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Suomessa on pitkään teh-

ty tasokasta taloustieteellistä 

tutkimusta, mutta onko siitä 

mitään hyötyä? Onko tutki-

muksella ollut vaikutusta ta-

louspolitiikkaan?
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Taloustieteen ja 
talouspolitiikan 
sillanrakentajat

PÄÄKIRJOITUS
Teksti
MIKA MALIRANTA
Johtaja

Kuva: M
aarit Kytöharju
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Talouspolitiikan teki-

jöiden asema ei ole 

kadehdittava. Lob-

barit ravaavat ovil-

la, kommentaattorit 

huutelevat mediassa ja vastustajat 

vänkäävät jokaisesta asiasta. Ja jotta 

työtä voisi jatkaa, pitäisi tulla seuraa-

vissa vaaleissa uudelleen valituksi. 

Täytyy siis laukata toreilla ja turuilla. 

Tämän kaiken keskellä pitäisi löy-

tää jostain aikaa selvittää, mitä pa-

ras tutkimustieto sanoo talouden 

lukuisista eri kysymyksistä. Tietoa 

tulvii kaikista kanavista niin paljon, 

että politiikan tekijöiden aika ei riitä 

tiedon siivilöimiseen ja omaksumi-

seen. Tarvitaan oppaita ja sparraajia.

Oikeanlaisen neuvojankin et-

siminen on tuskaisa tehtävä. Koko 

ajan on syytä olla varpaillaan etu-

järjestöasiantuntijoiden kanssa. Ne 

selittävät asiat usein selkeästi ja yk-

sinkertaisesti, mutta niillä saattaa 

olla ketunhäntä kainalossa, eivätkä 

niiden valmiiksi pussittamat jauhot 

ole aina ihan puhtaita. 

Tiedemaailmassa on hyvät seu-

lontajärjestelmät kuten tieteellisten 

lehtien vertaisarvioinnit, profes-

suurinimitykset ja tiedepalkinnot. 

Mutta taloustieteilijät ymmärtävät 

hyvin, mitä tarkoittavat vaihtoeh-

toiskustannukset. Ja mitä se heidän 

kohdallaan käytännössä tarkoittaa: 

talouspolitiikan valmistelua tukeva 

toiminta on pois tutkimuksesta ja 

opetuksesta. Vähemmän julkaisuja 

hyvissä tieteellisissä aikakauskirjois-

sa. Sanonta ”publish or perish” kai-

kuu mielessä. Tuhon kierre uhkaa. 

Tutkimusrahoitus kutistuu, urake-

hitys takkuaa ja kollegojen arvostus 

hiipuu. Ei kuulosta houkuttelevalta.

Halun lisäksi myös kyky puhua 

politiikan tekijöille ja valmistelijoille 

on usein puutteellinen. Tutkijat ovat 

harjaantuneet puhumaan ennen 

kaikkea kollegoilleen, joiden kanssa 

he kykenevät käymään täsmällisiä 
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ja älyllisesti antoisia väittelyitä sul-

jetuissa seminaarihuoneissa. Siellä 

ei tarvitse kantaa huolta lobbareiden 

virsistä tai trollien kiroilusta. 

Talousneuvomisen vaihtoehtois-

kustannukset toki vaihtelevat. Kun ei 

enää tee tieteellistä tutkimusta, aikaa 

riittää paremmin politiikkaraporttien 

laatimiseen. Ja jos takana on men-

neisyydessä hankittua tieteellistä 

näyttöä ja arvonimi, niin vakuutta-

vuuttakin löytyy. Parhaimmillaan 

syntyy pitkään ja monipuoliseen 

kokemukseen pohjautuvaa viisasta 

pohdintaa ja laajaa punnintaa, jota 

usein tarvitaan talouspoliittisessa ar-

vioinnissa, mutta jota ei yksittäisis-

tä tieteellisistä tutkimusartikkeleista 

useinkaan löydä.

Pahimmillaan analyysien tie-

teelliset perustat ovat haper-

tuneet ja sisältävät itsevar-

masti esitettyjä vahvoja käsityksiä, 

jotka eivät perustu ajanmukaiseen 

tutkimusnäyttöön. Itseään käytän-

nöllisenä ja itsenäisenä pitävä ta-

louspolitiikan tekijä saattaa helposti 

jäädä ajatuksellisesti tiettyjen asian-

tuntijoiden ”orjaksi”, kuten John 

Maynard Keynes kerran osuvasti to-

kaisi.

Ja vaikka tiedettä tekeviltä tut-

kijoilta löytyisikin halua tarjota ta-

louspolitiikan tekijöille tieteellistä 

konsultointia, usein pettyneenä to-

detaan, että luotettavaa tutkimustie-

toa kyseisestä asiasta ei ole tarjolla. 

Yhtenä syynä voi olla se, että monet 

talouspoliittisesti tärkeät kysymykset 

eivät välttämättä ole akateemisesti 

katsoen kaikkein kiinnostavimpia.

Yliopistoissa tehtävän aka-

teemisen taloustieteellisen 

tutkimuksen ja talouspoli-

tiikan valmistelussa tarvittavan tie-

don väliin uhkaa jäädä siis kuilu. Sitä 

meillä täyttävät menestyksellisesti 

soveltavaan taloustieteelliseen tut-

kimukseen keskittyvät tutkimuslai-

tokset (PT, Etla, PTT ja VATT). Niille 

yhteistä on se, että niillä kaikilla on 

tukevasti toinen jalka ajankohtaises-

sa akateemisessa taloustieteellisessä 

tutkimuksessa. 

Akateemisesta perustasta kerto-

vat yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

lukuisat yhteiset tutkimusprojektit, 

tutkijoiden liikkuvuus yliopistojen 

ja laitosten välillä sekä näissä laitok-

sissa syntyvät tutkimukset, joita jul-

kaistaan korkeatasoisissa taloustie-

teellisissä aikakauskirjoissa. Laitosten 

tutkimuskysymysten painotukset sen 

sijaan poikkeavat jonkin verran toi-

sistaan. Ja näin ne täydentävät toi-

siaan suomalaisessa talouspoliittises-

sa keskustelussa ja valmistelutyössä.

Tällaisille perustoille on hyvä ra-

kentaa suomalaista talouspoliittista 

valmistelutyötä, jota varten on raken-

nettu silta — tai ainakin lossiyhteys — 

taloustieteestä talouspolitiikkaan.

Monet 
talouspoliittisesti 

tärkeät 
kysymykset eivät 

välttämättä ole 
akateemisesti 

katsoen kaikkein 
kiinnostavimpia.
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Mika Maliranta ja Matti Apunen, olette teh-
neet aiemmin podcasteja nimillä SPAM ja 
A/M. Miten nyt aloittava M&A eroaa näistä?

Ohjelmassa on ennen kokemattomia jak-

soja kuten ”Gurunurkka”, ”Kielipoliisista, päi-

vää!” ja ”Mahdoton kysymys”. Viimeksi maini-

tussa ratkaisemme talouden megaongelmia 

odottaessa. ”Mikan ja Matin Grilli” tarjoilee 

huolella kypsytettyjä kysymyksiä poliittisille 

päättäjille. 

Perusajatuksemme ei kuitenkaan muutu. 

Se on olla talouskeskustelun Penn & Teller, 

jossa kaksi erityyppistä hahmoa paljastavat 

yhteiskunnallisen keskustelun silmänkään-

tötemppuja. Ohjelmassa vierailee edelleen 

eturivin ekonomisteja, joiden kanssa käsitel-

lään taloustieteen löydöksiä ja huippuhetkiä. 

Avausjaksossa avaamme muun muassa sen, 

mitä tuoreiden nobelistien löydökset saivat 

tieteentekijät ymmärtämään.

Myös huumorin taso pysyy ennallaan.

Batman &
2 x Robin
Mika Malirannan ja Matti Apusen talouspoliittisten pod-
castien kolmas tuleminen koetaan marraskuussa, kun uu-
den M&A-podcastin ensimmäinen jakso ilmestyy. Tekijät 
lupaavat, että M&A on 45 minuutin briketti ajankohtaisia 
aiheita ja ajattomia kysymyksiä. 
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Miten Matti Apunen istuu pal-
kansaajalaitoksen podcastiin? 
Eikö tämä ole hiukan kuin 
ateisti saarnaamassa sunnun-
taikirkossa?

Ei, koska Labore ei ole kirkko 

vaan kansalaiskokous eikä M&A 

ole saarna vaan keskustelu. 

Mutta jatkaaksemme kirkollisia 

vertauksia, hänen roolinsa on 

toimia niin sanottuna paholai-

sen asianajajana, ohjelmallise-

na vastaanväittäjänä.

Mitä M&A tarkoittaa?
Mitä haluaisitte sen tarkoittavan? Ehkä merger & acqui-

sition, koska ajatuksena on fuusioida erilaisia ideoita yh-

teiskunnallisesta keskustelusta.

Voi olla, että se on lyhenne sanoista monitor & alarm, 

koska nostamme esille talouden kiinnostavia tai hälyttäviä 

kehityskulkuja. Tai sitten nimi on yhdistelmä Ludwig von 
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M&A

MIKÄ SE ON?
M&A, Suomen talouspoliittisin 

podcast.

MISTÄ SITÄ SAA? 
Useimmista suoratoistokanavista 

kuten Spotifysta ja Applen ja Goo-

glen palveluista.

MILLOIN SE TULEE?
Joka kolmas perjantai, alkaen 19. 

marraskuuta.

KENELLE SE ON TARKOITETTU?
Kaikille niille, jotka ovat kiinnos-

tuneita taloustieteen vaikutuksista 

lähiympäristöönsä.

KUKA RAHOITTAA OHJELMAN?
Väinö Tannerin säätiö.
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Misesistä ja Daron Acemoglusta, joiden väliin olemme vi-

rittäneet talousteoreettisen trampoliinimme.

A propos Daron Acemoglu. Onko oikein olettaa, että ai-
kaisempien jaksojenne myyttinen sankari esiintyy oh-
jelmassa edelleen?

Aivan ehdottomasti. Taloustieteilijä Daron Acemoglu 

on M&A:n Batman. Kun eteemme tulee kansantalouden 

kysymys, jonka edessä olemme neuvottomia, sytytämme 

Lepakkovalon ja suuntaamme sen Bostoniin.
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Taloustiede tuottaa 
arvioita politiikasta 
ennen/jälkeen

ETUKÄTEISARVIOINTI

Politiikkatoimen vaikutuksia voidaan etu-

käteen arvioida taloudellisen mallin avulla. 

Siihen valitaan parametrit eli keskeiset tun-

nusluvut, esimerkiksi kuinka paljon verotus 

vaikuttaa yksilön tuloihin. Parametrit saa-

daan tilastoista tai aiemmasta tutkimukses-

ta. Simulaatiossa mallin avulla kokeillaan 

numeerisesti, mitä talouspolitiikan muu-

toksesta seuraisi. Jos samankaltaisen po-

litiikkatoimenpiteen vaikutuksista on em-

piiristä tutkimusta (ks. jälkikäteisarvio), voi 

etukäteis arvio perustua suoraan siihen. 

 

POLITIIKKATOIMENPIDE

Politiikkatoimenpide voi kohdistua kaikkiin, 

tai rajattuun ryhmään tai voidaan toteuttaa 

kokeiluna ennen politiikan laajaa käyttöön-

ottoa. Jotta politiikkatoimenpiteen vaikutuk-

sia voidaan luotettavasti arvioida, tarvitaan 

toimenpiteen kohdejoukolle verrokkijoukko. 

Luotettavin tapa varmistaa verrokkijoukon 

käyttökelpoisuus on toteuttaa satunnaistettu 

kontrolloitu koe: satunnaisesti valitun koe- 

ja verrokkiryhmän vertailu.

08

Etukäteisarvio

PARAMETRI

TALOUDELLINEN
MALLI

SIMULAATIO
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Taloustiede tuottaa 
arvioita politiikasta 
ennen/jälkeen

JÄLKIKÄTEISARVIOINTI

Toimenpiteen vaikutukset tun-

nistetaan empiirisesti kau-

saalimenetelmien eli syy- ja 

seuraussuhteiden tutkimisel-

la. Luonnollinen koeasetelma 

mahdollistaa vertailun, joka on 

ikään kuin satunnainen. Toisin 

sanoen ryhmien välinen ero, 

joka ei johdu toimenpiteen vai-

kutuksesta, voidaan huomioida. 

Jälkikäteisarviossa saadaan po-

litiikkamuutoksen vaikutuksista 

arvio parametrille, jota voidaan 

käyttää myöhemmin etukäteis-

arvioissa.

Kun saadaan tietoa politiik-

kamuutoksen vaikutuksista, voi-

daan tehdä tehokkuusarviointi 

eli laskea toimenpiteen hyötyjen 

suhde haittoihin sekä julkisten 

varojen rahahyöty eli kuinka 

paljon hyvinvointia politiikka 

tuottaa rahayksikköä kohden. 

Tehokkuusarvio voi vaatia teo-

reettista mallintamista empiiris-

ten tulosten lisäksi.

Jälkikäteisarvion tulokset tu-

lee tulkita ennen niiden yleistä-

mistä, eli pätevätkö vaikutukset 

myös toiseen samankaltaiseen 

politiikkatoimenpiteeseen, eri 

kohderyhmään tai eri ympäris-

töön. Tulokset voivat vaikuttaa 

käytettyihin taloudellisiin mal-

leihin ja oletuksiin. Empiirisen 

jälkikäteisarvion kautta voidaan 

siis kerryttää myös teoreettista 

osaamista.
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TEHOKKUUSARVIOINTI

KOKONAISTALOUDELLINEN 
ARVIOINTI

Jälkikäteisarvio
TILASTOT

KAUSAALIPÄÄTTELY

POLITIIKKA

Politiikkamuutos
Kokeilu

Status quo

VAIKUTUS

ARVIOINTI
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Empiirinen taloustiede 
dominoi tutkimusta

Suurten datatiedostojen yhdistäminen on helpottunut ja 
antanut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tarkastella 

syy- ja seuraussuhteita.

Bengt Holmström, mikä on datan merkitys 
nykyiselle taloustieteelle?

Digitalisuus on nostanut talousdatan ke-

räilyn, käsittelyn ja käytön aivan uudelle ta-

solle. Paitsi julkisella myös yksityisellä sekto-

rilla uudenlaista dataa syntyy valtavia määriä 

alustatalouden ansiosta sekä yritysten että 

tutkijoitten käyttöön.

Talouspuolella syy- ja seuraussuhteita 

on opittu analysoimaan, sen kertoo tämän 

vuoden taloustieteen Nobelkin. Tietojen-

käsittelypuolella koneoppiminen ja tekoäly 

ovat tuoneet uusia menetelmiä taloustie-

teeseen.

Taloustiede on uudessa, innostavassa 

kehitysvaiheessa, jossa empiirinen tutkimus 

kukoistaa ja tulee ajan kanssa synnyttämään 

uudenlaista teoriaa ja ymmärrystä.

Puhutaan näyttöön perustuvasta lääketie-
teestä. Onko olemassa näyttöön perustu-
vaa taloustiedettä?

Siitä puhutaan paljon taloustieteilijöitten 

kesken. Tietyt menetelmät, kuten kontrolloi-

dut satunnaisotokset, ovat lähtöisin lääketie-

teestä. Taloustieteilijät ovat kehittäneet uusia 

menetelmiä, joilla voidaan selvittää kausali-

teetteja luonnollisesti tapahtuvissa kokeiluissa kuten ve-

ronkorotukset.

Syy-seuraussuhteen toteaminen ei vielä kerro miksi. 

Ihminen on aina tiennyt, että esine putoaa maahan, jos 

sen päästää kädestään, mutta vain parisataa vuotta, mistä 

se johtuu. 

Erkaneeko taloustiede filosofiasta ja läheneekö empii-
risiä tieteitä?

Näin voi sanoa, koska empiirinen tutkimus on vahvis-

tunut. Mutta emme pääse eroon taloustieteellisestä filoso-

foinnista – eli sen teorioista. Ne ovat taloustieteelle yhtä 

tärkeitä kuin ennen empiiristä vallankumousta, osittain 

vieläkin tärkeämpiä. Teoretisointi auttaa ymmärtämään 

kokonaisuuksia ja jäsentelemään suurten datamäärien 

käsittelyä. Empiirinen vallankumous antaa runsaasti vi-

rikkeitä teoretisointiin.

Kuinka luotettavaa faktaa taloustiede pystyy nykyään 
tuottamaan poliittisen päätöksenteon tueksi?

Ehdottomasti parempaa faktaa kuin ennen. Se on ajan-

kohtaisempaa, syvällisempää ja laajempaa kuin koskaan 

ennen. Mutta tässä tiedossa piilee myös oma vaaransa. Jot-

kut taloustieteilijät ovat tulleet kovin varovaisiksi. Vedotaan 

empiirisen tiedon puutteeseen, joka voi vinouttaa koko-

naiskuvaa. Mielestäni taloustieteilijöiden kuuluu – riittävin 

varauksin – neuvoa myös teorian ja intuition pohjalta.
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Teksti
SUSANNA BELL
Kuva
BRYCE VICKMARK

HAASTATTELU



Taloustiede on 
uudessa, innostavassa 

kehitysvaiheessa.
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TUTKIMUKSEN  
RUUMIINAVAUS

Teksti
ILKKA KIEMA
Tutkimuskoordinaattori, 
ennustepäällikkö

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE VUONNA 2020 JA 
LABOREN KEVÄÄN 2020 TALOUSENNUSTE

12

Työn ja talouden tutkimus 

LABOREssa eli silloisessa 

Palkansaajien tutkimuslai-

toksessa  (PT) kevään 2020 ta-

lousennusteen laadinta aloi-

tettiin maaliskuun toisena päivänä, ja sen 

julkistuspäiväksi oli kiinnitetty huhtikuun 

kahdeksas päivä. Jo ennusteen laadintaa 

aloitettaessa oli ilmeistä, että koronavirus-

pandemia tulee hidastamaan merkittävästi 

maailmantalouden kasvua vuonna 2020, 

mutta ensimmäisissä palavereissa Suomen 

talouskasvun arveltiin vielä olevan positii-

vista. Tilanteen vakavuus hahmottui en-

nustejakson aikana vähitellen. 

Laboren kilpa- ja yhteistyökumppani 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos oli ilmoit-

tanut julkaisevansa talousennusteensa 

maaliskuun 17. päivänä, mutta Etlassa val-

miiksi painettu ennusteen sisältävä Suh-

danne-julkaisu päätettiin heittää roskiin 

vain joitakin päiviä ennen suunniteltua jul-

kistusta. Myös Laboressa keskusteltiin en-

nusteen peruuttamisesta useita kertoja ja muun muassa 

13.3., kun tieto Etlan päätöksestä tavoitti Laboren ennuste-

joukkueen. 

Suomen hallitus ilmoitti Suomen olevan poikkeusti-

lassa 16.3., ja samalla etätyöhön velvoittavat säännökset 

Ennuste työtä 
pandemian keskellä
Kevään 2020 ennustejakson kulues-
sa Työn ja talouden tutkimus LABO-
REssa meni vaihtoon niin ennuste-
skenaario kuin työtavat.
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astuivat voimaan myös Laboressa. Ennustejoukkue uusi 

ennustelukujen ohella työtapansa, kun seminaarihuoneen 

palaverit vaihtuivat etäkokouksiin. Ennusteen julkistus pi-

dettiin tyhjälle katsomolle eristetyllä Uudellamaalla, eikä 

ensin ollut varmaa, pääsisikö viestintäkoordinaattori Tu-

rusta tallentamaan tilaisuuden vai ei.  

Etlan tavoin Pellervon taloustutkimus julkaisi maalis-

kuussa 2020 tavanomaista talousennustetta suppeamman 

arvion tulevasta talouskehityksestä, mutta Työn ja talouden 

tutkimus Laboren talousennuste oli muodoltaan suunnil-

leen tavallinen.  Siihen päädyttiin, koska poliittisten pää-

tösten puolustamisen katsottiin edellyttävän vähintäänkin 

summittaista kuvaa siitä tulevaisuudesta, johon päätöksil-

lä vaikutetaan. Tällaisen kuvan tarjoaminen on Laboren ja 

muidenkin ennustelaitosten tehtävä poikkeuksellisina ai-

koina, ja kenties juuri poikkeuksellisessa tilanteessa tehtä-

vä oli tavallistakin tärkeämpi. 

Kaikki Laboren ennusteessa esitetyt epidemiologian 

alaan kuuluvat väittämät olivat arvostetun epidemiologi-

an professorin tarkastamia ja hyväksymiä. Maltillinen en-

nusteemme tarjosi asiallisen vaihtoehdon näkemyksille, 

joiden mukaan talouden romahdukselta olisi voitu välttyä 

vain viruksen eliminointiin tähtäävän strategian avulla.

ILKKA KIEMA
Työn ja talouden tutkimus LABORE

Ennusteen julkistus 
pidettiin tyhjälle 

katsomolle eristetyllä 
Uudellamaalla.
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Jyväskylän yliopiston kauppakorkea-

koulu antoi vuoden 2020 talousen-

nustajan palkinnon Työn ja talou-

den tutkimus Laborelle eli silloiselle 

PT:lle Taloustutkijoiden kesäseminaa-

rissa. Voitto johtui osin hyvästä onnes-

ta, mutta osin myös siitä, että Laboren 

ennustejoukkue piti pään kylmänä vai-

keanakin aikana. 

Vertailu Tilastokeskuksen julkista-

miin oikeisiin arvoihin osoittaa, että 

lähimmäs oikeaa osuttiin yksityisen 

kulutuksen ennusteen kohdalla. Us-

koimme julkisen kulutuksen kasvavan 

vahvasti, mutta tosiasiassa koronakriisi 

johti pikemminkin tulonsiirtojen kuin 

julkisen kulutuksen kasvuun. 

Muiden ennustelaitosten tavoin ole-

timme palveluiden ulkomaankaupan 

ohella myös tavaroiden ulkomaankau-

pan romahtavan vuonna 2020 muun 

muassa välituotteiden saatavuudessa 

olevien ongelmien johdosta, mutta näin 

ei käynyt. Suomessa työt eivät pysähty-

neet myöskään rakennustyömailla niin 

kuin pandemiasta pahiten kärsineissä 

maissa, ja kuvamme investointien ro-

mahduksesta oli liioiteltu muun muassa 

investointien osalta. 

Lopputuloksena oli kuitenkin suu-

ruusluokaltaan järkevä talouskasvun 

ennuste. Muihin vastaaviin ennustei-

siin verrattuna ennusteemme oli opti-

mistisin ja siksi lähinnä oikeaa.

Labore on 
Vuoden 2020 
talousennustaja!

MITEN KÄVI?
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Perustuuko 
talouspolitiikka 

taloustieteeseen?
Suomessa on pitkään tehty tasokasta taloustieteellistä tutki-

musta, mutta onko siitä mitään hyötyä? Onko tutkimuksella ollut 
vaikutusta talouspolitiikkaan? Kysyimme kahdelta ansioituneelta 
asiantuntijalta, Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vih-
riälältä ja Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori 

Markus Jäntiltä.

Miten paljon päättäjät perinteisesti ovat 
tukeutuneet taloustieteeseen tehdessään 
talouspolitiikkaa?

Vesa Vihriälä näkee edistystä tapahtuneen.

Poliittisilla päättäjillä on varmasti aina 

ollut karkeita – enemmän tai vähemmän 

taloustieteeseen pohjautuvia – ajatuksia ta-

louden toimintamekanismeista ja tämän 

pohjalta talouspolitiikan tarpeista ja mah-

dollisuuksista. Sotien jälkeisessä Suomes-

sa taloustiede ei kuitenkaan tainnut kovin 

vahvasti ohjata keskeisiä yhteiskunnallisia 

uudistuksia taikka edes makrotalouspolitiik-

kaa ennen 1980-lukua. Hyvinvointivaltion 

rakentamisen tiedepohja oli pikemminkin 

sosiologian ja sosiaalipolitiikan puolella.

1980-luvulta lähtien nähdäkseni taloustieteen merki-

tys talouspolitiikkapäätösten pohjana on sen sijaan kas-

vanut. Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn 

purkamista perusteltiin paitsi vaikeuksilla ylläpitää sään-

nöstelyä myös talousteorian alleviivaamilla tehokkuu-

seduilla. Devalvaatio-inflaatiokierteestä eroon pääsemi-

sen keinoksi nostettiin taloustieteessä tuolloin muodissa 

ollut uskottavuuden synnyttäminen tiukalla sitoutumi-

sella vallitsevaan valuuttakurssiin ja sen puolustaminen 

tarpeen vaatiessa korkeillakin koroilla. Vuosikymmenen 

lopun ja 1990-luvun alun verouudistukset perustuivat pal-

jolti verotutkimukseen. 

