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1. Johdanto

Tutkielman tutkimuskohteena on Suomen valtiovarainministeriön kansantalousosaston 

kehittämä  uuskeynesiläisten  DSGE-mallien  joukkoon  kuuluva  Kooma-malli,  jota 

hyödynnetään  esimerkiksi  finanssipolitiikan  keinoja  koskevien  vaikutusarviointien 

laatimisessa. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on Michel Foucaultin sekä hänen 

käsityksiään  jatkokehitelleen  governmentality-koulukunnan  muotoilema 

hallintamentaliteetin  näkökulma,  jonka  kautta  Kooma-malli  ymmärretään 

kansantaloustieteen tietomuotojen ja turvallisuuden tekniikoiden kautta harjoitettavana 

monimutkaisena vallan muotona (Foucault 2010, 115). Tutkimusmenetelmänä käytetään 

niin  ikään  Michel  Foucaultin  tunnetuksi  tekemää  genealogista  analyysia,  jossa  on 

keskeistä  tarkastella  kriittisesti  nykyisyyden  olemassaolon  mahdollisuuksia. 

Tutkielmassa  hallintamentaliteettien  näkökulmaa  sovelletaan  genealogisesti,  jolloin 

huomion  kohteena  on  tietynlaisen  hallinnan  teknologisen  käytännön  ja  sen 

tietomuotojen  syntyhistoria  ja  polveutuminen sekä  niihin  sisältyvät  epävarmuudet  ja 

ristiriitaisuudet.

Tutkielman tutkimuskysymyksinä on, että miten Kooma-malli voi olla mahdollinen ja 

minkälaisia  ristiriitoja  tähän  mahdollisuuteen  liittyy?  Kysymyksiin  vastataan 

tarkastelemalla  genealogisen  analyysin  avulla  Kooma-mallin  olemassaolon 

mahdollisuuksia  kahdessa  toisiinsa  kytkeytyvässä  merkityksessä.  Ensinnäkin 

tutkielmassa  tarkastellaan  foucaultaisittain  hallintamentalisoitumisen  historiaa,  jonka 

muodostamaan  hallinnallistumisen  tendenssin  jatkumoon  sijoitetaan  myös 

makrotaloustieteen  kehittyminen  1930-luvulla.  Tältä  pohjalta  tutkielmassa 

muodostetaan  kriittinen  rekonstruktio  makrotalousteorian  ja  siihen  kytkeytyvien 

käytäntöjen syntyhistoriasta ja polveutumisesta sekä niissä erilaisten problematisointien 

kautta  tapahtuneista  ilmaantumisista.  Näiden tarkasteluiden tavoitteena on hahmottaa 

miten Kooma-malli 'on tullut jostain' ja siten tullut mahdolliseksi. Tutkimuskysymyksiin  

vastataan  myös  kiinnittämällä  erityistä  huomiota  Kooma-mallin  talousteoreettisiin 

taustaoletuksiin, joiden varassa sen avulla tuotetut totuusväitteet myös lepäävät. Tällöin 

tarkastellaan minkälaiset ilmaantumiset makrotalousteorian historiassa konstituoivat sen 

teknologista sekä teoreettista muotoa ja minkälaisia epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia 

1



niihin liittyy.

Kun  asioiden  olemassaolon  mahdollisuuksia  tarkastellaan  genealogisesti,  ei  ole 

kysymys  asioiden  alkuperän  jäljittämisestä  tai  asioiden  nykyisyyden  lujittamisesta. 

Mahdollisuuksien tarkasteleminen ei palauta Kooma-mallia alkuperäänsä, vaan osoittaa 

sen  käytäntöjen  ja  totuusväitteiden  alkuperän  moniaineksisuuden  ja  ristiriitaisuuden 

(Helén  2005,  105).  Kysymys  on nykyisyyden kritiikistä,  jossa  huomio kohdistetaan 

historiallisiin kamppailuihin sekä erilaisiin virheellisyyksiin tai vääriin laskelmiin, jotka 

ovat  muovanneet  olemassaolon  ja  tietämisen  mahdollisuuksia  sellaisiksi  kuin  ne 

nykyisyydessä  ilmenevät  (Foucault  1984  ,  81-82).  Tämän  vuoksi  tutkielmaan  on 

muodostettu kaksi tutkimuskysymystä, sillä genealogisesta näkökulmasta olemassaolon 

mahdollisuuksiin kytkeytyy olennaisesti myös niissä vallitsevien ristiriitojen tarkastelu. 

Syksyllä  2016  Helsingin  Sanomissa  kirjoitettiin  näyttävästi  ”hallituksen 

leikkauspolitiikkaan  vaikuttavasta  kiistellystä  koneäly  Koomasta”  (HS  20.11.2016). 

Artikkelissa kerrotaan DSGE-makromalliperheeseen1 kuuluvalla Koomalla olevan iso 

merkitys käytännön politiikanteossa, ja kuinka sitä käytetään lentosimulaattorin tavoin 

erilaisten päätösten perustelussa ja  vaikutusten arvioinnissa2.  Kooma on myös apuna 

suhdanne-ennusteiden laatimisessa, jotka virallisina ennusteina ovat myös hallituksen 

talouspoliittisen  päätöksenteon  yhtenä  pohjana.  Tekstissä  haastateltiin  esimerkiksi 

valtiovarainministeriön  kansantalousosaston  virkamiehiä,  entistä  Vattin  ylijohtajaa  ja 

nykyistä  kansanedustajaa  Juhana  Vartiaista  sekä  Aalto-yliopiston  taloustieteen 

professoria Pertti Haaparantaa, joista jälkimmäinen kritisoi suomalaista talouspoliittista 

keskustelua  epä-älylliseksi.  Artikkelissa  viitataan  myös  lukuisiin  kansainvälisesti 

tunnettuihin taloustieteilijöihin: Maailmanpankin entisen pääekonomistin Paul Romerin 

mukaan DSGE-mallien vuoksi ”makrotaloustiede on taantunut viimeiset 30 vuotta” kun 

taas  IMF:n  entisen  pääekonomistin  Oliver  Blanchardin  mukaan  DSGE-malleissa  on 

vakavia, mutta korjattavia puutteita. (mt.)

1 Lyhyesti sanottuna malleilla tarkoitetaan erilaisia taloudellisia ilmiöitä ja toimijoiden käytöstä 
kuvaavia teoreettisia esityksiä, joihin sisältyvien todellisuutta yksinkertaistavien matemaattisten 
kaavojen ja teoreettisten oletusten kautta analysoidaan talouden toimintaa (Ouliaris 2011, 46). 
Makromallilla puolestaan tarkoitetaan mallia, jolla tarkastellaan nimenomaan kokonaiskysynnän 
kaltaisia taloudellisiin kokonaisuuksiin kytkeytyviä suureita.

2 Samantyyppistä kielikuvaa käyttäen esimerkiksi Sergi (2017, 22) huomauttaa, että makrotalousmalleja 
luonnehditaan metodikirjallisuudessa usein laboratorioina, joissa vaihtoehtoisten politiikkatoimien 
vaikutuksia on mahdollista arvioida.
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Vaikka  Helsingin  Sanomien  artikkelissa  mahdollisesti  hieman  yksinkertaistetaan  ja 

kenties  provokatiivisesti  paisutellaan  Kooma-mallin  merkitystä,  oli  sillä  keskeinen 

merkitys tämän tutkielman aiheen muotoutumisen kannalta. Kuten artikkelissa todetaan, 

”harva tietää mikä on Kooma” (mt.) – myös minulle Kooma-malli oli täysin tuntematon 

ennen artikkeliin tutustumista. Kuten Miller & Rose (2010, 52) esittää, on modernin 

hallinnan  mekanismien  tutkimisessa  tärkeää  kiinnittää  huomiota  näennäisen 

vaatimattomiin  ja  arkisiin  mekanismeihin,  jotka  tekevät  hallinnan  mahdolliseksi. 

Hallinta  ymmärretään  tässä  tutkielmassa  erilaisten  teknologisten  käytäntöjen,  kuten 

erilaisten  analyysien,  laskelmien  ja  menettelytapojen  sekä  niihin  kytkeytyvien 

tietomuotojen  kautta  harjoitettavana  hienovaraisena  asioihin  puuttumisena  ja  niiden 

ennakoivana ohjaamisena (Foucault 2010, 115,  50). Näiden suuntaviivojen mukaisesti 

Kooma-malli  nähdään  tutkielmassa  juurikin  hallinnan  mahdollistavana  näennäisen 

arkisena teknologisena käytäntönä.

Kooma-mallia  analysoidaan  ranskalaisen  filosofin  ja  yhteiskuntateoreetikon  Michel 

Foucaultin  (1926–1984) tunnetuksi  tekemän  genealogisen analyysin  avulla,  jossa on 

keskeistä tarkastella kriittisesti nykyisyyden olemassaolon mahdollisuuksia. Analyysille 

on  keskeistä  artikuloida  historiallisen  tarkastelun  kautta  asioiden  syntyhistoriaa  ja 

polveutumista:  tällöin kiinnitetään huomiota esimerkiksi tiedon konstituoitumiseen ja 

tietämisen  mahdollisuuksiin  sekä  niissä  vallitseviin  epävarmuuksiin.  Tutkielman 

keskeisenä  teoreettisena  näkökulmana  on  hallintamentaliteetti,  joka  on  ”[e]rilaisten 

instituutioiden, menettelytapojen,  analyysien,  reflektioiden, laskelmien ja taktiikoiden 

muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa kansantaloustieteen tietomuotojen kautta 

ja  turvallisuuden teknisten  välineiden avulla  väestöön kohdistuvan  ja  tietyllä  tavalla 

kodifioituneen monimutkaisen vallankäytön.” (Foucault 2010, 115). 

Genealoginen  analyysi  ja  hallintamentaliteetti  muodostavat  yhdessä  tutkielman 

foucaultlaisen hallintaa sekä sen käytäntöjä ja rationaliteettia käsittelevän teoreettisen 

pohjan,  jonka  kautta  tarkastellaan  Kooma-mallin  taustalla  olevia  tekijöitä: 

makrotalousmallien  syntyhistoriaa  ja  polveutumista  sekä  niissä  muodostuneita 

problematisointeja,  mallien  käytännöllistä  luonnetta  politiikka-analyysin  työkaluina 

sekä  mallien  tiedollista  rakentumista  ja  niissä  vallitsevia  ristiriitaisuuksia.  Näiden 
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tarkasteluiden  tavoitteena  on  hahmottaa  makrotaloudellisen  hallinnan  maaston 

muodostumista  ja  siinä  tapahtuneita  muutoksia,  jotta  Kooma-malli  olisi  mahdollista 

asettaa  tietynlaiseen  teoreettis-tekniseen  jatkumoon.  Analyysin  Kooma-mallia 

käsittelevässä  osassa  tarkastellaan  kriittisesti  sen  käyttökohteita 

valtiovarainministeriössä  finanssipolitiikan  vaikutusarviointien  laadinnassa,  sille 

tyypillistä  teknistä  esitystapaa  sekä  sen  teoreettisia  taustaoletuksia,  jotka  osaltaan 

tekevät  mahdolliseksi  Kooma-mallissa  ilmenevää  tapaa  hahmottaa  taloudellista 

toimijuutta sekä makrotaloudellisia suhteita ja prosesseja. 

Pohdintaa tutkielman taustasta ja tarkoituksesta

Nähdäkseni  tutkielma  tekee  katsauksia  tarpeelliseen,  mutta  jokseenkin  haastavaan 

maastoon.  Tarpeelliseen  siinä  mielessä,  että  esimerkiksi  taloustieteellisten 

simulaatiotyökalujen  käyttö  on  vakiintunut  ja  nähdäkseni  kyseenalaistamaton  osa 

esimerkiksi valtiovarainministeriön ennustetoimintaa. Niiden avulla vaikutusarviointeja, 

jotka  ovat  osaltaan  valtioneuvoston talouspoliittisten päätöksien taustalla  ja  tarjoavat 

niille tieteellisiä perusteluita – niillä on siis poliittista merkitystä. Näin politiikasta tulee 

jossain  määrin  teknisesti  tai  tieteellisesti  ratkaistavissa  oleva  kysymys,  vaikka 

valtioneuvoston  talouspoliittista  linjaa  tuskin  voidaan  yksin  Kooma-mallilla 

selittääkään.  Kuitenkin  kun  Kooma-mallin  avulla  tuotetaan  talouspoliittisia 

vaikutusarviointeja,  on  syytä  tarkastella  kriittisesti  millaisia  ja  miltä  teoreettiselta 

pohjalta rakentuvia totuusväitteitä tällöin tuotetaan taloudesta ja tarkoituksenmukaisista 

finanssipolitiikan keinoista. 

Tutkielman  maastoa  voidaan  pitää  haastavana  siinä  mielessä,  että  moderneja 

makrotalousmalleja tai  DSGE-malleja  edes sivuten käsittelevä (varsinkaan kriittinen) 

laadullinen  yhteiskuntatieteellinen  tutkimus  on  suhteellisen  vähäistä.  Esimerkki 

makrotalousmallien  syntyhistoriaa  ja  polveutumista  käsittelevästä  teoksesta  on 

kuitenkin  Snowdon  &  Vane  (2005).  Poliittisen  taloustieteen  piirissä  on  julkaistu 

varsinkin  2010-luvulla  jonkin  verran  aihepiiriä  käsitteleviä  artikkeleita,  joita  on 

luonnollisesti  hyödynnetty tämän tutkielman laatimisessa.  Suomalaisessa kontekstissa 

Kooma-mallia ei ole tutkittu vielä laisinkaan niin kansantaloustieteen kuin muidenkaan 

tieteenalojen  piirissä.  Myöskään  suoraan  sovellettavaa  foucaultlaista  analyysia 
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modernien  makrotalousmallien  tapaisten  taloustieteellisten  hallintainstrumenttien 

käytöstä ja historiallisesta muodostumisesta sekä niiden tiedollisista taustaoletuksista ei 

olla  tietääkseni  laadittu  niin  Suomessa  kuin  kansainvälisestikään  –  tietynlaiset 

poikkeukset  muodostavat  kuitenkin  esimerkiksi  Tellman  (2017)  ja  Herranen  (2017). 

Kaiken  kaikkiaan  tutkielman  maasto  on  haastava,  koska  se  on  varsin  avoin  vailla 

selkeitä valmiita kiinnekohtia tai vakiintunutta selkeärajaista tutkimusperinnettä.

