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esseet sidotaan yhteen ja osittain jatketaan pro-
login reflektointia Hodgsonin (2019) teoksen 
teemoista ja teeseistä. Johdanto aloitetaan laajal-
la kirjallisuuskatsauksella taloustieteen hetero-
doksisten suuntausten tilaa käsittelevään viime-
aikaiseen kirjallisuuteen. 

Kirjassa käsitellään heterodoksisia suunta-
uksia monipuolisesti. Kirjassa ei niinkään men-
nä syvälle tiettyjen heterodoksisten suuntausten 
sisään, vaan haetaan yhtymäpintoja laajempien 
aiheiden välillä. Cambridgen kiista saa oman lu-
kunsa, mutta muuten luvut käsittelevät hetero-
doksisisten suuntausten laajempia näkökulmia. 
Yksi kappale kertaa heterodoksisten suuntaus-
ten historiaa, toinen heterodoksisia suuntauksia 
ja ideologioita, kolmas pluralismin rajoja, neljäs 
poikkitieteellisyyttä ja heterodoksisia suuntauk-
sia ja viides heterodoksisten suuntausten askelia 
eteenpäin.

Taloustieteen valtavirran ja heterodoksisten 
suuntausten vuorovaikutuksessa on tunnetut 
haasteensa. Avoimen keskustelun sijaan juutu-
taan usein ihmettelemään esimerkiksi määritel-
miä. Keskustelu on tosin usein kipakkaa myös 
niin valtavirran kuin heterodoksisten suuntaus-
ten sisällä. Tuoreimman esimerkin heterodok-
sisten suuntausten sisäisestä keskustelusta tarjo-
aa Lynne Chesterin ja Tae-Hee Jon toimittama 
kirja Heterox Economics: Legacy and Pros-
pects. Kirja on eräänlainen vastaus Geoffrey M. 
Hodgsonin teokselle, joka otsikkonsa mukaan 
kysyy, onko taloustieteen heterodoksisilla suun-
tauksilla tulevaisuutta (Hodgson 2019).

Kirja koostuu prologista, laajasta johdanto-
luvusta ja kuudesta heterodoksisten suuntaus-
ten eri teemoja käsittelevästä esseestä. Kirjan 
lähtökohtana on Hodgsonin (2019) teesit hete-
rodoksisten suuntausten ongelmista, jotka käy-
dään kirjan prologissa läpi. Johdannossa kirjan 
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Hodgsonin (2019) teesien mukaan keskei-
nen ongelmakohta on, että heterodoksisilta 
suuntauksilta puuttuu selkeä määritelmä hete-
rodoksisuudesta ja osittain sen takia suuntauk-
set ovat poliittisia. Myöhemmissä teeseissä 
evolutionäärinen taloustiede nähdään poikke-
uksena politisoituneista heterodoksisuuden 
haaroista ja siihen panostaminen nähdään hyö-
dyllisenä.

Taloustieteen poliittisuudesta käydään kes-
kustelua niin valtavirran kuin heterodoksisten 
suuntaustenkin osalta. Tavallaan tämä on luon-
tevaa – taloustieteen ja talouspolitiikan raja on 
häilyvä ja positiivisen ja normatiivisen taloustie-
teen erotteleminen ajoittain haastavaa. Kun tie-
teenalan keskeinen tehtävä on lisätä ymmärrys-
tä maailmasta ja tarjota ratkaisuja, ei tältä kes-
kustelulta voida välttyä. Toisaalta juuri siitä 
syystä, että keskustelu on taloustieteen piirissä 
suhteellisen yleistä, en pitänyt Hodgsonin tätä 
teesiä kiinnostavimpana.

Chesterin ja Jon toimittamassa kirjassa hete-
rodoksisten ja välillä valtavirtaistenkin suuntaus-
ten poliittisuuteen on kuitenkin tartuttu, koska 
niitä käsitellään suhteellisen laajasti kirjan ylei-
sissä osissa ja lisäksi yksi kirjan esseistä, Tae-Hee 
Jon kirjoittaman Heterodox Economics and 
Ideology, käsittelee laajasti heterodoksisten suun-
tausten ja ideologian suhdetta. Essee päätyy si-
nänsä kiinnostavaan johtopäätökseen, jonka mu-
kaan heterodoksisten suuntausten tutkijat myön-
tävät useimmiten ideologioiden vaikutuksen 
maailmankuvaan. Tämän tietoisuuden takia ide-
ologiset ja tieteelliset argumentit eivät sekoitu.

