tieteenfilosofisesti taloustiede ei siksi niin-
kään sijoitu osaksi tieteellistä realismia vaan 
instrumentalismia, jonka mukaan teorian arvoa 
ei mitata realistisuuden vaan selitysvoiman pe-
rusteella, tai jopa pragmatismia, jonka mukaan 
uskomukset pätevöityvät tosiksi tai epätosiksi 
sen perusteella, kuinka hyödyllisiksi ne osoit-
tautuvat tutkimuksessa. 

Malliesimerkki taloustieteen pragmaattises-
ta lähestymistavasta on, miten mallinnamme 

ihmisen – hän on vapaan tahdon omaava ja ra-
tionaalinen. Oletuksen tavoitteena ei ole kuva-
ta tyhjentävästi inhimillistä käyttäytymistä vaan 
tehdä yksilön päätöksenteosta ymmärrettävää. 
Meillä kaikillahan on ensikäden kokemusta 
vaihtoehtojen arvioimisesta, pistämisestä pa-
remmuusjärjestykseen ja päätöksenteosta. 
Voimme empatioitua rationaaliseen päätöksen-
tekijään. Samalla rationaalisuusolettama opera-
tionalisoi ajatuksen, että ihmiset reagoivat kan-
nustimiin. Tämä yksinkertainen taipumus aut-
taa jäsentämään esimerkiksi kysymystä, mitä 
sääntelyllä voidaan tai ei voida saada aikaiseksi.

Vaikka olen tässä esseessä keskustellut mik-
roteorian perusteista, uskoakseni ajatukseni 
kantavat jossakin määrin myös makrotaloustie-
teeseen. Viimeaikainen makromalleja koskeva 
keskustelu itse asiassa havainnollistaa hyvin 
huomioita, joita olen halunnut tuoda esiin. 

Finanssikriisin jälkeisissä oloissa tavan-
omaiseen makrotalousteoriaan on kohdistettu 
ankaraa kritiikkiä. Vaihtoehdoksi on tarjottu 
uutta rahateoriaa (Modern Monetary Theory 
MMT). MMT:n advokaattorien mielestä erityi-
sesti mikroperusteinen makrotaloustiede ku-
vaa puutteellisesti ja epärealistisesti rahatalou-
den toimintaa. Heidän katsannossaan kyky 
luoda rahaa on tärkeä keskuspankin ja rahoi-
tusmarkkinoiden ominaisuus, joka vaikuttaa 
sekä taloudellisiin valtasuhteisiin että kestä-
vyysvajeiden sitovuuteen. MMT:n argumentaa-
tio nojaa markkinoiden tehottomuuteen ja ta-
loudenpitäjien puutteelliseen kykyyn tehdä 
valintoja.

MMT:n kritiikki on oikeutettua siinä mie-
lessä, että rationaalisiin odotuksiin perustuva 
makromalli tyypillisesti sivuuttaa rahan luon-
tiin liittyvät mekanismit. Tieteelliseen realis-
miin sitoutuneen mielestä tämä rationaalisten 
odotusten seuraus jättää tutkimuksen katvee-
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seen merkittävän ilmiön. Taloustieteilijän mie-
lestä ei.

Jälkimmäinen ei usein ymmärrä MMT:n 
väitteitä. Tämä johtuu MMT-mallien epäsel-
vyydestä ja puutteellisuudesta kurinalaisuu-
desta. Rationaalisista odotuksista luopuminen 
tekee malleista dynaamisesti epäjohdonmukai-
sia ja mahdollistaa sopivilla ”normeja” koske-
villa oletuksilla lähes minkä tahansa lopputu-
leman. Silloin lähtökohtaisen neutraaleilla il-
miöillä (kuten rahan luontimekanismi) voidaan 
mallissa hyvinkin aikaansaada reaalisia vaiku-
tuksia talouteen. 

Lisäksi monimutkaisten MMT-mallien me-
kanismien ymmärtäminen on perin vaikeaa. 
Niiden komponentit vaikuttavat usein redun-
danteilta tai hyödyttömiltä. Mallin tarinan 
hahmottaminen on likipitäen mahdotonta. 
Mitkä mallin piirteet ovat keskeisiä ja mitkä 
ajavat tuloksia? Mitä tapahtuu, jos keskeiset 
oletukset eivät olekaan voimassa, vaan esim. 
taloudenpitäjät ennakoivat keskuspankin liik-
keet tai edes oppivat niitä? 

Olisi intellektuaalisesti epätyydyttävää ja 
talouspoliittisesti uhkarohkeaa luottaa mallei-
hin, joiden oletusten ja päätelmien välistä vai-

kutussuhdetta emme ymmärrä. Vielä epämu-
kavampaa olisi nojata tieteellisiin auktoriteet-
teihin, joiden näkemyksiä ei voi kyseenalaistaa, 
koska konepellin alle ei näe. 

Taloustieteen eetos on päinvastainen. Ta-
lousteoria pyrkii kurinalaisuuteen ja läpinäky-
vyyteen, ja jokaista argumenttia arvioidaan sen 
sisällön eikä sen esittäjän kautta. Mallien arvoa 
mitataan niiden hyödyllisyyden kautta. Ja hyö-
dyllisyyttä arvioidaan sen perusteella, auttaako 
malli ymmärtämään jotakin uutta yhteiskun-
nallisesta todellisuudesta, ei sen perusteella, 
kuvaako malli mahdollisimman tarkoin ikku-
nasta näkyvää todellisuutta taikka sen perus-
teella, tuottaako malli lukijan kannalta mielui-
sia politiikkasuosituksia. Kurinalaisuus ja läpi-
näkyvyys myös varmistavat sen, että keskuste-
lun osapuolilla on jaettu käsitys siitä mistä 
puhutaan. Tämä ei ole vähäpätöinen saavutus 
yhteiskuntatieteissä. 

Talousteorian keskeinen hienous on kuiten-
kin siinä, että se tekee näkymättämästä näky-
vää ja luo rakennetta sinne, missä vallitsee 
kaaos. Taloustiede on ennen kaikkea intellek-
tuaalinen projekti. □
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