DSGE-malleihin  pohjautuvien  makrotalousmallien  kriittistä  laadullista  tarkastelua 

leimaa  tuoreus.  DSGE-mallien ja  niiden  sovellutusten tutkiminen on liikkuva maali, 

kuten Sergi (2017, 15) asian muotoilee. Koska DSGE-mallien erilaisia sovellutuksia on 

hyvin  monia  ja  niihin  on  sisällytetty  toisistaan  poikkeavia  laajennuksia,  ei  kaikki 

yleisesti  DSGE-malleja kohtaan osoitettu kritiikki välttämättä päde tietyn sovelluksen 

kontekstissa.  Tämän  lisäksi  mallien  kehitys  ja  niiden  käyttöönotto  politiikan 

analyysityökaluina on ollut hyvin nopeaa, joten tutkimuskirjallisuuden tulkinnassa on 

oltava  tarkkaavainen  esimerkiksi  kymmenen  vuotta  sitten  esitettyjen  näkemysten 

validiteetista nykyisten mallisovellutusten tarkastelussa.

Aukean  maaston  vuoksi  DSGE-malleja  koskevan  taloustieteellisen 

tutkimuskirjallisuuden tulkinta laadullisen analyysin rakentamisessa on ollut politiikan 

tutkijalle paikoin haastavaa. Nussbaumia (1997, 1197-1198) mukaillen näyttää siltä, että 

valtavirtaiset  taloustieteilijät  eivät  juurikaan  (joitain  poikkeuksia  lukuunottamatta) 

harjoita käyttämiensä talousteoreettisten konseptien kriittistä filosofista tai historiallista 

tarkastelua.  Tämä  tutkielma  tekeekin  (mielestäni  tarpeellisen)  kriittisen 

poikkitieteellisen  matkan  käsitellessään  makrotalousmallien  syntyhistoriaa  sekä 

Kooma-mallia  ja  sen  talousteoreettisia  taustaoletuksia  genealogisesti  poliittisen 

hallinnan näkökulmasta.
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2. Teoreettinen viitekehys

Tutkielman  teoreettinen  viitekehys  rakentuu  foucaultlaisen  hallintamentaliteetin 

(governmentality)  näkökulman  ympärille.  Hallintamentaliteetin  kautta  tarkastellaan 

tiettyä hallinnan muotoa kohdistamalla huomio siihen sisältyviin totuuteen kiinnittyviin 

tietomuotoihin  sekä  niiden  varaan  rakentuviin  asioihin  puuttumiseen  tähtääviin 

rationalisoituihin käytäntöihin.  Käsitteen historia  juontaa juurensa Michel  Foucaultin 

modernin hallinnan ongelmaa käsittelevään  Turvallisuus,  alue,  väestö -luentosarjaan, 

jonka hän piti Collège de Francessa Pariisissa vuosina 1977–1978. Koska Foucaultin 

omat  hallintamentaliteettia  koskevat  huomiot  ovat  luonteeltaan  hieman  hajanaisia, 

tukeudutaan  tutkielman  teoreettisessa  viitekehyksessä  myös  laajempaan 

hallintamentaliteettien  tutkimuksen  kenttään.  Hallintamentaliteetin  teoreettisen 

näkökulman  ympärille  on  muodostunut  siitä  ammentava  ja  jatkokehittelyitä  laatinut 

foucaultainen  governmentality-koulukunta,  jonka  tunnetuimpia  edustajia  ovat 

esimerkiksi Mitchell Dean, Nikolas Rose ja Peter Miller (Kantola 2006, 26).

Tässä  tutkielmassa  hallintamentaliteettia  sovelletaan  genealogisen  analyysin 

näkökulmallisena työkaluna,  jolloin  tavoitteena  on tarkastella  kriittisesti  tietynlaisten 

rationalisoitujen  hallinnan  käytäntöjen  syntyperää  ja  polveutumista  sekä  niiden 

tietomuotojen konstituoitumista. Tähän tarkasteluun sisältyy ylipäätään tietämiseen ja 

totuuksiin  sekä  niihin  pohjautuviin  teknologisiin  käytäntöihin  perustuvan  poliittisen 

hallinnan  mahdollistumisen  historiallinen  tarkastelu,  joka  luo  pohjaa  myös  Kooma-

mallin olemassaolon mahdollisuuksien ja niissä vallitsevien ristiriitojen tarkastelulle.

Teoreettisen  viitekehyksen  kautta  Kooma-mallia  analysoidaan  osana 

kansantaloustieteen  tietomuotoja  kantavien  sekä  niiden  varaan  rakentuvien  hallinnan 

teknologisten käytäntöjen historiallista jatkumoa. Kooma-mallia tarkastellaan kriittisesti 

tietynlaisten  problematisointien  pohjalta  kehittyneenä  sekä  tietynlaisia  tietomuotoja 

sisältävänä  käytäntönä,  joka  tekee  talouden  sekä  siihen  kohdistuvat  asioihin 

puuttumisen tekniikat havaittaviksi ja arvioitaviksi. Hallintamentaliteettien teoreettisen 

näkökulman  ja  makrotalousmallien  historiallisen  sekä  tiedollisen  rakentumisen 

tarkastelun avulla sekä valotetaan että problematisoidaan tekijöitä, jotka ovat tehneet ja 

yhä tekevät Kooma-mallista sekä sen avulla tuotetusta tiedosta mahdollista. Tutkielman 
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yhtenä tavoitteena on asettaa Kooma-malli tiettyyn tiedollisen hallinnan historialliseen 

kontekstiin ja siten purkaa sen historiatonta tai itsestäänselvää olemusta.

Hallintamentaliteetin  teoreettinen  viitekehys  yhdistettynä  genealogisen  analyysin 

historialliseen  ja  problematisointeja  korostavaan  tutkimusotteeseen  näyttäisivät 

tarjoavan hyvän, mutta teoreettisesti haastavan lähtökohdan nykyisyydessä vallitsevien 

talouden  hallinnan  käytäntöjen,  niiden  tietomuotojen  ja  niiden  olemassaolon 

mahdollisuuksien konstituoitumisen kriittiselle analyysille ja problematisoimiselle. 

Rosen  mukaan  hallintamentaliteettia  ei  tule  ymmärtää  konseptina  tai  teoriana,  vaan 

pikemminkin  näkökulmana  (Rose  1991,  21).  Nähdäkseni  hallintamentaliteetin 

näkökulmallisuus voidaan ymmärtää siten, että ei ole olemassa vain yhtä oikeaoppista 

tutkimusohjelmaa  tai  analyyttista  kehystä  hallintamentaliteettiin  perustuvalle 

tutkimukselle, vaan sen tarjoamia näkökulmia voidaan soveltaa hyvin eri tavoin hyvin 

erilaisiin  kohteisiin,  kuten  esimerkiksi  Miller  &  Rose  (2010,  25)  governmentality-

koulukunnan  tutkimuskohteita  tarkastellessaan  osoittavatkin.  Tutkijan  kannalta  tämä 

nähdäkseni vapauttaa käsiä konseptuaalisten elementtien hyödyntämisessä analyysissa. 

Toisaalta tällöin tulee olla tarkkana teoreettisten ristiriitojen muodostumisen varalta, eli 

tarkastelussa tulee varoa sekoittamasta öljyä veteen.

Foucaultlainen hallintamentaliteetti

Hallintamentaliteettien  tarkastelussa  on  olennaista  siihen  sisältyvä  kriittinen 

perusasenne,  joka  tekee  mahdolliseksi  tarkastella  miten  ja  minkälaisin  menetelmin 

tietynlaiset  'totuudet'  ihmisistä,  heidän  toiminnastaan,  toiminnan  keinoista  ja 

taustatekijöistä  ovat  muodostuneet  tietyissä  historiallis-paikallisissa  olemassaolon 

konteksteissa  (Rose  1999,  19).  Hallintaan  kytkeytyvien teknologisten  käytäntöjen  ja 

tietomuotojen  analyysissa  ja  problematisoimisessa  on  tärkeä  luoda  katsauksia  niitä 

mahdollistaneisiin ja yhä konstituoiviin historiallisiin kehityskulkuihin – tämä näkemys 

on  nähdäkseni  genealogisen  hallintamentaliteettien  pohjalta  rakentuvan  analyysin 

keskeinen kulmakivi.
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Valtion hallintamentalisoituminen

Ennen hallintamentaliteetin näkökulman yksityiskohtaisempaa käsittelyä tässä luvussa 

luodaan hieman lavealla pensselillä foucaultlainen katsaus hallinnan taidon; 'poliittisen 

hallinnan  ongelman',  siihen  sisältyvien  moninaisten  käytäntöjen  ja  ajattelumuotojen 

historiaan.  Foucaultin  mukaan  hallinnan  taidon  muotoutumisessa  on  mitä 

olennaisimmin  kyse  perheen  tai  kotitalouden,  eli  economyn3,  hallinnan  käytäntöjen 

tulemista  osaksi  poliittisen  tai  valtiollisen  hallinnan  käytäntöjä  1500-luvulta  alkaen. 

Tässä mielessä hallintamentalisoituminen voidaan ymmärtää myös alkujaan  talouden 

hoitamisen  käytäntöihin  pohjautuvan  (mutta  niihin  palautumattoman)  valtiollisen 

hallinnan  genealogiana  (Dean  1994,  189).  Mikäli  hallinta  ymmärretään  tästä 

näkökulmasta  käsin,  on  keskeistä  pohtia  kuinka  harjoittaa  valvontaa  ja  kontrollia 

suhteessa  hallintoalamaisten  käyttäytymiseen  sekä  erilaisiin  yhteiskunnallisiin 

hyödykkeisiin  ja  vaurauden  muotoihin  tarkoituksenmukaisella  tavalla  –  aivan  kuten 

perheenpää suhteessa perheeseensä. (Foucault 1991, 92-93)

Hallinnan kehittymiseen liittyvänä näkökohtana Foucault nostaa La Perriéreen viitaten 

esille,  kuinka  hallinta  on  asioiden  jäsentämistä  oikeanlaisen  lopputuloksen 

saavuttamiseksi.  Tästä  näkökulmasta  katsottuna  hallitsemisen  ydin  näyttäytyy 

ensisijaisesti sen piirissä olevien asioiden hallintana eikä keskiaikaisessa mielessä tietyn 

maantieteellisesti  rajatun  alueen  ja  sen  asukkaiden  hallintana  itsessään.  Tällöin 

olennaisia  ovatkin  ihmiset,  heidän  keskinäiset  suhteensa  ja  niiden  limittyneisyys 

suhteessa  erilaisiin  elämän  ja  yhteiskunnan  asioihin:  varallisuuteen,  toimeentulon 

keinoihin,  maaperän ominaisuuksiin,  ajattelutapoihin,  kulkutauteihin ja  niin edelleen. 

Kyse on lyhyesti sanottuna ihmisten, monimutkaisten asioiden ja ilmiöiden sekä niiden 

välisten  suhteiden  kokonaisuuden  tarkastelusta  ja  hallinnasta  tarkoituksenmukaisella 

tavalla.  Tarkoituksenmukaisuus  heijastuu  hallitsemisen  tapoihin:  asioita  ei  niiden 

moninaisen  luonteen  vuoksi  voida  hallita  vain  yhdellä  instrumentilla  –  eihän 

vasarallakaan  kaikkia  arjen  askareita  hoideta.  Foucaultin  mukaan  moninaisuuden 

hahmottamiseksi,  jäsentämiseksi  ja  hallitsemiseksi  tarvitaankin  siis  tietoa  asioista; 

3 Tässä kohtaa on syytä panna merkille perheen ja talouden yhteiset etymologiset juuret – economy 
käsitteenä nimittäin juontaa juurensa muinaiskreikkalaiseen sanapariin koti(talous) (oikos) ja hallinta 
(nemein). (Oxford English Dictionary)
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näkemystä  asioiden  luonteesta,  halutuista  asiantiloista  sekä  niiden  saavuttamiseksi 

vaaditusta keinojen valikoimasta. (mt., 93-95)

Foucaultin  analyysissa  hallintaa  koskeva  teoria  kytkeytyi  poliittiseen  todellisuuteen 

1500-1600 -luvuilla kolmen seuraavan ulottuvuuden ympärillä: alueellisten valtio- ja 

hallintokoneistojen  kehittyminen,  valtiollista  hallintaa  koskevien  tietomuotojen  ja 

analyysimenetelmien  kehittyminen  sekä  valtiota  koskevien  tilastointien 

muodostuminen.  Kokonaisuudessaan  valtiollisen  hallinnan  taidon  tuli  ennenkaikkea 

pohjautua  sille  ominaisille  rationaalisesti  muotoiluille  periaatteille  –  ei  esimerkiksi 

luonnolliselle oikeutukselle, jumalalliselle alkuperälle tai erilaisille transsendentaalisille 

hyveille. (mt., 96-97) 

Merkantilistinen järjestelmä 1600–1700 -luvuilla oli Foucaultin mukaan ensimmäinen 

valtiollisen  hallinnan muoto,  joka  perustui  jonkinasteiselle  pyrkimykselle  muodostaa 

rationaalinen  perusta  valtiolliselle  vallankäytölle.  Merkantilismilla  viitataan  tässä 

yhteydessä  lyhyesti  sanottuna  ”tekniikkaan ja  laskelmointiin,  joka  tähtää  valtiollisen 

voiman vahvistamiseen eurooppalaisessa kilpailussa [...]” (Foucault 2010, 320). Kuten 

valtiollisen  voiman  vahvistamisen  keskeisyys  implikoi,  oli  merkantilismin  ytimessä 

lähinnä hallitsijan mahdin turvaaminen ja omaisuuden kerryttäminen lakien ja sotaväen 

avulla – ei niinkään yhteiskunnassa olevien asioiden välisten suhteiden hienovarainen 

hallinta. Historialliset kehityskulut, kuten 1700-luvulla vahvistunut väestönkasvu, rahan 

merkityksen kasvaminen ja maataloustuotannon kehittyminen loivat kuitenkin hiljalleen 

maaston uudenlaisen 'väestön ongelman' muodostumiselle, jonka myötä oli Foucaultin 

mukaan mahdollista  irroittautua  hallitsijaan keskittyvästä tavasta  ymmärtää  hallinnan 

taito. (Foucault 1991, 98-99)

Mainitut  historialliset  virtaukset  muodostivat  siis  Foucaultin  mukaan  taustan 

kehityskuluille,  jotka  nivoutuvat  yhteen  väestön  ongelman  muodostumisen  kanssa. 