Markus Jäntti myös arvioi taloustieteen vaikuttavan ta-

louspolitiikkaan, mutta pitkällä viiveellä.

Se on paikallaankin, koska määritelmän mukaan ta-

loustieteessä kestää ennen kuin päästään vakiintunee-

Teksti
SUSANNA BELL
Kuvitus
SATU ENSTEDT
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Jos meillä olisi 
sampo, taloustiede 
olisi tarpeetonta.
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seen käsitykseen siitä, mikä on totta, mikä 

ei. Politiikan ei pidäkään pääasiassa noudat-

taa tutkimuksen kärkeä, mutta olisi hyvä, jos 

noudatettaisiin jonkinlaista modernia käsi-

tystä tosiasioista. Suomessa rahapolitiikassa 

taloustieteellä on paljon merkittävämpi rooli 

kuin finanssipolitiikassa. Finanssipolitiikassa 

kun hyvin monet erilaiset asiat saavat pai-

noarvoa, ja niistä monet ovat poliittisia kysy-

myksiä, eikä välttämättä huonossa mielessä. 

Sitten vielä Suomessa talouspolitiikkaa ajatel-

laan aika omintakeisesti, mikä ei moderniin 

taloustieteeseen kovin hyvin ankkuroidu.

Millä lailla omintakeisesti?
Yksi juonne Suomen talouspolitiikan pit-

kässä linjassa on oman päätöksentekokyvyn 

varjelemisvaisto. Tästä Juhana Vartiainen 

kirjoitti mielenkiintoisen esseen jo 1990-lu-

vulla. Se nähtiin ”puolustuspoliittisena” 

oman toimintakyvyn varmistamismenette-

lynä. Suomessa nimenomaan finanssipoli-

tiikkaa, aiemmin ehkä myös rahapolitiikkaa 

tehdään vanhan pitkän linjan mukaan, jolla 

on aika vähän tekemistä talouspoliittisen 

ajattelun kanssa. Valtiovarainministeriön 

tätä linjaa valmistelevat virkamiehet, jotka 

ovat pääasiassa taloustieteilijöitä ja lukevat 

paljon taloustieteellisiä teoksia, perusteluis-

saan usein vetoavat taloustieteelliseen ajat-

teluun sikäli kuin se on mahdollista. 

Vihriälän mielestä taloustiede on tosissaan 

otettu huomioon.

1990-luvun lama pakotti talouspolitiikan 

perinpohjaiseen uudelleenarviointiin, poik-

keuksellisten kriisinhallintatoimien rinnal-

la ja niiden jälkeen. Monille näistä haettiin 

pohjaa taloustieteestä. Esimerkiksi teolli-

suuspolitiikan uudelleenorientaatiota inno-

vaatioklustereiden edistämiseen motivoitiin 

Porterin teorioilla, kilpailupolitiikan vahvis-

taminen ja EU-integraation taloudellinen 

argumentti perustuivat taloustieteen koros-

tamiin kilpailun ja työnjaon hyötyihin.

Rahoitusmarkkinoiden sääntelykehikon 

uudistukset nojautuivat ainakin osaksi ra-

hoitusmarkkinoita koskevaan tutkimukseen. 

Kiristettiin pankkien pääomavaatimuksia. Ennen säästö-

pankeille oli omansa ja osuuspankeille löysemmät, nyt 

niitä kiristettiin yhtenäisesti kaikille. 

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana näyttöön 

pohjautuva päätöksenteko on saanut yhä enemmän pont-

ta taakseen. Verraten tuoreita ilmauksia tästä ovat Strate-

gisen tutkimuksen neuvoston, Valtioneuvoston tutkimus- 

ja selvitystoiminnan, Talouspolitiikan arviointineuvoston 

sekä Lainsäädännön arviointineuvoston perustamiset. 

Taloustiede on politiikkarelevanssiin tähtäävässä tutki-

mustoiminnassa ollut vahvassa asemassa kvantitatiivisen 

lähentymistapansa ansiosta. Tämä on lisännyt taloustie-

teellisten argumenttien ja tutkimustulosten käyttöä pää-

töksenteon pohjana. 

Ovatko päättäjät valinneet tarkoituksella sellaisen ta-
lousfilosofian, jonka ajatusmaailma noudattelee heidän 
omaansa?

Markus Jäntin havaintojen mukaan päättäjillä ei yhtä ta-

lousfilosofiaa olekaan, vaan valitaan paloja vähän sieltä 

sun täältä. 

Olisi ymmärtämätöntä tällaista arvostella, koska ta-

louspolitiikassa on laaja liikkumatila. Mutta minua har-

mittaa, että tehdään poliittisia päätöksiä, joita yritetään 

naamioida tieteellisiksi; ettei olla rehellisiä asian suhteen. 

Taloustieteen idea on, että on tehtävä valintoja niukkuu-

den oloissa. Jos meillä olisi sampo, taloustiede olisi tar-

peetonta, mutta sellaista tilannetta on vaikea kuvitella.

Vihriälän mielestä talousfilosofiashoppailu on vain inhi-

millistä.

Epäilemättä. Päätöksentekijät eivät poikkea muista 

ihmisistä siinä, että päätösten tueksi haetaan ajatuske-

hikkoa, jonka lähtökohdat vastaavat peruskäsitystä yh-

teiskunnan ja talouden toiminnasta ja omaa arvomaail-

maa. Samoin on ilmeistä, että päätöksentekijöilläkin on 

vahvistusharha, tai siis omaa perusnäkemystä taloudesta 

Vanhalla pitkällä linjalla on 
aika vähän taloustieteen 

kanssa tekemistä.
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Vahvaa näyttöä vastaan 
on vaikea toimia 

loputtomiin poliittisen 
kilpailun oloissa.
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ja hyvästä talouspolitiikasta tukeville tutkimustiedolle 

pannaan enemmän painoa kuin niiden kanssa ristirii-

dassa olevalle uudelle tiedolle.

 

Jäntti korostaa, ettei yhtä oikeaa talousfilosofiaa välttä-

mättä olekaan.

Monia tärkeitä asioita ei voi ratkaista. Datan paljous 

paljastaa, kuinka paljon yhä jää uskomusten varaan. 

Ei ole sattumaa, että Adam Smith kirjoitti pääteoksen-

sa moraalifilosofiasta, ja taloustiede oli hänen toinen 

haaransa. Siinäkin oli taloudellisia kehikoita. Asia on 

monimutkainen kokonaisuus, ei data näitä kaikkia on-

gelmia ratkaise, vaan paljastaa sen, kuinka rajoittunutta 

tietomme on.

Vihriälän mielestä jotkin asiat ovat kiistattomia, ja ne voi 

tuoda esiin.

Tutkimusyhteisö voi kuitenkin vaikuttaa etenkin eri-

laisten konkreettisten politiikkaratkaisujen omaksumi-

seen, ja ajan mittaan myös päätöksentekijöiden perus-

käsityksiin taloudesta. Vahvaa näyttöä vastaan on vaikea 

toimia loputtomiin poliittisen kilpailun oloissa. Tutki-

mustiedon vaikuttavuus riippuu toisaalta olennaisesti 

siitä, kuinka tehokkaasti ja oikea-aikaisesti tutkimustie-

toa saatetaan päätöksentekijöiden ja heidät valitsevien 

äänestäjien tietoon. 

Kuinka hyvin taloustieteilijät saavat ajatuksensa läpi 
päättäjille, mitä kanavia on käytetty?

Vesa Vihriälän mielestä äänen saaminen kuuluviin ei ole 

suurin ongelma.

Sanoisin, että viestit tavoittavat päätöksentekijät 

varsin hyvin, mutta vaikuttavuus vaihtelee vastaanot-

tajasta ja tilanteesta riippuen. Omien kannattajien vä-

littömiä etuja haittaavia politiikkasuosituksia on vaikea 

hyväksyä, etenkin jos kilpailutilanne on kireä. Samoin 

vaaditaan poikkeuksellista rohkeutta muuttaa juuri ju-

listettua kantaa uuden, vakuuttavankin tutkimustiedon 

takia; vastustajat jättävät harvoin irvailemasta ”takin-

kääntämisestä”.

Markus Jäntti komppaa Vihriälää.

Kun tilaisuus on tarjoutunut, niin kokemukseni on, 

että siellä kuunnellaan, muttei välttämättä olla samaa 

mieltä. Usein saatetaan myös päättää vastoin taloustie-

teilijöitten suosituksia, mutta usein sille on olemassa 

täysijärkinen syy. 



Esimerkki: olin työllisyystutkimusryh-

män puheenjohtaja. Suosittelimme koti-

hoidon tuesta luopumista. Tilalle esitimme 

Tuomas Kososen ehdotusta, jonka mukaan 

maksettaisiin lapsilisän veronalaista lisä-

osaa. Se voisi estää lapsiköyhyysongelmaa, 

joka seuraisi kotihoidon tuesta, koska se 

kasvattaisi äitiyssakkoa tulemalla kotiin jää-

ville kalliiksi. Harvempi tekisi niin kuin ko-

tihoidon tuella, ja lapsillekin olisi parempi, 

että olisivat varhaisessa päivähoidossa. 

On lähes varmaa, ettei ehdotusta tulla 

toteuttamaan. Se täytyy vain hyväksyä po-

liittisen kädenväännön tai oikeastaan sen 

puutteen tuloksena. Ei siinä ole mitään pa-

heksuttavaa. 

Vihriälä korostaa vaikuttamisen ajoituksen 

merkitystä.

Tehokkaat kanavat riippuvat paljon tie-

don luonteesta. Politiikan yleiseen suuntaan 

vaikuttavan tiedon täytyy tavalla tai toisella 

tulla julkiseen keskusteluun, mielellään hy-

vissä ajoin ennen vaaleja, kun puolueet laa-

tivat vaaliohjelmiaan.

Hallitusohjelman merkitys politiikan oh-

jenuorana on korostunut viimeisten 20 vuo-

den aikana. Tästä seuraa, että vajavainenkin 

tutkimustieto, joka on tarjolla ennen neuvot-

teluita tai niiden aikana, on olennaisesti tär-

keämpää kuin viimeistelty tieto sen jälkeen! 

Hallitusohjelman syntymisen jälkeen 

tulemiin voi vaikuttaa lähinnä täsmällisten 

politiikkatoimien valmisteluun osallistu-

vien poliitikkojen, heidän avustajiensa ja 

valmisteluvastuussa olevien virkamiesten 

kautta. Osallistuminen asiantuntijaryh-

mien työhön ja esimerkiksi erilaisten tilat-

tujen selvitysten tuottamiseen on tärkeä 

vaikutuskanava. Eduskunnan valiokunnil-

le annettavat lausunnot voivat myös olla 

merkityksellisiä yksittäisissä tapauksissa. 

Lainsäädännön peruslinjat määräytyvät 

kuitenkin ennen tätä.

Isot sokit muuttavat asetelmia aina ja 

asettavat kyseenalaiseksi aiemman ajatte-

lun. Jos tutkimusyhteisö kykenee tulkitse-

maan kriisitilanteita ymmärrettävällä tavalla 

ja esittämään konkreettisia politiikkasuosituksia, vaikutus 

voi olla suuri ja nopea. Aiemmin mainitsemani teollisuus-

politiikan uudelleenorientaatio on tästä hyvä esimerkki. 

Jäntin mielestä poliitikon näkemyksen tyrmääminen tyh-

mänä on asioitten yksinkertaistamista.

Tutkijan täytyy pohtia, että harvat asiat on tyhmyyden 

tai pahuuden takia tehty. Jos ei tätä ymmärrä, ei kyllä vält-

tämättä ole kovin hyvä yhteiskuntatieteilijä. Taloustieteen 

tehtävä on tukea päätöksentekoa. Senkin jälkeen on täysin 

mahdollista, että toimitaan toisin. 
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Korreloiko päättäjien oma koulutustausta ja 
se, kuinka hyvin he ymmärtävät tai ovat ha-
lukkaita kuuntelemaan taloustieteilijöitä?

Jäntti korostaa keskustelun tärkeyttä. 

Taloustieteilijä ei voi tulla ja sanella po-

liitikolle, miten toimia. Hyvin vahvasti on se 

kokemus, että he kuuntelevat. En usko, että 

kuuntelu korreloi koulutustaustan kanssa, 

enhän edes tiedä ministereitten koulutus-

taustaa!

Poliitikon näkemyksen 
tyrmääminen tyhmänä on asioitten 

yksinkertaistamista.
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Vihriälän mielestä koulutustausta korreloi, 

mutta ei kovin täsmällisesti. 

Taloustieteellisen koulutuksen saaneet 

päättäjät mieltävät toki helpommin talous-

tieteellistä argumentaatiota ja todennäköi-

sesti panevat sille enemmän painoa kuin 

muut. Tutkijakoulutus auttaa oppiaineesta 

riippumatta. Välttämätöntä kumpikaan ei 

kuitenkaan ole. 

Mitä esimerkkejä onnistuneista/epäonnis-
tuneista talousteorioitten soveltamisista 
käytäntöön löytyy Suomesta ja maailmalta?

Vihriälän mielestä vaikuttavin heti mieleen 

tuleva esimerkki taloustieteellisen päättelyn 

voimasta on päästökaupan vaikutus kasvi-

huonepäästöihin. 

Teoria sanoo, että hiilen hinnoittelu on 

tehokas tapa vähentää päästöjä ja eräissä 

oloissa nimenomaan päästökauppa on hyvä 

tapa toteuttaa se. Olemme nähneet, kuinka 

hiilen hinnan nousu päästökaupan seurauk-

sena on johtanut energian säästämiseen ja 

tuotantotapojen huomattavaan ja nopeaan 

muuttumiseen ympäristöystävällisemmiksi.

Suomessa kaksi tuoreinta eläkeuudis-

tusta ovat nojautuneet vahvasti taloustie-

teelliseen tutkimustietoon. Ensimmäisessä 

vaiheessa otettiin käyttöön eläkeikä, jonka 

vaihteluväli oli 63–68 vuotta. Perussisältö 

oli, että aikaisen eläköitymisen edullisuutta 

haluttiin vähentää. Uudistuksesta tuli liian 

löysä, ja poliittinen prosessi otti aikansa kor-

jata sitä. 

Etenkin toinen eläkeuudistus perustui pitkäjäntei-

seen eläketutkimukseen ja ohjasi paljon päätöksentekoa. 

Toteutetut uudistukset ovat vaikuttaneet pitkälti tehtyjen 

mallilaskelmien ennakoimilla tavoilla. Se, että ensimmäi-

nen uudistus jäi vajaaksi ja toisenkin jälkeen on uudistus-

tarpeita, johtuu demografian muutoksista sekä päätök-

senteon hitaudesta ja kyvyttömyydestä riittävän pitkälle 

meneviin uudistuksiin, ei taloustieteen antaman opastuk-

sen puutteellisuudesta.

Myös Jäntti nostaa esiin eläkeuudistukset.

Kansainvälisellä tasolla EU:ssa käyty keskustelu ra-

joitteitten höllentämisestä on ainakin esimerkki siitä, että 

taloustiede vaikuttaa sisältöön. Suomesta sanoisin, että 

työttömyyden lisäpäivien eli eläkeputken alarajan nosta-

minen ja lopulta poistaminen kuitenkin noudattaa talous-

tieteen tuloksia.

1970–80-luvuilla rahapoliittisessa ajattelussa tapahtu-

neet muutokset käyvät myös esimerkistä. Nyt ehkä siinä 

heiluri on tulossa takaisin. Rahapolitiikan teon instituutiot 

pitää suojata poliittiselta puuttumiselta.

Vihriälä toteaa, että yksi makrotaloustieteen iso epäonnis-

tuminen viime vuosikymmenten aikana oli rahoitusjär-

jestelmän puutteellinen, harhaanjohtanut käsittely ennen 

globaalia finanssikriisiä. 

Ei otettu vakavasti rahoituksen välityksen merkitystä ja 

syntyviä riskejä. Makrotaloudellisissa mallinnuksissa niille 

ei annettu paljon painoa. 

Millä osa-alueilla on suurimmat puutteet politiikassa ja 
suurin tarve taloustieteilijöitten osaamiselle?

Jäntille ekonomisti on eri asia kuin taloustieteilijä.

Ekonomisti ei ole yhtä kuin tutkimusta tekevä talous-

tieteilijä. Ekonomistit toimivat hallinnossa, pääasiassa 

ministeriöissä, ja etujärjestöissä. Heillä on usein hyvä 

koulutus ja syvää talousosaamista, mutta heidän pää-

työnsä ei ole tutkimus. Julkisuudessa nämä menevät 

usein sekaisin. Etujärjestöissä toimivien ekonomistien 

päätyö on etujärjestönsä etujen ajaminen ja julkinen vai-

kuttaminen. Tutkijan ensisijainen ohjenuora on tutki-

musetiikka.

Esimerkiksi käy meillä usein esitetty väite, että työt-

tömyysturvan tulisi työttömyyden pitkittyessä alentua. 

Laaja tieteellisen evidenssin läpikäynti ei anna tukea 

sille, että tämä edistäisi työllisyyttä. On tieteen ja tutki-

muksen väärinkäyttöä muttei välttämättä valehtelua, että 

Tärkein asia on 
ymmärtää paremmin 

taloudellisen toiminnan 
ja luonnon kestokyvyn 

välisiä suhteita.
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ehdotusta perustellaan tutkimuksella. On toki myös niin, 

että näillä etujärjestöjen ekonomisteilla on paljon asian-

tuntemusta, seuraavathan he työkseen, mitä taloudessa 

tapahtuu. 

Meillä pitäisi olla ennen kaikkea valmistelussa huo-

mattavan paljon enemmän taloustieteellistä osaamista. 

Aloittaisin moninkertaistamalla valtiovarainministeriön 

rakenneyksikön resurssit. Siellä on todella kovaa osaa-

mista, mutta liikaa töitä. Vähintään kymmenkertaistaisin 

näitten ihmisten määrän muissakin ministeriöissä. Käy-

tämme isoa julkista budjettia; toimenpiteiden niin etu-

käteis- kuin jälkikäteisarviointi on aivan liian harvojen 

harteilla. 

Vihriälä näkee isoja kysymyksiä monella alueella. 

Ehkä tärkein asia on ymmärtää paremmin taloudel-

lisen toiminnan ja luonnon kestokyvyn välisiä suhteita 

ja miten niihin voidaan tehokkaasti 

vaikuttaa. Jopa ilmastonmuutosta ja 

ilmastopolitiikkaa hankalampia asia 

on luontokadon ja sen kustannus-

tehokkaan hillinnän kysymykset il-

miökentän moniulotteisuuden takia. 

Pelkkä luonnontieteellinen ymmär-

rys ei riitä. Tehokkaiden ja toteut-

tamiskelpoisten politiikkatoimien 

hahmottamisessa tarvitaan mitä 

suurimmassa määrin taloustieteel-

listä ymmärrystä. 

Paljon avoimia kysymyksiä liittyy 

myös digitaalisuuden ja ennen kaik-

kea tekoälyn vaikutuksiin, erityises-

ti työhön. Ilman hyvää ymmärrystä 

siitä, millaista näihin nojaava ta-

loudellinen toiminta on, on vaikea 

muotoilla esimerkiksi järkevää kil-

pailupolitiikkaa tai työmarkkinoiden 

sääntelyn politiikkaa. 

Makrotaloustieteen uusi paragdig-

ma on finanssikriisin jäljiltä edelleen 

hakusessa ja sen myötä myös politiik-

kasuositukset eri tilanteissa huteralla 

pohjalla. Koronakriisi on nostanut uu-

della tavalla talouden kriisinkestoky-

vyn politiikka-agendalle. 

Tällaiset kysymykset ovat glo-

baaleja ja niihin hakevat vastauk-

sia tutkijat kaikkialla maailmassa. 
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Emme siis ole oman osaamisemme varassa. 

Sen sijaan konkreettisten politiikkatoimen-

piteiden vaikutusarviointi Suomen oloissa 

vaatii talouden rakenteen ja instituutioiden 

erilaisuuden takia omaa kansallista osaa-

mista. Vaikka kyky tällaisten vaikutusarvi-

ointien tekemiseen on kohentunut ja myös 

päätöksentekijöiden halu hyödyntää arvi-

ointeja lisääntynyt, tähän on tarve panostaa 

edelleen lisää sekä tutkimusyhteisössä että 

hallinnossa.
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Tänä syksynä minulta 

kysyttiin opiskelijoille 

suunnatussa video-

haastattelussa, mitä 

päättäjän pitäisi ym-

märtää taloustieteistä.  Vastaukseni 

voi masentaa taloustutkijoita, mutta 

alkeiden ymmärtämisestä on enem-

män hyötyä kuin huippututkimuk-

sesta, vaikka ilahduttavaa kehitystä 

on tutkimuksessakin tapahtunut. 

Erityisesti kausaalisten riippuvuuk-

sien tutkimuksessa on edistytty val-

tavasti niin, että taloustieteen tutkijat 

tunkeutuvat yhä syvemmälle mui-

den yhteiskuntatieteiden alueille pa-

remmilla menetelmillään. 

Ihminen ajattelee sanojen avul-

la. Jos asialle ei ole sanoja, sille ei ole 

ymmärrystä. 

Taloustieteissä on kehitetty hy-

vin tehokkaita käsitteitä, mutta suu-

ri osa niistä ei ole levinnyt suuren 

yleisön tietoisuuteen. On ihanan 

helppoa puhua yhteiskunnallisista 

asioista ekonomistien kanssa. On-

han tehokas yhteinen kieli. 

Sekä laihduttaminen että am-

putointi vähentävät painoa, mut-

ta kukaan ei sotke niitä keskenään, 

koska molemmille on oma sanansa. 

Englannin kielen käsitteet ”save” ja 

”economize on” kääntyvät molem-

mat suomeksi säästämiseksi. Niin-

pä Suomessa ajatukset kääntyvät 

helposti leikkauksiin silloinkin, kun 

englanninkielinen ajattelisi jotain 

laihduttamisen kaltaista. 

Elämä muuttuisi helpommak-

si ja yhteiskunnallinen keskustelu 

täsmällisemmäksi, jos peruskoulun 

opetukseen saisi mahtumaan muu-

taman taloustieteellisen käsitteen. 

Listani kärjessä ovat sellaiset kuin 

suhteellinen etu, Ricardon maan-

vuokrateoria ja siihen liittyen hyö-

dyn kapitalisoituminen, ulkoisvai-

kutukset, kysyntä- ja tarjontafunktiot 

sekä henkilökohtaisten preferens-

sien arvo. Listaa voi jatkaa.

Otan esimerkkini kaupunki-

suunnittelusta, koska olen sotkeutu-

nut siihenkin. Se on ala, jossa talous-

teoreettinen ajattelu puuttuu lähes 

tyystin, vaikka ekonomistien käsit-

teille olisi huutavaa tarvetta.

Suhteellinen etu. Jos jokin alue 

on maan paras paikka toimis-

toille, se ei silti ole välttämättä 

niille oikea paikka, koska se saattaa 

olla myös paras paikka asumiselle. 

Kumpaa käyttöä suhteellisen edun 

periaate puoltaa, näkyy talousteorian 

mukaan hinnassa. 

Kaupunkisuunnittelijat eivät 

hyväksy hintaa perusteeksi, koska 

”silloinhan kaikki tontit varattaisiin 

asumiseen”. Näin ehkä kävisi vähän 

aikaa, sillä onhan Helsingin seu-

dulla miljoona neliötä toimistoti-

Laihdutus ≠ 
amputointi
On vaikea sanoittaa tai edes ajatella asioita, jos ei tun-
ne käsitteitä. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelu hyötyisi 
talousteorian alkeista.
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laa tyhjillään ja asunnoista huutava 

puute. 

Ulkoisvaikutukset. Kaavoittaja 

puoltaa toimistoja Helsingin keskus-

taan syistä, joita ekonomisti kutsuisi 

yhteisellä nimellä ulkoisvaikutuk-

set. Näin ajatellen pitäisi määrätä 

alueellisesti kiinteä hinta toimiston 

muuttamiselle asunnoiksi, jolloin 

asunnoiksi muuttuisivat ne toimis-

tot, joiden osalta se on kannattavin-

ta kiinteistöön ja sen mikrosijaintiin 

liittyvistä syistä. Kaavoittaja haluaa 

käyttää tapauskohtaista harkintaa. 

Maksu kyllä peritään, muttei kiin-

teänä vaan sitä korkeampana mitä 

enemmän omistaja hyötyy konver-

siosta, mikä ohjaa väärin.

Kaupunkielämä on pelkkää ul-

koisvaikutusta. Puhuttaessa liiken-

teen hyödyistä pitäisi pystyä erot-

tamaan, mikä on hyöty liikkujalle 

itselleen ja mikä on ulkoisvaikutus, 

jotta ei tultaisi subventoineeksi ulkoi-

sen hyödyn nimissä sellaista, josta on 

hyötyä vain asianomaiselle itselleen. 

