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Argumentit vapaamarkkina-

politiikan puolesta

• Kontrastiivinen puolisäännönmukaisuus: 
taloustieteilijä asiantuntijana kannattaa yksityisiä 
kilpailullisia (vapaita) markkinoita ratkaisuna 
moninaisiin tehokkuuden ja reiluuden ongelmiin.

• Poliittisesti tätä yleisasennetta voisi luonnehtia 
”uusliberalsmiksi”, josta on toki erilaisia versioita

– kuitenkin selvä ero klassiseen liberalismiin, varsinkin 
poliittiseen liberalismiin

• Kysymys: mistä tämä yleisasenne ja poliittinen 
orientaatio kumpuaa?; miten ja missä määrin se 
seuraa vallitsevasta talousteoriasta ja sen 
metodologiasta?



Mitä on uusklassinen taloustiede?

• Termi ”uusklassinen” on toki hankala, sillä sen tarkka sisältö 
on kiistanalainen. 

• Klassinen poliittinen taloustiede oli itsetietoisesti historiallinen 
yhteiskuntatiede – tässä suhteessa uusklassista taloustiedettä 
voisi luonnehtia pikemminkin anti- tai vastaklassiseksi. 

• Paul Krugman saattaa luokitella vastustajansa 
uusklassikoiksi, kun taas Steve Keen pitää myös Krugmania
uusklassikkona.

• Arnspergerin ja Varoufakiksen mielestä välttämättömiä ehtoja 
on kolme: (1) metodologinen individualismi (selitysmallit 
lähtevät annetuista yksilötoimijoista), (2) metodologinen 
instrumentalismi (kaikki toiminta lähtee keinojen valinnasta ja 
optimoinnista suhteessa annettuun päämäärään) ja (3) 
tasapainon etsimisen metodologia



Perheyhtäläisyys ja prototyyppi

• Kaikki edelliset luonnehtivat tyypillisiä uusklassisia 
malleja ja tutkimuksia, mutta yksikään näistä ei sinänsä 
ole välttämätön uusklassismille

– monia oletuksia voidaan erikseen väljentää ainakin jossain määrin 
ilman että laajempi johtopäätös välttämättä olennaisesti muuttuisi, 
vaikka teoria on toisaalta hyvin sensitiivinen oletuksille

• Uusklassinen taloustiede on parhaiten ymmärrettävissä 
perheyhtäläisyytenä 

– ei ole mahdollista täsmentää välttämättömiä ja riittäviä ehtoja se, 
että emme voi esittää ”pelille” tai ”luvulle” täsmällistä määritelmää 
ei tarkoita, ettemmekö tietäisi mitä ne ovat

– tulee lähelle prototyypin käsitettä: on olemassa esimerkkitapaus, 
joka luonnehtii koko kategoriaa, ja johon muita tapauksia 
verrataan



Uusklassinen koulutus 

asiantuntijaksi

• Mitä ovat ne kognitiiviset, sosiaalipsykologiset ja 
yhteiskunnalliset mekanismit, jotka muokkaavat 
uusklassisen koulutuksen läpikäyneistä nuorista 
miehistä asiantuntijoita, jotka uskovat yksityisten 
kilpailullisten markkinoiden tehokkuuteen (reiluuteen ja 
vapauteen)?

– mekanismit luovat tendenssin, joka on todellinen, vaikka kaikki 
tällaisen koulutuksen läpikäyneet taloustieteilijät eivät suinkaan 
jaa samoja näkemyksiä

• Argumenttini: uusklassisen koulutukseen ja 
mallittamisharjoituksiin liittyvän toiston kautta 
taloustieteilijöiden mieleen kehittyy prototyyppi
kapitalistisen markkinatalouden toiminnasta; prototyyppi 
konstituoi heidän habitustaan ja asiantuntemustaan.



Kysyntä- ja tarjontakäyrät

• Markkinat tasapainottuvat pisteessä, joka on vakaa ja kaikille 
paras mahdollinen 

– se maksimoi ”kuluttajan ylijäämän” (Marshall) ja on ”optimaalinen” 
(Pareto)

• Monopoli on yleisesti huonompi kuin kilpailu; mitä ”täydellisemmin” 
kilpailullisia markkinat ovat, sen parempi.

• Asteittain koulutuksessa tuodaan yhä enemmän esille perusmallin 
oletuksia ja pohditaan erilaisia rajoituksia ja monimutkaistuksia

– nämä ovat kuitenkin rajallisia ja tarkkaan määriteltyjä poikkeustilanteita

• Uusklassisen teoriakorpuksen vakuuttavuutta lisää se, että 
perusmalli johdetaan matemaattisesti muutamista perusoletuksista

– muutama aksiooma preferensseistä tai tuotantofunktiosta riittää… 

• ”Oikea tiede on matemaattista”; empiirinen tutkimus tarkoittaa –
ainakin teoriassa – ekonometristen mallien testaamista.