Väestön  ohella  näissä  kehityskuluissa  keskeisinä  elementteinä  ovat  uudet  tavat 

ymmärtää  sekä talous  että  hallitseminen. Uudessa  maastossa  taloutta  ei  ensinnäkään 

hahmotettu aiemmassa perheeseen tai kotitalouden hoitoon liittyvässä merkityksessä – 

tämä  mahdollisti  kansantaloustieteen  (political  economy;  économie  politique) 

muodostumisen, jolle oli keskeistä kvantifioida ja seurata erilaisia väestölle ominaisia 

toimeliaisuuden  muotoja  ja  tapahtumia  suhteessa  laajaan  erilaisten  asioiden  kirjoon 
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erillisellä  taloudeksi  ymmärretyllä  yhteiskunnan  osa-alueella.  Tilastoja  ei  siis  enää 

laadittu vain hallitsijan hopeataalereista, sieluista, maa-alueista ja sarkapakoista, vaan 

moninaisista väestöllisistä ilmiöstä, jotka kytkeytyvät esimerkiksi elämään, kuolemaan, 

sairauksiin, vaurauden muotoihin sekä määrään, toimeentulon tapoihin ja muihin niiden 

väestölle ominaisiin asioihin. (mt., 100-101)

Väestön  ongelman  hahmottumisen  myötä  perhe  ei  ollut  tässä  jäsennyksessä  enää 

hallitsemisen  tai  talouden  perusyksikkö,  vaan pikemminkin  yksi  väestölle  alisteinen 

kategoria, johon väestön tasolla tarkasteltavat asiat eivät myöskään palaudu. Talouden 

ymmärtäminen kotitalouden hoidosta poikkeavalla tavalla sekä perheen syrjäyttäminen 

myös hallitsemisen taitoa ohjaavana mallina tekivät Foucaultin mukaan mahdolliseksi 

väestön  ongelman  kehittymisen  ja  sen  myötä  uudenlaisen,  ei-hallitsijakeskeisen, 

kansantaloustieteen  tietomuotoihin  pohjautuvan  hallitsemisen  taidon  syntymisen. 

Foucault  nostaa  myös  keskeisenä  näkökulmana  esiin  kuinka  väestöstä  ei  tullut  vain 

kirjausmenetelmien  objekti,  vaan  myös  poliittisen  hallinnan  päämäärä  ja  perusta. 

Hallitseminen ei  tapahtunut enää hallitsijan itsensä valta-aseman tai  sen turvaamisen 

vuoksi,  vaan  sen  tarkoituksena  oli  turvata  väestöllinen  hyvinvointi  ja  edistää  sen 

vaurastumista  ja  kukoistusta  tukeutumalla  enemmän  tai  vähemmän  havaittaviin 

ohjauskeinoihin. (mt., 99-100)

Lyhyesti  sanottuna  Foucault  konstruoi  tarkastelussaan  historiallisia  siirtymiä,  joissa 

väestön  ongelman  muodostuminen  1700-luvulla  tekee  väestöstä  sekä  lähtökohdan, 

interventioiden  kohteen  että  päämäärän  erilaisille  hallinnan  tekniikoille.  Väestöstä 

tehtiin hallinnan kohde  par excellence  (Miller & Rose 2010, 45). Samalla taloudesta 

tulee erillinen yhteiskunnan osa-alue, jonka hallitsemiseen kehittyy kansantaloustiede 

sille ominaisine asioihin puuttumisen tekniikoineen. Kansantaloustiede on tieteellisen 

tiedon muoto, jonka kautta hallinta perustuu säätelyn ja pakon asemesta rationaaliseen 

analyysiin  –  tässä  analyysissa  väestö  on  yksi  muuttuja,  johon  vaikuttavat  tietyt 

luonnolliset  tai  muunneltavissa  olevat  tekijät  (Foucault  2010,  345).  (Foucault  1991, 

102)

Kansantaloustieteen  tietomuotojen  lisäksi  Foucault  viittaa  turvallisuuden  teknisiin 

välineisiin,  joka  on  toinen  keskeinen  hallintamentaliteettiin  pohjautuvaa  hallintaa 

määrittävä tekijä. Turvallisuudella Foucault viittaa tietynlaiseen hallitsemisen muotoon, 
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jonka keinovalikoimaan kuuluu asioiden luonnollisuuteen ja niiden todellisuuteen (eli 

niiden  yksityiskohtiin,  normaaleihin  muutoksiin  ja  niihin  vaikuttaviin  tapahtumiin) 

kuuluvia  seikkoja  kunnioittava  hallinta  ja  todellisuuden  säätely.  Turvallisuuden 

keinovalikoimissa on keskeistä saada ote erilaisten ilmiöiden kokonaisuuksista ottaen 

huomioon  kaikki  niissä  vaikutuksia  suuntaan  tai  toiseen  vaikutuksia  aiheuttavat 

tapahtumat. (Foucault 2010, 49-50)

Turvallisuudessa myös keskeistä toimia tulevaisuuteen nähden, eli asioihin kohdistuvia 

toimenpiteitä  suunnitellaan  sen  mukaan,  mitä  tulevaisuudessa  voi  niiden  suhteen 

tapahtua. Toisin kuin kuriin perustuva hallinta, ei turvallisuus perustu suoriin kieltoihin 

tai  asioiden  rajoittamiseen  erilaisten  sääntöjen  avulla.  Turvallisuuteen  perustuvassa 

hallinnassa  on  keskeistä  huomioida  todellisuuden  moninaiset  tekijät  kun  pyritään 

kompensoimaan,  jarruttamaan  ja  kumoamaan  asioita  sekä  niiden  vaihtelua.  Tästä 

näkökulmasta  on  esimerkiksi  tarpeen  laatia  markkinamekanismin  kaltainen  laaja 

erilaisia talouden osa-alueita (kuten markkinat, tuotanto, kuluttajat ja tuottajat) kattava 

analyysi siitä mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtua. Foucault nostaa esimerkkinä, että 

turvallisuudessa  on  pakottavien  sääntöjen  asettamisen  sijaan  kyettävä  tunnistamaan 

toimijoita ja ymmärtämään ”miten ja miksi he toimivat, millä tavoin he laskelmoivat” 

(mt., 53). (mt., 35-36, 52)

Turvallisuuteen  perustuvassa  hallinnassa  on  siis  kyse  siitä,  että  ”[k]aikki  tämä,  siis 

homo  economicuksen  aivan  konkreettinen  käyttäytyminen,  täytyy  ottaa  huomioon. 

Toisin  sanoen  taloustiede  tai  taloudellis-poliittinen  analyysi  sisällyttää  itseensä 

tuotantohetken,  maailmanmarkkinat  ja  lopuksi  väestön,  tuottajien  ja  kuluttajien, 

taloudellisen  käytöksen”.  (mt.,  53).  Turvallisuudessa  ei  ole  tarkoituksena  arvottaa 

asioita,  vaan  käsitellä  erilaisia  väestöllisiä  ilmiöitä  luonnonlakien  kaltaisina 

välttämättöminä prosesseina, joiden osaset voidaan erilaisten analyysijoukkojen kautta 

saada toimimaan suhteessa toisiinsa (mt., 57, 59).

Tässä kappaleessa kuvattuja  historiallisia kehityskulkuja  ja  niiden liittyviä  hallintaan 

liittyvän  ajattelun  muutoksia  sekä  uusien  ongelmien  muodostumista  voidaan  kuvata 

valtion  ja  hallinnan  'hallintamentalisoitumisen  historiaksi'  (governmentalization). 

Foucault  (1991,  102-103;  2010,  115)  luonnehtii  hallintamentaliteettia  tai 

hallinnallistumista seuraavasti:
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1. Erilaisten  instituutioiden,  menettelytapojen,  analyysien,  reflektioiden, 

laskelmien  ja  taktiikoiden  muodostama  kokonaisuus,  joka  mahdollistaa 

kansantaloustieteen tietomuotojen kautta ja turvallisuuden teknisten välineiden 

avulla  väestöön  kohdistuvan ja  tietyllä  tavalla  kodifioituneen  monimutkaisen 

vallankäytön.

2. Pitkäaikainen ja koko läntisen maailman kattava hallinnallistumisen tendenssi, 

joka  on  hiljalleen  johtanut  sille  tyypillisten  vallan  muotojen  etenevään 

kasautumiseen tehden  suvereenista  ja  kuriin  perustuvasta  vallasta  toissijaisia. 

Tämän  kehityksen  lopputuloksia  ovat  esimerkiksi  laaja  valtiollisten 

organisaatioiden  kirjo  sekä  erilaisten  monimutkaisten  tietomuotojen 

muodostaman kokonaisuuden kehittyminen.

3. Prosessi  tai  pikemminkin  prosessin  tulos,  jonka  kautta  keskiaikainen  valtio 

muuttui  1400-1500-lukujen  virkamiesvaltion  kautta  ja  lopulta  asteittain 

'hallintamentalisoitui'.

Hallintamentaliteetti

Foucaultin  mukaan valtion  hallintamentalisoituminen tapahtui  tiettyjen  historiallisten 

kehityskulkujen mahdollistaman väestön ongelman muotoutumisen myötä, joka muutti 

ratkaisevasti  sekä  poliittisen  hallinnan  luonnetta  että  tapaa  ymmärtää  talous  nyt 

näennäisen  luonnollisena  ja  erillisenä  yhteiskunnan  osa-alueena  (Dean  2010,  189). 

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin hallintamentaliteetin teoreettista näkökulmaa sekä 

sen tarjoamia käsitteellisiä työkaluja tukeutuen pääasiassa Mitchell Deanin sekä Nikolas 

Rosen ja Peter Millerin hallintamentaliteetteja käsittelevään kirjallisuuteen.

Hallintamentaliteettiin  sisältyvien  analyysien,  laskelmien,  arviointien  ja  taktiikoiden 

tutkimisessa  on  olennaista  keskittyä  tarkastelemaan  miten  erilaiset  tietomuodot  ja 

totuusregiimit ovat muodostuneet. Toisekseen hallintamentaliteettien tutkimuksessa on 

keskeistä tarkastella miten erilaiset rationalisoidut vallankäytön ja asioihin puuttumisen 

aparaatit  ja  välineet  ovat  muodostuneet  sekä mikä on niiden suhde niitä  tukeviin ja 

mahdollistaviin  tietomuotoihin.  Voidaan  siis  luonnehtia,  että  hallintamentaliteettien 

tutkimuksessa on kysymys erilaisten tietomuotojen ja totuuksien sekä niitä tuottavien ja 
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niiden varaan rakentuvien erilaisia analyyseja tuottavien käytäntöjen tai teknologioiden 

olemassaolon ja toimimisen mahdollisuuden analyysista. Kuten genealogista analyysia, 

niin  myös  hallintamentaliteettien  tarkastelua  motivoi  nykyisyydessä  vallitsevien 

käytäntöjen  kriittinen  ymmärtäminen  ja  problematisoiminen,  joka  tapahtuu 

hahmottamalla  yhteyksiä  niitä  mahdollistaviin  historiallisiin  elementteihin  ja  niissä 

piileviin ristiriitaisuuksiin. 

Tässä tutkielmassa hallintamentaliteetin näkökulmalla  pyritään esittelemään erilaisiin 

tietomuotoihin ja niiden varaan rakentuviin käytäntöihin pohjautuva hallinnan muoto, 

jonka  syntyhistoriaa  ja  konstituoitumista  sekä  siihen  sisältyviä  tiedollisia 

epävarmuuksia pyritään puolestaan genealogisen analyysin kautta hahmottamaan. 

Vaikka  hallintamentaliteettien  tarkastelu  on  luonteeltaan  empiiristä,  ei  se  ole 

tieteenfilosofisessa mielessä  luonteeltaan  naiivin  realistista.  Tarkoituksena  ei  ole  siis 

kuvailevalla tavalla tai annettuina analysoida hallitsemisen järjestelmien rakennetta ja 

toimintaa tai hahmotella erilaisten toimijaverkostojen välisiä yhteyksiä vaan tarkastella 

niihin  sisältyviä  ennakko-oletuksia,  ulossulkemisia,  näkemisen  kohteita  ja  toisaalta 

sokeita pisteitä. (Rose 1991, 19-21)

Hallintamentaliteettien  tarkastelussa  olennaisia  kysymyksiä  ovat  esimerkiksi:  mitä 

erilaiset  auktoriteetit  haluavat tapahtuvan suhteessa tiettyihin ongelmiin,  miten nämä 

ongelmat  on  määritelty  ja  millaisia  tavoitteita  erilaisilla  keinoilla  ajatellaan 

saavutettavan?  Tavoitteiden  saavuttamiseksi  hallinnan  rationaalisuuden  kehyksessä 

toimintaa on pyrittävä ohjaamaan jollain tavalla sekä tekemään ongelmista ajateltavissa 

olevia.  On siis  syytä myös tarkastella  miten  enemmän tai  vähemmän rationalisoidut 

kehykset, ohjelmat, tekniikat ja välineet ovat kehittyneet, tulleet operationalisoiduiksi 

sekä myös muuttuneet  ajan saatossa. Ennenkaikkea  on keskeistä  tarkastella  millaiset 

tiedon muodot, ideat ja uskomukset toimivat konstituoivina elementteinä tietynlaisten 

problematisointien sekä hallinnassa käytettävien strategioiden, taktiikoiden ja ohjelmien 

muodostumiselle  –  tämä  näkökulma  on  hallintamentaliteettien  tutkimuksessa  yksi 

keskeisimmistä. 
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Hallintamentaliteettien  tarkastelussa  on  kyse  myös  hallinnan  alan  analyysista: 

esimerkiksi  talouden  tuleminen  hallittavaksi  voidaan  kytkeä  hallintamentaliteettien 

tarkastelussa laajempaan hallinnan aloja (governable spaces) koskevaan näkökulmaan, 

jonka mukaisesti  hallinnan kohteena oleva yhteiskunnan osa-alue tulee jollain tavalla 

tehdä  hallittavaksi  ennen kuin  sen  hallitseminen  on mahdollista.  Tämä voi  tapahtua 

luomalla  erilaisten  tekniikoiden  kautta  uusia  havaitsemisen  tapoja,  periaatteita  sekä 

asioita koskevia uhkia ja toisaalta mahdollisuuksia. Hallitseminen tulee mahdolliseksi 

vasta  kun  sen  kohde  esitetään  jonkinlaisena  ajateltavissa  olevana  rajattuna 

kokonaisuutena, johon kuuluu tietynlaisia prosesseja, ja jonka piirissä olevat asiat ovat 

keskenään määrätynlaisissa suhteissa. (Rose 1991, 31-33)

Kuten  todettua,  hallintamentaliteetin  näkökulmassa  huomio  suunnataan  tietynlaisten 

tietomuotojen  ja  toiminnan  erilaisiin  kerrostumiin  –  tietynlaisiin  totuusjärjestelmiin, 

totuuden puhumisen tapoihin ja totuuden näyttämisen käytäntöihin. Tähän liittyy myös 

erilaisiin  ongelmiin  vastaamista  varten  kehitettyjen  vallankäytön  sekä  asioihin 

puuttumisen menetelmien analysointi. Rose luonnehtii osuvaa kielikuvaa käyttäen, että 

modernit  hallinnan  strategiat  pitävät  yllään  totuuden  tuottamisen  käytännöistä  sekä 

objektiivisten  tai  tieteellisten  tosiasioiden  julistamisesta  tehtyä  haarniskaa.  Voidaan 

puhua  totuushakuisista  tietomuodoista  –  tutkielmassa  myöhemmin  käsiteltävään 

genealogiseen  analyysiin  liittyen  Foucault  käsittelee  nietsczheläistä  'tiedontahdon' 

ulottuvuutta, jossa tieteellinen tieto pyrkii kaikin keinoin lähestymään totuutta (Foucault 

1998, 103-104). Hallinta on siis vahvasti nivoutunut yhteen erilaisten totuusregiimien 

kanssa  sekä  niistä  riippuvaisessa  että  niiden  muodostamista  kiihdyttävässä  mielessä. 