Teoria ulkoisvaikutuksista ja 

niiden hinnoitteluista pitäisi 

lisätä jokaisen päättäjän ym-

märrykseen muuallakin kuin kau-

punkisuunnittelussa. Energiapolitii-

kastakin tulisi rationaalisempaa. 

Kysyntäfunktio. Asuntotonteille 

on rakennettava autopaikkoja tar-

peellinen määrä. Tarpeen suunnitte-

lija laskee kaavasta, jossa on mukana 

joukkoliikenteen palvelutaso, mutta 

ei hintaa, vaikka yhden autopaikan 

kustannus voi vaihdella 1 000 euron 

ja 150 000 euron välillä. 

Kysynnän käsite voisi muuten-

kin siivittää kaavoitusta. Ekono-

mistin mielestä asunnoista vapailla 

markkinoilla maksettava hinta ker-

too parhaiten siitä, millaista asumis-

ta halutaan lisää, eli siis siitä, miten 

enemmistö haluaisi asua.  Kaavoit-

tajan mielestä voitontavoittelu ei saa 

ohjata kaavoitusta. 

Hyödyn kapitalisoituminen. Kun 

rakennetaan uusi pikaratikka, kiin-

teistöjen arvot radan vaikutuspiiris-

sä nousevat, mitä moni pitää jopa 

haittana. Hyödyn kapitalisoitumista 

hinnoiksi voisi pikemminkin pitää 

mittarina investointien kannattavuu-

delle. On se ainakin parempi mittari 

kuin nyt käytetty aikavoittojen ar-

voon perustuva laskelma, joka sovel-

tuu parhaiten arvioimaan moottori-

tien rakentamista kahden kaupungin 

välille läpi asumattoman preerian. 

Henkilökohtaisten preferenssien 
arvo. Asuntopolitiikkaan tulisi pal-

jon lisää syvyyttä, jos miellettäisiin, 

kuinka suuria hyvinvointihyötyjä 

saadaan siitä, että jokainen voi mak-

sukykynsä puitteissa valita sellaisen 

tavan asua ja sellaisen sijainnin, mitä 

itse arvostaa. Tämän takia ekono-

mistit eivät yleensä pidä hintasään-

nöstelystä, joka tarkoittaa, että siihen 

asuntoon on tyytyminen, minkä sat-

tuu saamaan.

Aikavoittojen arvoon 
perustuva laskelma 
soveltuu parhaiten 

arvioimaan moottoritien 
rakentamista läpi 

asumattoman preerian.

MORSIUSLUNNAAT 
VAI MYÖTÄJÄISET?
Milla Nyyssölä
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Erikoistutkija
Työn ja talouden tutkimus LABORE

Avioliittomaksut ku-

ten myötäjäiset ja 

morsiuslunnaat ovat 

yhä käytössä 75 pro-

sentissa maailman 

maista. Morsiuslun-

naissa sulhanen yk-

sin tai perheensä kanssa suorittaa naimi-

siinmenon yhteydessä maksun morsiamen 

perheelle esimerkiksi karjan, rahan, hyödyk-

keiden tai muiden arvoesineiden muodossa. 

Tämän lisäksi sulhasella täytyy olla valmiina 

varat hääjuhlia varten sekä useimmiten talo, 

johon uusi vaimo voi muuttaa. Ennen avioliittoa tulevan 

sulhasen onkin valmistauduttava kattamaan huomattavia 

kustannuksia. Esimerkiksi Sambiassa naimisiinmenon 

kustannukset vievät koko vuoden tulot.

 Perinne eroaa suomalaisittain tunnetusta myötäjäispe-

rinteestä siinä, että morsiamesta tavallaan suoritetaan nai-

misiin mennessä erillinen maksu hänen vanhemmilleen, 

kun taas myötäjäisten kohdalla asia on päinvastoin. Avio-

liittomaksuperinteillä niiden suunnasta riippuen onkin 

nähty olevan monenlaisia erilaisia haitallisia lieveilmiöitä. 

Morsiuslunnaiden perinnettä harjoitetaan huomat-

tavasti aktiivisemmin kuin myötäjäisiä (kts. kuva 1: pu-

naisella yhä aktiivisesti myötäjäisperinnettä noudattavat 

Miksi joissain maissa morsiamen vanhemmat maksavat myötäjäisiä, 
kun taas toisissa morsiamesta maksetaan? Mitä vaikutuksia eri perin-
teillä on naisten elämään?

Morsiuslunnaat vai  
myötäjäiset?
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Morsiuslunnaat vai  
myötäjäiset?

Kuva: Matthias Gebhardt
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maat ja sinisellä morsiuslunnasperinnettä 

suosivat maat). Intiassa puolestaan on yhä 

vahvasti voimissaan myötäjäisperinne, jossa 

morsiamen ja hänen perheensä on säästet-

tävä hyvinkin merkittäviä summia naimisiin 

päästäkseen; puhutaan jopa 4–8 vuoden 

tuloista. Intiassa sijoitetaan säästöjä muun 

muassa kultaan, jolloin sen kansainvälinen 

hinta on naimisiinmenon kannalta tärkeäs-

sä roolissa. 

Muun muassa Bhalotra ym. ovat tutki-

muksessaan osoittaneet, että kullan hinnan 

noustessa tyttövauvojen ja -sikiöiden kuol-

leisuus kasvaa. Kalliin myötäjäisperinteen 

onkin katsottu olevan yksi tekijä Intian vää-

ristyneeseen sukupuolijakaumaan1.  

MIKÄ MÄÄRITTÄÄ MAKSUJEN SUUNTAA?

Tutkijat ovat esittäneet erilaisia 

teorioita siihen, miksi joissain 

maissa käytössä on myötäjäi-

set ja toisissa morsiuslunnaat. 

Länsimainen hyötyteoria 

esittää, että morsiuslunnaat ovat käytössä 

erityisesti patriarkaalisissa ja patrilokaalia 

asumisjärjestelyä noudattavissa kulttuureis-

sa, joissa naisen ja hänen jälkeläistensä työn 

kysyntä on ollut erityisen suurta, eikä ole tar-

vittu monimutkaisia teknologioita.

 Tyypillisesti tällöin morsiuslunnaat 

maksetaan morsiamen vanhemmille hei-

dän tyttärensä ja hänen syntymättömien 

lastensa tulevasta työpanoksesta luopumis-

ta vastaan, morsianhan muuttaa asumaan 

miehen luo hänen mailleen eikä toisinpäin. 

Tässä yhteydessä erityisesti maanviljelytek-

niikoilla on esitetty olleen merkittävä rooli siinä, kumpaan 

suuntaan avioliittomaksut liikkuvat2. 

Erityisesti Afrikassa on perinteisesti suosittu suorakyl-

vöä, joka ei edellytä maan kyntöä raskaalla auralla, vaan 

kylvötyöhön on riittänyt myös kevyt kuokka. Näin toimi-

taan pienviljelyssä yhä ja naisten työhön osallistumisas-

te on tänäkin päivänä huomattavan korkeaa (esimerkiksi 

Tansaniassa 80 prosenttia), toisin kuin esimerkiksi Intias-

sa, jossa se on nykypäivänä laskenut 20 prosenttiin3 (ks. 

kuva 2). 

Intiassa sekä kotoisemmin myös Suomessa on viljely 

puolestaan perustunut erityisesti maan kyntämiseen, jo-

hon on tarvittu raavaiden miesten työpanosta, mikä osal-

taan selittää näiden maiden myötäjäisperinnettä. Ajan 

myötä kyntötarpeeseen löydettiin uusia toimintatapoja 

(vetoeläimet), joita puolestaan Afrikassa ei suorakylvöme-

netelmän ja naisten työn tarjonnan vuoksi vastaavalla laa-

juudella lähtenyt kehittymään.

MORSIUSLUNNAAT VANHEMPI PERINNE

Tutkijat ovat myös esittäneet, että morsius-

lunnaat, joka ovat myötäjäisiä lähes 3 000 

vuotta vanhempi perinne, olisivat olleet 

käytössä tyypillisesti primitiivisissä, usein 

melko tasa-arvoisissa heimo- ja paimen-

tolaiskulttuureissa. Myötäjäisperinteeseen siirtymisen on 

sanottu olevan merkki siirtymisestä kohti kehittyneempiä, 

monimutkaisempia sosiaalisia rakenteita ja -luokkia4. Toi-

saalta perinne voi liittyä myös moniavioisuuteen ja avio-

liittomarkkinoilla olevien miesten ja naisten suhteelliseen 

määrään. 

Polygaamisissa yhteisöissä, (ks. kuva 3), nuorista nai-

mattomista naisista voi tulla pulaa, jos yksi mies voi avioi-

tua rajoituksetta lukuisien naisten kanssa. Naimisissa 

olevat miehet joutuvat yleensä maksamaan uudesta mor-

siamesta aiempaa suurempaa korvausta. Afrikassa moni-

avioisuus korreloikin vahvasti morsiuslunnaiden perin-

teen kanssa.

Morsiuslunnaille on kehittynyt muitakin keskeisiä 

funktioita. Sen nähdään olevan tärkeä rituaali, joka vii-

me kädessä vahvistaa liiton. Morsiuslunnaat ovatkin ajan 

myötä muuttuneet hyödylliseksi miehiä emansipoivaksi 

perinteeksi. Korkea maksu on kallis pantti, joka takaa vai-

mon pysymisen liitossa, onhan varojen takaisin saaminen 

vanhemmilta köyhissä oloissa usein lähes mahdotonta. 

Patriarkaalisissa yhteisöissä, joissa vastuu lasten hoita-

misesta on käytännössä täysin naisten vastuulla, heidän 

TUTKIMUS

Kullan hinnan noustessa 
tyttövauvojen ja -sikiöiden 

kuolleisuus kasvaa.
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Lähde: Kirjoittajan laatima kuva käyttäen WomanStats-projektin aineistoa.

KUVA 1. MORSIUSLUNNAAT/MYÖTÄJÄISET/NAIMISIINMENON KUSTANNUKSET
(TYYPIT JA LEVINNEISYYS) 2016
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Raha ei vaihda käsiä tai panostukset ovat molemminpuolisia
Morsiamen perhe varustaa morsianta; ei merkittävää panostusta sulhasen vanhemmilta
Nettovarallisuuden siirto sulhaselta/sulhasen perheeltä morsiamelle/morsiamen perheelle
Nettovarallisuuden siirto morsiamelta/morsiamen perheeltä sulhaselle/sulhasen perheelle
Ei tietoa

MARR-SCALE-3
Data The WomanStats Project 
http://womanstats.org

KUVA 2. NAISTEN TYÖLLISYYSASTE SUHTEESSA YLI 15-VUOTIAASEEN NAISVÄESTÖÖN 
MAAILMANLAAJUISESTI 2018

Lähde: Kirjoittajan laatima kuva käyttäen WomanStats-projektin aineistoa.

ERBG-SCALE-1
Data The WomanStats Project 
http://womanstats.org

Yli 66 % yli 15-vuotiaasta naispuolisesta väestöstä käy töissä kodin ulkopuolella
Vähintään 40 ja enintään 66 % yli 15-vuotiaasta naispuolisesta väestöstä käy töissä kodin ulkopuolella
Alle 40 % yli 15-vuotiaasta naispuolisesta väestöstä käy töissä kodin ulkopuolella
Ei tietoa



turvakoteja ja muutamissa maissa on säädetty lakeja eh-

käisemään morsiuslunnaiden takaisinperintää erotilan-

teessa. Toisaalta laajemmin yhteiskunnassa naimisiinme-

noon tarvittavien säästöjen puutteen on osoitettu ajavan 

osan miehistä väkivaltaisuuksiin tai naimisiinmenon mer-

kittävään lykkäämiseen6.

MORSIUSLUNNAAT LISÄÄVÄT INTOA KOULUTTAA 
TYTTÄRIÄ

Tutkijat eivät ole silti yhtä mieltä siitä, ovatko 

morsiuslunnaat hyvä vai huono perinne. 

Osa kirjallisuudesta esittää, että naiset ovat 

päinvastoin onnellisempia sekä suvaitsevat 

perheensisäistä väkivaltaa vähemmän mitä 

suuremmat lunnaat on maksettu7. Koulutuksen on myös 

pitkään nähty olevan tekijä, joka nostaa morsiamesta 

maksettavaa hintaa8. Kun tytär on koulutettu, hänen aja-

tellaan olevan tuottavampi, jolloin morsiamen perheelle 

on maksettava myös vastaavasti korkeampaa hintaa tyt-

tären luovuttamista vastaan. Ashraf ym. (2020) ovat osoit-

taneet, että Indonesiassa ja Sambiassa morsiuslunnaiden 

perinnettä noudattavat yhteisöt lähettävätkin tyttäriään 

hanakammin kouluihin niiden tullessa saataville verrattu-

na yhteisöihin, joissa ei ole käytössä morsiuslunnaita.

Ulkoministeriön rahoittamassa yhteistyöhankkeessa 

olemme Ayu Pratiwin (Turun yliopisto), Kunal Senin (Wi-

der-instituutti) ja Ralitza Dimovan (Manchesterin yliopisto) 

kanssa tutkineet morsiuslunnaiden perinnettä ja sen erilai-

sia seurauksia Tansaniassa. Käytössämme on Afrikan mit-

takaavassa ainutlaatuinen pitkittäisaineisto, jolla voidaan 

tutkia muun muassa morsiuslunnaiden, niiden osatekijöi-

den ja ominaisuuksien pitkän aikavälin yhteyksiä (1991–

2010) muun muassa terveyteen, psykologisiin muuttujiin 

ja kulutukseen. Aineistolla voidaan seurata yksilöä lapsuu-

desta aikuisuuteen asti ja se on myös verrattain rikas, jol-

loin analyysissa voidaan sulkea pois erilaisten vääristävien 

tekijöiden vaikutukset mahdollisimman luotettavasti. 
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pysymisensä perheessä on tärkeää, jolloin 

perinteelle on ollut selvää tarvetta.

Köyhemmissä olosuhteissa elävillä alueil-

la morsiuslunnaat ovat tehokas tapa morsia-

men perheelle tienata rahaa. Tutkijat Corno ja 

Voena (2020) ovat osoittaneet laajalla tilastol-

lisella analyysillä, että negatiivinen tuloshok-

ki kuten kuivuus on yhteydessä suurempaan 

määrään solmittuja lapsiavioliittoja. 

Morsiuslunnaiden nähdäänkin olevan 

tässä yhteydessä merkittävä tekijä lapsi-

avioliittojen yleistymisessä. Nuoria vaimoja 

markkinoidaan kuuliaisempina ja helpom-

pina puolisoina. Heillä on myös vanhempia 

sisariaan pidempi työntarjonnallinen ja he-

delmällinen periodi. Monissa kulttuureissa 

morsiuslunnaat ovat keskeisesti liittyneet 

myös tyttöjen koskemattomuuden ostami-

seen. Tansaniassa 25–30 prosenttia aviolii-

toista on yhä lapsiavioliittoja, vaikka lapsi-

avioliitot ovat perustuslain vastaisia. 

Se, että naisesta maksetaan, tekee hänes-

tä arvioinnin kohteen ja jopa kauppatavaraa, 

mikä voi täyttää ihmiskaupan piirteitä, aset-

taen naiset paikoitellen helpommin hyväksi-

käytön kohteeksi perheen sisällä5. Hiljattain 

kehittynyt kirjallisuuden haara on selvittänyt 

morsiuslunnaiden ja väkivallan yhteyttä. 

Yhtäältä on löydetty todisteita sille, että 

miehet kokevat oikeutetummaksi pahoinpi-

dellä vaimojaan, jos he ovat naimisiin pääs-

tyään pettyneet ”kalliiseen investointiinsa”, 

joka ei lunastakaan heille asetettuja odotuksia 

esimerkiksi lastensaannin suhteen. Lunnaat 

siis tavallaan mahdollistavat haitallisia käy-

tösmalleja, sillä ne pitävät huolen siitä, että 

naisella on korkeampi kynnys erota. Ongel-

man ratkaisemiseksi naisille on perustettu 

Kuivuus lisää 
lapsiavioliittoja.

Koulutus nostaa naisen 
hintaa.
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MILLA NYYSSÖLÄ
KTT Milla Nyyssölä aloitti erikois-
tutkijana Työn ja talouden tutkimus 
LABOREs sa 1.8.2021 ja työskentelee 
myös kehitystaloustieteen tutkijana YK:n 
yliopiston Wider-instituutissa. Aiemmin 
hän on työskennellyt mm. Aalto-yliopis-
ton kansantaloustieteen laitoksella ja 
Kansaneläkelaitoksessa.

Kuva: Otso Alasko
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Naiset muistavat hintansa 
koko loppuelämänsä.

Lähde: Kirjoittajan laatima kuva käyttäen WomanStats-projektin aineistoa.

KUVA 3. MONIAVIOISUUDEN ESIINTYVYYS JA LAILLINEN STATUS, 
MCDERMOTTIN MITTARI 2021

PW-SCALE-1
Data The WomanStats Project 
http://womanstats.org

Laitonta ja lain noudattamista valvotaan. Monenkeskiset samanaikaiset avoliitot siedettyjä.
Taskuja, joissa polygyniaa voi esiintyä; vähemmän kuin 5 % naisista ei ole ainut vaimo.
Virallisesti laitonta tai ei, mutta lakia ei valvota. Vähemmän kuin 25 % naisista ei ole ainut vaimo.
Virallisesti laitonta tai ei, mutta lakia ei valvota. Yli 25 % naisista ei ole ainut vaimo.
Ei tietoa

Laitonta ja erittäin harvinaista. Myös monenkeskiset samanaikaiset avoliitot harvinaisia.

Alustavat löydöksemme osoittavat, että 

korkeilla lunnailla on erisuuntaisia vaiku-

tuksia. Yhtäältä, korkea maksettu hinta näyt-

täisi olevan positiivisessa yhteydessä nais-

ten korkeampaan itsetuntoon9 vielä vuosia 

lunnaiden maksun jälkeen. Kvalitatiivinen 

tutkimusnäyttö toteaakin, että naiset tyy-

pillisesti muistavat itsestään maksetun hin-

nan koko loppuelämänsä ajan ja arvottavat 

itseään sen mukaisesti: ”Olen arvokas, olen 

tuottanut naimisiin mennessäni hyvät rahat 

vanhemmilleni”. 

Toisaalta kuitenkin havaitsimme, että 

korkeat lunnaat ovat yhteydessä matalam-

paan hallinnan tunteeseen10 vielä vuosia 

myöhemmin. Tämä tukee ajatusta siitä, että 

ympäristö ja erityisesti mies sekä hänen su-

kunsa kontrolloi naisia enemmän, mitä suu-

rempaa hintaa he ovat hänestä maksaneet. 

Aiemman tutkimuksen tapaan löysimme 

myös näyttöä sille, että korkeammat lunnaat 

ovat positiivisessa yhteydessä naisten koke-



miin tapaturmiin kotona, jota käytetään ylei-

sesti kaltoinkohtelun mittarina vielä vuosia 

häiden jälkeen. 

Vaikka avioliittomaksuperinteillä voi-

daan katsoa olevan joitain hyötyjä, monessa 

maassa on viime kädessä vallalla toive siitä, 

että morsiuslunnaat muuttuisivat ajan myö-

tä vain symboliseksi eleeksi. Tämän toiveen 

toteuttamisessa tarvitaan ilmiön parempaa 
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Naiset muistavat hintansa 
koko loppuelämänsä.

Kuva: iStock.com, rchphoto
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ymmärrystä ja sen myötä vahvempaa sää-

telyä erityisesti niillä alueilla, missä haitalli-

simpia lieveilmiöitä esiintyy.

Viitteet

1 Mm. Das Gupta yms. 2003. 
2 Boserup 1970, Botticini & Siow 2003, Alesina ym. 2021
3 World Bank 2020
4 Anderson 2007
5 Esim. Princewill ym. 2017.
6 Hudson ja Matfess, 2017
7 Lowes & Nunn, 2018 OUP
8 Becker 1981
9 Mitattuna Rosenbergin itsetuntomittarilla
10 Rotterin hallintakäsityksen mittarilla 
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Teksti
JUHO SAARI
Professori
Tampereen yliopisto

Hyvinvointivaltion tu-

levaisuus on usein 

arvioitu ankeaksi. 

Ensimmäisen kerran 

suomalaisessa kes-

kustelussa sen päälle 

leviteltiin kevyitä multia käsitteen käyt-

töönoton yhteydessä 1950-luvun puolivä-

lissä. Tilalle tarjoiltiin toimintavaltion käsi-

tettä. Samankaltaisella pysäyttämättömällä 

tuhon tiellä on hyvinvointivaltion arvioitu 

olleen useita kertoja seuraavina vuosikym-

meninä. Tiheimmillään nämä kriisikes-

kustelut olivat suurissa yhteiskunnallisissa 

ja taloudellisissa murroksissa 1970-luvun 

loppupuolella, 1990-luvun alun suuressa talouskriisissä 

ja osin 2000-luvun ensikymmenen lopulla: myös pan-

demian aikana on toistuvasti päädytty samankaltaisiin 

kriisitulkintoihin.1

Toistaiseksi peruuttamattoman tuhon tietä ei ole nä-

kynyt. Pikemminkin päinvastoin, hyvinvointivaltio on 

muuttunut kattavaksi institutionaaliseksi rakenteeksi, 

johon kohdennetaan reilut 70 miljardia euroa vuodessa. 

Suomalaiset arvottavat hyvinvointivaltion korkealle, eikä 

sille ole poliittisesti varteenotettavaa haastajaa. Edelleen-

kin tie poliittiseen valtaan kulkee Suomessa hyvinvoin-

tivaltion kannatuksen kautta, sillä kaikissa keskisuurissa 

tai suurissa eduskuntapuolueissa kannattajien enem-

mistö on hyvinvointivaltion takana. Näin tullee olemaan 

myös tulevaisuudessa.
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Vastaristitty hyvinvointivaltio oli aikansa talous- ja oikeustieteilijöiden 
mielestä taloudellisesti ja moraalisesti kestämättömällä pohjalla, toi-
minnallisesti heikko ja jäisi hetkelliseksi ilmiöksi.

Hyvinvointivaltio. Nyt.
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Hyvinvointivaltio. Nyt.
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DOMINOIVA KERTOMUS SEURAA TOISTAAN

Hyvinvointivaltion muutok-

sen hallinta murrosaikoina 

on kuitenkin vaatinut hy-

vää muutosjohtamista. So-

siaali- ja terveyspolitiikkaa 

– sosiaalisiin riskeihin vastaavaa voimava-

rojen keskitettyä uudelleenjakoa ja sääntelyä 

– on näiden murrosten hallinnassa vaivan-

nut ylenmääräisen pessimismin (ja uudis-

tusten edistämisen, koska ne pelastavat hy-

vinvointivaltion) ohella myös perusteeton 

optimismi (ja uudistusten vastustaminen, 

koska ne tuhoavat hyvinvointivaltion). Väliin 

on ollut epäselvää, kumpi näistä näkökul-

mista on ollut sosiaali- ja terveyspolitiikan 

institutionaalisen rakenteen sopeutumisky-

vyn kannalta vaarallisempi. 

Jälkikäteen tarkastellen nämä kärjiste-

tyt linjaukset ovat kuitenkin osoittautuneet 

virheellisiksi. Syynä tähän on se, että mur-

rosvaiheet ovat myös toistaiseksi tuoneet 

uuden politiikka-agendan, jolla on ollut 

hyvinvointivaltion institutionaalista ra-

kennetta vahvistava ja uudistava vaikutus. 

Yleensä politiikka-agendaan on liittynyt 

myös uusi yhteiskunta- tai talouspoliittinen 

paradigma ja uusi tapa ”kehystää” sosiaali- 

ja terveyspolitiikka. Esimerkiksi 1950-luvun 

murroksen jälkeen sosiaali- ja terveyspoli-

tiikan agenda kytkettiin Gunnar Myrdalin 

(1889–1987) kasautuvan kasvun teoriaan ja 

sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehystettiin 

kokonaisvaltaiseksi ja ihmiskeskeiseksi. Ko-

konaisuuden paketoi politiikka-agendaksi 

Pekka Kuusi (1917–1989) kirjassaan 60-lu-

vun sosiaalipolitiikka.2 Myrdalin ajattelua ei 

sovellettu, ja harjoitettu sosiaali- ja terveys-

politiikka oli enimmäkseen muuta kuin 

kokonaisvaltaista ja kasvuhakuista. Myös-

kään Kuusen ohjelmaa ei pantu toimeen.3 

Kuitenkin tämä ”paketti” muodosti sosiaa-

li- ja terveyspolitiikkaa dominoineen kerto-

muksen 1960-luvun ajaksi. Samalla tavalla 

Raimo Sailaksen ja STK:n listat 1990-luvun 

alussa ja Jyrki Kataisen hallituksen raken-

nepoliittinen ohjelma vuoden 2008 kriisin 

jälkeen ovat toimineet dominoivina kertomuksina. Epäi-

lemättä myös pandemian jälkeen rakentuu samankaltai-

nen uusi dominoiva kertomus. 