Erilaisten suuntausten poliittisuutta kiin-
nostavammat argumentit Hodgsonin (2019) tee-
seissä liittyvät taloustieteen heterodoksisten 
suuntausten instituutioihin. Keskeinen väite on, 
että suuntauksilla ei ole institutionaalista koko-
naisuutta. Vastaukseksi suuntausten pitäisi kes-

kittyä instituutioiden luomiseen siten, että ne 
toisaalta houkuttelisivat uusia kyvykkäitä tutki-
joita mukaan ja toisaalta määrittelisivät entistä 
vahvemmin heterodoksisten suuntausten mer-
kitystä ja olemassaolon tarkoitusta.

Myös kirjan muissa luvuissa nostetaan esiin 
aiemmassa kirjallisuudessa huomioituja hetero-
doksisten suuntausten instituutioihin liittyviä 
haasteita. Yhtenä ongelma on nähty esimerkiksi 
opetuskäytänteet ja toisaalta heterodoksisista 
suuntauksista puuttuvan rahoituskulttuurin, 
jossa esimerkiksi säätiöt laajamittaisesti rahoit-
taisivat mittavampia hankkeita tai professuureja. 

Teesiin heterodoksisten suuntausten insti-
tuutioista tartutaan kirjassa useampaan ottee-
seen. Erityisesti kirjan viimeisessä esseessä, 
Jamie Morganin kirjoittamassa Taking 
Heterodox Economics Forward, käsitellään hete-
rodoksisten taloustieteen suuntausten instituu-
tioita. Esseen mukaan erilaisia tieteellisiä yh-
teenliittymiä on ja ne ovat myös hedelmällisiä. 
Toisaalta kiinnostus heterodoksisia suuntauksia 
kohtaan on aktiivista ja näkyy esimerkiksi 
Twitterissä aktiivisesti toimivien heterodoksis-
ten suuntausten edustajien ja heihin kohdistu-
van kiinnostuksen kautta. 

Heterodoksisten suuntausten institutionali-
soimisesta jäin eniten miettimään, mitä hetero-
doksiset suuntaukset oikeastaan näkevät tehtä-
väkseen – onko tarkoitus muuttaa valtavirtaista 
taloustiedettä, toimia vaihtoehtona sille tai ken-
ties sekä että? Jos tavoitteena on ensimmäinen 
tai viimeinen, olisi äärimmäisen tärkeää saada 
myös valtavirran taloustieteen edustajia mukaan 
keskusteluihin ja uudistustyöhön. Aina tämä ei 
näytä olevan yksinkertaista – esimerkiksi 
Rethinking Economics Suomen hallituksessa 
näyttäisi olevan harmillisen vähän valtavirtai-
sen taloustieteen parissa toimivia. Taloustieteen 
kehittäminen on haastavaa, jos riittävä määrä 
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valtavirtaisen taloustieteen parissa operoivia ei 
osallistu keskusteluun. 

Toisaalta heterodoksisten suuntausten insti-
tutionaalisen puolen kehittämisessä juuri rahoi-
tuksellisen puolen huomio on olennainen. 
Heterodoksisten suuntausten rooli ja sen kas-
vattaminen esimerkiksi taloustieteen laitosten 
sisällä on Suomessakin ajoittain kuulostanut 
haastavalta. Samaan aikaan yhä useammin uu-
det professuurit perustuvat erilaisiin lahjoituk-
siin, joissa myös professuurin ala voidaan mää-
ritellä esimerkiksi JEL-koodien mukaan. Jos he-
terodoksisissa suuntauksissa nähdään olennai-
seksi yhteistyö taloustieteen valtavirran kanssa 
ja taloustieteilijöihin vaikuttaminen, voisi yksi 
olennainen tulevaisuuden tavoite ollakin rahoi-
tuksen kerääminen lahjoitusprofessuuriin. Sitä 
kautta muutosta ja suuntausten monipuolista 
huomioimista voisi kenties viedä myös taloustie-
teen valtavirran puolelle. 

Kokonaisuutena Chesterin ja Jon toimittama 
kirja on monipuolinen katsaus heterodoksisten 
suuntausten tulevaisuudesta käytävään keskus-
teluun. Kirjassa tarjotaan laaja katsaus aiem-
paan heterodoksisten suuntausten tilaa ja tule-
vaisuutta käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi 
kirja ponnistaa hedelmällisesti heterodoksisten 
suuntausten tulevaisuuteen kriittisestikin suh-
tautuvan Hodgsonin (2019) teoksesta reflektoi-
den siinä esitettyjä väitteitä laajasti. Kirjan läh-
tökohtanakin olevista kriittisistä näkökulmista 
huolimatta kirjaa voi siis pitää yhtenä merkkinä 
aktiivisesta taloustieteen heterodoksisten suun-
tausten tutkimusyhteisöstä. □
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