Tieteellinen  tieto  ja  sen  soveltaminen  ei  ole  luonteeltaan  esimerkiksi  yliopistoissa 

muodostettujen  totuuksien  soveltamista  käytännön  erityistapauksissa.  Tilanne  on 

oikeastaan  päinvastainen  –  erilaiset  hallinnalliset  päämäärät  ja  tilannekuvat  tulevat 

formalisoiduiksi tieteellisissä teorioissa ja tutkimuksissa. (Miller & Rose 2010, 29; Rose 

1999, 19, 30-31)
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Rationaliteetit ja teknologiat

Hallintamentaliteetti  voidaan  ymmärtää  tietynlaisena  hallitsemisen  muotona,  joka 

koostuu kahdesta peruselementistä: rationaliteeteista ja teknologioista. Tämä näkökulma 

ilmenee myös Foucaultin omasta määritelmästä, jonka mukaisesti hallintamentaliteetti 

on kansantaloustieteen tietomuotoihin (rationaliteetteihin) ja turvallisuuden tekniikoihin 

(teknologioihin) perustuva monimutkainen vallan muoto (Foucault 2010, 115). 

Rationaliteettien tarkastelussa erityisen keskeinen on niiden epistemologinen luonne. 

Asiat  tehdään  tietyllä  tavalla  ymmärrettäväksi  ja  hahmotettavaksi  –  kyse  on 

totuusregiimien  muodostumisesta,  jossa  tietyt  asiat  lasketaan  kyseisellä  hetkellä 

tiedoksi,  joka  luo puolestaan pohjan  siihen nojaavien luokittelujen,  asioiden välisten 

suhteiden ja identiteettien muodostamiselle. Kyse on rationaliteettien perustana olevien 

tiedon  muotojen  konstituoitumisen analyysista.  Totuuden lisäksi  rationaliteeteissa  on 

myös  valtuutuksesta:  totuuden  lausumisen  mahdollisuudesta,  minkälaisia  totuuden 

kriteereitä  vasten sekä minkälaisesta  ja  mihin nojaavasta  positiosta.  Rationaliteettien 

tiedollisen  ulottuvuuden  ja  sen  ilmaisemisen  analyysissa  on  siten  tärkeää 

kokonaisuudessaan  tarkastella  mikä  lasketaan  totuudeksi  sekä  mitkä  ovat  sen 

epistemologiset, institutionaaliset ja tekniset ehdot.  (Miller & Rose 2010, 28-29; Rose 

1991, 29-30)

Foucaultin mukaan hallinnan rationaalisuutta leimaavat kansantaloustieteen tietomuodot 

ovat  1700-luvulta  lähtien olleet  välttämättömiä,  korvaamattomia  ja  sivuuttamattomia 

hyvälle  hallinnalle.  Tieteellisen analyysin  ja  tiedon tulokset  huomiotta  jättävä  toimii 

”sokeasti,  omaa  etuaan  vastaan,  kirjaimellisesti  erehtyy,  ja  erehtyy  tieteellisesti” 

(Foucault  2010, 331-332). Hallinnan on tästä näkökulmasta oikeastaan välttämätöntä 

kytkeytyä  jollain  tavalla  totuudellisuuteen  saavuttaakseen  eettisen  oikeutuksen  tai 

vähintäänkin  vaikuttaakseen  legitiimiltä.  Hallitsemiseen  vaaditaan  siis  jonkinlaista 

intellektuaalista teknologiaa  – tarvitaan siis  jonkinlainen järkevä perusta,  jota  vasten 

määrittää ongelmia ja asettaa tavoitteiden saavuttamisen kannalta mielekkäitä keinoja. 

Esimerkiksi numerot ovat yksi esimerkki intellektuaalisesta teknologiasta:  ne tekevät 
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hallinnan  kohteista  ja  paikoista  ajateltavia,  laskettavia  ja  keskenään  verrattavia 

objekteja.  Poliittinen  ajattelu  ja  hallinnan  keinot  sekä  sen  päämäärät  on  asetettava 

systemaattiseen  kehykseen  tekemällä  niistä  teknisiä  kysymyksiä  ja  teknisin  välinein 

hallittavissa olevia asioita. (Rose 1991, 26-28; 197-198)

Poliittisten  rationaliteettien  keskeisiä  ominaisuuksia  voidaan  koostetusti  luonnehtia 

seuraavalla tavalla: (Rose 1999, 26-27; Miller & Rose 2010, 88-89)

1. Niillä tulee olla moraalinen muoto siinä mielessä, että ne sisältävät näkemyksen 

legitiimin  auktoriteetin  luonteesta  ja  sen voimassaolon alueesta.  Kysymys on 

myös  siitä  miten  auktoriteetit  ovat  sijoittuneet  eri  yhteiskunnan  osa-alueille 

(esimerkiksi poliittinen, taloudellinen tai kasvatuksellinen) sekä minkälaiset ovat 

niiden keskinäiset suhteet. Kyse on myös siitä minkälaiset periaatteet tai ideaalit 

(esimerkiksi vapaus, tasa-arvo, tehokkuus, näyttöperustaisuus, järkiperäisyys tai 

kansalaisuus) ohjaavat auktoriteetin käyttöä. 

2. Niillä on epistemologinen luonne siten, että ne artikuloivat hallinnan kohteena 

olevia tiloja, ihmisiä, ongelmia ja tavoitteita koskevaa ymmärrystä eli ilmentävät 

käsitystä niiden luonteesta. 

3. Ne ovat idiomaattisia eli niillä on oma niille luonteenomainen kieli ja sanasto, 

joka  muodostaa  todellisuuden  ajateltavaksi  muuntavan  intellektuaalisen 

koneiston.

4. Tiettyihin  tarkoituksiin  tai  tiettyjen  asioiden yhteydessä  kehittyneet  hallinnan 

rationaliteetit  ovat  muunnettavissa  käytettäviksi  toisissa  asiayhteyksissä  ja 

käyttötarkoituksissa niiden loogisilta vaikuttavina osina.

Rationaliteettien ohella hallintamentaliteettien tarkastelun toisen elementin muodostavat 

hallinnan  teknologiat4 tai  käytännöt,  joilla  viitataan  siihen  kuinka  ajatus  muuttuu 

4 Esimerkiksi Miller & Rose kirjoittavat hallintamentaliteetin yhteydessä hallinnan teknologioista, kun 
taas selkeämmin genealogisesta näkökulmasta tarkastelevat kirjoittajat, kuten Dean, Helén ja 
Koopman käyttävät termiä (hallitsemisen) käytäntö. Vaikka teoreettisessa mielessä teknologiat 
muodostuvat laajempien käytäntöjen osina, on tässä tutkielmassa on päädytty käyttämään käsitteitä 
pitkälti toistensa synonyymeinä. Kummankin tarkoituksena on ilmaista tiedon ja rationaalisuuden 
kytkeytymistä toimintaan ja asioihin puuttumiseen hallinnan kontekstissa.
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toiminnaksi:  kuinka  erilaiset  tiedon  muodot  yhdistyvät  erilaisiin  tekniikoihin  ja 

välineisiin  muodostaakseen  erilaisia  asioihin  puuttumisen  käytäntöjä.  Tällöin  on 

keskeistä tarkastella miten totuuden kenttä ja tiedon objektit rakentuvat teknologioiden 

kautta  (Foucault  2010,  123).  Tällöin  tarkastellaan  erilaisia  välineitä,  työkaluja, 

henkilöstöjä, materiaaleja ja koneistoja, joilla pyritään vaikuttamaan niin yksilölliseen 

kuin kollektiiviseen toimintaan ja ymmärtämään sitä. Modernin hallinnan tutkimuksessa 

on  tarkasteltava  ”näennäisen  vaatimattomia  ja  arkisia  mekanismeja,  jotka  näyttävät 

tekevän hallinnan mahdolliseksi: merkintä-, laskenta- ja kalkylointitekniikoita; testaus- 

ja arviointimenetelmiä[…]” (Miller & Rose 2010, 58). Esimerkkinä voidaan tarkastella 

kansantalouden hallintaa, joka vaatii tuekseen kirjaamisen, esittämisen, laskemisen ja 

toimenpiteisiin  ryhtymisen  käytäntöjen  muodostamista  suunnittelemisen  ja  asioihin 

puuttumisen mahdollistamiseksi. (Rose 1999, 51-53; Miller & Rose 2010, 30, 51-52)

Hallinnan  teknologioista  voidaan  puhua  yleisemmin  myös  käytäntöinä,  kuten 

esimerkiksi  Mitchell  Dean  tekee  hallintamentaliteettia  käsittelevissä  kirjoituksissaan. 

Dean kirjoittaa  käytännöistä  regiimeinä,  jotka  sekä  tuottavat  tietoa  ja  totuuksia  että 

pitävät  sisällään  käytännöllistä,  teknistä  sekä  laskelmoivaa  rationaalisuutta. 

Yksinkertaisesti  käytännöllä  viitataan  rutinoituneeseen  hallitsemisen  tai  ohjaamisen 

tapaan,  joka  ilmentää  jonkinlaista  yhtenäistä  sisäistä  logiikkaa,  säännönmukaisuutta, 

strategiaa tai järkeä – usein kyse on erilaisista järjestämis- ja kehittämispyrkimyksistä 

tietyssä  ajassa  ja  paikassa.  Tiivistäen  Helén  luonnehtii  käytännön  merkitsevän 

”toiminnan ja käytöksen apriorista ohjelmaa”, joka liittyy niin hallitsijana ja hallittuna 

olemiseen  kuin  instituutioiden  ja  organisaatioiden  ohjailuun.  Genealogisessa 

hallintamentaliteettien syntyperän ja ilmaantumisen tarkastelussa ollaan kiinnostuneita 

tähän käytäntöjen ohjelmallisuuteen liittyvästä järjestä ja ajattelusta, siihen sisältyvistä 

tietämisen mahdollisuuksista  sekä siitä,  mitä  näiden käytäntöjen mukaan pitää ja  on 

mahdollista tehdä. (Helén 2005, 102-103; Dean 1994, 28-31)

Käytäntöjen  alkuperää  tarkasteltaessa  on  keskeistä  huomata,  että  yhteiskunnassa 

vallitsee laaja erilaisten käytäntöjen joukko, jotka löytävät paikkansa ja käyttökohteensa 

hyvin erilaisista asianyhteyksistä ja instituutioista. Samoja käytäntöjä, ajattelemisen ja 

puuttumisen  tapoja  siis  lainataan  ja  käännetään  eri  instituutioiden  käyttöön  sekä 

kehitetään eteenpäin niiden tarpeisiin sopiviksi. (Helén 2005, 104)
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Erilaisten käytäntöjen puitteissa tapahtuvaan hallintaan ja sen muodostumiseen liittyviä 

näkökohtia  voidaan tarkastella  seuraavan analyyttisen kehikon pohjalta:  (Dean 2010, 

33, 41-43) 

1. Näkyvyyden muodot eli näkemisen ja havaitsemisen tavat: mitä hallitaan, miten 

erilaiset toimijat ja kohteet yhdistyvät toisiinsa, mitä ongelmia halutaan ratkaista 

ja minkälaisia päämääriä tavoitellaan. 

2. Luonteenomaiset  tavat  ajatella  ja  kysyä  tiettyyn  sanastoon  sekä  totuuden 

tuottamisen  tapoihin  nojautuen  (esimerkiksi  yhteiskunta-  tai 

käyttäytymistieteistä  omaksuttuja):  minkälaisia  ajattelun,  tietämisen, 

asiantuntemuksen,  laskentatapojen  tai  rationaalisuuden  muotoja  hallinnan 

käytäntöihin  kuuluu  ja  miten  ne  pohjustavat  tietynlaisten  totuuksien 

muodostumista?

3. Tietyt  toimimisen,  asioihin puuttumisen ja  ohjaamisen tavat,  jotka perustuvat 

käytännöllisen  rationaalisuuden  muotoihin  (kuten  'ammattitaitoon'  tai 

'tietotaitoon')  ja  nojaavat  tiettyihin  mekanismeihin,  tekniikoihin  ja 

teknologioihin.

4. Luonteenomaiset tavat muodostaa subjekteja, minuuksia, henkilöitä, toimijoita 

tai kantajia.

Yhteenvetoa hallintamentaliteetista

”Tällä  sanalla  [hallintamentaliteetilla]  tarkoitan  erilaisten  instituutioiden,  

menettelytapojen,  analyysien,  reflektioiden,  laskelmien ja taktiikoiden muodostamaa  

kokonaisuutta,  joka  mahdollistaa  väestöön  kohdistuvan  ja  tietyllä  tavalla  

kodifioituneen  monimutkaisen  vallankäytön  ensisijaisesti  kansantaloustieteen  

tietomuotojen  kautta  ja  sille  ominaisten  turvallisuuden teknisten  keinojen  avulla.  ”  

(Foucault 1991, 103)
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Hallintamentaliteettia  voidaan kuvata  teoreettisena  näkökulmana,  jossa  tarkastellaan 

hallintaa kahden näkökulman kautta: kuinka erilaiset hallinnan teknologiat ja käytännöt 

pitävät  sisällään sekä  ilmentävät  jonkinlaista  –  tässä  tapauksessa kansantaloustieteen 

tietomuotoihin  perustuvaa  –  hallinnallista  rationaalisuutta.  Rationaliteetit  muuntavat 

niille tyypillisten tiedon ja havaitsemisen muotojen kautta asioita jollain systemaattisella  

ja  ekspliittisellä  tavalla  ymmärrettäviksi,  havaittaviksi  ja  puututtaviksi  –  lyhyesti 

sanottuna  ne  muodostavat  hallinnan  aloja  tehden  niiden  piiriin  kuuluvista  asioista, 

prosesseista  ja  suhteista  erilaisten  tekniikoiden avulla  hallittavia.  Rationaliteetit  ovat 

kaksisuuntaisessa  suhteessa  hallinnan  teknologioihin  ja  käytäntöihin  –  rationaliteetit 

toimivat  sekä  tiedollisina  lähtökohtina  erilaisille  hallinnan  käytännöille  että 

aktualisoituvat  ja  uusiutuvat  näiden  käytäntöjen  kautta.  Hallintamentaliteettien 

genealogisessa  tarkastelussa  on  keskeistä  analysoida  minkälaisiin  tiedollisiin 

rakenteisiin  ja  taustaoletuksiin  erilaisten  rationaliteettien  sisältämät  ja  implikoimat 

totuusväitteet perustuvat ja minkälaisten polveutumisten kautta ne ovat rakentuneet sekä 

minkälaisia ristiriitoja niihin mahdollisesti sisältyy. 

