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JÄLKIKEYNESILÄISYYS TULI 
SUOMEEN JÄLKIJUNASSA

VATTin tutkija Jussi Ahokas ja jatko-
opiskelija Lauri Holappa kertovat kirjansa 
nimen mukaisesti rahasta ja rahatalouden 
teoriasta. He asettavat vastakkain valtavir-
tataloustieteen - joka perustuu suurelta 
osin uusklassiseen traditioon - ja jälkikey-
nesiläisen taloustieteen. Jälkikeynesiläi-
nen taloustiede tarkoittaa John Maynard 
Keynesin ajattelun pohjalle rakennettua 
teoriaa, vaikka teoriakehikkoa oli kehi-
tetty ennen Keynesiä ja sen kehittämistä 
on jatkettu Keynesin kuoleman jälkeen. 
Jälkikeynesiläiset vaikuttaisivat seuraa-
van puhtaimmin Keynesin ajattelua, toi-
sin kuin monet hänen nimeään kantavat 
suuntaukset. 

Valtavirtataloustiede tarkoittaa suun-
nilleen sitä mitä yliopistoissa opetetaan. 
Kirjoittajat tosin tuntuvat kärjistäen valit-
sevan valtavirran ajatuksista aina sellaiset, 
jotka dramatisoivat eroja. Todellisuudessa 
yliopistoissakin taloustieteessä on monen-
laisia ajattelijoita ja teorioita. Ikävä kyllä 
ne puuttuvat sekä oppikirjoista että usei-
den vaihtoehtotaloustieteilijöiden tietoi-
suudesta.

Kirja on joka tapauksessa ansioitunut 
esitys rahan ja rahatalouden teorioista ja 
faktoista. Kirjoittajat osoittavat huomatta-
van laajaa sivistystä ja ymmärrystä talous- 

ja yhteiskuntatieteellisessä ajattelussa ja 
esittävät sen hyvin humaanista näkökul-
masta. He näyttävät tyylikkäästi, että ta-
lousteoria ei ole yhtenäinen kehikko, vaan 
joukko oletuksia, hypoteeseja ja teorioita, 
jotka ovat usein ristiriidassa keskenään. 
Koska talousteorian tutkimuskohteena 
on kompleksinen ja vaikeasti tutkittava 
yhteiskuntamme, hypoteeseja ei voida 
testata helposti. Tästä syystä keskenään 
ristiriitaiset ajatukset voivat elää rinnak-
kain vuosisatoja. 

Toisaalta kirjoittajilta on osittain jäänyt 
huomaamatta, että yksinkertaistuksen ni-
missä taloustieteen menetelmissä tehdään 
oletuksia, joiden tiedetään olevan epätosia, 
mutta ajatellaan, että ne eivät ole niin epä-
tosia, että se haittaisi kyseisen ilmiön ym-
märtämisessä. Niinpä kirjassa syytetään 
taloustiedettä ”väitteistä”, kun kyseessä 
saattaa olla harmittomaksi koettu yksin-
kertaistus ja siten parhaimmillaan poppe-
rilaisen tieteellisen ajattelun tärkeä osa.  

Kirjoittajat nostavat esille, että ( jälki)
keynesiläisyys on paljon muutakin kuin 
suhdanteita tasoittavaa julkista kulutusta. 
Kyseessä on joukko teorioita, jotka eroavat 
uusklassisesta traditiosta merkittävästi. 
Olennaisin ero teorioiden välillä liittyy kä-
sitykseen rahan luonteesta. Lisäksi koulu-
kunnat eroavat huomattavasti suhdanteita 
kuvailevan teorian osalta, vaikka tämä ei 
olekaan kirjan keskiössä.  Kirjasta käy ilmi, 
että Keynes itse ei edes kannattanut julkis-
ta kulusta suhdanteita tasoittamaan, sillä 
hänen aikanaan julkista kulusta ei ollut 
niin suuressa määrin, että sillä olisi voitu 
tasoittaa suhdanteita. Keynes itse kannatti 
julkisia investointeja, korkotason madal-
tamista ja tuloerojen hillitsemistä perin-
töveroilla ja muilla pääomaveroilla. Näistä 
viimeinen suositus tuntuu olevan melko 
hyvin linjassa (valtavirtaa edustavan) Tho-
mas Pikettyn uusimmassa teoksessaan 
esittämien suositusten kanssa. 

 Olennaisempaa kirjoittajille tuntuu ole-
van keskeiset rahan luonteeseen liittyvät 
erot uusklassisen lähestymistavan kanssa. 
Kun yksinkertaisimmassa uusklassisessa 
oppikirjatarinassa raha on vain vaihdon 

väline eikä siksi rahaa tai rahoitussektoria 
tarvitse tarkastella erikseen, jälkikeynesi-
läisille raha on velkasuhteita. Ensimmäiset 
velkasuhteet tuntuvatkin historian valossa 
synnyttäneen rahan, ei toisin päin. Tämä 
osa kirjasta onkin esitetty erittäin kiehto-
vasti ja yksityiskohtaisesti. Valtio maksaa 
velkansa osittain painamallaan rahalla, 
minkä jälkeen se vaatii verot samassa va-
luutassa. Näillä keinoilla se legitimoi ja va-
kiinnuttaa rahansa vaihdon tärkeimpänä 
välineenä. Samalla se myös tekee rahasta 
arvon säilyttäjän. Rahan merkitys siis ni-
voutuu vahvasti sosiaalisiin suhteisiin ja 
instituutioihin.

Rahan endogeenisuus on toinen aihe, 
missä jälkikeynesiläiset saavat oppikir-
jaesityksen kiinni housut kintuissa. Op-
pikirjoissa esitetään, että keskuspankki 
”painaa” rahaa ja tietyillä säännöillään 
määrittää taloudessa olevan rahan mää-
rän. Todellisuus on päinvastainen. Tämän 
myöntävät kyllä myös valtavirtataloustie-
teen ajattelijat. Viimeksi tämän vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen ”Quar-
terly Bulletin” -julkaisussaan Englannin 
keskuspankki kirjoitti, että oppikirjamalli 
on väärin. Rahaa luodaan yksityisen kysyn-
nän ajamana. Pankit lainaavat halukkaille 
rahaa sopivaan hintaan ja myöhemmin 
käyvät tasaamassa suhteet keskuspankin 
kanssa kuntoon. Keskuspankki vaikuttaa 
asettamalla tarjoamalleen rahalle hinnan 
eli koron, mutta kysyntään se ei suoraan 
voi vaikuttaa. Raha on velkaa. 

Kirjoittajat lopettavat esittämällä poliit-
tisen ohjelman, joka tuntuu ensilukemalta 
kirjan heikoimmalta annilta. He tuntuvat 
luottavan poliitikkoihin paljon optimioh-
jaajina. Lisäksi instituutioita tulisi uudis-
taa rankalla kädellä. Tämä osa jääköön 
tässä vaiheessa äänestäjien huoleksi. 

Kirja kokonaisuutena on hyvä lisä suo-
malaiseen yhteiskuntatieteelliseen kes-
kusteluun. Vaihtoehtoisten ajatusten ja 
teorioiden soisi laajemminkin nousevan 
keskustelun ytimeen tiettyjen vakiintunei-
den vanhojen näkemysten ohelle. Kaikki 
valtavirran ajatukset ovat aluksi olleet 
vaihtoehtoisia.