Myös siirryttäessä kohti pandemian jälkeistä uut-

ta normaalia on syytä jälleen kysyä, selviytyykö hyvin-

vointivaltio. Kysymyksen sisällön tarkentaminen tuottaa 

puolestaan sen vastauksen. Suurin osa hyvinvointival-

tion ankeaa tulevaisuutta käsittelevästä kirjallisuudesta 

pohdiskelee työllisyysasteen, huoltosuhteen muutoksen 

ja julkisen talouden kestävyyden väliseen kolmiyhtey-

teen liittyviä mekanismeja, ja suosittelee työurien pi-

dentämistä, tuottavuuden nostamista ja rahoituspohjan 

laajentamista. Vähemmän on kysytty ja vastattu, miten 

hyvinvointivaltion sisäiset (endogeeniset) mekanismit 

ohjaavat hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

SEITSEMÄN SEIKKAA PUOLESTA JA VASTAAN

Hyvinvointivaltion endogeenisen muu-

toksen tarkastelun luonteva teoreetti-

sen ja käsitteellisen inspiraation lähde 

on itävaltalaisen taloustieteilijän Jo-

seph Alois Schumpeterin (1883–1950) 

teoria endogeenisesta muutoksesta kapitalistisen yh-

teiskunnan tuhon aiheuttajana.4 Schumpeter tunnetaan 

nykyään lähinnä luovan tuhon käsitteen isänä, joskaan 

uudempi tutkimus ei juurikaan noudata Schumpeterin 

teoreettisia lähtökohtia.5 Hänen teoriansa kapitalismin 

vääjäämättömästä tuhosta on kuitenkin sosiaali- ja ter-

veyspolitiikan kannalta mielenkiintoisempi. Schumpe-

terin mukaan kapitalismin tuho aiheutuu sen sosiaalisen 

perustan murentumisesta seitsemän toisiaan vahvista-

van sosiaalisen mekanismin välityksellä. Nämä meka-

nismit on lueteltu Taulukko 1:n vasemmassa reunassa. 

(Schumpeter ei olisi Schumpeter, jos hän ei olisi löytänyt 

nimenomaisesti seitsemää mekanismia). Nämä arkun-

naulat ovat kapitalismille endogeenisia, toisin sanoen 

kapitalismi tuhoutuu sen omaan menestykseen.

TUTKIMUS

Onko hyvinvointivaltio oman 
menestyksensä vanki?
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TAULUKKO 1. HYVINVOINTIVALTIO: PUOLESTA JA VASTAAN

HYVINVOINTIVALTION ENDOGEENISET MEKANISMIT

Schumpeterin 
alkuperäinen lista VASTAAN PUOLESTA

1 Kapitalismin edellyttämä 
rationalisoituminen tuhoaa 
sen perustana olevan sivili-
saation.

Hyvinvointivaltion luoma riippuvuuskult-
tuuri hävittää talouden dynamiikan ja 
johtaa pitkällä aikavälillä yhteiskunnan 
ja talouden taantumaan.

Hyvinvointivaltion luoma hyvinvointia 
ja terveyttä edistävä institutionaalinen 
kannustinrakenne mahdollistaa sopeutu-
misen muuttuviin olosuhteisiin.

2 Innovatiivisten yrittäjien ase-
ma hämärtyy byrokraattisten 
korporaatioiden kehittyessä.

Hyvinvointivaltio tuhoaa yrittäjyyden 
(idean) tekemällä siitä kannattamatonta 
ja epälegitiimiä, mikä aiheuttaa peruut-
tamatonta vahinkoa Suomelle ja sen 
elinkeinoelämälle.

Hyvinvointivaltio luo edellytykset yrittä-
jyydelle tarjoamalla koulutettua työvoi-
maa ja mahdollistamalla työvoiman 
alueellisen ja sosiaalisen liikkuvuuden 
sekä työ- ja perhe-elämän yhteensopi-
vuuden.

3 Kapitalismia suojaavat sta-
tuserot katoavat sosiaalisen 
liikkuvuuden myötä.

Hyvinvointivaltion ympärille rakentunut 
eliitti estää hyvinvointivaltion uudistami-
sen ja valvoo ryhmänsä lyhyen aikavälin 
etua muiden ryhmien kustannuksella.

Hyvinvointivaltion sisään rakentunut 
hallinnollinen, poliittinen ja akateeminen 
eliitti uudistaa sitä hallitusti ja pitkällä 
aikavälillä tavalla, joka säilyttää kansa-
laisten luottamuksen.

4 Yksityisomaisuus ohentuu 
pörssin vallan kasvun myötä.

Laajamittainen verotus hävittää yksi-
tyisomaisuuden elinkeinoelämästä ja 
johtaa epämääräiseen korporaatioiden 
ja eläkerahastojen omistajuuteen.

Laajamittainen verotus edellyttää 
yksityisomistuksen selkeyttämistä ja 
vahvistaa omistusoikeuksia, millä on 
pitkällä aikavälillä kasvua ja työllisyyttä 
vahvistava vaikutus.

5 Sopimusvapaus katoaa 
sääntelyn myötä.

Kollektiiviset päätökset vähentävät yksi-
lön vastuuta ja heikentävät yhteiskuntien 
dynamiikkaa, mikä pitkällä aikavälillä 
haurastuttaa yhteiskuntaa.

Kollektiiviset päätökset mahdollistavat 
yksilön vastuun ja vahvistavat yhteiskun-
tien dynamiikkaa luomalla kasvuun ja 
työllisyyteen kannustavan institutionaali-
sen kehyksen.

6 Perinteinen perhettä vah-
vistanut yhteenkuuluvuus 
heikentyy.

Hyvinvointivaltio hävittää yhteisöllisyy-
den ja pakottaa yksilöt irtautumaan 
sosiaalisista siteistään sekä luo tarpeet-
tomia hoivakuluja julkiselle vallalle.

Hyvinvointivaltio vahvistaa yhteisöllisyyt-
tä hävittämällä statuseroja ja ylläpitä-
mällä sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
sekä luomalla mahdollisuuksia erilaisille 
perheille.

7 Tuotannosta vieraantuneet 
intellektuellit ovat enene-
vässä määrin vihamielisiä 
kapitalismia kohtaan.

Hyvinvointivaltioon kohdistuu yhä viha-
mielisempää arvoväritteistä kritiikkiä 
realiteeteista irtautuneesta akateemi-
sesta maailmasta ja ajatushautomoista 
käsin, mikä heikentää sen legitimiteettiä.

Hyvinvointivaltioon kohdistuu yhä sys-
temaattisempaa, empiiriset havainnot, 
teoreettiset lähtökohdat ja poliittiset 
tavoitteet yhteen sovittavaa monitie-
teellistä tutkimusta, mikä mahdollistaa 
tietoperustaisen päätöksenteon.
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Kapitalismin tuhon ajatus on sovelletta-

vissa hyvinvointivaltioon. Schumpeterilai-

sesta näkökulmasta tarkasteluna (suomalai-

nen) hyvinvointivaltio ei tuhoudu niinkään 

taloudelliseen kestävyyteen liittyviin tekijöi-

hin. Sitä ja niitä voidaan uudistaa loputto-

masti ja menestyksellisesti taloudellisia pa-

rametrejä muokkaamalla, mutta näillä ei ole 

institutionaalista perustaa murtavaa vaiku-

tusta. Hyvinvointivaltion institutionaalinen 

rakenne ei myöskään tuhoudu yksittäisen 

etuuden saanti- ja kestoehtojen muutokseen 

tai palvelurakenteen muutokseen. Näissä 

kohden kyse on enemmänkin taloudellisen 

perustan muuttamisesta, mikä on aina ollut 

integroitu osa sosiaali- ja terveyspolitiikan 

uudistamista. 

Schumpeterin näkökulmasta sen sijaan 

hyvinvointivaltio tuhoaa oman sosiaalisen 

perustansa. Taulukon 1 keskisarakkeeseen 

on tiivistetty Schumpeterin seitsemään al-

kuperäiseen kohtaan tukeutuva lista hyvin-

vointivaltion tuhon mekanismeja. Vasta-ar-

gumentteja on puolestaan linjattu taulukon 

oikealla puolella. Ne eivät välttämättä sovellu 

kehenkään yhteen tutkijaan tai tutkimusoh-

jelmaan, ja saattavat oikeutetusti tuntua joil-

takin kanteilta arvioituna väärin asetetuilta 

tämän ajan näkökulmasta. Niiden empiiristä 

osuvuutta voidaan joka tapauksessa testata 

tutkimusten avulla ja samalla arvioida niiden 

todenperäisyyttä. 

Useimmat hyvinvointivaltion tilasta käy-

tävää keskustelua seuranneet lukijat tunnista-

vat kaikki edellä mainitut teesit ja vastateesit. 

Niiden ympärille voi rakentaa hyvinvointi-

valtion tilaa kartoittavan tutkimushankkeen 

tai politiikkaprojektin sekä ehkäpä saada ajatuksille myös 

poliittista kantavuutta. Kukin näistä väitteistä ja niiden vas-

taväitteistä on oman tutkimuksensa arvoinen sosiaalinen 

mekanismi, joten niiden osuvuutta tai osumattomuutta ei 

voida tässä yhteydessä systemaattisesti arvioida. Sen sijaan 

tarkastelu kohdistuu aiheeseen liittyvään argumentaatio-

kenttään. Siten yhtäältä-toisaalta-tarkastelu avaa lukijalle 

mahdollisuuden pohtia hyvinvointivaltion tilaa avaram-

min kuin mitä sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa 

on ollut viime vuosina tavanomaista.

JOSEPH A. SCHUMPETER, PAHOLAISEN ASIANAJAJA

Edellä olevaa tarkasteltaessa on hyvä ottaa 

lähtökohdaksi se, että Schumpeterin teesi 

kapitalismin tuhosta oli hienosyistä ironiaa, 

jonka tavoitteena oli pakottaa ihmiset ajatte-

lemaan kapitalismin uudistamisen kannal-

ta tärkeitä prosesseja. Hän ei siis tavoitellut kapitalismin 

tuhoa, eikä kuvannut siihen johtavaa ennalta määrättyä 

tai vääjäämätöntä kehityskulkua. Sen sijaan hän halusi 

kiinnittää systemaattista huomiota sen potentiaalisesti 

tärkeimpiin heikkouksiin vahvistaakseen sen selviytymis-

mahdollisuuksia. 
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TUTKIMUS

JUHO SAARI
Tampereen yliopiston yhteiskuntatie-
teiden tiedekunnan dekaani ja sosiaali- 
ja terveyspolitiikan professori sekä Hel-
singin, Turun, Jyväskylän ja Itä-Suomen 
yliopistojen dosentti, väitellyt Turun 
yliopistosta vuonna 1996 pääai neena 
sosiaalipolitiikka.

Kapitalismin tuhon 
ajatus on sovellettavissa 

hyvinvointivaltioon.

Kuva: Maarit Kytöharju
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Ironinen ote oli häneltä strateginen valinta, sillä 

Schumpeter ei uskonut julkisen sosialismin vastaisen 

hyökkäyksen edistävän tavoitteitaan. Hän halusi pelastaa 

kapitalismin ja hänestä paras tapa saavuttaa tämä tavoite 

ei ollut sitä haastavan sosialismin vaan kapitalismin on-

gelmien kuvaaminen. Näin hän menetteli tietoisena siitä 

mahdollisuudesta, että tosikkomaisin osa hänen kuulija-

kunnastaan ei tiedostaisi strategian etuja. Näiden tosikko-

jen määrä on osoittautunut suureksi. 

Sama ironinen lähestymistapa sopii hyvinvointival-

tioon. Varteenotettava tapa turvata hyvinvointivaltion 

institutionaalisen rakenteen tulevaisuus on analysoida 

siihen liittyviä endogeenisia muutoksia. Tutkijan tehtävä 

on siten hyvinvointivaltion institutionaalisen rakenteen 

endogeenisten prosessien systemaattinen analysointi. 

Huomio kohdentuu hyvinvointivaltion institutionaalista 

perustaa sisältäpäin vahvistaviin tai murtaviin mekanis-

meihin. Niiden nimeämiseen ja analysointiin edellä esi-

telty, Schumpeterin inspiroima analyysi on eräs mahdol-

linen lähtökohta. 

Viitteet

1 Saari 2020 kuvaa näitä keskusteluja
2 Kuusi 1961
3 Bergholm & Saari 2009
4 Schumpeter 1944, teoria kapitalismin tuhosta muodostaa teoksesta ensim-

mäisen neljänneksen.
5 Maliranta 2015
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Tie valtaan on Suomessa kulkenut 
hyvinvointivaltion kautta.
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Teksti
TUOMO ALASOINI
Tutkimusprofessori
Työterveyslaitos

Suomessa on keskusteltu vii-

me vuosina keskiluokan ah-

dingosta, kuihtumisesta tai 

jopa katoamisesta.1 Keskus-

telua on siivittänyt digitaali-

tekniikan kehitys, jonka on 

katsottu johtavan keskitason 

osaamista vaativien työtehtävien vähenemi-

seen. Autor, Levy ja Murnane2 ovat esittäneet, 

että tietokoneistaminen vaikuttaa erilaisiin 

työtehtäviin kolmella eri tavalla: (i) Korkeaa 

osaamista vaativissa ei-rutiininomaisissa, 

kognitiivisissa tehtävissä tietokoneistaminen 

toimii komplementtina johtaen työn laadulliseen kehitty-

miseen. (ii) Rutiininomaisissa kognitiivisissa ja manuaali-

sissa tehtävissä, jotka vaativat tyypillisesti keskitason osaa-

mista, seurauksena on tehtävien lisääntyvä automatisointi. 

(iii) Matalaa osaamista vaativiin ei-rutiininomaisiin, ma-

nuaalisiin tehtäviin tietokoneistaminen vaikuttaa vähiten. 

Seurauksena ei ole osaamisvaatimusten yleinen nousu, 

kuten aiemmin yleisesti uskottiin, vaan polarisoituminen.

Näkemystä on ryhdytty kutsumaan rutiinipainottei-

seksi teknologian muutos -hypoteesiksi (routine-biased 

technological change, RBTC). Se on saanut laajan hyväk-

synnän tutkijoiden keskuudessa niin kansainvälisesti3 

kuin Suomessa4.

Digitaalitekniikka ei 
delpannutkaan keskiluo kkaa
Löytyykö Suomesta merkkejä ammattirakenteen polarisoitumisesta 
vuosina 2012–2019 Tilastokeskuksen aineistojen perusteella? Näke-
mys saa tukea yksityisen sektorin ja miespalkansaajien osalta, mutta ei 
työmarkkinoiden osalta kokonaisuutena.
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Näkemystä on myös kritisoitu. Fernán-

dez-Macías ja Hurley5 ovat kritisoineet väi-

tettä, jonka mukaan rutiininomaiset tehtävät 

keskittyisivät juuri keskitason ammatteihin. 

Heidän 15 EU-maata vuosina 1995–2013 kä-

sitelleen tutkimuksensa perusteella keskitason 

ja matalaa osaamista vaativat tehtävät eivät 

juuri eronneet rutiininomaisuudessa. Heidän 

toinen RBTC-hypoteesin vastainen tuloksen-

sa oli, että rutiininomaisten tehtävien vähene-

minen oli maittain epätasaista. Osasta maita 

löytyi merkkejä polarisoitumisesta. Osassa 

maita ammattirakenne painottui korkeaan 

osaamiseen ilman merkkejä polarisoitumi-

sesta. Osassa maita suurin kasvu taas koh-

distui juuri keskitason ammatteihin. Tutkijat 

korostivat institutionaalisten ja kulttuuristen 

tekijöiden merkitystä erojen taustalla. Suomen 

tulokset poikkeavat monesta muusta maasta. 

Eroa voivat selittää työmarkkinajärjestelmän 

erityispiirteet ja julkisen sektorin polarisoitu-

miskehitystä tasaava työnantajarooli.

TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT KORVAUTUVAT 
PALVELUVALTAISILLA

Oesch ja Piccitto6 sekä Tåhlin7 

kutsuvat polarisoitumista 

myytiksi. Edellisten tutkijoi-

den neljää Euroopan maata 

vuosia 1992–2015 koske-

nut tutkimus ei tukenut väitettä polarisoi-

tumisesta minkään maan osalta. Tåhlinin 

tulokset Ruotsista pitkältä ajanjaksolta ovat 

samansuuntaisia. Hänen mukaansa maan 

ammattirakenteen muutokset ovat seuraus-

ta yleisestä elinkeinorakenteen muutokses-

ta, jossa tuotannolliset tehtävät korvautuvat 

palveluvaltaisilla. Monet näistä tuotannolli-

sista tehtävistä ovat miesvaltaisia ja ne ovat 

sijoittuneet palkkahierarkian keskivaiheille. 

Niiden väheneminen näkyy miespalkansaa-

jien polarisoitumisena. Sen sijaan naispal-

kansaajia ja työmarkkinoita kokonaisuutena 

ei polarisoituminen Ruotsissa koske. Tämä 

mekanismi selittää Tåhlinin mukaan Ruotsin 

ammattirakenteen muutoksia RBTC-hypo-

teesia paljon paremmin. 

Tutkimukset ammattirakenteen muutoksesta eroa-

vat metodologialtaan monella tavalla toisistaan. Osas-

sa tutkimuksia on käytetty pelkästään tai ensisijaisesti 

Kansainvälisen työjärjestön ISCO-ammattiluokituksen8 

pääkategorioita9, osassa taas kaksitasoista10 ja osassa kol-

mitasoista11 luokitusta. Toinen ero koskee tapaa mitata 

ammatissa vaadittavaa osaamista. Yleisin tapa on ollut 

käyttää kriteerinä ansiotasoa. Tämä ei ole kuitenkaan on-

gelmatonta. Ansiotaso voi heijastaa myös muita tekijöitä, 

kuten ammattiryhmän neuvotteluvoimaa, sukupuoli- tai 

muita sosiaalisia normeja tai monissa tuotannollisissa 

töissä vaativaa työympäristöä tai työn raskautta kompen-

soivia elementtejä.12 Ammatteja on myös luokiteltu osaa-

miseltaan eri tavoin. Yleinen tapa on ollut käyttää jakoa 

korkean, keskitason ja matalan osaamisen ammatteihin13, 

mutta osassa tutkimuksia on käytetty myös jaottelua nel-

jään14, viiteen15 tai kymmeneen16 kategoriaan.

MITEN AINEISTO VALITTIIN

Artikkeli tutkii ammattirakenteen muutosta 

Suomessa vuosina 2012–2019 arvioiden 

sitä RBTC-hypoteesin ja sen polarisoitu-

misnäkemyksen valossa. Muutosta tar-

kastellaan koko työmarkkinoiden ohella 

erikseen yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä mies- ja 

naispalkansaajien osalta. Kirjoitus ajantasaistaa ja täy-

dentää Alasoinin ja Varjeen17 aiemmin julkaistua vuosia 

2002–2016 käsitellyttä analyysia.

Tutkimus soveltaa samanlaista metodologiaa kuin 

Oesch ja Piccitto18 sekä Tåhlin19, jotka ovat käyttäneet 

ammattien kolmitasoista ISCO-luokitusta ja jaotelleet 

ammatit viiteen samankokoiseen ryhmään osaamista-

son mukaan. Kolmitasoisen ISCO-luokittelun etuna on, 

että se ottaa yksi- tai kaksitasoista luokittelua paremmin 

TUTKIMUS

Miehet ovat yliedustettuja 
kolmessa ylimmässä 

palkkakvintiilissä, naiset 
kahdessa alimmassa.
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Suomessa on yksi 
maailman jäykimmistä 

palkanmuodostus-
mekanismeista.

16–64-vuotiaat, painotettu data.

TAULUKKO 1. MUUTOKSET PALKKAKVINTIILIEN 
MUKAISESSA AMMATTIRAKENTEESSA KOKO 
PALKANSAAJA-AINEISTOSSA 2012–2019

Kvintiilit 2012 (1000) 2019 (1000) Muutos
2012–2019 (%)

1. (alin) 420 401 -4,5
2. 428 422 -1,4
3. 411 388 -5,6
4. 432 478 10,6

5. (ylin) 424 492 16,0
Yhteensä 2115 2181 3,1
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Yksityinen sektori Julkinen sektori

Kvintiilit
2012 

(1000)
2019 

(1000)
Muutos 
2012–

2019 (%)

2012 
(1000)

2019 
(1000)

Muutos
2012–

2019 (%)
1. (alin) 271 276 1,8 108 91 -15,7

2. 282 297 5,3 166 145 -12,7
3. 264 236 -10,6 138 149 8,0
4. 321 352 8,8 104 118 13,5

5. (ylin) 285 335 17,5 132 150 13,6
Yhteensä 1423 1496 5,1 648 653 0,8

TAULUKKO 2. MUUTOKSET PALKKAKVINTIILIEN 
MUKAISESSA AMMATTIRAKENTEESSA YKSITYISEN 
JA JULKISEN SEKTORIN PALKANSAAJA-
AINEISTOSSA 2012–2019

Miespalkansaajat Naispalkansaajat

Kvintiilit
2012 

(1000)
2019 

(1000)
Muutos 
2012–

2019 (%)

2012 
(1000)

2019 
(1000)

Muutos
2012–

2019 (%)
1. (alin) 94 105 11,7 287 263 -8,4

2. 149 153 2,7 301 290 -3,7
3. 235 217 -7,7 167 168 0,6
4. 274 297 8,4 151 173 14,6

5. (ylin) 260 292 12,3 158 192 21,5
Yhteensä 1012 1064 5,1 1064 1086 2,1

TAULUKKO 3. MUUTOKSET PALKKAKVINTIILIEN 
MUKAISESSA AMMATTIRAKENTEESSA MIES- JA 
NAISPALKANSAAJA-AINEISTOSSA 2012–2019



POLARISOITUMISTA LÄHINNÄ YKSITYISELLÄ 
SEKTORILLA

Ammattirakenteen muutoksen tarkastelu 

koko palkansaaja-aineistossa ei tue sel-

västi väitettä polarisoitumisesta. Palkan-

saajien määrä kasvoi vuosina 2012–2019 

yksinomaan kahdessa ylimmässä kvin-

tiilissä. Määrä väheni eniten keskimmäisessä, mutta vä-

hennys oli lähes yhtä suurta alimmassa (taulukko 1).

Sektoreittainen tarkastelu kertoo erilaisesta muu-

tosdynamiikasta yksityisellä ja julkisella sektorilla. Väite 

polarisoitumisesta saa tukea yksityisen sektorin, mut-

tei julkisen osalta. Yksityisellä sektorilla kasvua on ollut 

kaikissa paitsi keskikvintiilissä. Julkisella sektorilla taas 

kasvu on kohdistunut vain kolmeen ylimpään kvintiiliin 

(taulukko 2).

Mies- ja naispalkansaajat jakautuvat eri kvintiileihin 

hyvin eri suhteissa. Miehillä on selvä yliedustus kolmessa 

ylimmässä kvintiilissä, naisilla taas kahdessa alimmassa. 

Ero on tarkastelujaksolla kuitenkin supistunut. Muutos 

näkyy miesten kohdalla selvästi havaittavana polarisoi-

tumisena, jossa eniten ovat samanaikaisesti kasvaneet 

ylin ja alin kvintiili. Sen sijaan naisilla muutos on ol-

lut vahvasti osaamispainotteista (taulukko 3). Tulos on 

identtinen Tåhlinin21 Ruotsia koskevien tulosten kanssa. 

Yksityiskohtaisempi analyysi (jota ei tässä esitetä oma-

na taulukkonaan) kertoo, että polarisoituminen koskee 

miehiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erikseen 

tarkasteltuna. Miespalkansaajien määrä on kasvanut 

molemmilla sektoreilla eniten ylimmässä ja alimmassa 

kvintiilissä. Naisilla taas kasvu on molemmilla sektoreilla 

kohdistunut eniten kahteen ylimpään kvintiiliin.

SUOMALAINEN KESKILUOKKA SIIVOAA KOTINSA ITSE 

Tilastoanalyysi ei tue RBTC-hypoteesin mu-

kaista näkemystä ammattirakenteen pola-

risoitumisesta Suomessa vuosina 2012–19 

koko palkansaaja-aineistossa. Tulos on 

samansuuntainen kuin Fernández-Macías 

ja Hurley22 saivat vuosia 1995–2012 koskevassa tutkimuk-

sessaan Suomen osalta. Kirjoittajat luokittelivat Suomen 

yhdessä Ruotsin, Tanskan, Irlannin ja Luxemburgin kans-

sa EU15-maiksi, joissa ammattirakenteen muutoksen kes-

keisenä piirteenä oli ammattirakenteen painottuminen 

korkeaan osaamiseen ilman merkkejä polarisoitumisesta. 