Hallinnan  teknologiat  voidaan  ymmärtää  erilaisten  tekniikoiden,  käytäntöjen  ja 

systeemien  muodostamina  asioihin  puuttumiseen tähtäävinä  analyysin  ja  ohjaamisen 

välineinä, jotka pohjautuvat tietynlaisiin tietämisen ja asioiden rationaalisessa muodossa 

ilmaisemisen  käytäntöihin.  Niillä  on  myös  hallintaa  legitimoiva  rooli:  ollakseen 

legitiimiä, tulee hallinnan perustua jonkinlaiseen rationaaliseen aprioriseen ohjelmaan. 

Foucaultlaisittain  ilmaistuna  turvallisuuden  mekanismeihin  pohjautuvat  hallinnan 

teknologiat  eivät  ole  säätelyä  tai  kuria,  vaan  asioiden  luonnollisuutta  kunnioittavaa 

hienovaraista  'todellisuuden  säätämistä'.  Hallintamentaliteettien  genealogisessa 

tarkastelussa on tavoitteena valottaa näiden hallinnan käytäntöjen syntyperää ja niihin 

sisältyviä  epävarmuuksia  ja  epäjohdonmukaisuuksia  käsittelemällä  niiden  tiedollisia 

taustaoletuksia sekä historiallisia käytännöllisiä olosuhteita, joiden kautta ja joita varten 

kyseisiä  hallinnan  käytäntöjä  on  kehitetty  –  tässä  suhteessa  hallintamentaliteettien 

tarkasteleminen  on  luonteeltaan  genealogista,  sillä  se  nivoutuu  kysymykseen  miten 

nykyisyydestä; siinä vallitsevista hallinnan rationaliteeteista sekä niihin kytkeytyvistä  

teknologioista  ja  käytännöistä  on tullut  mahdollisia  ja  minkälaisia  ristiriitoja niihin  

liittyy?
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3. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto

Tässä  luvussa  tarkastellaan  tämän  tutkielman  laatimisessa  käytettyä 

tutkimusmenetelmää ja -aineistoa. Tutkielmassa sovelletaan foucaultlaista genealogista 

analyysia,  jota  voidaan  lyhyesti  luonnehtia  nykyisyyden  historian  kriittiseksi 

tutkimiseksi. Menetelmän yhtenä keskeisenä tavoitteena tarkastella miten nykyisyys on 

tullut  mahdolliseksi.  Tarkoituksena  on artikuloida erilaisten nykyhetkessä ilmenevien 

asioiden  syntyhistoriaa  ja  niissä  erilaisten  problematisointien  ilmaantumisen  kautta 

tapahtuneita  polveutumisia.  Tällöin  kiinnitetään  huomiota  asioita  mahdollistavien 

historiallisten  ehtojen,  kuten  tietynlaisten  tietomuotojen  ja  käytäntöjen  sekä  niissä 

vallitsevien  ristiriitojen  muodostumiseen.  Genealogian  erityisenä  perspektiivinä  on 

nykyajan  kriittinen  tarkastelu  käyttämällä  historiaa  tavalla,  jonka  tavoitteena  on 

horjuttaa  nykyajassa  havaittavissa  olevien  asioiden  tai  käytäntöjen  itsestäänselvältä 

vaikuttavaa ja pintatasolla yhtenäistä luonnetta. Tavoitteena ei ole suoranaisesti osoittaa 

jotain asiaa vääräksi,  vaan purkaa asioiden neutraalia,  luonnollista tai itsestäänselvää 

luonnetta.

Genealoginen analyysi 

Michel  Foucaultin  ajatteluun  pohjautuvaa  genealogista  analyysiä  voidaan  lyhyesti 

luonnehtia  kriittiseksi  'nykyisyyden historian'  ja  siihen sisältyvien problematisointien 

tutkimiseksi.  Sitä  voidaan  myös  kuvata  'itsemme  kriittiseksi  ontologiaksi',  johon 

sisältyvän  asenteen  tarkoituksena  on  mahdollistaa  erilaisten  käytäntöjen  kriittinen 

historiallinen  analyysi  (Foucault  1984,  50). Sen  lähtökohtana  onkin  nykyhetkessä 

vallitsevien  usein  itsestäänselvinä  tai  luonnollisina  pidettyjen  käytäntöjen, 

instituutioiden  ja  ajattelutapojen  olemassaolon  mahdollisuuksien  kriittinen  analyysi. 

Genealogisen  analyysin  tavoitteena  on  tutkia  erilaisia  valtasuhteita,  tiedon  muotoja, 

kamppailuita  ja  historiallisia  ehtoja,  jotka  tekevät  nykyisyydessämme  vallitsevista 

asiantiloista ja käytännöistä mahdollisia. Esimerkiksi tiedon muotoja ja totuusväitteitä 

tarkastellaan  suhteessa  muihin  niitä  tukeviin  historiallisesti  muodostuneisiin  tiedon 

muotoihin ja totuusväitteisiin  – tietäminen sijoitetaan osaksi uskomusjärjestelmää tai 
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perinnettä,  jota  vasten  se  saa  pätevyytensä.  Tieto  ei  siis  ole  horjumatonta  tai 

objektiivista,  vaan  tiettyjen  historiallisten  polveutumisten  tulosta,  tiettyihin 

reunaehtoihin  sidottua  ja  luonteeltaan  kontingenttia.  Genealogiassa  ei  ole  kyse 

pelkästään historiallisten tapahtumien sekä dokumenttien kuvailevasta tarkastelusta tai 

asioiden  alkuperän  jäljittämisestä,  vaan  ennenkaikkea  historiaan  pohjautuvasta 

nykyisyyden  kriittisestä  tarkastelusta  ja  uudelleentulkinnasta.  Tapa  jolla  nykyisyys 

genealogiassa  ymmärretään  ei  ole  luonteeltaan  yhtenäinen  ja  liikkumaton,  vaan 

erilaisten  historiallisten  kontingenttien  prosessien  tuottama  sekä  niistä  riippuvainen. 

Genealogisessa  analyysissa  ollaan  Heléniä  (2005,  94)  lainaten  kiinnostuneita  siitä 

”minkälaisten  kiistojen,  pyrkimysten  ja  taisteluiden  kautta  nykyisyys  on  tullut 

mahdolliseksi?”. (Bevir 2010, 428; Garland 2014, 372-373; Koopman 2013, 1)

Kuten Foucaultin ajattelulle on monilta osin tyypillistä, ei genealogisesta analyysista ole 

löydettävissä hänen ajattelustaan tai kirjallisesta tuotannostaan kovinkaan systemaattista 

tai  yhtenäistä  esitystä,  saati  tarkasti  muotoiltua  metodologista  runkoa.  Esimerkiksi 

Oksala (2007, 47) luonnehtii, että genealoginen analyysi on pikemminkin monitasoinen 

tutkimuksellinen  työkalu,  kuin  varsinainen  menetelmä  tiukassa  mielessä.  Foucault 

käsitteli  kyllä  genealogista  menetelmää  lukuisissa  esseissään,  luennoissaan  ja 

haastatteluissaan, mutta vailla yhteneväistä  terminologiaa tai esitystapaa (Dean 1994, 

14). Tämän vuoksi tutkielman laatimisessa on tukeuduttu Foucaultin omien genealogiaa 

käsittelevien  kirjoitusten  lisäksi  myös  niitä  koskeviin  tulkintoihin  sekä  teoreettisiin 

jatkokehittelyihin,  kuten Colin Koopmanin ja  Ilpo  Helénin genealogista  menetelmää 

koskeviin kirjoituksiin.

Genealogisen analyysin soveltaminen ei ole helpoin mahdollinen menetelmä tutkielman 

laatimista  ajatellen,  varsinkaan  pro  gradu  -tutkielman  laajuuden  ja  vaatimustason 

puitteissa. Kuten Foucault itsekin toteaa, ”[g]enealogia […] vaatii kärsivällisyyttä sekä 

tietoa yksityiskohdista, ja se on riippuvaista lähdemateriaalin laajasta kerryttämisestä.” 

(Foucault  1984,  76).  Tutkielman  laatimisessa  on  toki  käytetty  laajasti  erilaista 

lähdemateriaalia,  mutta kovin kattavaa arkistoihin sukeltamista ja asioiden alkuperän 

jäljittämistä  'antiikin  ajoista  lähtien'  primäärilähteistä  käsin  ei  ole  ollut  mahdollista 

tutkielman  laatimisen  yhteydessä  toteuttaa.  Näin  esimerkiksi  esimerkiksi  valtion 

hallintamentalisoitumisen  tai  makrotalousmallien  syntyhistorian  ja  polveutumisen 
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tarkastelussa  liikutaan  suurelta  osin  sellaisella  tasolla  kuin  ne  olemassaolevassa 

tutkimuskirjallisuudessa tuodaan esille. Siksi voi olla realistisempaa todeta, että tämän 

tutkielman  menetelmä  ja  toteuttamistapa  on  saanut  vahvoja  konseptuaalisia  ja 

näkökulmallisia  vaikutteita  foucaultlaisesta  genealogisesta  analyysista  nykyisten 

rationaalisuuden  muotoon  pohjautuvien  hallinnan  käytäntöjen  ja  teknologioiden 

kriittiseksi  tarkastelemiseksi.  Tarkastelun  ulkopuolelle  jää  varmasti  vielä  runsaasti 

tarkastelun  arvoisia  asioita,  ja  nyt  tarkastelussa  olevia  asioita  voisi  varmasti  olla 

mahdollista käsitellä vielä perusteellisemmin – toivottavasti tässä mielessä tutkielma voi  

siis toimia suuntaviittana tulevaisuudessa koittaville analyyseille.

Foucault, Nietzsche & genealogia

Genealogista analyysia tarkasteltaessa ja sen peruselementtejä hahmottaessa on syytä 

tuoda  esille  sen  juuret  saksalaisen  filosofin  Friedrich  Nietzschen  (1844–1900) 

ajattelussa. Nietzschen pyrkimys tarkastella minkälaisissa (historiallisissa) olosuhteissa 

ja prosesseissa arvot tai moraali-insituutiot syntyvät sijoittuu yleisempään 1800-luvun 

lopun  aihepiiriä  käsittelevään  keskusteluun.  Genealogian  voidaan  ensinnäkin  nähdä 

olevan  jatkoa  kantilaiselle  näkemykselle  filosofiasta  kritiikkinä.  Tästä  näkökulmasta 

filosofian  tehtävänä  on  asioiden  mahdollisuuden  ja  mahdottomuuden  ehtojen  tarkka 

tutkimus.  Tällöin  kieltäydytään  esittämästä  transsendentaalista  perustaa  esimerkiksi 

todelle  tai  hyvälle,  vaan  tarkastelun  kohteena  on  miten  erilaiset  asiat  perustelevat 

itsensä.  Nietzsche  ja  Foucault  veivät  veivät  tätä  kritiikkiä  pidemmälle,  ja  asioita 

rauhoittavien  aprioristen  ehtojen  tarkastelun  asemesta  he  korostivat  asioiden 

epävarmuuksia ja sisäisiä virheellisyyksiä. (Helén 2005, 94-95)

Foucaultin  mukaan  nietzscheläisessä  kehyksessä  genealogian  tavoitteiden  kannalta 

keskeisessä osassa on käsite  Herkunft, jolla viitataan asioiden syntyperän sekä niiden 

polveutumisen  tarkasteluun.  Syntyperän  tarkastelussa  on olennaista  huomata,  että  se 

keitä me olemme ja mitä nykyisyydessä tiedämme sekä pidämme arvossa, ei ole yhtä 

totuuden ja olemassaolon kanssa. Genealoginen syntyperän tarkastelu ole luonteeltaan 

asioita lujittavaa perustusten rakentamista, vaan pikemminkin niihin historian saatossa 

sisäänkasvaneiden  ja  niiden  nykyisyyttä  määrittävien  epävarmuuksien, 
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virheellisyyksien,  epäloogisuuksien ja  sirpaleisuuksien osoittamista,  jonka tavoitteena 

on horjuttaa asioiden yhtenäistä sekä liikkumatonta ulkokuorta ja olemusta. Syntyperän 

tarkastelussa  ei  ole  siis  tarkoituksena  palauttaa  asioita  alkuperäänsä,  vaan  nähdä 

nimenomaan  tämän  alkuperän  moniulotteisuus,  ristiriitaisuus  ja  hajaantuneisuus. 

(Foucault 1984, 80-83; Helén 2005, 104-105)

Toinen  nietzscheläisittäin  keskeinen  käsite  on  Entstehung,  jolla  viitataan  asioiden 

ilmaantumiseen tai esille tulemiseen. Jonkin asian ilmaantuessa näköpiiriin sitä ei tule 

pitää kehityksen lopputuotteena, vaan pikemminkin kyseisessä hetkessä ilmaantuvana 

jaksona, jossa jokin asia esiintyy tietyssä asianyhteydessä ja tiettyä tarkoitusta palvellen 

–  historialla  ei  ole  alkua  eikä  loppua  (Dean  1994,  4).  Asiat  ilmaantuvat  erilaisten 

voimien ja asiantilojen välisten kamppailuiden kautta, joissa toiset asiat tulevat samalla 

merkityksiltään  korvatuiksi,  syrjäytytetyiksi,  valloitetuiksi  sekä  käännettyiksi. 

