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TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA ON 
TULLUT NYKYAIKAAN

Jyväskylän yliopiston professorien Ari 
Hyytisen ja Mika Malirannan ( joka on 
myös ETLAn tutkimusjohtaja) uusi ta-
loustieteen oppikirja on suunnattu paitsi 
kauppa- ja taloustieteellisen alan pääsy-
koekirjaksi myös yritysten toiminnasta, 
johtamisesta ja kehittämisestä kiinnos-
tuneille. Tämä teos eroaa muista talous-
tieteen oppikirjoista mm. siltä osin, että 
kirjan kaikki tärkeimmät taloustieteen 
perusasiat on pyritty esittämään ja kä-
sittelemään – aina kun mahdollista – 
yritystoiminnan ja yritysjohdon näkö-
kulmasta. 

Yrityslähtöinen lähestymistapa talo-
ustieteiden perusteisiin on kirjan eh-
doton valttikortti – kaikki kohderyhmät 
huomioiden. Kun ajatellaan kauppa- ja 
taloustieteellisen alan opiskelijoita, niin 
suuri osa valmistuneista päätyy työs-
kentelemään yrityssektorille esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin. Vain harvoista tu-
lee taloustieteen suuria teoreetikkoja tai 
empiiristen talouskysymysten tutkijoita. 
Tämän vuoksi on oleellista, että potenti-
aaliset korkeakouluopiskelijat ja tulevat 

ekonomistit pystyvät paitsi ymmärtä-
mään nykyaikaisen taloustieteen teorioi-
ta ja näkökulmia myös heijastamaan niitä 
käytäntöön esimerkiksi liiketoiminnassa. 

Taloustiede ja sen opiskelu perustuu 
erilaisiin teorioihin, ja monet taloudel-
liset ja ei-taloudelliset päätöksenteko-
ongelmakohdat esitetäänkin erilaisina 
malleina. Nämä mallit ovat yleensä luon-
teeltaan kvantitatiivisia, joita kuvataan 
matemaattisin keinoin. Matemaattisten 
mallien soveltaminen edellyttää, että 
niitä varten rakennetut oletukset ovat 
selkeitä; taloustieteessä mallit ovatkin 
pakosta yksinkertaisia ja pelkistettyjä 
kuvauksia monimuotoisemmasta todel-
lisuudesta. Mallien ja teorioiden tavoite 
onkin kuvata vain olennaisia piirteitä 
ilmiöistä ja selittää eri tekijöiden riip-
puvuussuhteita. 

Oletus, että taloustieteen mallit pys-
tyvät kertomaan ja ennustamaan täy-
sin talouden eri toimijoiden, kuten 
yrityksien ja kuluttajien, päätöksen-
tekoprosesseja, on yleinen harhaluulo 
jopa opiskelijoiden keskuudessa. Moni 
yliopistoissa luennoiva on joutunut 
vastaamaan opiskelijoiden antamaan 
kritiikkiin ja kysymyksiin esimerkiksi 
täydellisen kilpailun mallin oletuksista 
tai rationaalisesta päätöksenteosta. Tus-
kin mitkään näistä oletuksista ovat voi-
massa tosielämän markkinoilla. Hyytisen 
ja Malirannan oppikirja pureutuu tähän 
asiaan erittäin hyvin. He painottavat jo 
alkusanoissa, että taloustiede ei anna 
tarjottimella absoluuttista vastausta 
esimerkiksi kotitalouksien ja yritysten 
strategioista ja päätöksentekoproses-
seista, vaan se auttaa taloudellisten pe-
rusmekanismien havainnollistamisessa. 
Tulevan ekonomistin on hyvä tietää tämä 
jo pääsykoekirjaa lukiessa.

Yritysmaailmassa toimiville kirja tar-
joaa myös selkokielisen ja ymmärrettä-
vän oppaan taloustieteen haastaviinkin 
osa-alueisiin, jotka tarjoavat apuvälineitä 

yritystoiminnan kehittämiseen. Kirjan 
ehdotonta antia ovat sovellukset ja esi-
merkit eri taloudellisista kysymyksistä, 
jotka auttavat lukijaa hahmottamaan ta-
louden mekanismien ja reaalimaailman 
välistä yhteyttä. Tämä on hyödyllinen lisä 
paitsi opiskelijoille myös muille talous-
tieteistä kiinnostuneille. 

Kirja koostuu johdantokappaleen li-
säksi kolmesta irrallisesta osa-alueesta. 
Ensimmäinen osa (”Yritysjohdon mik-
rotaloustiede”) on kaikkein laajin ja 
tarjoaa kattavan kuvan kotitalouksien 
ja yritysten itsenäisistä toiminnois-
ta markkinoilla. Luvussa käydään läpi 
muun muassa tuotanto sekä kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino markkinoilla. Kirjan 
kolmannessa luvussa käsitellään strategi-
sen vuorovaikutuksen taloustiedettä eli 
peliteoriaa. Tässä kehikossa talouden 
toimijoiden päätöksenteoissa otetaan 
huomioon myös toisten toimijoiden te-
kemät valinnat. Peliteoriaan perustuva, 
strategisen vuorovaikutuksen taloustiede 
on nykyaikainen lisä aiempiin oppikirjoi-
hin verrattuna. 

Kirjan viimeinen luku perehtyy yri-
tysjohdon makrotaloustieteeseen, jossa 
pyritään ymmärtämään koko kansantalo-
utta koskevia taloudellisia ilmiöitä. Mak-
rotaloustieteen osuus on selvästi pienem-
pi aiempiin oppikirjoihin verrattuna, 
mutta siinä käydään tiiviisti läpi oleel-
lisimmat makrotaloustieteelliset ilmiöt 
ja mekanismit. Näitä ovat esimerkiksi 
kansantalouden tilinpito, talouskasvu ja 
suhdannevaihtelut.  

Kokonaisuudessaan kirja sisältää si-
vumääräänsä nähden paljon termejä ja 
määritelmiä. Toisaalta kirjan havain-
nollistavat esimerkit auttavat lukijaa si-
säistämään lukemaansa. Taloustiede on 
paikoitellen haastavaa, joten kirjan ny-
kyaikainen, havainnollistava ja yrityskes-
keinen näkökulma sopii hyvin tuleville 
ekonomisteille ja muille taloustieteistä 
kiinnostuneille.