Heidän metodologiansa eroaa tässä tutkimuksessa käyte-
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TUTKIMUS

huomioon kategorioiden sisäisen hetero-

geenisuuden. Viisitasoisen osaamisjaot-

telun etuna on, että se antaa enemmän 

mahdollisuuksia tarkastella polarisoitumis-

näkemyksen kannalta keskeisten keskita-

son osaamisen ammattien eroja. Ammattien 

osaamistasoa mitataan mediaanipalkalla.   

Tiedot ammattirakenteen muutoksista 

perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatut-

kimukseen. Tiedot ammattiryhmien me-

diaanipalkoista perustuvat Tilastokeskuk-

sen palkkarakennetilastoon, joka sisältää 

tietoja palkansaajien ansioista talouden 

kaikilta sektoreilta. Ammattien mediaa-

nipalkkaa määriteltäessä tulosperusteiset 

palkkiot jätettiin palkanlisien ulkopuolelle 

niiden epäsäännöllisyyden ja suhdanne-

riippuvuuden johdosta. Osa-aikaisten an-

siot estimoitiin vastaamaan kokoaikaisten 

palkansaajien ansioita kertomalla tunti-

ansiot toimialan ja työsuhdemuodon ylei-

simmällä säännöllisellä työajalla. Analyy-

sissa käytetyistä tilastoista on rajattu pois 

palkansaajat, joiden työaika on pienempi 

kuin viisi prosenttia toimialan ja työsuh-

demuodon kokoaikaisten palkansaajien 

yleisimmästä viikkotyöajasta, sekä ne, joi-

den ansiot ovat alle 44 prosenttia palkan-

saajan ammattiryhmän (kolminumerota-

solla) mediaaniansioista. Analyysi rajoittuu 

16–64-vuotiaisiin. Palkkarakennetilastosta 

puuttuvat alle viiden hengen yrityksissä 

työskentelevien ansiotiedot. Lisäksi muu-

tamien ammattiryhmien ansiotiedot on 

suojattu tietosuojakäytänteiden johdosta 

sillä perusteella, että ammattiryhmänimik-

keellä olevia on vain alle kolmessa yrityk-

sessä tai yksi yritys kattaa yli 90 prosenttia 

ammattiryhmän palkansaajista.

 Analyysissa on näiden rajausten jäl-

keen 119 ammattiryhmää. Niiden koon 

määrittelemiseksi käytettiin Tilastokeskuk-

sen toimittamia painotettuja tietoja, joissa 

työvoimatutkimuksen luvut on korotettu 

väestötasoisiksi luvuiksi. Ammattien ryh-

mittelyperusteena käytettiin jakson viimei-

simmän vuoden palkkatietoja, mikä on ollut 

yleinen käytäntö tutkimuksissa.20



TALOUS & YHTEISKUNTA 04/2021

43

tystä siinä, että ammatit luokiteltiin karkeammalla kaksi-

tasoisella ISCO-luokituksella. 

Fernández-Macías ja Hurley eivät analysoi yksityis-

kohtaisemmin, mistä erilaiset kehityssuunnat EU15-mai-

den välillä johtuvat. He viittaavat ainoastaan yleisesti 

eroihin institutionaalisissa ja kulttuurissa tekijöissä mai-

den kesken. Myöskään tämä artikkeli ei pysty vastamaan 

suoraan siihen, miksi Suomen ammattirakenteen muu-

tos poikkeaa monesta muusta EU15-maasta ja erityisesti 

Yhdysvalloista, jossa polarisoituminen on jatkunut jo pit-

kään.23 Esitän seuraavassa kuitenkin kaksi tekijää, joilla voi 

olla merkitystä.

Näistä ensimmäinen liittyy palkanmuodostukseen. 

Suomessa on Maailman talousfoorumin kilpailukykyra-

portin mukaan yksi maailman jäykimmistä palkanmuo-

dostusmekanismeista24 sekä kansainvälisesti verraten erit-

täin vahva ja kattava työehtosopimusten yleissitovuus.25 

Nämä tekijät yhdessä ovat hillinneet am-

mattiryhmien välisten palkkaerojen kasva-

mista viime vuosina. Suhteellisen matalina 

pysyneet tuloerot ammattiryhmien kesken 

eivät ole kannustaneet Suomessa korkean 

osaamisen työvoiman valmiutta erilaisten 

(usein matalaa osaamista vaativien) henki-

lökohtaisten palvelujen ostamiseen samalla 

lailla kuin monissa suurempien tuloerojen 

maissa. Vähäinen palkkajoustavuus on myös 

voinut lisätä työnantajien motivaatiota auto-

matisoida matalan osaamisen työtä aina kun 

mahdollista. RBTC-hypoteesin taustalla ole-

vat oletukset ovat siis saattaneet toimia Suo-

men kohdalla puutteellisesti.

OPETTAJAT JA SAIRAANHOITAJAT 
LIHOTTAVAT KESKILUOKKAA

Toinen tekijä, joka voi selit-

tää tuloksia, liittyy julkisen 

sektorin rooliin ja merkityk-

seen työnantajana Suomes-

sa. Julkisella sektorilla työs-

kentelevien palkansaajien osuus kaikista 

palkansaajista on ollut tutkimusjaksolla lä-

hes kolmannes. Monet tänä ajanjaksona 

syntyneet uudet tehtävät julkisella sektorilla 

esimerkiksi hoivaan ja opetukseen ovat si-

joittuneet ammatti- ja palkkarakenteen kes-

kiosiin. Julkisen sektorin ”lihominen” täl-

laisten töiden osalta on näin voinut toimia 

vastavoimana RBTC-hypoteesin mukaiselle 

keskitason osaamisen ammattien vähene-

misestä teknologisen kehityksen myötä.

Molemmat institutionaaliset tekijät erot-

tavat Suomen selvästi esimerkiksi Yhdysval-

loista, jossa polarisoituminen on jatkunut 

jo 1980-luvun alkupuolelta niin talouden 

nousu- kuin laskukausina. Dwyer ja Wright26 

kytkevät polarisoitumisen ja matalapalk-

ka-ammattien kasvun Yhdysvalloissa am-

matillisen järjestäytymisen laskuun sekä 

elinkeinoelämää ja työmarkkinoita koske-

van sääntelyn väljentymiseen siirryttäessä 

teollisuusvaltaisesta taloudesta palveluval-

taiseen. Myöskään julkisella sektorilla ei ole 

ollut Yhdysvalloissa samanlaista tasoittavaa 

Yhdysvalloissa julkisen sektorilla 
työskentelevien prosenttiosuus on 

vain puolet siitä mitä Suomessa.

TUOMO ALASOINI
Tuomo Alasoini työskentelee tutkimus-
professorina Työterveyslaitoksella Hyp-
päys digiin -yksikössä. Hän on valtio-
tieteiden tohtori Helsingin yliopistos ta 
(1990) ja tekniikan tohtori Aalto-yli-
opiston Perustieteiden korkeakoulusta 
(2016).

Kuva: Maarit Kytöharju



roolia. Yhdysvalloissa julkisella sektorilla 

työskentelevien palkansaajien osuus on vain 

noin 15 prosenttia eli vain puolet siitä mitä 

Suomessa.

 Ammattirakenteen muutokseen koh-

distuneet tutkimukset ovat eronneet me-

todologialtaan toisistaan monellakin ta-

paa. Erot ovat koskeneet erityisesti sitä, 

kuinka yksityiskohtaista ammattiluokitusta 

käytetään, kuinka ammatissa vaadittavaa 

osaamista arvioidaan, kuinka ammatteja 

jaotellaan eri osaamistasoille sekä millai-

sia rajauksia halutaan tai joudutaan teke-

mään kohdejoukkojen osalta. Esimerkiksi 

eri maiden työvoimatutkimuksiin ja palk-

karakennetilastoihin sisältyy aukkoja, joita 

ei monesti, varsinkaan vertailevissa tutki-

muksissa, tuoda selvästi esiin. Oman on-

gelmansa tuovat myös ammatteja koskevat 

luokitusmuutokset sekä katkokset tilastoin-

tijärjestelmissä ja -käytännöissä. Olen em-

piirisessä analyysissa pyrkinyt tuomaan yk-

sityiskohtaisesti esiin kaikki tehdyt valinnat 

ja rajaukset.

Yksi tapa lähestyä metodologisen kir-

javuuden ongelmaa on tehdä vertailevia 

analyyseja useita erilaisia metodologisia 

valintoja soveltaen. Toinen keino rikastaa 

tietämystä ammattirakenteen muutokseen 

vaikuttavista mekanismeista ovat maakoh-

taiset vertailevat tutkimukset. Niiden yhte-

nä erityishaasteena on, kuinka varmistaa 

mahdollisimman pitkälle menevä vertail-

tavuus eri maiden aineistojen kesken. Esi-

merkiksi jo yksin Pohjoismaiden kesken 

on suuria eroja siinä, millä tavalla koottu-

na ja kuinka kattavasti tietoja on saatavis-

sa eri ammattiryhmien koosta ja mediaa-

nipalkoista ja niiden muutoksista.27 Toinen 

erityishaaste vertailevissa tutkimuksissa 

on selitysten löytäminen maiden välisil-

le eroille. Tämä vaatii tilastollisten analyy-

sien rinnalle laadullisempia tutkimusottei-

ta ja syvällisempää ymmärrystä eri maiden 

työmarkkina- ja koulutusjärjestelmistä ja 

muista instituutioista.
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Eriarvoisuuden vaikutus 

talouskasvuun on vihe-

liäinen tutkimuskysy-

mys. Korkean tulotason 

maiden joukossa on sekä 

suurten että matalien 

tulo- ja varallisuuserojen 

maita. Jos verrataan eriarvoisuuden tasoa 

vaikkapa vuonna 1990 seuraavien 25 vuoden 

talouskasvuun, emme tule sen viisaammik-

si (kuvio 1). Lyhyesti voitaneen todeta, että 

eriarvoisuus ja talouskasvu ovat molemmat 

kokonaistaloudellisia lukuja, joiden välillä 

ei voi ajatella olevan selkeää syy-seuraus-

suhdetta. Vaikkei mahdollisuutta selkeän 

vastauksen antamiseksi tunnu olevan, on kysymys liian 

tärkeä ohitettavaksi. Ymmärrys on kerättävä pienistä pu-

roista huomioiden tilastollisia yhteyksiä ja potentiaalisia 

vaikutusmekanismeja koskevat tutkimustulokset.

Ajatusleikki eriarvoisuuden satunnaistamisesta sa-

mankaltaisten maiden joukossa on hyödyllinen empiirisiä 

tutkimuksia koskevien haasteiden havainnollistamiseksi. 

Voisimmepa toteuttaa kokeen, jossa osassa maita eriar-

voisuutta lisättäisiin, tai vähennettäisiin, kun taas osassa 

maita eriarvoisuuden ei annettaisi muuttua. On selvää, 

että ilmeisen mahdottomuuden lisäksi väline hypoteet-

tisen eriarvoisuusmuutoksen aikaansaamiseksi on kes-

keinen yksityiskohta. Kokeen tutkimuskysymys tulisi kos-

kemaan esimerkiksi tulojen uudelleenjakoa tai verotusta 

eriarvoisuuden sijaan.
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Eriarvoisuuden ja talouskasvun välinen suhde nousee aika ajoin pinnal-
le suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja aihe on myös 
akateemisesti kiinnostava. Eriarvoisuudessa tapahtuvien muutosten 
vaikutuksesta talouskasvuun on kuitenkin empiirisin menetelmin vaikea 
lausua mitään varmaa. Esittelen tässä kirjoituksessa aluksi aihetta kä-
sittelevään empiiriseen tutkimukseen liittyviä haasteita, minkä jälkeen 
keskityn kuvailemaan niitä mekanismeja, joiden kautta eriarvoisuuden 
on ajateltu vaikuttavan talouskasvuun.

Eriarvoisuuden vaikutus 
talouskasvuun
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ERIARVOISUUTTA VOI TUTKIA 
EMPIIRISESTI

Edellä kuvatut haasteet eivät ole 

lannistaneet empiiristä tutki-

musta tekeviä taloustietelijöi-

tä. Eriarvoisuuden (aineistojen 

kattavuuden myötä lähinnä 

tuloerojen) ja talouskasvun väliseen yhte-

yteen pureutuvia tutkimuksia alkoi ilmes-

tyä runsaasti 1990-luvun alussa. Tätä se-

littävät tulkintani mukaan kolme keskeistä 

tekijää, joista ensimmäinen liittyy poliitti-

siin muutoksiin ja ensimmäisiin merkkei-

hin kasvaneesta eriarvoisuudesta. Etenkin 

Yhdysvalloissa niin kutsuttu valumateoria 

(englanniksi trickle-down theory) oli kovas-

sa huudossa Ronald Reaganin presidentti-

kaudella. Teorian mukaan rikkaiden kan-

nattaa antaa rikastua, koska hyödyt valuvat 

lopulta myös alemmille tuloluokille. Tätä 

argumenttia käytettiin myös Britanniassa 

Margaret Thatcherin pääministerikaudella.

Toinen tekijä liittyy tiukasti edelliseen. 

Poliittiset voimat ja merkit eriarvoisuuden 

kasvusta lienevät vaikuttaneet siihen, että 

taloustieteilijät alkoivat kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota mekanismeihin, joiden 

kautta taloudellisen eriarvoisuuden voi aja-

tella vaikuttavan talouskasvuun. Nämä tutki-

mukset kaipasivat teorian rinnalle empiiristä 

tarkastelua. Kolmas empiiristen tutkimusten 

esiinmarssia vauhdittanut tekijä on eittä-

mättä kehitys tilastollisissa menetelmissä ja 

aineistojen kattavuudessa ja laadussa.

Aluksi tutkimukset hyödynsivät ainoas-

taan maiden välistä vaihtelua ilman merkit-

täviä yrityksiä varsinaisen syy-seuraussuh-

teen identifioimiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että maaregressioita estimoitiin poikkileikkausaineis-

toilla. Vuosituhannen vaihteen tienoilla tutkijoiden huo-

mio alkoi yhä useammin keskittyä paneeliaineistoihin ja 

GMM-estimaattoreihin. Suomen kielellä ilmaistuna tämä 

tarkoittaa sekä maiden sisäisen että maiden välisen vaih-

telun hyödyntämistä ja kunnianhimoisempia yrityksiä 

korrelaation ja kausaalivaikutuksen erottelemiseksi.

Vuonna 2016 julkaistu meta-analyysi tiivistää aihetta 

käsittelevän empiirisen tutkimuskentän ehkä parhaiten1. 

Kirjoittajat havaitsevat viitteitä julkaisuharhasta. Tilastol-

lisesti merkitseviä tuloksia julkaistaan tiedelehdissä, kun 

taas nollatulokset näyttävät jäävän tutkijoiden pöytälaati-

koihin, minkä lisäksi negatiivisia ja positiivisia estimaatte-

ja julkaistaan syklisen kaavan mukaan. Tuloerojen yhteys 

kasvuun havaitaan negatiiviseksi, jos hyödynnetään vain 

maiden välistä vaihtelua ja jos keskitytään matalan tulota-

son maihin. Sen sijaan estimointimenetelmät ja aineiston 

laatu eivät näytä olevan keskeisiä selittäviä tekijöitä eriä-

vien tutkimustulosten välillä.

Tutkimustulokset ovat siis keskenään ristiriitaisia. 

Usein myös yksittäiset estimaatit ovat epätarkkoja luot-

tamusvälien sisältäessä pieniä ja epäuskottavan suuria 

tilastollisia yhteyksiä. Lisäksi laajalti käytettyjen GMM-es-

timaattorien instrumenttien on havaittu olevan heikkoja2. 

TUTKIMUS

TONI JUUTI
Kauppatieteiden tohtori Toni Juuti 
työskentelee tutkijana Työn ja talouden 
tutkimus LABOREssa ja Valtion taloudel-
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kuussa 2021 otsikolla Taloustieteellisiä 
tutkimuksia tuloerojen ja talouskasvun 
välisestä yhteydestä. Juutin nykyiset 
tutkimusteemat liittyvät Suomen työ-
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varallisuuden jakautumiseen sekä siihen, 
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KUVIO 1. TALOUSKASVU JA TULOEROT 89 MAASSA
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Lähde: World Income Inequality Database ja Penn World Table.

Näiden estimointitekniikoiden hyödyt verrattuna yksin-

kertaisempiin menetelmiin ovat siten rajallisia. Sivuutan 

tässä kirjoituksessa lukuisat muut ongelmalliset seikat, 

kuten imputoitujen havaintojen käyttämisen.

ERIARVOISUUS VOI JARRUTTAA TALOUSKASVUA

Aiemmin kuvaamani hypoteettinen satun-

naistaminen ei ole ainoastaan akateemis-

ta viihdettä, vaan myös reaalimaailman 

kannalta relevantti ajatusleikki. Tämä pä-

tee etenkin siihen, miten eriarvoisuuteen 

voidaan vaikuttaa, sillä eriarvoisuuden ja talouskasvun 

välistä yhteyttä koskevien tutkimusten tärkeyttä perus-

tellaan usein politiikkarelevanssiin nojaten. Politiikkatoi-

mien yhteydessä eriarvoisuuden muuttamisesta puhumi-

nen ilman välineistön kuvaamista ei tarkoita mitään.

Eriarvoisuuden ja politiikkatoimien väli-

sen epäselvyyden ja ristiriitaisten tilastollisia 

yhteyksiä koskevien tulosten lisäksi on vielä 

ainakin yksi ongelma. On hankalaa nähdä, 

kuinka useissa maissa tapahtuvaa vaihte-

lua hyödyntävien tutkimusten tuloksia tu-

lisi tulkita yksittäisen maan kannalta. Tämä 

huomio pätee, vaikka empiiriset tulokset 

voitaisiin tulkita kausaalivaikutuksina ja eri-

arvoisuudelle olisi olemassa yksiselitteinen 

politiikkatoimi vastinparina. Miten reagoida, 

jos poliitikko toteaa oman maansa poikkea-

van tutkimuksen keskimääräisestä tai niin 

sanotusta edustavasta maasta?

Tulkintani mukaan taloustietelijöi-

den kasvanut kiinnostus eriarvoisuuden 

ja talouskasvun välistä suhdetta kohtaan 



SIJOITTAJA PELASTAA START-UPIN,
KUN LAINAA EI SAA

Perinteinen näkemys eriarvoisuuden vaiku-

tuksesta talouskasvuun on, että suuremmat 

tulo- ja varallisuuserot luovat talouden toi-

mijoille paremmat taloudelliset kannusti-

met, minkä seurauksena eriarvoisuus tukee 

kasvua. Riippuen äänestäjien preferensseistä poliittiset 

päättäjät punnitsevat kannustin- ja tehokkuushyötyjä 

suhteessa tasa-arvotavoitteisiinsa. Valumateoriaan viit-

tasin jo edellä.

Toinen perinteinen mekanismi liittyy hyvätuloisten 

korkeampaan säästämisasteeseen. Olettaen, että talous-

kasvu riippuu keskeisesti pääomakannan kasvusta, ja si-

ten säästämisasteesta, korkeiden tuloerojen maat kasva-

vat tasa-arvoisia maita nopeammin, koska hyvätuloiset 

säästävät suuremman osan tuloistaan3.

Eriarvoisuuden voi ajatella tukevan talouskasvua 

myös tilanteissa, joissa talouskasvua tukevien yritysten 

perustaminen ja innovaatioiden rahoittaminen ei ole 

mahdollista velkarahalla rahoitusmarkkinoiden ja -ins-

tituutioiden ollessa kehittymättömät. Tällöin eriarvoi-

suuden voi ajatella olevan välttämätön hinta siitä, että on 

tarpeeksi varakkaita yksilöitä, jotka voivat rahoittaa uusia 

yrityksiä ja innovaatioita4.

Moraalikatoa käsittelevän kirjallisuuden kontekstis-

sa saman palkan maksaminen kaikille työntekijöille voi 

puolestaan olla haitallista yksilön työpanoksen kannalta5. 

Tämä voi lopulta näkyä kokonaistaloudellisessa aktivi-

teetissa.

MAKSULLINEN KOULUTUS ISOILLA TULOEROILLA 
HIDASTAA TALOUSKASVUA

Kehitystaloustieteilijät ovat jo vuosikym-

meniä esittäneet vasta-argumentteja nä-

kemykselle siitä, että eriarvoisuus tukee 

talouden kasvua. Kuitenkin vasta 1990-lu-

vulla monet näistä argumenteista saivat 

formaalin talousteoreettisen muodon.

Ensimmäinen keskeisistä vaikutuskanavista liittyy 

inhimillisen pääoman kumuloitumiseen. Ajatus menee 

kutakuinkin niin, että taloudellisen eriarvoisuuden ol-

lessa mittavaa, vähempiosaisilla ei ole varaa investoida 

omaan tai lastensa koulutukseen, minkä seurauksena in-

himillisen pääoman kertyminen jää kansantalouden ta-

solla toivottavaa matalammaksi, mikä näkyy lopulta ma-
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1990-luvulla selittyy pitkälti tarpeella haas-

taa vanhat, usein totuutena pidetyt näke-

mykset. Keskeisimpiä näistä näkemyksistä 

ovat jo mainittu valumateoria ja taloudel-

listen kannustimien muita vaikutuskanavia 

dominoiva merkitys. Näen tässä kirjoituk-

sessa esiteltävän taloustieteellisen kirjalli-

suuden osoittavan, että on olemassa lukui-

sia uskottavia mekanismeja, joiden kautta 

eriarvoisuus voi jarruttaa kasvua. Empiiriset 

tutkimukset puolestaan osoittavat, etteivät 

tilastolliset yhteydet ole yhdenmukaisia pe-

rinteisten näkemysten kanssa – eriarvoisuus 

ei näytä olevan välttämätön talouskasvun 

edellytys.

Tätä nykyä empiirisiä aihetta käsittele-

viä tutkimuksia käytetään usein argument-

tina sille, että eriarvoisuus vaikuttaa talous-

kasvuun negatiivisesti. Kuten olen edellä 

tähdentänyt, vaikutuksista puhuminen on 

ongelmallista monesta syystä. Tutkimus-

kirjallisuuden perusteella ei siis myöskään 

voi todeta, että eriarvoisuus väistämättä 

jarruttaa kasvua. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita, etteikö tulo- ja varallisuuseroista voisi 

olla huolissaan. Arvioilla oikeudenmukai-

suudesta ja esimerkiksi siitä, kuinka hyvin 

yhteiskunta kykenee pitämään huolta hei-

koimmassa asemassa olevista yksilöistä, tu-

lee olla merkitystä.

Eriarvoisuus ei ole 
talouskasvun edellytys.
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talampana talouskasvuna. Tämä ajatusrakennelma vaatii 

kaksi keskeistä taustaoletusta: sen, että koulutusjärjestel-

mä on keskeisellä tavalla erilainen kuin se, joka meillä on 

täällä Pohjolassa, ja sen, että vähempiosaisilla ei ole mah-

dollista lainata varoja kattamaan kouluttautumisesta ai-

heutuvia suoria kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Edellä 

kuvattu ajatusrakennelma löytyy formaalissa muodossa 

Oded Galorin ja Joseph Zeiran vuonna 1993 julkaistusta 

tutkimuksesta6.

Galorin ja Zeiran malli kuvaa avoimen talouden ta-

sapainoa, jossa yksittäinen tuote voidaan tuottaa joko 

korkeaa tai matalaa osaamista vaativan prosessin avulla 

(englanniksi skilled, unskilled). Yksilöt, jotka elävät kah-

della eri periodilla, ovat samanlaisia preferensseiltään ja 

potentiaalisilta taidoiltaan, mutta eroavat perityn varal-

lisuutensa osalta. Epätäydellisillä rahoitusmarkkinoilla 

peritty eriarvoisuus vaikuttaa merkittävästi ja negatiivi-

sesti inhimillisen pääoman kumuloitumiseen ja talou-

delliseen toimeliaisuuteen, ja jos inhimillisen pääoman 

hankkimiseen liittyy kynnyksiä, ovat vaikutukset merkit-

täviä myös pitkällä aikavälillä.