Ilmaantumisessa  ja  muuttumisessa  on  siis  kyse  nietzscheläisittäin  ilmaistuna 

vallantahdosta  –  pyrkimyksestä  saavuttaa  valta-asema  ja  pyrkimyksestä  esiintyä 

esimerkiksi  totuutena.  Genelogia  merkitsee  moraalien,  ideaalien  sekä  metafyysisten 

käsitteiden  historian  tutkimista  sikäli  kun  se  ymmärretään  erilaisten  tulkintojen 

ilmaantumisena  (Foucault  1998,  84-85).  Mutta  kuten Helén huomauttaa,  ei  tulkintaa 

käsitetä  tässä  yhteydessä  hermeneuttisena  käsitteenä,  vaan  se  merkitsee  Foucaultille 

väkivaltaista  ja  luvatonta  sääntöjen  järjestelmien  ottamista  haltuun  antaen  jollekin 

asialle uuden suunnan, pakottaen sen uuteen toimintaympäristöön ja alistaen sen muille 

säännöille. Ilmaantuminen on siten aina jonkinlaisten ulossulkemisten tulosta. (Foucault 

1984, 83-86; Helén 2005, 95, 97)

On myös olennaista tarkastella miten historia ymmärretään genealogisessa analyysissa 

'vaikuttavana  historiana'  (wirkliche  Historie;  effective  history)  suhteessa  'tavalliseen' 

historiaan. Foucault viittaa Nietzschen historiakäsitykseen, jossa kritisoidaan perinteistä 

historiakäsitystä  ylihistoriallisena  sekä  metafyysiseen  totuus-  ja  tietoisuuskäsitykseen 

nojaavana. Tähän käsitykseen sisältyy esimerkiksi oletus menneisyydestä luonteeltaan 

yhtenäisenä totaliteettina, jossa esiintyvät asiat ovat myöskin saavuttaneet kehityksensä 

päätepisteen. Tällaisesta käsityksestä voidaan pitää esimerkkinä lausahdusta ”no mutta  

sehän on jo historiaa eikä sama voi toistua enää aikanamme!”. Edelleen tämä kyseinen 

'historioitsijoiden historia'  nojaa käsitystensä  luonteessa teleologiaan  tai  luonnollisiin 
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prosesseihin,  jotka  sulattavat  pienemmät  tapahtumat  (sopimukset,  päätökset, 

vallankumoukset tai taistelut) osaksi suurempia historiallisia kaaria, joilla puolestaan on 

jokin tarkoitus tai päätepiste. Historioitsijat pyrkivät lisäksi pyyhkimään tiettyyn aikaan 

ja  paikkaan  sijoittuneen  sekä  tiettyjä  preferenssejä  ilmentävän itsensä  pois  työstään. 

(Foucault 1984, 86-90)

Näkemys  vaikuttavasta  historiasta  kytkeytyy  vahvasti  genealogian  luonteeseen 

nykyisyyden kriittisen analyysin työkaluna.  Foucaultin  mukaan vaikuttavan historian 

ytimessä  on  epäjatkuvuuden  tilan  luominen  –  sen  tavoitteena  on  tuoda  esille,  että 

kaikella  on  historiansa  eikä  mikään  ole  perusteiltaan  yhtenäistä  tai  jatkuvuutta 

ilmentävää.  Historialliset  voimat  eivät  ole  luonteeltaan  vakaita,  vaan  pikemminkin 

kontingentteja  –  asiat  tapahtuvat  ja  ilmaantuvat  sattumanvaraisuuksien  ja  niiden 

hallitsemispyrkimysten kautta. Historiaa käytetään nykyisyyden kriittiseen tarkasteluun, 

joka  tulee  ymmärtää  välttämättömyyksien,  luonnollisuuksien,  neutraaliuden  ja 

annettuna otettujen asioiden horjuttamisena (Dean 1994, 20). 

Genealogiassa  lähestytään  aineistoa  järjestelemällä  sitä  uudelleen,  jaottelemalla  sitä, 

muodostamalla  jatkumoita,  erottelemalla  relevantit  seikat  epäolennaisuuksista  ja 

kuvaamalla  siinä  ilmeneviä  suhteita  –  kyse  on  aineiston  uudelleenrakentamisesta 

kriittisestä näkökulmasta (Dean 1994, 15). Tieto onkin historian vaikuttavassa käytössä 

luonteeltaan perspektiivistä, sillä on kuvailun sijasta jokin punnittu tarkoitus ja tehtävä 

nykyisyyden  kriittiseksi  ymmärtämiseksi:  sitä  motivoi  jokin  tietty  siinä  vaaraksi  tai 

vääryydeksi  koettu  asia.  Vaikuttavan  historian  tai  toisin  sanottuna  genealogisessa 

historian tutkimisessa on tavoitteena kyseenalaistaa ”[...]tietty nykyisyyden totuus, arvo 

tai  ilmiö,  valta-  ja  elämänkäytännöt,  joihin  se  on  juurtunut,  sekä  olosuhteet  ja 

elämänehdot, joissa se on tullut mahdolliseksi.” (Helén 2005, 95-96). (Foucault 1984, 

87-90, 95)

Genealogisen  analyysin  perustavina  elementteinä  ovat  asioiden  syntyperä  ja 

polveutuminen,  ristiriitojen kautta  tapahtuva  asioiden ilmaantuminen sekä vaikuttava 

historia.  Syntyperän tarkastelussa  ei  ole  tarkoituksena  kuvailevassa mielessä  jäljittää 

asioiden alkuperää ja seurata millaisia reittejä pitkin ne ovat nykyisyyteen matkanneet. 
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Tarkoituksena on pikemminkin tehdä nykyisyyttä horjuttavia kriittisiä tutkimusmatkoja 

analysoimalla asioihin sisältyviä virheellisyyksiä ja epävarmuuksia, jotka yleensä jäävät 

nykyisyyden pintatasolla huomaamatta. Genealogisesta näkökulmasta asiat ilmaantuvat 

ristiriitojen seurauksena, sillä muodostuvat asiantilat ja tapahtumat sulkevat aina pois 

toisia tapahtumia sekä pyrkivät vakiinnuttamaan olemassaolonsa. Asioiden syntyperän 

ja ilmaantumisen kriittisessä tarkastelussa tulee myös käyttää historiaa tavalla joka ei 

ole asioita kuvaileva ja niistä erossa pysyvä, vaan asioita uudelleenjärjestelevä ja niihin 

sisältyviä  epäjatkuvuuksia  osoittamaan  pyrkivä.  Ennen  kaikkea  historian  käyttöä 

genealogisessa  mielessä  motivoi  nykyaikaan kohdistuva  kriittinen  perspektiivi,  jossa 

jokin asia muunnetaan tavalla tai toisella ongelmalliseksi.

Problematisointi menetelmänä ja tutkimuskohteena

Genealoginen  analyysi  ja  sen  luonne  ymmärretään  tässä  tutkielmassa  Helénin  ja 

Koopmanin tavoin ensisijaisesti  kritiikkinä,  jonka perspektiivi jäsentyy nykyajassa tai 

'meidän ajassamme' esiintyvän kysymyksen tai asian kautta. Tässä tutkielmassa tämä 

kiinnekohtana toimiva kysymys on tietty rationaalinen hallinnan teknologinen käytäntö: 

DSGE-makrotalousmallien  perheeseen  kuuluva  valtiovarainministeriön  Kooma-malli, 

jonka  avulla  tuotettuja  finanssipolitiikan  vaikutusarviointeja  hyödynnetään 

valtioneuvoston talouspoliittisessa päätöksenteossa.

Edellisessä  luvussa  todettiin,  kuinka  genealogisesta  näkökulmasta  asiat  ilmaantuvat 

erilaisten  ristiriitaisuuksien  kautta.  Tästä  näkökulmasta  genealogisen  analyysin, 

nykyisyyden mahdollisuuksien kriittisen tarkastelun, yhtenä kulmakivenä voidaan pitää 

problematisointeja5 (problematization) (Foucault 1997, 164). Problematisointi voidaan 

ymmärtää kahdessa erilaisessa ulottuvuudessa: nykyisyyteen suuntautuvana kriittisenä 

tutkimuksen  käytäntönä  (jonkin  problematisoiminen)  ja  tutkimuksen  kohteena 

(problematisointien  konstituoitumisen  analyysi),  jossa  tarkoituksena  on  nykyisten  ja 

menneiden problematisointien sekä niiden rakentumisen analyysi. 

5 Esimerkiksi Helén (2005) käyttää termistä kuitenkin suomennosta ongelmointi – tässä tutkielmassa on 
kuitenkin päädytty käyttämään hieman anglismilta kalskahtavaa problematisoinnin käsitettä.
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Ensimmäisessä  merkityksessä  genealogialla  voidaan  kriittisellä  historian  käytöllä 

problematisoida  nykyisyydessä  vallitsevia  asioita.  Modernien  makrotalousmallien 

tapaisia  talouden  hallittavaksi  tekemisen  ja  toimenpiteiden  arvioinnin  käytäntöjä 

voidaan problematisoida kohdistamalla huomio esimerkiksi seuraaviin asioihin ja niissä 

vallitseviin ristiriitoihin: minkälaisiin ongelmiin vastaamista varten ne ovat kehittyneet, 

minkälaiset  teknologiset  reunaehdot  mahdollistavat  niitä  ja  minkälaisiin  tiedollisiin 

muotoihin  niiden  pohjalta  lausutut  totuusväitteet  perustuvat.  Kyse  on  siis  näiden 

asioiden  olemassaolon  mahdollisuuksien  tarkastelusta  niihin  sisältyvien 

epävarmuuksien  kautta:  ”[…]  on  kirjattava  ylös  […]  täydelliset  ympärikäännökset, 

erehdykset,  virhearvioinnit,  väärät  laskelmat,  jotka  ovat  panneet  alulle  sen,  mitä  on 

olemassa ja millä on arvoa meille; on huomattava, että tietämisemme ja olemisemme 

alkujuuressa ei ole totuuden ja olemisen sija[…]” (Foucault 1998, 74).

Toisessa  merkityksessä  kriittisen  tarkastelun  kohteeksi  voidaan  ottaa  jokin  tietty 

problematisointi  itsessään:  miten  esimerkiksi  kansantaloudesta  tulee  historiallisesti 

sellainen  yhteiskunnan  osa-alue,  jota  tulee  pystyä  jollain  keinolla  hallitsemaan?  Tai 

minkälaisten  problematisoitumisten  myötä  makrotaloustieteen  teoreettisissa 

painopisteissä on tapahtunut muutoksia. Tällöin analyysin kohteena on tämän kyseisen 

problematisoinnin  historiallinen  ja  tiedollinen  konstituoituminen,  sen  tavat  määrittää 

kohteensa, sen toiminnalle asettamat säännöt sekä tavoitteet, joihin problematisoinnin 

kautta  pyritään.  Tässä  tutkielmassa  problematisointia  käytetään  sen  molemmissa 

merkityksissä. Käsitteellisessä mielessä on syytä huomauttaa, että problematisointia ei 

tule  ymmärtää  normatiivisena  käsitteenä  –  vaikka  jonkin  asian  todettaisiin  olevan 

ongelmallinen ja että siihen sisältyy ristiriitoja tai virheellisyyksiä ei  tarkoita, että se 

olisi yksiselitteisesti väärin tai tuomittava. (Foucault 1997, 131; Helen 2005, 104-105; 

Koopman 2013, 92, 98-99).

Problematisointien tarkastelussa on keskeistä  ottaa huomioon niihin kaksisuuntaisesti 

liittyvät  käytännöt.  Foucault  tuo  esille  problematisointien  ja  niiden  vaikutuksesta 

kehittyvien  käytäntöjen  välisen  kaksisuuntaisen  yhteyden  käyttämällä  esimerkkinä 

kuinka psykoanalyysi rakentuu hulluuden ongelmallistumiselle  (Foucault  1997, 165). 

Genealogisessa  analyysissa  ollaan  kiinnostuneita  erilaisista  käytännöistä,  joita  on 

kehitetty ongelmien ratkaisemista varten. Käytäntöjä käsitellään tarkemmin tutkielman 
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teoreettisen viitekehyksen yhteydessä,  mutta  tässä  niiden voidaan lyhyesti  määritellä 

tarkoittavan  rutinoituneita  hallitsemisen  tai  ohjaamisen  tapoja,  jotka  ilmentävät 

jonkinlaista  yhtenäistä  sisäistä  logiikkaa,  säännönmukaisuutta,  strategiaa  tai  järkeä. 

Ongelmat  ja  niiden  ratkaisemiseen  kehitetyt  käytännöt  liittyvät  vahvasti  toisiinsa  – 

voidaan jopa sanoa, että niiden välinen erillisyys liuentuu (Miller & Rose 2010, 28). Ei 

ole siis lainkaan selvää, että ovatko problematisoinnit muodostuneet jonkin käytännön 

pohjalta, vai ovatko nämä problematisointia kontituoivat tai uusintavat käytännöt juuri 

kyseisten problematisointien ratkaisemiseksi ja formalisoimiseksi kehitettyjä.

Tältä pohjalta voidaan tehdä huomio, että käytännöt eivät ainoastaan ratkaise ongelmia, 

vaan myös muuntavat asioita ongelmiksi ja siten luovat pohjan niiden muuttamiselle, 

syrjäyttämiselle  ja  uuden  luomiselle.  Käytännöt  tekevät  asioista  ja  niiden 

ongelmallisuudesta  ajateltavissa  olevia.  On  siis  olennaista  tarkastella  minkälaiset 

käytännöt  tekevät  mahdolliseksi  ja  ajatuksellisesti  järkeväksi  esimerkiksi aksiooman, 

jonka mukaisesti julkinen kysyntä syrjäyttää yksityistä kysyntää – tällöin tarkastelussa 

ovat tällaista väitettä konstituoivat käytännöt ja niihin kytkeytyvät tietämisen muodot. 

Vastaavasti jotta olisi mahdollista ymmärtää nykyisyydessä vallitsevia käytäntöjä (sekä 

niitä  konstituoivia  instituutioita,  tekniikoita,  päämääriä  ja  tiedon  muotoja),  tulee 

ymmärtää problematisointeja, joihin niillä pyritään vastaamaan. (Helén 2005, 101-102; 

Koopman 2013, 95-98)

Yhteenvetona  voidaan  luonnehtia,  että  genealogisessa  analyysissa  tavoitteena  on 

kriittisesti  historiaa  käyttämällä  tarkastella  ja  artikuloida  nykyisyydessä  vallitsevaa 

asiantilaa  tai  käytäntöä  suhteessa  sitä  mahdollistaneisiin  olosuhteisiin  ja  totuuksiin. 