Miksi tähän protyyppiin uskotaan?

• Kriitikot: tämä on ”101 taloustiedettä”; totuus taloudesta on aivan 
toisenlainen; samaa mieltä myös esimerkiksi Galbraith, 
evolutionääriset institutionalistit ja jälki-marxilaiset kriitikot.

• Krugmanin, Stiglitzin ja radikaalimpien kriitikoiden huomio on oikea, 
mutta silti se on vain osatotuus. 

• Taloustieteen asiantuntijakäytännöt tulevat ymmärrettäviksi kun 
tunnetaan niitä kognitiivisia, sosiaalipsykologisia ja yhteiskunnallisia 
mekanismeja, jotka muokkaavat kompleksista teorioista 
yksinkertaisia poliittisia oppeja. 

• Luokittelemme prototyyppien kautta: esimerkkitapaukset voidaan 
kirjaimellisesti nähdä (”tuoli”), kun taas prototyyppejä ja kategorioita 
ei voi suoraan havaita (”huonekalu”)

– välittömät, läheiset, toistuvat, konkreettiset ja elävät havainnot tai 
kokemuksesta muokkaavat käsityksiämme esimerkkitapauksista ja 
prototyypeistä paljon nopeammin ja vahvemmin kuin niiden bayesiläisen
tilastollisen päättelyn mukaan pitäisi…



Väärin sijoitetun konkreettisuuden 

virhepäätelmä, osa 1

• Vuosia jatkuva uusklassinen koulutus, jossa samaa päättelyn 
logiikkaa ja samoja oletuksia ja tekniikoita toistetaan vuodesta 
toiseen, olennaisesti muokkaa opiskelijoiden käsityksiä talouden 
prototyypistä.

• Järjestämme havaintojamme ja kokemuksiamme systemaattisesti 
tavalla, joka pyrkii säännönmukaisuuteen, symmetriaan ja 
yksinkertaisuuteen. 

• Tunnistamme asioista jotakin, mikä on tuttua. Täydennämme 
näkemäämme kehystämällä, ryhmittelemällä, järjestämällä ja 
muodostamalla loogisia kokonaisuuksia. Hahmotamme 
kokonaisuuksia sielläkin, missä niitä ei edes ole.

• Kuvitellusta mallista alkaa tulla totta, jonka puolesta niin moni asia 
tuntuu puhuvan  väärin sijoitetun konkreettisuuden virhepäätelmä.

• Tätä kautta aletaan hahmottaa myös omaa elämää ja kontekstia: 
uusklassiset taloustieteilijät toimivat itse paljon enemmän homo 
oeconomicus -teorioidensa mukaisesti kuin muut ihmiset.



Väärin sijoitetun konkreettisuuden 

virhepäätelmä, osa 2

• Uusklassisen taloustieteen perusmalleilla on taipumus 
syyllistyä tähän virhepäätelmään kahdella tavalla.

• Ensinnäkin, vaikka mallit ovat pelkkiä abstrakteja kuvitelmia, 
niitä kuitenkin sovelletaan sellaisenaan konkreettisen 
historiallisen todellisuuden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.

• Toisekseen matemaattisuuden itsessään oletetaan olevan 
tae tieteellisyydestä – tai jopa mallien totuudesta. 

• Tässä on itse asiassa kaksi virhepäätelmää:

1. matemaattisesti voidaan ilmaista tai jopa löytää ja osoittaa 
lukemattomia määriä asioita ja yhteyksiä, joilla ei ole mitään 
tekemistä todellisuuden kanssa

2. usko matematiikan itsensä kykyyn valaista todellisuutta aiheuttaa 
taipumuksen kohti dogmaattisuutta, kohti uskoa siihen, että 
tulkinnalliset ja kumottavissa olevat väitteemme historiallisesti 
muuttuvasta maailmasta olisivat jotenkin ehdottoman varmoja, 
yhtä varmoja kuin matemaattiset todistukset



Kapitalismi, kylmä sota ja 

kulttuurillinen pääoma

• Kylmän sodan aikana pelko joutumisesta McCarthyismin
hampaisiin sai monet kiinnostumaan ”teknisistä” malleista, 
esimerkiksi peliteoriasta tai yleisen tasapainon malleista ja 
suosimaan niitä myös rahoituksessa.