Kirjoittajat osoittavat, kuinka on olemassa rikkai-

ta maita, joissa kaikki sukupolvet investoivat inhimilli-

seen pääomaan jättäen suuren perinnön jälkeläisilleen, 

ja köyhiä maita, joissa inhimillisen pääoman ja tulevien 

sukupolvien vaurauden taso on matala. Näin ollen he 

korostavat suuren keskiluokan merkitystä inhimillisen 

pääoman kumuloitumisessa. Tutkimuksen kontribuutio 

on varsin moniulotteinen. Sen lisäksi, että he kykenevät 

ottamaan kantaa siihen, kuinka tuloerot vaikuttavat in-

himillisen pääoman kumuloitumiseen ja talouskasvuun, 

heidän mallinsa tarjoaa näkökulman myös tuloerojen ja 

maiden varallisuuserojen pysyvyyteen.

Galor ja Zeira analysoivat myös talouden kykyä sopeu-

tua kokonaistaloudellisiin shokkeihin mallinsa laajenne-

tussa versiossa. He käsittelevät kahta erilaista skenaariota 

kahdessa tulonjaoltaan eroavassa taloudessa, jotka ovat 

pitkän aikavälin tasapainotilassaan shokin iskiessä.

SHOKKIEN VAIKUTUS VAIHTELEE TULONJAON MUKAAN

Ensimmäinen shokki laskee matalan osaami-

sen työntekijöiden tuottavuutta. He osoit-

tavat, kuinka tasaisen tulonjaon taloudessa 

tapahtuu rakennemuutos, jossa investoi-

minen inhimilliseen pääomaan kasvaa li-

säten korkean osaamisen työtekijöiden määrää. Lyhyellä 

aikavälillä tulotaso laskee, mutta pitkällä aikavälillä net-

tovaikutusta tuloihin ei ole eikä taloudessa 

koeta hyötytappioita. Talous, jossa tuloerot 

ovat korkeat, sopeutuu puolestaan shokkiin 

rakenteellisen muutoksen sijaan siten, että 

palkat matalan osaamisen työntekijöiden 

keskuudessa laskevat. Talous kokee pysyvän 

tulo- ja hyötytappion.

Toinen shokki on teknologinen inno-

vaatio, joka nostaa korkean osaamisen sek-

torin palkkoja. Tasaisen tulonjaon taloudes-

sa tapahtuu jälleen rakenteellinen muutos 

ja investoiminen inhimilliseen pääomaan 

kasvaa, mikä nostaa sekä talouden tulo- että 

varallisuustasoa. Verrattain rikkaassa maas-

sa, jossa tuloerot ovat korkeat, talous konver-

goituu kohti matalia tuloeroja, ja talous saa-

vuttaa korkean inhimillisen pääoman tason 

sekä saman korkean tulo- ja varallisuusta-

son kuin lähtötilaltaan yhtä vauras tasaisen 

tulonjaon talous. Epätasa-arvoinen köyhä 

talous sen sijaan kokee shokin iskiessä edel-

leen kasvavat tuloerot eikä investoiminen 

inhimilliseen pääomaan kasva. Innovaation 

mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt jää-

vät rajallisiksi.

Vuonna 2004 julkaistu Galorin ja Omer 

Moavin tutkimus7 on jatkumoa edellä ku-

vatulle tutkimukselle. Jatko-osan keskei-

nen kontribuutio on havainnollistaa, kuinka 

talouskehityksen alkuvaiheessa pääoma-

kannan kasvu on keskeinen talouskasvun 

lähde, kun taas myöhemmässä vaiheessa 

talouskasvu riippuu keskeisesti inhimillises-

tä pääomasta. Kirjoittajat argumentoivat for-

maaliin malliin nojaten, kuinka eriarvoisuus 
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Tuloerot johtavat 
omaisuuden suojaa ja 

yksityisten investointien 
tuottoja nakertaviin 

politiikkatoimiin.
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on aluksi yhteydessä korkeampaan talous-

kasvuun hyvätuloisten korkeamman sääs-

tämisasteen myötä. Myöhemmin inhimilli-

seen pääomaan liittyvät mekanismit ottavat 

vallan ja eriarvoisuus jarruttaa talouskasvua.

David de la Croix ja Matthias Doepke 

puolestaan kehittävät linkin eriarvoisuuden, 

syntyvyyden, koulutuspäätösten ja talous-

kasvun välille8. Heidän mallissaan köyhil-

lä vanhemmilla on enemmän lapsia, jotka 

saavat heikomman koulutuksen. Jos lasten 

lukumäärä korreloi negatiivisesti vanhem-

pien tulojen kanssa, eriarvoisuus on nega-

tiivisessa yhteydessä inhimillisen pääoman 

kumuloitumiseen ja talouskasvuun.

Torsten Persson ja Guido Tabellini9 lä-

hestyvät aihetta politiikan taloustieteen 

suunnasta. He muodostavat yleisen tasapai-

non mallin, jossa yksilöt elävät kahdella eri 

periodilla, nuorina ja vanhoina, ja toimivat 

sekä talouden toimijoina että äänestäjinä. 

Yksilöt ovat heterogeenisiä tuloiltaan, mutta 

jakavat samat preferenssit. Malli muodostaa 

synteesin endogeenisten kasvuteorioiden 

ja politiikan teorian välille linkittämällä fyy-

sisen ja inhimillisen pääoman sekä tiedon 

kumuloitumisen politiikkatoimiin. Mallin 

mukaan tuloerot ovat haitallisia talouskas-

vulle, koska ne johtavat omaisuuden suojaa 

ja yksityisten investointien tuottoja nakerta-

viin politiikkatoimiin.

Alberto Alesinan ja Dani Rodrikin10 esit-

telemässä mallissa veroja kerätään tulon-

jaollisen motiivin ja yksityisen tuotannon 

mahdollistavia julkisia hyödykkeitä varten. 

Heidän mallissaan keskeinen ero yksilöiden 

välille muodostuu siitä, kuinka tuotannon-

tekijät ovat jakautuneet yksilöiden välillä. He 

erottavat toisistaan kumuloituvan tuotan-

nontekijän, pääoman, ja ei-kumuloituvan 

tuotannontekijän, työn. Pääomaan sisältyy 

sekä fyysinen että inhimillinen pääoma, työ 

puolestaan viittaa matalan osaamisen (eng-

lanniksi unskilled) työvoimaan. Kasvua ajaa 

laajasti määritellyn pääoman kumuloitumi-

nen, joka määräytyy yksilöiden säästämis-

päätösten mukaan. Talouden tuotantofunk-

tio on lineaarisesti homogeeninen pääoman 

ja tuottavien julkisten hyödykkeiden suhteen, jolloin kas-

vu on pitkällä aikavälillä endogeenista.

KUN KANSA NOUSEE BARRIKADEILLE, INVESTOINNIT 
OVAT VAARASSA

Julkisia hyödykkeitä ja tulonjakoa varten kerättä-

vä pääomavero on julkisten hyödykkeiden tuot-

tavuuden vuoksi maltillisen suuruisena hyödyl-

linen kaikille yksilöille. Koska yksilöt eroavat sen 

suhteen, kuinka heidän tulonsa eri tuotannon-

tekijöistä jakaantuvat, nousee taloudessa kuitenkin esiin 

tulonjaollinen konflikti. Ainoastaan pääomasta tulonsa 

saava yksilö preferoi veroastetta, joka maksimoi talou-

den kasvuasteen, kun taas vähänkin työtuloja saava yksilö 

suosii korkeampaa veroastetta ja sen mukanaan tuomaa 

alhaisempaa talouskasvua. Alesina ja Rodrik kuvaavat tu-

lonjaon määräytymisen niin sanotun median voter -teo-

reeman keinoin. Valtiovalta tekee päätöksen verotuksesta 

mediaaniäänestäjän preferenssien mukaan, jolloin ve-

roaste on sitä matalampi ja talouskasvu sitä vauhdikkaam-

paa, mitä enemmän mediaaniäänestäjällä on pääomaa 

eli mitä pienemmät tuloerot taloudessa vallitsevat. Mallin 

mukaan suuret tuloerot ovat haitallisia talouskasvulle.

Alesina ja Rodrikin tutkimus liittyy kiinnostavalla ta-

valla Arthur Okunin 1970-luvulla esittelemään leaky buck-

et -vertaukseen11. Lyhyesti, suuret tuloerot lisäävät tarvetta 

tulojen uudelleenjaolla, ja koska varat täytyy siirtää rei-

käisessä ämpärissä, osa varoista katoaa matkalla. Tämän 

vertauksen ympärille on rakentunut kokonainen julkista-

loustieteen alalaji.

Alesinan ja Roberto Perottin12 tutkimus puolestaan täh-

dentää yhteiskunnan eheyden merkitystä. Tulojen ja varal-

lisuuden keskittyessä riittävän paljon yhteiskunnan vakaus 

on vaarassa, mikä kasvattaa investointipäätöksiin liittyvää 

epävarmuutta, madaltaa pääomakannan kasvua ja vaikut-

Valtiovalta tekee 
päätöksen verotuksesta 

mediaaniäänestäjän 
preferenssien mukaan.
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taa lopulta haitallisesti talouskasvuun. Ääritilanteessa eriar-

voisuuden kasvu voi näkyä osansa huonoksi kokevien jou-

kossa suoremmin, barrikadeille nousun muodossa, jolloin 

kokonaistaloudelliset haitat ovat ilmeisiä.

Sekä Alesinan ja Rodrikin että Alesinan ja Perottin 

tutkimukset sisältävät myös empiirisen analyysin. Ensin 

mainitussa kiinnitetyn alkuvuoden eriarvoisuus korreloi 

negatiivisesti seuraavien vuosikymmenten talouskasvun 

kanssa. Jälkimmäisessä eriarvoisuuden havaitaan olevan 

yhteydessä korkeampaan sosiopoliittiseen epävakau-

teen, mikä puolestaan korreloi negatiivisesti investointien 

kanssa.

Abhijit Banerjeen ja Esther Duflon vuon-

na 2003 julkaistu tutkimus puolestaan kriti-

soi empiirisiä tutkimuksia siitä, että ne olet-

tavat lineaarisen yhteyden eriarvoisuuden ja 

kasvun välille13. Toissa vuoden nobelistit tar-

joavat teoreettisia argumentteja epälineaa-

risen riippuvuussuhteen tueksi ja osoittavat 

tilastollisten yhteyksien olevan yhdenmu-

kaisia teorian kanssa. Tiivistetysti, muutokset 

eriarvoisuudessa kumpaan suuntaan tahan-

sa ovat yhteydessä matalampaan kasvuun. 

Elina Tuomisen väitöskirja liittyy kiinnosta-

Kuva: iStock, Ronniechua
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valla tavalla muuttujien väliseen epälineaari-

seen riippuvuussuhteeseen14.

RAHOITUSMARKKINOIDEN 
EPÄTÄYDELLISYYS ESTÄÄ UUDEN 
TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTOA

Philippe Aghion, Eve Caroli ja 

Cecilia Garcia-Penalosa käsit-

televät eriarvoisuuden vaiku-

tusta talouskasvuun kolmen 

vaikutuskanavan kautta vuo-

den 1999 tutkimuksessaan15. Yhteistä kaikil-

le kolmelle mekanismille on rahoitusmark-

kinoiden epätäydellisyyden keskeinen rooli, 

kuten myös esimerkiksi Galorin ja Zeiran 

inhimillisen pääoman kumuloitumista kä-

sittelevässä tutkimuksessa.

Ensimmäinen vaikutuskanava liittyy in-

vestointimahdollisuuksiin. Kirjoittajat nos-

tavat samassa tutkimuksessa esiin mah-

dollisuuden siitä, että eriarvoisuus voi olla 

välttämätön hinta siitä, että on tarpeeksi va-

rakkaita yksilöitä, jotka voivat rahoittaa uu-

sia yrityksiä ja innovaatioita. Tästä jatkaen 

he kysyvät, miten yksilöiden investointien 

laskevat rajatuotot vaikuttavat johtopäätök-

siin. Kirjoittajat esittävät formaalisti, kuinka 

rikkaiden tekemien investointien rajatuo-

ton ollessa matala ja köyhien korkea, eri-

arvoisuus vaikuttaa haitallisesti tuottavuu-

teen ja sen myötä talouskasvuun.

Toinen kanavista liittyy moraalikatoon 

ja taloudellisiin kannustimiin. Kirjoittajat 

osoittavat, kuinka investoinnin toteutuksen 

kannustimet ovat sitä matalammat, mitä 

suuremman osan investointiin vaadittavis-

ta varoista henkilö joutuu lainaamaan, sillä 

hän joutuu maksamaan tällöin suuremman 

osan tuotoistaan lainaajalle. Tätä kautta eri-

arvoisuus vaikuttaa haitallisesti kannusti-

miin, investointiprojektien tuottavuuteen ja 

talouskasvuun.

Kolmas kanava koskee makrotaloudel-

lista volatiliteettia. Kirjoittajat olettavat, että 

on olemassa perinteistä matalan tuoton 

teknologiaa ja uutta korkean tuoton tarjo-

avaa teknologiaa. Rahoitusmarkkinoiden 

epätäydellisyyden lisäksi vain osa säästäjistä voi inves-

toida korkean tuoton teknologiaan. Menemättä yksityis-

kohtiin malli tuottaa tilanteen, jossa investointien taso 

vaihtelee sitä enemmän mitä pienemmällä joukolla on 

mahdollisuus investoida korkeamman tuoton teknolo-

giaan. Tämä volatiliteetti tarkoittaa, että osa tuotanto-

mahdollisuuksista jää hyödyntämättä ja eriarvoisuudella 

on tätä kautta talouskasvua jarruttava vaikutus.

INNOVOINTI RIKASTUTTAA INNOVAATTOREITA, 
MUTTEI KÖYHDYTÄ KÖYHIÄ

Eriarvoisuuden kasvusta puhuttaessa on 

tärkeää erotella, missä kohtaa tulo- tai va-

rallisuusjakaumaa muutokset tapahtuvat. 

Toistaiseksi olen puhunut eriarvoisuudesta 

hyvin yleisellä tasolla esitellen empiiriseen 

tutkimukseen liittyviä haasteita ja potentiaalisia vaiku-

tuskanavia. Kysymykset siitä, kasvavatko huipputulois-

ten tulo-osuudet ja varallisuus, jäävätkö alimmat tulo-

luokat muista jälkeen vai polkevatko keskiluokan tulot 

paikallaan, ovat kuitenkin liian tärkeitä sivuutettaviksi.

Intuitiivisesti edellä esiteltyjen mekanismien perus-

teella voinee ajatella, että alimpien tulo- ja varallisuus-

luokkien heikko asema on erityisen haitallista talouskas-

vulle. Tämä käy järkeen etenkin inhimillisen pääoman 

kumuloitumista ja yhteiskunnan eheyttä koskevien ka-

navien kohdalla. Myös taloudelliseen tehokkuuteen liit-

tymättömissä oikeudenmukaisuuspohdinnoissa hei-

koimmassa asemassa olevien tilanne lienee suurimmalle 

osalle ihmisistä kaikkein tärkein arviointikriteeri.

Aloitetaan kokonaistaloudellisia aineistoja hyödyn-

tävistä empiirisistä tutkimuksista. Sarah Voitchovskyn 

vuonna 2005 julkaistun tutkimuksen keskeisten tulos-

ten mukaan ylimpien tuloluokkien menestyksestä kum-

puavat tuloerot ovat yhteydessä korkeampaan talous-

kasvuun, kun taas tulojakauman vasempaan häntään 

painottuva eriarvoisuus on negatiivisessa yhteydessä 

kasvuun16. Hänen aineistonsa koostuu 25 kehittyneestä 

taloudesta ja kattaa vuodet 1970–1995.

Teoreettisella mallilla ja yhdysvaltalaisilla aineistoil-

la on osoitettu, että innovoinnilla ja ylimpien tuloluok-

kien tulo-osuuksilla on positiivinen yhteys, kun taas 

innovointi ei näytä olevan yhteydessä muutoksiin koko 

tulojakaumaa kuvaavissa mittareissa17. Kuulostaa loh-

dulliselta: innovaattorit saavat palkinnon potentiaalises-

ti yhteiskuntaa laajemmin palvelevista keksinnöistään, 

mutta nämä kompensaatiot eivät näy laajemmin eriar-
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voisuuden kasvuna. Suomalaisia rekisteriaineistoja hyö-

dyntämällä on puolestaan havaittu, että innovoinnin ra-

halliset hyödyt eivät kohdistu ainoastaan innovaattoreille 

itselleen, vaan myös saman yrityksen muille henkilöille18.

Edellä kuvatut tutkimukset liittyvät myös toiseen tär-

keään huomioon. Henkilö- ja yritystason aineistoja hyö-

dyntämällä on mahdollista arvioida eriarvoisuuden ja ta-

loudellisen tehokkuuden välistä yhteyttä tarkemmin kuin 

kokonaistaloudellisia aineistoja perkaamalla. Lukijan kriit-

tisyydestä riippuen voidaan jopa puhua kausaalivaikutuk-

sista. Tulosten yleistettävyys ja aggregointi kokonaista-

loudelliselle tasolle ovat ilmeisiä kulueriä, jotka lankeavat 

tämän tarkkuuden hinnaksi.

KENELLE TALOUSKASVUN HEDELMÄT 
KOHDISTUVAT?

On selvää, että eriarvoisuu-

den ja talouskasvun väli-

nen riippuvuussuhde ei ole 

yksisuuntainen. Maailma, 

jossa eriarvoisuus tukee 

talouskasvua ei ole kovinkaan mielenkiin-

toinen tasa-arvon ja tehokkuuden välisen 

puntaroinnin kannalta riippumatta siitä, 

miten talouskasvu vaikuttaa eriarvoisuu-

teen. Sen sijaan on mielenkiintoista pohtia 

KUVIO 2. ENITEN TIENAAVAN PROSENTIN OSUUS KOKONAISTULOISTA 
ENNEN VEROJA JA TULONSIIRTOJA
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talouden kasvun vaikutusta tulo- ja varallisuuseroihin 

olettaen, että eriarvoisuus jarruttaa kasvua.

Jos talouskasvu lisää eriarvoisuutta on tämänkaltai-

sessa maailmassa tarpeen tasoittaa tulo- ja varallisuusero-

ja politiikkatoimin, jotta eriarvoisuuden kasvua haittaavat 

tekijät eivät pääse valloilleen. Tulojen uudelleenjaon ja 

verotuksen aiheuttamien hyvinvointitappioiden vuoksi 

päättäjien täytyy puntaroida, missä mitassa tuloja kannat-

taa jakaa uudelleen. Sen sijaan talouskasvun tasoittaessa 

tulo- ja varallisuuseroja syntyy hyvän kehä. Madaltuva eri-

arvoisuus lisää talouskasvua, joka madaltaa eriarvoisuutta, 

joka lisää talouskasvua, ja niin edelleen. Tällä kehällä on 

luonnollisesti päätepiste minimaalisen pienissä tulo- ja 

varallisuuseroissa, reaalimaailmassa jossain näiden mini-

maalisten erojen yläpuolella, jotta talouden toimijoilla on 

edes jonkinlaiset kannustimet toimia.

Viime vuosien havainnot Atlantin takaa ovat selviä: 

talouskasvun hedelmät ovat kohdistuneet ylimmille tulo-

luokille. Kuten Kuvio 2 havainnollistaa, monessa muussa 

maassa näin ei kuitenkaan ole käynyt. Huomionarvois-

ta on se, etteivät nämä maat ole jämähtäneet elintasossa 

1980-luvulla.

Kirjallisuutta talouskasvun vaikutuksesta eriarvoi-

suuteen dominoi pitkään Simon Kuznetsin vuonna 1955 

julkaistu tutkimus19. Kuznets esittelee talouskasvun ja 

tuloerojen (mitattuna eniten ansaitsevan kaksikym-

menprosenttisen ja vähiten ansaitsevan kuusikymmen-

prosenttisen suhteena) välisen yhteyden Britannian, 

Yhdysvaltojen ja kahden Saksan osavaltion kattavalla ai-

neistolla. Hänen tulostensa mukaan tuloerot aluksi kas-

vavat talouskasvun myötä mutta kääntyvät myöhemmin 

laskuun maan vaurastuessa. Tämä tulos opittiin tunte-

maan Kuznetsin käyränä.

2010-luvulla suurimman huomion vei puolestaan 

Thomas Piketty teoksellaan Capital in the Twenty-First 

Century20. Piketty tarjoaa yksityiskohtaisen kuvailun pit-

kän aikavälin trendeistä eriarvoisuudessa ja ehdottaa 

Talouskasvun tasoittaessa 
tulo- ja varallisuuseroja 

syntyy hyvän kehä.
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muutosten johtuvan keskeisesti pääoman tuoton ja ta-

louskasvun välisestä erotuksesta.

Viime vuosikymmenien yhteiskuntatieteellinen tutki-

mus on valottanut monia markkinoihin ja instituutioihin 

liittyviä tekijöitä eriarvoisuuskehityksen taustalla. Näihin 

lukeutuvat muun muassa teknologinen kehitys, globali-

saatio sekä muutokset koulutetun työvoiman kysynnässä 

ja verojärjestelmissä. Paljon on kuitenkin vielä epäselvää.

LOPUKSI

Suomenkielisissä kirjoituksissa on mielestäni 

riittävällä tarkkuudella käsitelty eriarvoisuuden 

ja talouskasvun välistä yhteyttä koskevia em-

piirisiä tutkimuksia. Tässä kirjoituksessa ku-

vaan lyhyesti, miten tätä tutkimuskirjallisuutta 

tulisi mielestäni tulkita. Kirjoituksen keskeinen tarkoitus 

on esitellä niitä vaikutuskanavia, joiden kautta eriarvoi-

suuden on ajateltu vaikuttavan kasvuun. Nämä kiehtovat 

näkökulmat eivät mielestäni ole saaneet ansaitsemaansa 

palstatilaa suomenkielisissä aihetta käsittelevissä kirjoi-

tuksissa.
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Kesän päätteeksi yritin 

löytää suosikkilaku-

jani kaupasta, mutta 

jouduin huomaa-

maan, että kyseiset 

lakritsit olivat poistuneet, eivätkä 

vain sen kaupan hyllyiltä vaan laa-

jemminkin kauppojen valikoimis-

ta. Tämä oli jo toinen kerta lyhyessä 

ajassa, kun minulle kävi näin, sillä 

keväällä olin huomannut suosikki-

voiteeni tehneen katoamistempun. 

Lakut harmittivat vähemmän kuin 

voide, koska hyvän ihonhoitotuot-

teen löytämiseksi saattaa joutua 

käymään läpi useamman putelin, 

joista riittää moneksi kuukaudek-

si. Lakujen tapauksessa korvikkeen 

löytäminen on jo huomattavasti no-

peampaa. 

Kokemuksistani turhautunee-

na päädyin pohtimaan tuotteiden 

katoamista, informaation epäsym-

metriaa ja sen seurauksia. Siinä, että 

tuotteita katoaa kaupoista, ei ole 

välttämättä mitään outoa, ja jo ta-

loustieteen perusteoria tarjoaa tähän 

mahdollisen syyn: kysyntää ei ollut 

tarpeeksi annetulla hinnalla. Tuot-

teita ja yrityksiä syntyy ja kuolee 

jatkuvasti, ja vain kannattavimmat 

(parhaat) selviytyvät yritysten mak-

simoidessa voittojaan. Yhteiskun-

nan näkökulmasta on hyvä, että niu-

kat resurssit käytetään tehokkaasti 

yhteiskunnan hyötyä maksimoiden, 

joten tuotteiden katoamisessa ei ole 

sinällään mitään erikoista, joskin se 

on harmillista sille yksilölle, jonka 

lempituote sattuu katoamaan.

Ajatus yhteiskunnan hyvinvoin-

nin maksimoinnista pätee kuitenkin 

vain tiettyjen oletusten pitäessä ku-

tinsa. Yksi näistä oletuksista on, että 

osapuolilla on käytössään täydelli-

nen informaatio. Tämän oletuksen 

pätiessä yritykset ja kuluttajat olisivat 

täydellisen tietoisia sekä tuotteen että 

sen kilpailijoiden ominaisuuksista. 

Tällöin harhaostoksia ei tapahtuisi 

vaan ihmiset ostaisivat heille par-

haan tuotteen budjettirajoitteensa 

puitteissa. Kuten jokainen kuvitella 

saattaa, näin ei usein ole. Silloin, kun 

tuottajat tuntevat tuotteensa paljon 

kuluttajia paremmin, puhutaan in-

formaation epäsymmetriasta, josta 

voi seurata haitallista valikoitumista, 

jossa huonommat tuotteet syrjäyttä-

vät hyviä tuotteita markkinoilla.