Genelogiassa  ollaan  kiinnostuneita  asioiden  syntyperästä  ja  olemassaolon 

mahdollisuuksista;  miten  tietynlaiset  tietämisen  muodot  ja  käytännöt  ovat  tulleet 

mahdollisiksi,  miten  tietyt  asiat  ovat  problematisoituneet  sekä  minkälaisia 

ristiriitaisuuksia, epävarmuuksia ja virheellisyyksiä näihin asioihin kytkeytyy.

Tämän  tutkielman  aihepiiriin  suhteutettuna  genealogisen  analyysin  kautta  on 

tarkoituksena  hahmottaa  ensinnäkin  kuinka  hallintamentaliteetin  mukainen  (Foucault 

2010, 115) kansantaloustieteen tietomuotoihin ja turvallisuuden tekniikoihin perustuva 
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erilaisten  instituutioiden,  menettelytapojen,  analyysien,  reflektioiden,  laskelmien  ja 

taktiikoiden muodostama monimutkaisen vallankäytön mahdollistava kokonaisuus on 

muodostunut historiallisesti.  Koska Kooma-malli  makrotalousmallina asettuu suoraan 

osaksi  tietynlaisten kansantaloustieteen  tietomuotojen  jatkumoa,  on sen  nykyisyyden 

kriittisessä  tarkastelussa  perusteltua  kiinnittää  huomiota  makrotalousteorian  ja  sen 

varaan rakentuvien mallien syntyhistoriaan ja polveutumiseen. 

Syntyhistoriaa  ja  polveutumista  pyritään  analyysissa  rekonstruoimaan  tavalla,  jossa 

kiinnitetään erityisesti  huomioita erilaisten problematisointien ilmaantumiseen, joiden 

seurauksena  makrotalousteoriassa  on  historiallisesti  tapahtunut  erilaisia  muutoksia  ja 

poissulkemisia  –  näiden tarkasteluiden kautta  pyritään  hahmottamaan mistä  Kooma-

malli  on  tullut.  Kooma-mallia  tarkastellaan  paitsi  makrotalousteorian  historiaan 

suhteutettuna, niin myös ylipäänsä hallintamentaliteetin pohjalta kiinnittäen huomiota 

sille  ominaiseen  tekniseen  esitystapaan,  sen  hallinnallisiin  käyttökohteisiin  sekä  sen 

taustalla vallitseviin tietomuotoihin ja niissä vallitseviin ristiriitaisuuksiin.
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Tutkimusaineisto

Tutkielman  laatimisessa  käytettävän  tutkimusaineiston  valinnassa  ja  rajauksessa  on 

noudatettu genealogisen analyysin soveltamiseen liittyvää suositusta, jonka mukaisesti 

problematisointien ja käytäntöjen tutkimuksessa tulee keskittyä ennenkaikkea ”pieneen 

kirjallisuuteen”,  eli  ohjesääntöihin,  hallinnollisiin  muistioihin  ja  suunnitelmiin, 

opaskirjoihin  sekä  muihin  välittömästi  politiikan  toimeenpanoon  liittyviin 

keskusteluihin (Helén 2005, 102). Osaltaan näillä luonnehdinnoilla voidaan perustella 

tämän tutkielman laatimisessa käytettävää aineistoa. Tutkielman laadullisen kirjallisen 

aineiston  muodostavat  valtiovarainministeriön  (VM)  tuottamat  erilaiset 

instituutioaineistot,  joissa  esitetyissä  julkisen  talouden  tilannekuvissa  ja  erilaisten 

politiikkatoimien  vaikutuksia  tarkastelevissa  vaihtoehtoislaskelmissa  hyödynnetään 

Kooma-mallin avulla tuotettuja vaikutusarviointeja.

Valtiovarainministeriön instituutioaineistot

Taloudelliset katsaukset

Pääasiallisen  aineiston  muodostavat  VM:n  kansantalousosaston  laatimat 

kokonaistaloudelliset  ennusteet,  joita  esitellään  neljä  kertaa  vuodessa  ilmestyvissä 

Taloudelliset  katsaukset -julkaisuissa.   Kesällä  ja  talvella  ilmestyvät  katsaukset  ovat 

luonteeltaan tiiviimpiä ja niissä tarkastellaan ainoastaan lyhyen aikavälin talousnäkymiä 

erilaisten  tunnuslukujen  valossa.  Niiden  laatimisessa  ei  myöskään  olla  hyödynnetty 

Kooma-mallin avulla tuotettuja laskelmia, joten luonnollisesti niiden tarkastelu on tästä 

syystä jätetty tutkielman ulkopuolelle. Keväällä ja syksyllä julkaistavat katsaukset ovat 

puolestaan  laajempia  ja  yksityiskohtaisempia  niiden  ulottaessa  tarkastelun  myös 

keskipitkän  aikavälin  talouskehitykseen.  Kevään  katsaukset  toimivat  taustana 

hallituksen  kehyspäätöksille  ja  syksyn  katsaukset  puolestaan  seuraavan  vuoden 

talousarvioesityksille eli niillä on institutionaalinen tiedollista tausta-aineistoa tuottava 

rooli myös hallituksen talouspoliittisen valmistelun kannalta (VM 2018a).
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Keväästä 2013 lähtien keväällä ja  syksyllä julkaistuissa katsauksissa on hyödynnetty 

Kooma  mallilla  laadittuja  laskelmia,  jotka  on  esitetty  erillisissä  tekstin  sisään 

upotetuissa kehikoissa6. Katsauksissa Kooma-mallilla on laadittu vaihtoehtoislaskelmia 

hyvin  erilaisista  taloudellisista  ilmiöistä:  on  tarkasteltu  niin  vienti-  ja 

tuottavuusshokkien,  julkisen  talouden  sopeuttamisen,  vientikysynnän  heikkenemisen, 

valuuttakurssien  heikkenemisen,  luottamuksen  tilapäisen  heikkenemisen,  yritysten 

kustannusten  alentamisen,  fiskaalisen  devalvaation  kuin  öljyn  hinnan  nousun 

kokonaistaloudellisista vaikutuksista. Laskelmat ovat vaihtoehtoisia siinä mielessä, että 

niiden laatimisessa on tarkasteltu  rinnakkain esimerkiksi erilaisten finanssipoliittisten 

keinojen vaikutusta julkisen talouden tasapainoon (VM 2014). 

Tutkielmassa  tarkastelu  on  rajattu  käsittelemään  ainoastaan  julkisen  talouden 

sopeuttamista  koskevia  finanssipolitiikan  vaihtoehtoislaskelmia  (mt.),  sillä  niitä  on 

ensinnäkin käsitelty useissa valtiovarainministeriön tai sen viranhaltijoiden tuottamissa 

aineistoissa. Toisekseen juuri  erilaisten finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutusten 

arviointi  on  tutkimuskirjallisuuden  perusteella  keskeinen DSGE-mallien  käyttökohde 

keskuspankeissa  ja  valtiovarainministeriössä,  joten  sen  kautta  Kooma-mallin 

käyttäminen on mahdollista kontekstualisoida laajemmin. 

Muut valtiovarainministeriön instituutioaineistot

Tutkielmassa  tarkastellaan  kevään  2014  Taloudellisen  katsauksen  ohella  myös 

valtioneuvoston  kanslian  talousneuvoston  tuottaman  ”Finanssipolitiikan  valinnat 

keväällä  2014”  -arvion  liitemateriaalina  julkaistua  ”Laskelmia  julkisen  talouden 

sopeuttamisesta  ja  tuottavuuden heikentymisestä”  -muistiota  (Kuismanen  ym.  2014). 

Muistio  on  laadittu  kevättalvella  2014  valtiovarainministeriön  kansantalousosaston 

virkamiesten  toimesta,  ja  siinä  tarkastellaan  Kooma-mallin  avulla  laadittujen 

vaihtoehtolaskelmien  valossa  erilaisten  politiikkatoimenpiteiden  vaikutuksia  Suomen 

talouteen. Tarkastelu perustuu samaan Kooma-mallin avulla laadittuun laskelmaan kuin 

kevään 2014 Taloudellinen katsaus (VM 2014), eli muistiossa huomion kohteena ovat 

kiristävän  finanssipolitiikan  vaikutukset,  joita  arvioidaan  vertailemalla  keskenään 

6 Poikkeuksen muodostaa kuitenkin talven 2017 katsaus, johon on myös liitetty mukaan Kooma-mallin 
avulla tuotettuja vaihtoehtoislaskelmia
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julkisen  menojen  supistamisen,  kulutusverojen  kiristämisen  sekä  työn  verotuksen 

kiristämisen  vaikutuksia  julkisen  talouden  tasapainoon.  Tämän  lisäksi  muistiossa 

tarkastellaan kokonaistuottavuuden heikkenemistä erilaisten Kooma-mallilla laadittujen 

simulaatioiden kautta, mutta näiden tarkastelu on myös jätetty tutkielman ulkopuolelle. 

Asiakirjan  huomattavana  etuna  on  se,  että  siinä  avataan  esimerkiksi  Taloudellisiin 

ennusteisiin  verrattuna  hieman  kattavammin  Kooma-mallin  rakennetta  ja  teoreettisia 

taustaoletuksia,  joiden  osalta  tutkielman  laatimisessa  on  hyödynnetty  myös  Kooma-

mallin mallitiedostoa (VM 2013).

Edellä  mainittujen  asiakirjojen  ohella  tutkielmassa  hyödynnetään  myös 

valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdanneyksikön silloisen johtajan, Mika 

Kuismasen, Norjan parlamentissa pitämää kalvoesitystä otsikolla ”Model Development 

in the Finnish Ministry of Finance” (Kuismanen 2016). Vaikka kalvoesitys sinänsä on 

toiminut vain runkona varsinaiselle esitykselle, välittyy sen kautta kuva Kooma-mallin 

perusrakenteesta,  toiminnasta  ja  sen  sovellutusmahdollisuuksista  talouspolitiikan 

muotoilussa  julkishallinnossa.  Aineisto  on  kiinnostava  myös  siksi,  että  se  on  ainoa 

saatavilla oleva julkinen valtiovarainministeriössä laadittu asiakirja, joissa käsitellään 

Kooma-mallin syntyprosessia ja mallin käytön mahdollisia rajoituksia ja ongelmia edes 

pintapuolisesti.  Aineistona  on  hyödynnetty  myös  toista  Kuismasen  pitämää  esitystä 

otsikolla  ”Valtiovarainministeriön  makrotaloudellisten  analyysimallien  käyttö  ja 

julkisuus” (Kuismanen 2013).

Pohdintaa valtiovarainministeriön instituutioaineistoista

Tässä  alaluvussa  pohditaan  hieman  tarkemmin  aineistoa  ja  valtiovarainministeriön 

roolia  valtioneuvoston  talouspoliittista  päätöksentekoa  tukevassa  tiedontuotannossa. 

Tätä  kautta  on mahdollista  hahmottaa  institutionaalista  kehystä,  jossa Kooma-mallin 

avulla  laadittuja  laskelmia  hyödynnetään  käytännössä.  Lainsäädännössä 

Valtioneuvoston  asetuksessa  valtiovarainministeriöstä  (610/2003)  1§:ssa säädetään 

valtiovarainministeriön  tehtävistä,  joiksi  on  määritelty  esimerkiksi  taloudellisen 

kehityksen  seuranta  ja  ennustaminen,  talous-  ja  rakennepolitiikan  valmistelu  ja 

toimenpiteiden  vaikutusten  arviointi  sekä  finanssipolitiikan  tavoitteet,  keinot  ja 

arviointi.  Myös  Laki  talous-  ja  rahaliiton  vakaudesta,  yhteensovittamisesta  sekä  
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ohjauksesta  ja  hallinnasta  tehdyn  sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien  

määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden  

monivuotisia  kehyksiä  koskevista  vaatimuksista  viittaa  valtiovarainministeriön 

ennustetoimintaan,  joka  toimii  perustana  valtion  talousarvioesitykselle  ja  julkisen 

talouden suunnittelulle (6.2.2015/79 § 2 a). 

VM:n  laatimilla  talouden  ennusteilla  on  siis  lainsäädännön  kautta  perustettu 

instituutionaalinen asema, joka kytkee ne kiinteäksi osaksi hallituksen talouspoliittisten 

toimenpiteiden  valmistelua.  On  siis  perusteltua  olettaa,  että  Kooma-mallin  avulla 

laadituilla  erilaisia  finanssipolitiikan  keinoja  puntaroivilla  vaikutusarvioinneilla  olisi 

edes jonkinasteinen vaikutus valtioneuvoston talouspoliittisen päätöksenteon taustalla 

olevan tietopohjan tuottamisessa.

Toisin kuin esimerkiksi Suomen Pankin niin ikään DSGE-malliperheeseen kuuluvasta 

Aino-mallista  (Kilponen  ym.,  2016),  ei  Kooma-mallista  ole  olemassa  kattavaa 

dokumentointia  tai  sen  teoreettisen  rakenteen  tarkkaa  kuvausta.  Mallin  teoreettista 

rakennetta  on  siis  mahdollista  tarkastella  ainoastaan  Taloudellisissa  katsauksissa 

olevissa  mallin  taustaoletuksia  kuvaavien  kohtien  kautta  sekä  Kooma-mallin 

mallitiedostoa  itsessään  tarkastelemalla.  Esimerkiksi  mallin  kehittämispäätöstä, 

dokumentointia mallityöryhmän työskentelystä tai muitakaan asiakirjoja ei ole julkisesti 

saatavilla, joten instituutioaineiston määrä on (tällä hetkellä) suhteellisen rajallinen. 