• Kapitalistisessa markkinataloudessa yksityisten yhtiöiden 
intressissä on edistää sellaista tutkimusta, joka perustelee 
niiden maksimaalista toimintavapautta ja mahdollisuuksia 
tuottaa voittoja omistajilleen.

• Itseään vahvistava prosessi: 10-20 vuotta elämästä 
uusklassisen taloustutkimuksen opetteluun  sekä 
habituksen arvo että tunnustettu aseman yhteiskunnassa ovat 
kiinni siitä, että noilla tiedoilla ja taidoilla on järkevää käyttöä

– professoritasolle kohonneet taloustieteilijät uskovat oman tieteensä 
ylivertaisuuteen, vaikka sen kyky valaista, selittää ja ennustaa 
todellisuutta on yhtä vähäinen kuin supersäieteorian nykyfysiikassa



Vahvistusharha ja ryhmäajattelu

• Vahvistusharha: tendenssi etsiä, tulkita, suosia ja muistaa 
informaatiota, joka vastaa kunkin omia ennakkokäsityksiä

– mm. uskomusten syvyys, niihin liittyvä emotionaalinen lataus ja 
ryhmäajattelu vahvistavat tätä harhaa

• Ryhmäajattelu: jokainen ryhmän jäsen yrittää sopeuttaa 
mielipiteensä muun ryhmän ajattelun mukaiseksi

– ryhmän ajattelu voi olla hyvinkin harhaista johtuen tiedonsaannin 
valikoivuudesta, taustaolettamusten kyseenalaistamattomuudesta ja 
yksimielisyyden vaatimuksesta

• Mutta tarkoittaako kaikki tämä, että uusklassinen taloustiede 
on täysin suljettu systeemi…?

– falsifioitavuuden periaatteen täytyy olla tieteessä keskeinen, 
vaikka se ei olekaan tekninen vaan tulkinnallinen



Oppimisen mahdollisuus

• Kun oletuksia muokataan realistisemmiksi, myös johtopäätökset 
kääntyvät helposti toisiksi, usein suorastaan päinvastaisiksi.

• Mikä parasta tulevaisuuden suhteen, oppiminen jopa 
uusklassikoiden keskuudessa näyttää mahdolliselta; esimerkkinä 
minimipalkka.

• Prototyyppi: hintasäännöstely minimipalkan muodossa tarkoittaa 
vain sitä, että yritykset eivät enää palkkaa sellaisia heikon 
tuottavuuden työntekijöitä, joiden rajatuottavuus on alle 
minimipalkan  minimipalkan täytyy lisätä työttömyyttä.

• David Cardin ja Alan Kruegerin 1992 tekemä huolellinen empiirinen 
tutkimus New Jerseystä kuitenkin osoitti, että prototyyppimallin 
johtopäätökset ovat vääriä. 

• Vaikka enemmistö uusklassikoista edelleen uskoo minimipalkan 
aiheuttavan työttömyyttä, näiden taloustieteilijöiden osuus on 
vuosikymmenten kuluessa merkittävästi vähentynyt, osin juuri 
Cardin ja Kruegerin tutkimuksen ansiosta. 



Johtopäätöksiä

• ”Uudistuksia” vaativat edelleen ne, jotka hahmottavat taloutta ja 
yhteiskuntaa uusklassisten prototyyppimallien mukaisesti.

• Historiallisesti muuttuvissa, avoimissa ja dynaamisissa yhteiskunnallisessa 
järjestelmissä, jossa kokonaisuudet ovat paitsi erilaisia kuin osansa niin 
monin myös tavoin enemmän kuin niiden summa, uusklassinen prototyyppi 
tuottaa negatiivisia tarkoittamattomia vaikutuksia

– lisäksi teorian normatiivinen arviointiperusta on jo lähtökohtaisesti anti-sosiaalinen

• Prototyypin hegemoninen asema on seurausta talouden globalisaatiosta ja 
poikkikansallisen pääoman vallasta  valtasuhteet muuttuneet

– valtasuhteiden muutokset ja uusklassisen prototyyppimallin johtoasema ovat näkyneet 
esimerkiksi siinä, miten EU-instituutiot on suunniteltu

• Poliittisen talouden kokonaisuutta ei kuitenkaan ole ilman osia. Siksi on 
tärkeää ymmärtää uusklassisen talouskoulutuksen vaikutuksia sekä niitä 
kognitiivisia, sosiaalipsykologisia ja yhteiskunnallisia mekanismeja, jotka 
tekevät niin monista valtavirtataloustieteilijöistä niin oikeistolaisia sanan 
vapaamarkkinamerkityksessä.