Ongelma ei ole kovin iso laku-

jen tapauksessa, sillä informaation 

hankkiminen on melko halpaa ja no-

peaa. Sen sijaan voiteen tapauksessa 

kustannus huonon tuotteen valin-

nasta on jo korkeampi, ja sopivan 

tuotteen löytäminen on hitaampaa 

etenkin, jos ei halua heittää vikaos-

tosta suoraan roskiin. Kun yhtälöön 

lisää ihmisten taipumuksen kaihtaa 
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riskiä, ongelmaksi nousee, etteivät 

ihmiset ole valmiita maksamaan 

enää kalliimmista samanlaisista 

tuotteista (olettaen, että hinta ei aina 

kerro laadusta), jolloin laadukkais-

ta ainesosista tehdyt kalliit tuotteet 

poistuvat markkinoilta. Muut entiset 

kalliit, mutta heikkolaatuiset tuotteet 

halventavat hintaansa, ja proses-

si jatkuu, kunnes jäljellä ovat vain 

halvimmat ja huonoimmat tuotteet. 

Lopputulos taas ei maksimoi yhteis-

kunnan hyvinvointia.

Luultavimmin emme tule kos-

kaan pääsemään tilanteeseen, jossa 

meillä olisi käytössämme täydellinen 

informaatio kaikista ostettavissam-

me olevista tuotteista. Informaation 

epäsymmetriaa voimme kuitenkin 

pyrkiä helpottamaan lukemalla esi-

merkiksi tuotevertailuja tai bloge-

ja, tai vaikkapa suosimalla meille 

tärkeillä sertifikaateilla varustettuja 

tuotteita. Näin ainakin tulen itse uut-

ta voidetta etsiessäni toimimaan.

Informaation 
epäsymmetria 
hävittää hyvät 

tuotteet 
markkinoilta.
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”Kiinaa ei voi täysin 
eristää, koska se on jo niin 
tärkeä kauppakumppani.”

Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen kannattaa syvempää integ-
raatiota Euroopan unionin sisälle ja liputtaa monenkeskisen maail-
man puolesta. Väestörakenteen muutos on pitkän aikavälin talou-

dellinen ongelma, johon verrattuna koronapandemia on pientä.

Mitkä ovat suurimmat lyhyen aikavälin ta-
louden ongelmat?

Koronapandemia on aiheuttanut mene-

tyksiä, joiden korvaaminen kestää kauan. 

Matkailusta riippuvaiset maat Euroopassa 

ovat kärsineet meitä enemmän ja – kuten 

valitettavan tavallista – vielä enemmän ta-

louden tappioita ja inhimillistä hätää koe-

taan maailman kaikkein köyhimmissä 

maissa.

Koronaepidemia ei kuitenkaan aiheuta 

niin suuria ongelmia kuin on pelätty. Kan-

sainvälisen kaupan toimitusketjut ovat so-

peutuneet ja nykyisissä ongelmatilanteissa 

niiden arvo on tullut paremmin näkyviin. 

Lisäksi pandemiaan on reagoitu mielek-

käällä tavalla: elvytysvelkaa on uskallettu ottaa, koska 

pandemia ei ole talousjärjestelmän tai talouspolitiikan 

sisäinen virhe vaan luonnonkatastrofi.

Velka täytyy kuitenkin maksaa, oli se otettu mistä syys-
tä tahansa.

Velkakestävyys on asia, johon täytyy kiinnittää huo-

miota. Pandemia on globaali ilmiö, ei vain Euroopan ta-

louden ilmiö. Tarvittiin varoja, tarvittiin rahaa. Oli mah-

dollista, että Eurooppa suistuisi uudestaan finanssikriisiin. 

Kun pandemian suhteen ollaan jo valoisammilla näkymil-

lä, voi sanoa, että talouspolitiikan teko oli onnistunutta. 

Finanssikriisi vältettiin. 

Yhdysvallat elpyi nopeasti, koska niin osavaltiot kuin 

liittovaltio panivat tuhansia miljardeja elvytykseen. Jos 

kriisi olisi aiheutunut talouspoliittisista syistä, olisi myös 
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tarvittu velkaa, mutta nyt ei tarvinnut hakea 

mitään syitä taustalta. 

Korona on kuin sota; ulkoinen tekijä, jos-

sa ei ole kyse omasta moraalikadosta. Ku-

kaan ei toivonut tällaista tilannetta. Oli aivan 

oikein, että annettiin vajeitten kasvaa. Kun 

toisen maailmansodan jälkeen maat ottivat 

paljon velkaa, eivät pankit kyseenalaistaneet 

sitä. Korkotaso ei noussut.  Euroopan Unioni 

on ottanut velkaa, jota ryhdytään investoin-

teina käyttämään. Ilman EU-tason toimia 

joittenkin maitten velkakestävyys olisi ro-

mahtanut ja laukaissut markkinapaniikin. 

Seurauksena olisi ollut laaja finanssikriisi, 

konkurssiaalto ja massatytöttömyys. Niin 

keskuspankit kuin poliittiset päättäjät olivat 

yhtä mieltä, että ratkaisu oli oikea.

Lyhyen aikavälin ongelma on myös työ-

markkinoiden epävarmuus: onko suomalai-

sessa yhteiskunnassa pyrkimystä muuttaa 

työmarkkinainstituutioita? Ottamatta kantaa 

siihen, mikä on muutoksen tulos, on siirty-

mävaihe joka tapauksessa omiaan tuomaan 

epävarmuutta. Seuraako palkkakilpailusta 

kilpailukykyongelmia? Johtaako levotto-

muus investointien lykkääntymiseen?

Mitä pitkän aikavälin talouden ongelmia 
on nähtävillä?

Pitkällä aikavälillä kasvu koostuu työ- ja 

pääomapanoksista ja näiden tuottavuudes-

ta. Kaikissa on huolestuttavia kehityskulku-

ja: työn tuottavuuden kasvu on hidastunut, 

työvoiman määrä vähentynyt eikä inves-

tointeja ole riittävästi.

Yli 10 vuoden ajan on ollut nähtävissä 

kasvua heikentäviä tekijöitä, joitten ajurei-

na ovat olleet tuottavuuden heikko kehitys 

ja laskeva väestönkasvu. Myös Afrikassa vuosisadan lop-

puun mennessä väestönkasvu tulee laskemaan. Uhkana 

ei siis ole niinkään väestönkasvu kuin demografiset muu-

tokset, väestörakenteen muutos. Sen myötä työvoiman 

tarjonta heikkenee, mikä haittaa talouskasvua, eikä se ole 

vain julkisen talouden ongelma. En pidä taloutta itseisar-

vona, vaan ihmisten hyvinvointia; sitä varten taloudesta 

on pidettävä huolta.

Meillä on rakenteellisen alijäämän ongelma: väestön 

väheneminen vaikuttaa myös kotitalouksiin suoraan. En-

tistä pienempi osuus ihmisistä joutuu lisäämään tavalla 

tai toisella panostaan talouden toiminnalle tai tinkimään 

elintasonsa noususta. Ja elämä autioituvissa kunnissa ja 

kaupungeissa voi käydä valjuksi.

Yksikään talousihme – Saksan, Suomen, Japanin tai 

Kiinan – ei ole toteutunut ilman työikäisen väestön kas-

vua. Mikään ei korvaa ihmisiä myöskään tulevaisuudessa. 

Jopa talouden kapeimmasta näkökulmasta ihmiset ovat 

muutakin kuin työvoimaa, nimittäin kuluttajia. Jotta in-

vestoitaisiin, pitää olla kuluttajia, asiakkaita.

Mistä saamme lisää ihmisiä?
Väestön koko ei ole ongelma vaan sen rakenne. Kus-

tannuksia syntyy, koska haluamme pitää huolta kansa-

kuntaamme rakentaneista. Jos työmarkkinoille tulevat 

sukupolvet pienenevät, syntyy huoltosuhdeongelma. Sitä 

on mahdotonta ratkaista muuten kuin työperäisellä maa-

hanmuutolla, mikä edellyttää pikaista henkisen ilmapiirin 

muutosta. Nykyisessä ilmapiirissä tulemme väistämättä 

häviämään. 

Tässä asiassa voidaan Yhdysvalloista vähän oppiakin. 

Eurooppa ja sen työmarkkinat voisivat muuttua avarakat-

seisemmiksi. Tähän liittyy myös kielitaito. Tietyissä työ-

paikoissa on otettava lähtökohdaksi englannin kieli.

Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että vain ke-
hitysmaissa maatyöläisiä riistetään. Sitten koronan 
myötä tulivat laajempaan tietoisuuteen ulkomaisten 
vierastyöläisten olot monilla suomalaisilla maatiloilla. 

Oli aivan oikein, 
että annettiin 

vajeitten kasvaa.
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Eikö maatalouden kansallisia tukia voisi 
sitoa siihen, että työntekijöitä kohdellaan 
asiallisesti?

Aluehallintovirastolla pitää olla riittävät 

resurssit vahtia myös ulkomaisen työvoi-

man oloja. On valitettava piirre, että epä-

kohtia ilmenee. Työministeri Haatainen on 

tähän puuttunutkin. Maatalous tarvitsee tu-

hansia kausityöntekijöitä, myös koronaolo-

suhteissa. Suomessa ollaan ylpeitä elintar-

vike- ja huoltovarmuudesta, mutta tuotanto 

itsessään tarvitsee ulkomaista työvoimaa. 

Vierastyöläisten työskentelyolosuhteet ovat 

yksi kehityskohde.

Mitä voi tehdä työn tuottavuuden paranta-
miseksi?

Tuottavuudelle voimme sentään tehdä 

jotain. EU:n päätös investoida 750 miljardia 

yhteisellä lainalla tuo kauan kaivattuja in-

vestointeja, mikä on yksi keino vauhdittaa 

tuottavuutta. Vauhditus osuu oikeaan ajan-

kohtaan, käytännössä ensi vuoden aikana. 

Koronasta palautumisen kasvun korkein piik-

ki on vähän ennen kuin välinettä ryhdytään 

toimeenpanemaan. Asiantuntijoita kuulleena 

voin arvella, että vaikutus tulee ajankohdal-

taan ihanteellisesti, kiihdyttää investointeja ja 

näkyy taloudessa laajemminkin.

Koulutustaso on kääntynyt laskuun, 

vaikka sen pitäisi olla nousussa. Miksi? Suo-

men kaikkien aikojen koulutetuin sukupolvi 

syntyi 1977. Kasvun kannalta pääosassa ovat 

muun muassa toisen asteen maksuttomuus 

ja oppivelvollisuuden jatkaminen. 

Äidinkielen ja toisen kansalliskielen ar-

vostus pitää palauttaa ja pyrkiä palautta-

maan kielivalikoima. Saksan kirjoittajia on 

Suomen kaikkien 
aikojen koulutetuin 

sukupolvi syntyi 1977.
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Kansanedustaja, Eurooppa-ministeri ja omistajaohjaus-
ministeri. Filosofian maisteri Oulun yliopistosta pääai
neena germaaninen filologia. Viulistin tytär Oulusta. Oli 
Oulun luontonuorten puheenjohtaja ja Oulun Ekotuote 
Oy:n toimitusjohtaja. Ollut vaihto-oppilaana Saksassa ja 
viettänyt pitkiä aikoja Kiinassa.

”Olen ollut Oulussa mukana kunnallispolitiikassa yli 20 
vuotta, ja päässyt varhain hoitamaan ison kaupungin 
asioita. Maakuntatasolla toimin Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kautta. Maakuntahallituksen jäseneksi pääsin 2001. 
Siihen kuului elinkeinojen edistäminen ja maakuntakaavoi-
tus, joka on elinkeinon ja rakenteen kannalta tärkeä. 2012 
minut valittiin eduskuntaan. Pääsin suuren valiokunnan 
sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi. De-
marille ne ovat mielenkiintoiset paikat päästä vaikut-
tamaan. Ensimmäisellä kaudella uudistettiin metsälaki. 
Siinä avautuivat laajemmat metsäteollisuuden näkymät.”

THOMAS PHILIPPON

The Great Reversal. How Ame-
rica Gave Up on Free Markets, 
Harvard University Press, 2019.

Kirja on niitä, joissa 
ennakkouskomuksiin 

perustuva totuus osoitetaan 
vääräksi. Philippon näyttää, kuinka EU:n talousmalli onkin 
paljon kilpailullisesti toimivampi kuin USA:n, jota pide-
tään kapitalismin ihannemaana. Mutta siellä yrityskenttä 
on keskittynyt ja kilpailupolitiikka ei ole niin tiukka kuin 
EU:n sisämarkkinoilla. EU:n talous onkin parempi kuin 
Yhdysvaltain. Me ollaan tehty aika hyvät sisämarkkinat! 
Nyt kun koronapandemian johdosta on poikkeuksellisesti 
maksettu valtiontukia ja muuta, nämä pitää jättää taakse, 
kun siirrytään uuteen aikaan.



enää 5 000. Kaikkea voi ostaa englanniksi, 

mutta ei myydä. Ruotsi on avain pohjois-

maisille markkinoille. Saksa on suurin kaup-

pakumppani, mutta Ruotsi mennen tul-

len tärkein. Ruotsi on kulttuurisesti tärkeä. 

Monelle yritykselle Ruotsin markkinat ovat 

hyvä ”benchmark”, siellä toimiminen avaa 

ovia Keski-Eurooppaan. Ouluun perustettiin 

Nordens hus, jotta ei olisi kielimuuria. Sel-

laista estettä ei pitäisi olla! Stora Enso ja SSAB 

ovat osoituksia läheisestä yhteistyöstä.

Mitkä yritykset ovat päässeet Saksaan 
Ruotsin kautta?

Kysymys on siitä, että suomalais-ruot-

salaiset yritykset ovat vahvoja Euroopan ja 

maailman markkinoilla. 

Mikä on talouden ongelmista pahin?
TKI-panostus ei ole riittävä – julkisen ra-

han lisäys on tarpeen, mutta on myös löy-

dettävä keino saada siihen liittyvä yksityinen 

raha liikkeelle. Tiivistän: julkinen sektori on 

paras, kun on kyse tutkimuspanostuksesta, 

mutta kehitys ja innovaatio, ne edellyttävät 

yritysten toimintaa.

Investoinnit lisäisivät työn tuottavuutta. 

Niissäkin julkisella sektorilla on annettavaa, 

mutta myös markkinaehtoiset investoinnit 

on saatava liikkeelle.

Kaikkein kavalin uhka on kuitenkin pro-

tektionismi. Avoin maailmantalous tuottaa 

työnjaon kautta suurempaa lisäarvoa talou-

teen. Toimijoitten olisi mielipuolista ajatella, 

että ne suuntautuisivat vain suomalaisille 

markkinoille. Kyllä Stora Enson kartongista 

valtaosa lähtee maailmalle. Viime vuosien 

trendi on ollut, että eri puolilla asetetaan 

kaupan esteitä, siirrytään omaa tuotantoa 

suojaaviin toimenpiteisiin. Tämä on myös Suomen kan-

nalta huolestuttava, ja johtaa tuotannon, bruttokansan-

tuotteen ja kotitalouksien köyhtymiseen. 

Suomi elää tuonnista. Ilman tuontia me köyhdymme 

ja näännymme, ihan kirjaimellisesti. Olemme kylmä ja 

pohjoinen maa, ja riippuvaisia esimerkiksi energiaraa-

ka-aineiden tuonnista. Eikä Suomessa valmisteta tarpeek-

si autoja suomalaisille. 

Tuonnin maksamiseen tarvitsemme vientiä. Elintason 

ylläpidon takia meidän pitää saada vientituloja. Suomen 

vaurastumisen historia on kansainvälistymisen historiaa.

Vienti on parempi strategia kuin omavaraisuuden ta-

voittelu. Emme pysty sulkemaan rajoja ja elättämään it-

seämme. EU on päämarkkina-alueemme. Korona paljasti 

haavoittuvaisuuksia, kun rajoille syntyi rekkajonoja. Tässä 

on vakava läksy meille kaikille. Tulevissa kriiseissä pitää 

pyrkiä varmistamaan, että tavaraliikenne toimii. Onneksi 

koronankin aikana sisämarkkinat toimivat varsin hyvin. 

Hyvinvointi kuuluu myös köyhille maille, ja siksi glo-

balisaatiota kannattaa suojella. Esimerkiksi Bangladesh on 

noussut valtavasti osallistumalla globaaliin kauppaan. Va-

litettavasti politiikassa on nationalistinen painotus. Trump 

ei jättänyt sitä vain puheen tasolle, hän kävi kauppasotia 

muun muassa Saksan autoteollisuuden kanssa, mistä esi-

merkkinä tullit. 

Mielenkiintoista on, että Joe Biden ei ole poistanut 

näitä tariffeja! Biden näyttää jatkavan samoilla linjoilla 

kuin Trump, vaikka Yhdysvaltain valtiovarainministe-

ri Janet Yellen on hiljattain esittänyt, että suojatullit ovat 
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Suomi elää 
tuonnista.

Suomen vaurastumisen historia on 
kansainvälistymisen historiaa.

Hyvinvointi kuuluu myös 
köyhille, ja siksi globalisaatiota 

kannattaa suojella.
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kurittaneet amerikkalaista kuluttajaa. Eu-

roopan täytyy toimia tavalla, joka palauttai-

si monenkeskisen kauppatavan ihanteen ja 

uskottavuuden. 

Kiina on myös ongelmallinen. Mikä on 

tämä Silkkitie-projekti pohjimmiltaan? Onko 

Kiinalla aatteellisia pyrkimyksiä? Sitä emme 

tiedä. Kiinaa ei pidä yrittää täysin eristää, 

koska se on jo niin tärkeä kauppakumppani. 

Pitää pyrkiä yhteistyöhön esimerkiksi ilmas-

toasioissa. Mitä tulee uiguureihin, Yhdysval-

tain politiikka on erilainen kuin Euroopan. 

Euroopan täytyy toimia tavalla, 
joka palauttaisi monenkeskisen 

kauppatavan ihanteen ja 
uskottavuuden.
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Onkin Euroopan asia vaikuttaa Yhdys-

valtain Kiinan-politiikkaan diplomatian 

kautta. Euroopan intresseissä on säilyttää 

monenkeskinen maailma, siksi EU:n on vai-

kutettava USA:han. Briteillä on Global Britain 

-ohjelmassaan samanlainen suhtautumi-

nen asiaan kuin EU:lla. Nykyisen kaltainen 

vastakkainasettelu ei ole sen enempää Eu-

roopan kuin Britannian edun mukaista. Syk-

syllä sukellusvenekaupat saivat EU:n närkäs-

tymään, mutta meillä on yhteiset intressit 

Britannian kanssa. Monenkeskinen maailma 

on tavoittelemisen arvoinen asia. 

Miten ongelmat tulisi ihanteellisesti rat-
kaista? Suomen ja Euroopan tasolla?

Ihmisiä saa nopeimmin maahanmuutol-

la. Luonnollinen – syntyvyyden kautta kart-

tuva – väestönkasvu on oikein hieno asia. 

Ihmiset eivät kuitenkaan hanki lapsia isän-

maalle tai kansantaloudelle, joten perhepo-

litiikasta ja työvoiman määrästä pitää puhua 

eri yhteyksissä.

Julkisissa menoissa kannattaa toimia 

kaukonäköisesti. Investoinnit infraan ovat 

tärkeitä, mutta erityisen tärkeää on inves-

tointi osaamiseen, koulutukseen ja tutki-

mukseen.

EU:n sisäistä integraatiota on edistettä-

vä. Pankkiunionista ja pääomamarkkinau-

nionista on päästävä eteenpäin. EU:n sisä-

markkinoitten toimivuutta pitää parantaa, 

niillä on merkittävä rooli myös. Pankkiunio-

ni ei vie valtioita mennessään, vaan pankki-

maailman sisällä olisi ikään kuin turvatyy-

nyt. Pankkiunioni pystyisi pääomittamaan 

pankkeja ilman, että verokansalaiset maksavat. EU:n yh-

teinen pankkivalvoja on jo olemassa. Kriisinratkaisujär-

jestelmä on melkein valmis ja yhteinen talletussuoja on 

suunnitelmissa. 

Suomi pitää esillä sitä, että pelikentän pitää olla reilu; 

Suomi ei voi alkaa maksumieheksi, jos pankkien taseet 

ovat epäterveitä. Tilanne on parantunut huomattavas-

ti menneistä vuosista. Yhteinen pääomamarkkinaunioni 

turvaisi aidot investoinnit maasta toiseen, se toimisi vä-

hän kuin automaattisten vakauttajien tavoin.

EU:ssa on ajettava läpi ajatus strategisesta autono-

miasta, joka perustuu kestäviin ja monipuolisiin globaa-

leihin toimitusketjuihin.

Miten oikeassa elämässä käytännössä tullaan toimimaan?
Uskon, että kaikki onnistuu: valistuneet ihmiset ottavat 

vastaan maahanmuuttajia, vapaakauppa ymmärretään ja 

EU:n integraatio tiivistyy. Ja vapaakauppasopimuksia sol-

mitaan Euroopan, Aasian ja Amerikan kesken. Ehkäpä Bri-

tannia liittyy takaisin Euroopan Unioniin!

Vakavasti puhuen Suomen ja EU:n helmasynti on saa-

vutusten vähättely ja loputon pessimismi. Pessimismi pe-

rustuu väärään tietoon ja uhkaa toteuttaa itseään.

Ovatko lyhyen ja pitkän aikavälin ongelmien hoito jos-
kus ristiriidassa keskenään?

Vähemmän kuin luulisi. Voimakas elvytys on ollut ly-

hyellä aikavälillä tarpeen. Samalla se on pitänyt ihmiset 

työmarkkinoilla ja tukenut investointeja. Oikein valittu 

lyhyen aikavälin talouspolitiikka on siten tukenut pitkän 

aikavälin kasvuedellytyksiä. 

Ongelma on talouspolitiikan alistaminen vaalisyklille: 

se ajatus, että tehdään vaikeat leikkaukset ensin, jotta vaa-

lien alla voi löysätä, voi kuulostaa viisaalta, mutta ei se saa 

mennä suhdannepolitiikan eikä kiireellisten rakenneon-

gelmien ohi.

Onko joskus priorisoitu toista toisen kustannuksella? 
Onko ennen tehty virheitä?

Jälkikäteen voi aina löytää virheitä. Mutta on tässä jo-

tain oikeinkin tehty: pari sukupolvea sitten Suomessa työ-

eläkkeet olivat harvinaista herkkua ja vanhuus merkitsi köy-

hyyttä. Pari sukupolvea sitten merkittävä osa väestöstä eli 

niukoilla pientiloilla ja kausiluontoisilla metsätöillä. Samaan 

aikaan kaupungeissa asuttiin ahtaissa ja huonosti varustel-

luissa asunnoissa. Puhun siis 1960-luvusta, en 1800-luvusta. 

Ei tarvitse mennä nälkävuosiin tai pula-aikaan, kun voi sa-

noa olevansa kehitykseen tyytyväinen, ehkä ylpeäkin.

Mitä tulee uiguureihin, 
Yhdysvaltain 

politiikka on erilainen 
kuin Euroopan.
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EU:n sisäistä 
integraatiota on 

edistettävä.
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kirja ”Essays on Firm Respon-
ses to Tax Policy” tarkastettiin 

Turun yliopistossa perjantaina 

8.10.2021.

KTM Juha Mäen laskentatoimen 

ja rahoituksen alaan kuuluva väi-

töstutkimus “Fair Value Appraisal 
and Financial Reporting” tarkas-
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tettiin perjantaina 16.10.2020 klo 

12 Vaasan yliopistossa.

Kasvatustieteen maisteri Jou-

ko Jousean väitöskirja ”Blogit 
oppimisympäristönä tukevat 
yliopisto-opetuksen tavoittei-
ta” tarkastettiin Tampereen yli-

opistossa 29.10.2021.

Isabell Storsjön toimitusketjun 

hallinnan ja sosiaalisen vas-

tuun alaan kuuluva väitöskirja 

”Supply chains for societal out-
comes” tarkastettiin Hankenilla 

1.11.2021.

KTM Mikko Antikaisen kaup-

palain alaan kuuluva väitös-

kirja ”Surviving Technological 
Change – Towards More Cohe-
rent Regulation of Digital Crea-
tivity Through EU Copyright 
and Design Law” tarkastettiin 

Hankenilla 05.11.2021

KTM Taru Mäen johtamisen alaan 

kuuluva väitöstutkimus ”Ammat-
tikorkeakoulun ja pk-yritysten 
välisen tiedon jakamisen vai-
kuttavuus” tarkastettiin Vaasan 

yliopistossa 5.11.2021.

FT Sanna Joensuu-Salon joh-

tamisen alaan kuuluva väi-

töstutkimus “Entrepreneurial 
intention, behavior and entre-
preneurship education. A lon-
gitudinal approach” tarkasttiin 

tiistaina 17.11.2020 klo 12 Vaa-

san yliopistossa.

MMM Vesa-Pekka Parkatti esit-

tää väitöskirjansa ”On the eco-

nomics of continuous cover 
and rotation forestry” julkisesti 

hyväksyttäväksi Helsingin yli-

opistossa 19.11.2021 kello 13. 

KTM Samuel Kusin markkinoin-

nin alaan kuuluva väitöstutki-

mus “Decision-making Logic 
in International Entrepreneu-
rial Branding” tarkastetaan kes-

kiviikkona 25.11.2020 klo 12.15 

Vaasan yliopistossa.

KTM Samu Kärkkäinen esittää 

taloustieteen alaan kuuluvan 

väitöskirjansa “Essays on Mone-
tary Policy” julkisesti hyväksyt-

täväksi Jyväskylän yliopistossa 

26.11.2021 kello 12:00—16:00.
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Responses to Tax Policy” tarkastettiin Turun 
yliopistossa perjantaina 8.10.2021.

69

Toni Juuti, miten ja miksi valit-
sit väitöskirjasi aiheen? 

Luin vuoden 2016 alussa 

Thomas Pikettyn kirjan Capi-

tal in the Twenty-First Century, 

minkä lisäksi muistelen noihin 

aikoihin törmänneeni johonkin 

mielenkiintoiseen tuloerojen 

ja talouskasvun välistä yhteyttä 

käsittelevään tutkimusartikke-

liin. Päädyin varmaankin näiden 

lukukokemusten innoittamana 

heittämään teeman ilmoille ke-

väällä 2016 järjestetyssä opis-

kelijoiden graduideoita kartoit-

taneessa tapaamisessa. Kesän 

mittaan ajatukseni olivat ehti-

neet muuttua, mutta ohjaajani 

tokaisi syksyllä ensimmäisessä 

varsinaisessa tapaamisessa ai-

heeni olevan mielenkiintoinen 

ja vinkkasi saman tien muuta-

man tutkimuksen, joiden pe-

rusteella voisin aloittaa tutustu-

maan aiempaan kirjallisuuteen. 

En enää perääntynyt, tein gra-

dun aiheesta ja jatkoin penko-

mista vielä väitöskirjan verran.

Tuliko vastaan yllätyksiä työn 
kuluessa?

Aloittaessani väitöskirja-

työtä ensimmäisen vuoden 

jatko-opintokurssien jälkeen 

toukokuussa 2018 muistan tuu-

mailleeni, että mitähän ihmettä 

tämän aiheen parissa on aiem-

min puuhailtu: näin paljon tut-

kimusta eikä vieläkään konsen-

susta tilastollisista yhteyksistä, 

saati vakuuttavaa näyttöä siitä, 

että tuloksia voisi tulkita kausaa-

livaikutuksina. Olin ihan varma, 

että minultahan tämän korjaa-

minen onnistuu muitta mutkit-

ta. Aika pian tuli hoksattua, että 

eipä onnistukaan, ja muutamaa 

kuukautta myöhemmin oli jo 

päivänselvää, että väitöskirjan 

keskeinen tulos ei tule toteamaan 

tuloerojen vaikuttavan talouskas-

vuun jollain selkeällä tavalla kas-

vua kiihdyttäen tai jarruttaen.

Aiotko jatkaa tämän aiheen 
tutkimista?

Olen jo kevättalvesta 2020 

lähtien tehnyt tutkimusta pää-

asiassa eri teemoista. Pari tut-

kimusideaa on kuitenkin ollut 

muiden hankkeiden taustalla 

muhimassa ja yksi väitöskirja-

ni artikkeleista on ilman muuta 

TONI JUUTI
Vanhempi tutkija

Työn ja talouden tutkimus LABORE
toni.juuti@labore.fi

Väittelijän vastaukset

sellainen, jota tulemme edelleen 

työstämään yhteistyössä muiden 

kirjoittajien kanssa. Nykyiset tut-

kimushankkeeni liittyvät myös 

epäsuorasti eriarvoisuuden ja 

taloudellisen tehokkuuden väli-

seen suhteeseen. Näissä hank-

keissa hyödynnämme yhdessä 

kollegoideni kanssa suomalaisia 

yksilö- ja yritystason rekisteriai-

neistoja toisin kuin väitöskirjas-

sani, jonka empiiriset tulokset 

nojaavat kokonaistaloudellisiin 

lukuihin useista eri maista.

Ketkä alan tutkijat ovat inspi-
roineet sinua?

Lukuiset yksittäiset artikkelit 

ovat vaikuttaneet työhöni, mut-

ta suurin osa tutkijoista on jää-

nyt vain nimiksi kansilehdelle 

ja sivujen marginaaleihin. Sain 

onnekseni tavata kaksi väitös-

kirjani aiheeseen merkittävän 

panoksen antanutta henkilöä. 

Kesällä 2019 pääsin juttelemaan 

tutkimuksestani François Bour-

guignonin kanssa osallistues-

sani Paris School of Economics 

-yliopiston kesäkouluun. Kesällä 

2020 ja keväällä 2021 tein puo-

lestaan yhteistyötä (eri aiheen 

parissa tosin) Kansainvälisessä 

valuuttarahastossa Andy Bergin 

kanssa, ja onnistuin välillä vie-

mään keskustelun hankkees-

tamme väitöskirjani suuntaan. 

Opin lyhyessä ajassa todella pal-

jon molemmilta.
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Erityisesti alustatalou-

dessa toimivien yritys-

ten valta on huomatta-

va, ehkä suurempi kuin 

koskaan viimeisten 100 

vuoden aikana. Ylönen jakaa vallan 

takana olevat tekijät viiteen tekijään: 

datan omistaminen ja hallinnointi, 

nopeasti kasvaneet julkiset hankin-

nat, yhteiskunnan kannalta merkit-

tävän infrastruktuurin omistaminen 

ja luominen, verkkomarkkinapaikan 

luomisen tuoma valta ja lobbaus.

Esimerkki: Yritys kehitti Goo-

glen hakukonetta tehokkaamman 

hakukoneen. Google rankaisi yritys-

tä vähentämällä sen ja muiden sen 

kaltaisten yritysten hakusivustojen 

näkyvyyttä omilla hakusivuillaan. 

Google ei suostunut neuvotteluihin 

muiden yritysten kanssa, mikä ra-

joitti kilpailijan toimintamahdolli-

suudet pieniksi.

Ylönen luo myös teoreettista 

pohjaa yritysvallan analysoimiseksi 

teknologian ja yritysten rakenteitten 

muuttuessa nopeasti. Hänen lähtö-

kohtansa ovat evolutionaarisessa ta-

loustieteessä. Päämääränä on nähdä 

yritysten toimintojen kehitys eritte-

lemällä prosesseja, jotka muuttavat 

samanaikaisesti yrityksiä ja yhteis-

kuntaa. Yllättäen Ylönen ei viittaa 

siihen evolutionaarisen taloustie-

teen osaan, jonka Richard Nelson ja 

Sidney Winter perustivat Yalen yli-

opistossa. 

Ylösen toinen päämäärä kirjassa 

on tutkia yrityksiä ja niiden säätelyä 

käyttäen evolutionaarisen taloustie-

teen antamia välineitä hahmottaes-

saan kuvaa yrityksistä. Rakennelma 

alkaa nousta jo 1900-luvun alussa, 

aluksi Thorstein Veblenin ajatuksista 

ja päätyy John Kenneth Galbraithin 

Näin marginalismi 
syrjäytti 
evolutionaarisen 
taloustieteen
Kirjan hyvyyttä ja ajankohtaisuutta korostavat viime ai-
kojen suunnitelmat estää yrityksiä piilottamasta veron-
alaisia tulojaan.

MATTI YLÖNEN 
Yhtiövalta alustatalouden 

aikakaudella
Vastapaino, 2021

70

Teksti
PERTTI HAAPARANTA
Kansainvälisen talouden 
professori emeritus
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näkemyksiin Yhdysvaltojen yritysten ra-

kenteista 1960-luvun alussa. Teoria sopi hy-

vin yritysten vallankäytön analysoimiseen 

ja siten myös yritysten toimien säätelyn 

suunnitteluun.

Niinpä yritysten vallan säätelyyn suh-

tauduttiin viime vuosisadan alusta 1960-lu-

vun alkupuolelle asti yleisesti suopeasti. 

Yhdysvalloissa säätelyä kiristettiin erityises-

ti 1930-luvun laman aikana. Toisen maail-

mansodan jälkeen YK:hon perustettiin eri-

tyinen tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä 

oli kehittää yritysten säätelyä niiden vallan 

rajoittamiseksi. Ehdotuksissa otettiin huo-

mioon erityisesti myös monikansalliset 

yritykset, koska oli huomattu niiden mah-

dollisuudet välttää veroja. Tilanne muuttui 

kuitenkin 1960-luvun jälkeen. Miksi? 

Yksi tärkeimmistä palasista evoluti-

onaarisen taloustieteen yritysmal-

lissa ovat niin sanotut hallinnoidut 

hinnat. Ajatellaan, että tuottajat ja/tai myyjät 

asettavat hinnat, jotka pidetään vakaina tie-

tyn ajanjakson ja tietyn liiketoimien sarjan 

ajan. Markkinat voivat määrätä hintahaaru-

kan mutta eivät siis hintoja. Millä perusteel-

la yritykset valitsevat hinnat? Evolutionaa-

risen taloustieteen yritysmallissa yritysten 

päämääränä on pitää yritys toimivana, siis 

välttää toiminnan lopettaminen. Yritykset-

hän toimivat hyvin epävarmoissa ympäris-

töissä eikä hintoja voi nopeasti muutella.

Jos yrityksen päämääränä on pysyä 

toimivana, luonteva hinnoittelusääntö on 

voittolisähinnoittelu, joka asettaa hinnat 

yksikkökustannusten mukaan. Siten yritys 

tuottaa voittoa, jolla se on toimintakykyi-

nen. Yritys ei siis pyri maksimoimaan voit-

toja. Ylönen kuitenkin toteaa, että yritykset 

pyrkivät vähentämään yksikkökustannuk-

sia esimerkiksi investoinneilla kasvattaak-

seen voittomarginaaleja, vieläpä suurempia 

kuin kilpailijoiden marginaalit. Eikö tässä 

ole kyse voiton maksimoinnista (ainakin 

pitkällä ajalla) tai kustannusten minimoinnista? Eikö tyyty-

väisyys, ”satisficing” (Herbert Simonin kehittämä teoria sii-

tä, miten päätöksiä tehdään epävarmuuden vallitessa) olisi 

hyvä perusta yrityksen päätöksille?

Evoluutionaarisen taloustieteen mukaan yritykset 

eivät maksimoi voittoja. Yritys ei siis kasvata tuo-

tantoa ja säädä hintoja siihen pisteeseen, jossa yri-

tyksen tulon kasvu on yhtä suuri kuin kustannusten kasvu. 

Päätökset tehdään marginaalilla, kuten valtavirtataloustie-

teessä oletetaan.

Evoluutionaarinen taloustiede oli valtavirtataloustie-

dettä 1900-luvun alusta 1960-luvun alkuun asti. Yksi syy 

oli, että yrityksistä oli kerätty Yhdysvalloissa ja Englannissa 

runsaasti erilaisia tietoja kuten hinnoittelusta ja tuotan-

nosta. Oli selvää, että hinnoittelu ei ollut marginalismin 

mukaista kuten eivät monet muutkaan yritysten päätökset. 

Alfred Marshallin teoriat eivät saaneet laajaa kannatusta.

Evoluutionaarinen taloustiede oli siis valtavirtaa, joka 

antoi perusteet myös yritysten toimintojen säätelylle ja 

vallan rajoittamiselle 1950-luvulle asti. Sitten marginalismi 

kävi vastaiskuun. Yritysten valtaa, sekä markkinavoimaa 

että poliittista valtaa, alettiin pitää harmittomana tai jopa 

hyvänä. Tyypillinen argumentti oli, että yrityksen markki-

navoima perustuu siihen, että se tuottaa parempia tuottei-

ta kuin kilpailijat ja siis lisää hyvinvointia. Vastaavasti po-

liittinen valta lisää hyvinvointia, koska sen avulla voidaan 

vähentää säätelyä.

Ylönen korostaa, että marginalistit, erityisesti Chicagon 

yliopiston taloustieteilijät Milton Friedmanin johdolla, nä-

kivät yllä viitattujen tutkimustietojen yrityksistä vastaavan 

vääriin kysymyksiin. Oikean tieteen kun tulee keskittyä 

Yritysten valtaa, sekä 
markkinavoimaa että poliittista 

valtaa, alettiin pitää harmittomana tai 
jopa hyvänä.
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ennustamiseen hyvin määritellyn teorian pohjalta; hyvä 

teoria luo malleja, jotka ennustavat hyvin.

Evolutionaarista taloustiedettä ja sen pohjalla olevaa 

yritysteoriaa voidaan pitää teoriana, joka tarjoaa mikro-

perusteet keynesiläisille makroteorioille; sekä valtavirran 

keynesiläisyydelle että erikoisesti jälkikeynesiläisyydelle. 

Kummassakin oletus hintojen jäykkyydestä johtaa 

siihen, että kokonaiskysyntä määrittää kokonais-

tuotannon tason. Fontanan ja Setterfieldin (2010) 

työ sisältää erilaisia jälkikeynesiläisiä ja valtavirtakeyne-

siläisiä malleja. Niiden välinen ero on lähinnä siinä, että 

jälkikeynesiläisiin malleihin on otettu mukaan hystere-

sis-ilmiö. Se on mukana myös valtavirran keynesiläisissä 

malleissa.

Ylönen on käynyt läpi mielenkiintoisesti läpi pro-

sessin, jonka seurauksena marginalismi syrjäytti evolu-

tionaarisen taloustieteen valtavirtamallina. Muutoksen 

seurauksena evolutionaarisen taloustieteen edustajat sai-

vat maineen vasemmistolaisina ja heitä syrjittiin. Joskus 

prosessi oli varsin likainen. Ylönen mainitsee erityisesti 

S.F. Hymerin kohtalon. Mutta myös aitoa keskustelua oli. 

Itse opin monikansallisten yritysten valtavirtateoriat ja 

empiirisen tutkimuksen tulokset Harvardin professorin 

Richard Cavesin kirjasta ”Multinational Enterprise and 

Economic Analysis”. Siinä Hymerin tutkimustulokset 

otetaan ystävällisesti vastaan, kuten myös muut evalu-

tionaarisen taloustieteen tutkijat, joita kirjassa kattavasti 

mainitaan.

Ylönen on käynyt kirjassaan läpi yhtiövallan muutok-

sen 1900-luvun alusta nykyhetkeen ja yritysteorioiden 

näkemykset yhtiövallasta, ja kehittää evolutionaarisen ta-

loustieteen yritysteoriaa alustatalouden ymmärtämiseksi. 

Kirja on erittäin hyvin kirjoitettu ja nostaa esiin näkökul-

mia, joita ei ole suomalaisessa keskustelussa tullut vielä 

laajemmin esiin. Suosittelen!

Kirjallisuus

Caves R.E. (1983), Multinational Enterprise and 
Economic Analysis, Cambridge University Press.

Fontana G. ja Setterfield, M. (toim.), Macroeco-
nomic Theory and Macroeconomic Pedagogy, 
Palgrave Macmillan.



Teksti
HANNU TANNINEN
Yliopiston lehtori
Itä-Suomen yliopisto

Peter H. Lindert on an-

sioitunut talous his to-

rioitsija, jonka yhtenä 

keskeisenä tutkimus-

kohteena on ollut sosi-

aalimenojen ja talouskasvun välinen 

yhteys. Uusin kirja on vahvasti jat-

kumoa vuonna 2004 ilmestyneel-

le kaksiosaiselle Growing Public 

-teokselle. Jälleen kerran Lindertin 

resepti on rautainen: aluksi tutustu-

taan perusteellisesti sosiaalimenojen 

historialliseen kehitykseen. Samalla 

luodaan mahdollisimman laaduk-

kaita ja kattavia aikasarjoja, joiden 

avulla konstruoidaan ilmiöitä mie-

lenkiintoisesti kuvailevia muuttujia 

mahdollisimman isolle maajoukolle. 

Lopuksi tai tässä tapauksessa tar-

kasteltavan teoksen aluksi esitetään 

analyysistä kumpuavat vahvat tul-

kinnat ja suositukset.

Kirjan rakenne on siis varsin 

lukijaystävällinen: johdantoluvus-

sa esitetään peruskysymykset. Lu-

vussa kaksi kysymyksiin annetaan 

kymmenen historian opetuksista 

kumpuavaa vastausta. Seuraavaksi 

kirja etenee historiallisen ymmär-

ryksen pohjustamana 2020-luvun 

alun globaaliin tilanneanalyysiin 

ja lopuksi tämän tilanneanalyysin 

pohjalta tarkastellaan sosiaalituvan 

uhkakuvia vuoteen 2050 asti. Uh-

kakuvina ikääntyvä väestö ja (hallit-

semattoman) maahanmuuton vai-

kutukset asenteisiin sosiaalimenoja 

kohtaan ja kenties myös itse sosiaa-

limenoihin.

Lindertillä hyvinvointivaltion 

kriteeri täyttyy yksinkertaisesti jul-

kisten sosiaalimenojen 20 prosen-

tin BKT-osuudella ollen siten hyvin 

nuori ilmiö. Koska turvaverkkojen 

tarve on kuitenkin aina ollut olemas-

sa, Lindertiä kiinnostaa kysymys, 

miksi kasvaneet sosiaalimenot ovat 

niin tuore ilmiö. Lindertin tulkin-

ta korostaa sosiaalimenojen kasvun 

taustalla valtion tulonhankintakyvyn 

kehitystä ja yhteiskunnallisen pää-

töksenteon demokratisoitumista.

Historiallisen tarkastelun kes-

kiössä on julkisen massakoulutuksen 

synty ja erityisesti sen vaikutus talou-

den kasvuun. Myöhemmin tarkastelu 

laajenee esikouluikäisten tukemisen 

ja ”perheystävällisten toimenpitei-

den” positiivisiin kasvuvaikutuksiin. 

Maittain Lindertin kasvumyöntei-

sen sosiaalimenojen karkea kriteeri 

on julkisten koulutusmenojen suhde 

eläkemenoon luonnollisesti kohde-

ryhmien koolla painotettuna. Sosiaa-

limenojen kasvupotentiaalin lisäksi 

kirjassa tarjotaan historiallista tilas-

totietoa ja -analyysia uudelleenjaon 

määrän arvioimiseen (ns. redistribu-

tive state) sekä sen rooliin viime vuo-

sikymmenien kasvavien tuloerojen 

aikakaudella.

Lindertin vahvuutena on liit-

tää historiallinen konteksti tuleviin 

haasteisiin ja uhkiin. Eri aikakausina 

vallinneiden asenteiden esittämi-

nen konkretisoi mm. viimeaikaisen 

suomalaisen maahanmuutto- ja 

eläkekeskustelun kapeakatseisuutta 

tai pahimmillaan historiattomuutta. 

Toivottavasti kirja päätyy mahdolli-

simman laajan lukijakunnan käsiin. 

PETER H. LINDERT
Making Social Spending Work, 
Cambridge University Press. 

422 s.

Julkisten 
sosiaalimenojen 
puolustuspuhe
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KETKÄ EIVÄT KUULU 
TYÖTTÖMYYSKASSAAN?

Merja Kauhanen
5.11.2021

MULTIPLE JOB HOLDING IN THE 
CHANGING LABOUR MARKET – 
EVIDENCE FROM FINLAND

Merja Kauhanen
2.6.2021

JYVÄSKYLÄN 
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 

GRADIAN KOULUTUSTOIMINNAN 
PITKITTÄISTUTKIMUS

Hannu Karhunen, Eetu Isotalo
3.2.2021

BEHAVIOR AND EFFECTIVENESS 
OF DECENTRALIZED 
EMPLOYMENT OFFICES

Ohto Kanninen, Hannu Karhunen,  
Jeremias Nieminen

28.9.2021
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TUOTTAVUUS JA VOIMAVAROJEN 
KOHTAANTO – DIGITAALISTEN 

PALVELUIDEN TUOTTAVUUDEN TASO 
JA KEHITYS SUOMESSA HEIKKO

Markku Stenborg, Mika Maliranta, 
Ilkka Kiema, Janne Huovari, Peter Elmgren

29.9.2021

ULOSOTTOVELKA, 
SOSIAALITURVA JA
TYÖN TARJONTA

Ohto Kanninen, Hannu Karhunen, 
Eetu Isotalo, Terhi Maczulskij,

Terhi Ravaska
26.5.2021

Labore julkaisee tutkimuksia, 
raportteja, työpapereita ja 
Policy Briefejä.

SUHDANNENÄKYMÄT: KAUPPA 
JA LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT, 
MATKAILU- JA RAVINTOLA-
ALA SEKÄ TEOLLISUUS JA 

RAKENTAMINEN
Sakari Lähdemäki

10.6.2021

ESIMERKKIPERHEET 2021–2023: 
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JA MUOKKAAVAT INFLAATIOTA
Eetu Isotalo, Ilkka Kiema, Essi Lindberg, 

Aila Mustonen, Juha Saarinen
21.10.2021

REKRYTOINTISYRJINTÄ JA
SEN VASTAISET KEINOT
Ohto Kanninen, Tuomo Virkola

14.5.2021

KASVU VAHVINTA ENSI VUONNA –  
SUOMEN TALOUDEN DYNAMIIKKA 

MAINETTAAN PAREMPI
Ilkka Kiema, Sakari Lähdemäki, Mika Mali-
ranta, Toni Juuti, Milla Nyyssölä, Jani-Pet-

teri Ollikainen, Essi Lindberg, Aila Mustonen
16.9.2021
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Nykyjärjestelmän taloudellinen ja sosiaalinen 

kestävyys on ollut kriisiaikoina erityisen pal-

jon puheenaiheena ja kritiikin alla. Laboren 

tutkijat ovat mukana THL:n johtamassa, Suo-

men Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa tutki-

taan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. 

Työn ja talouden tutkimus LABORE osallistuu THL:n 

vetämään taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä tutkivaan 

3+3-vuotiseen STN-hankkeeseen (SustAgeable). Labo-

ren tutkimukset hankkeessa keskittyvät eläkejärjestelmän 

kannustimien ja jakaumavaikutusten tutkimiseen sekä 

ns. kansantalouden jakaumatilinpidon kehittämiseen. Ja-

kaumatilinpidossa huomioidaan koko tulo- ja varallisuus-

jakauma kansantalouden tilinpidon kanssa yhtenäisesti. 

Hankkeessa käytetään laajasti suomalaisia rekisteriai-

neistoja. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategi-

sen tutkimuksen neuvosto.

Uudet tutkimushankkeet 
Laboressa
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Työn ja talou-
den tutkimus 
LABORE julkis-

taa vuosittain 

syksyn talousennusteen 

yhteydessä esimerkkiper-

helaskelmat. Tänä vuonna 

avautui uusi esimerkki-

perhesovellus, jossa käyt-

täjät voivat itse tuottaa 

perheitä kuvaavia graafisia 

esityksiä. Maksuttomassa 

sovelluksessa käyttäjä voi 

valita palkansaajaperhei-

den lasten lukumäärän ja 

siten vertailla perheiden 

tuloja ja ostovoiman muu-

toksia lasten lukumäärän 

vaihtuessa. 

Esimerkkiperheiden 

valinnassa on pyritty ku-

vaamaan monipuolisesti 

suomalaisia kotitalouksia. 

Kotitalouksista neljä edus-

taa erilaisia palkansaaja-

perheitä, ja ne havainnol-

listavat, miten työs säkäynti 

ja koulutus vaikuttavat toi-

meentuloon. Loput kolme 

kotitaloutta edustavat eri-

laisia etuudensaajia. 

Lasten hankkiminen näyttää 
kaventavan tuloeroja pieni- ja 
suurituloisimpien välil lä.

Esimerkkiperhesovellus 
paljastaa erot perheiden 
ostovoimassa

Taloustieteen 
taju tulkkaa 
taloustiedettä 
nuorille

Työttömien 
nimellisansiot 

kasvavat 
työllisten ansioita 

hitaammin.

Vuonna 2021 taloustutkimus-

laitokset eli Labore (ent. PT), 
Etla, VATT ja PTT toteuttavat 

yhteistyönä hanketta nimeltä 

Taloustieteen taju, jossa ediste-

tään so vel tavan taloustieteelli-

sen tutkimuksen tunnettuutta 

Suomessa ja houkutellaan nuo-

ria taloustieteen pariin muun 

muassa somessa. Taloustieteen 

taju on osa Suomen Akatemi-

an Tutkitun tiedon teemavuotta 

2021. 

Taloustieteentaju.fi -sivuil-

le  on koottu yleistajuisia blo-

gitekstejä tutkimuksista eri tee-

moista. Vuoden huipennuksena 

hanke julkaisee neljän videon 

sarjan, jossa paneudutaan nel-

jään kiinnostavaan taloustie-

teen tutkimusteemaan. Videot 

löytyvät hankkeen omilta You-

tube-sivuilta. 
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pendisse potenti. Fusce maximus at neque ac ultricies.
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