Instituutioaineiston  saatavuus  Kooma-mallin  suhteen  voi  kuitenkin  parantua 

tulevaisuudessa.  VM:n  kansantalousosaston  vuodelle  2018  laadittuun 

toimintasuunnitelmaan  on  kirjattu,  että  ajankohtana  1-7/2018  ”Laaditaan  kuvaukset 

skenaariotyökaluista  ja  KOOMA-mallista  ja  julkaistaan  ne  VM kotisivuilla”.  Tämän 

tutkielman laatimishetkellä (loka-joulukuu 2018) kyseisiä kuvauksia ei vielä kuitenkaan 

ole julkisesti saatavilla. Tutkielman toteuttamisen kannalta olisi tottakai kiinnostavaa ja 

jopa hyödyllistä saada laajempaa (laadullista) aineistoa Kooma-mallista. Toisaalta koska 

tutkielmassa  on  kysymys  rationaalisten  hallinnan  käytäntöjen  ja  niiden  sisällään 

pitämien ja  niiden  varaan rakentuvien  tietomuotojen ja  taustaoletusten  olemassaolon 

mahdollisuuksien  ja  syntyperän  kriittisestä  tarkastelusta,  pidän  saatavilla  olevaa 

aineistoa tutkielman kysymyksenasettelun ja laajuuden kannalta riittävänä. 
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4. Kooma-malli genealogisessa hallintamentaliteettien 
analyysissa

Tutkielman  analyysiluvussa  sovelletaan  genealogisen  hallintamentaliteettien 

näkökulmaa  makrotalousmalleihin  sekä  erityisesti  uuskeynesiläisten  DSGE-mallien 

joukkoon  kuuluvaan  Kooma-malliin.  Hallintamentaliteetin  näkökulmasta 

makrotalousmallit ja Kooma-malli ovat tietynlaisten tietomuotojen varaan rakentuneita 

ja  asioihin  puuttumista  mahdollistavia  hallinnan  käytäntöjä.  Analyysin  genealoginen 

ulottuvuus  ilmenee  makrotalousmallien  syntyhistorian  ja  polveutumisen  sekä  niissä 

tapahtuneiden  ilmaantumisten  tarkastelussa  –  tavoitteena  on  hahmottaa  kriittisen 

historian  käyttämisen  kautta  kuinka  Kooma-malli  on  tullut  mahdolliseksi.  Tähän 

tarkasteluun  kuuluu  makrotalousteorian  erilaisten  teoreettisten  ristiriitaisuuksien  ja 

problematisointien  analyysi,  johon  kytkeytyy  myös  niiden  myötävaikutuksesta 

muodostuvien käytäntöjen ja teknologioiden tarkastelu. Lopulta analyysin kohteena on 

Kooma-malli  tietynlaiseen  rationaalisuuteen  perustuvana  hallinnan  teknologisena 

käytäntönä,  jonka avulla laaditun tiedon pohjalta  tehdään erilaisten politiikkatoimien 

vaikutusten  arviointia.  Tällöin  kriittisen  huomion  kohteena  ovat  Kooma-mallille 

ominainen  tekninen  esitystapa,  mallin  käyttökohteet  valtiovarainministeriössä  sekä 

erilaiset  talousteoreettiset  taustaoletukset,  joihin  sen  pohjalta  esitetyt  totuusväitteet 

perustuvat.

Luvun ensimmäisessä alaluvussa luodaan katsaus makrotaloustieteen syntyhistoriaan. 

Tarkastelussa on ensinnäkin kuinka makrotaloustiede kehittyy erilaisiin tietomuotoihin 

pohjautuvissa käytännöissä hallittavaksi alueeksi  niin kuin se nykyään ymmärretään. 

Lisäksi  tarkastellaan  makrotalousteorian  ja  siihen  pohjautuvien  makrotalousmallien 

polveutumista,  joka konstruoidaan erilaisten tutkimuskirjallisuuden pohjalta erilaisten 

problematisointien  ilmaantumisen  kautta.  Tästä  näkökulmasta  tarkastelussa  ovat 

erilaiset  makrotaloustieteelliset  koulukunnat,  sekä  niiden  välillä  vallinneet  teoreettis-

käytännölliset ristiriidat. Teoreettisilla ristiriidoilla viittaan erilaisiin makrotalouden ja 

sen mekanismien hahmottamisen tapoihin, kun taas käytännöllisillä ristiriidoilla viittaan 

erilaisten  tekniikoiden  kautta  muodostuviin  hallitsemisen  tai  asioihin  puuttumisen 

mahdollisuuksiin,  jotka  yhtäältä  kytkeytyvät  tietynlaisiin  talouden  hahmottamisen 

tapoihin.  Tavoitteena  on  kuvata  makrotalousteoreettisia  polveutumisia,  joissa  tietyt 
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aiempiin malleihin sisältyneet ja tietyssä teoriakentässä muodostuneet tavat hahmottaa 

taloutta  joko  kumoutuvat  (tai  ainakin  painuvat  unholaan)  tai  'jatkavat  elämäänsä' 

myöhempiä tai nykyisiä makrotalousmalleja konstituoivina tekijöinä.

Tarkastelut  antavat  yleiskuvan  makrotalousteorian  ja  siihen  kytkeytyvien  mallien 

syntyhistoriasta  ja  polveutumisesta,  joka  on  analyysin  mukaan  tulosta  erilaisten 

problematisointien ilmaantumisesta.  Tavoitteena on hahmottaa miten Kooma-malli  ja 

sen teoreettiset  taustaoletukset  sekä niihin kytkeytyvät talouden hahmottamisen tavat 

ovat 'tulleet jostain'. Kooma-mallia ja sen talouden hahmottamisen tapaa konstituoivia 

teoreettisia taustaoletuksia tarkastellaan suhteessa niiden syntyhistoriaan ja tiedollisiin 

epävarmuuksiin. 

Makrotalousmallien syntyhistoriaa ja polveutumista

Tässä  alaluvussa  laaditaan  tutkimuskirjallisuuden  perusteella  kriittinen  rekonstruktio 

makrotalousteorian  ja  siihen  kytkeytyvien  makrotalousmallien  syntyhistoriasta  ja 

polveutumisesta,  jota  analysoidaan  erityisesti  erilaisten  problematisointien 

ilmaantumisen kautta.

Tarkastelun  tavoitteena  on  paikantaa  kuinka  makrotaloudelliset  DSGE-mallit  ovat 

'tulleet  jostain'  ja  kuinka  niiden  kehitys  on  ollut  yhteydessä  sekä  teoreettisiin  että 

yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja vaatimuksiin. Hallintamentaliteetin näkökulmasta 

mielenkiinnon  kohteena  on  kuinka  makrotaloustieteen  tietomuodot  rakentavat 

taloudellista  todellisuutta  ja  kuvaa  sen  rationaalisesta  hallinnasta  (tai 

hallitsemattomuudesta).  Tietomuotojen  tasolla  konstituoituva  hallinnan  mahdollisuus 

luo  puolestaan  pohjan  makrotalouden  asianmukaisen  hallinnan  edellyttämille 

analyyseille  ja  teknologisille  käytännöille,  jotka  ovat  politiikka-analyysissa 

hyödynnettävissä.
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Keynesiläisyys ja talouden hallinnallistuminen

Foucaultin  hallintamentaliteettia  koskevassa  analyysissa  kansantaloustieteen 

tietomuodot  ja  turvallisuuden  keinovalikoimat  muodostavat  yhdessä 

”[...]instituutioiden,  toimintatapojen,  analyysien  ja  pohdintojen,  laskelmien  ja 

taktiikoiden kokonaisuuden, jotka tekevät mahdolliseksi harjoittaa tätä vallan erityistä, 

vaikkakin  hyvin  monimutkaista  muotoa”  (Foucault  2010,  115). Hallintamentaliteetin 

näkökulmaan kytkeytyvät siis ensinnäkin rationaliteetit; kansantaloustieteen teoreettiset 

tavat  muodostaa  havaintoja  taloudellisista  prosesseista,  suhteista  ja  toimijuuksista. 

Toisekseen  siihen  kytkeytyvät  käytännöt  tai  teknologiat:  turvallisuuden 

keinovalikoimiin kuuluvat asioiden 'luonnolliset' yksityiskohdat ja prosessit huomioon 

ottavat  tekniikat,  joilla  asioita  pyritään  ohjaamaan  ja  ennakoimaan  hienovaraisella 

tavalla.

1930-luvulle  voidaan  sijoittaa  yksi  keskeinen  kansantaloustieteen  tietomuotojen  ja 

niissä  vallitsevien  talouden  hahmottamisen  tapojen  kannalta  käänteentekevä 

ilmaantuminen,  joka  muutti  keskeisesti  myös  talouteen  kohdistuvan  hallinnan 

mahdollisuuksia.  Tämän  siirtymän  myötä  kansantalous  alettiin  nähdä  teoreettisessa 

mielessä  sen  nykyisessä  merkityksessä  yhä  selkeämmin tuotantoon ja  kuluttamiseen 

liittyvänä  keskinäisriippuvaisten  sekä  hallittavissa  olevien  tilastollisten  muuttujien 

muodostamana laajana kokonaisuutena (Braun 2014, 49; Tellmann 2017, 166).

Kyse  on  keynesiläisen  makrotaloustieteen  ja  makrotaloudellisen  hallinnan 

muodostumisesta,  johon vaikutti  ratkaisevasti  John Maynard  Keynesin vuonna 1936 

julkaistu General Theory of Employment, Interest and Money -teos. Teoksessa esiteltiin 

kiteytetyllä tavalla taloudellisia kokonaisuuksia, kuten kokonaiskysyntää ja -työllisyyttä 

sekä korkotasoa koskevaa analyysia käsittelevä talousteorian alue, makrotalous. 1930-

luvun lopulla rakennettiin ensimmäiset Keynesin ajatuksiin pohjautuvat makrotaloutta 

koskevat  matemaattiset  esitykset  sekä  ekonometriset  mallit.  Keynes  tarjosi 

talousteoreettisen käsitteellisen kehyksen, johon sisältyneitä makrotaloudellisia suureita 

ryhdyttiin  myöhemmin  uusklassisen  synteesin  myötä  analysoimaan  ekonometrian  ja 

kirjanpidon menetelmillä – erityisesti John Hicksin luomat yhtälöt ja diagrammit tekivät 

keynesiläisyydestä  matemaattisesti  ymmärrettävän.  (Braun 2014, 57; Patomäki 2014, 

83)  

35



Hallintamentaliteetin  näkökulmasta  voidaan  luonnehtia,  että  'keynesiläisen 

vallankumouksen'7 myötä  talous  tuli  tietyllä  tavalla  havaittavaksi  ja  sen  myötä 

tietynlaisten  tieteellisten  termien  kautta  ajateltavaksi  ja  kyseenalaistettavaksi. 

Tiedolliseen ulottuvuuteen kytkeytyy puolestaan tietynlaisten asioihin puuttumisen sekä 

ohjaamisen mahdollistavien mekanismien ja teknologioiden kehittyminen (Dean 2010, 

33).  Talouden  seuraamiseen  ja  ohjailemiseen  perustuvat  hallitsemisen  teknologiat 

konstituoituivat  siis  mahdollisiksi,  kun  politiikkainterventiot  perusteleva  talousteoria 

kytkeytyi  tuolloin  kehittyneisiin  laskenta-  ja  mallikäytäntöihin.  (Dimand  2008,  1-3; 

Rose 1991, 33; Tellmann 2017, 167-169). 

Koska  keynesiläisen  talousteorian  kehyksessä  ollaan makrotaloudellisen  näkökulman 

myötä kiinnostuneita taloudellisen järjestelmän kokonaisuudesta, kyseessä ei ole vain 

yksinomaan 'talouteen' kytkeytyvä tieteenala. Tellmanin mukaan keynesiläisyydessä on 

kyse laajemmista valtiollisen ohjaamisen taitoon tai hallintaan liittyvistä kysymyksistä, 

jotka  jäsentyvät  ja  joita  harjoitetaan  kansantaloustieteellisten  menetelmien  ja 

tietomuotojen  kautta.  Keynesin  ajatuksille  pohjautuva  tai  niitä  lähtökohtana  pitänyt 

keynesiläinen talousteoria tarjoaa työkaluja  talouden hallitsemiseen ja  ohjailemiseen, 

jotka  perustuvat  mittaamisen  käytäntöihin  ja  näiden  mittausten  pohjalta  laadittaviin 

arvostelmiin.  Foucaultlaisittain tarkasteluna keynesiläisyys näyttäisi siis  muodostavan 

suorastaan oppikirjaesimerkin hallintamentaliteettiin pohjautuvasta hallinnasta, sillä sen 

poliittisen  käytännön  perustana  on  tietynlaisiin  tietomuotoihin  pohjautuvien 

teknologioiden  kautta  harjoitettava  hienovarainen  asioihin  puuttuminen. 

Keynesiläisyydelle  ovatkin  keskeisiä  neutraaleilta  vaikuttavat  'talouden  insinöörien' 

tieteelliset tekniikat. Tellmann vertaa keynesiläisyyttä hydrauliikkaan, sillä molempien 

tavoitteena on ohjailla erilaisten virtausten muodostamia järjestelmiä. Samansuuntaista 

vertauskuvaa  käyttäen  Mankiw  (2006,  5)  kuvaa  keynesiläisiä  taloustieteilijöitä 

insinööreiksi heidän käytännöllisen otteensa vuoksi. (Tellmann 2017, 181-187)

Keynesiläisyys  oli  toisen  maailmansodan jälkeisten  vuosikymmenten  ajan  keskeinen 

talousteoria, jonka varaan rakentuneella talouspolitiikalla tähdättiin julkisen kulutuksen 

ja verotuksen tason sekä budjettivajeiden ja -ylijäämien hienovaraiseen säätelemiseen, 

7 Moni 'keynesiläiseksi' katsottu talouspoliittinen oppi oli kuitenkin tosiasiassa jo käytössä ennen 
General Theoryn julkaisua – teoksen rooli oli pikemminkin teoreettinen selkeyttäminen (Laidler 2008, 
2)
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jolla  puolestaan  pyrittiin  kompensoimaan  työttömyyttä  aiheuttavien  taloudellisten 

shokkien  vaikutusta  kansantalouteen.  Finanssipolitiikalla  oli  siis  käytännössä 

mahdollista  stimuloida  kansantaloutta,  jos  yksityinen  kulutus  ja  investoinnit  olivat 

laskusuunnassa  (Herranen  2017,  139).  Keynesiläinen  kokonaiskysyntää  käsitellyt 

talousteoria  oli  aikansa  kehittyneimpiä,  ja  se  tarjosi  esimerkiksi  politiikkatoimijoille 

yhteisen kielen,  jonka kautta  makrotaloudellisia kysymyksiä oli  mahdollista  käsitellä 

käytännössä  –  esimerkiksi  fiskaalisen  kertoimen käsite  (johon  palataan  tutkielmassa 

myöhemmin)  syntyi  keynesiläisen  makrotaloustieteen  piirissä  (Mankiw  2006,  3). 

Yleisesti ottaen Quiggin (2014, 116) mukaan ”teoria loi pohjan makrotalouspolitiikalle, 

joka  perustui  ensisijaisesti  kokonaiskysyntää  säätelevään  finanssipolitiikkaan”. 

(Backhouse & Bateman 2008, 1-3)

Keynesiläisyyden käänteentekevää merkitystä niin talousteoreettisessa kuin käytännön 

talouspoliittisessa  mielessä  havainnollistaa  seuraava  lainaus:  ”makrotaloustieteen 

kehittyminen kvantitatiiviseksi  tieteenalaksi,  nimenomaan taloudellista käyttäytymistä 

kuvaavien  tilastollisten  selitysten  kehittyminen,  valtion  virkamiesten  kasvava 

riippuvaisuus talouteen kytkeytyvästä teknisestä asiantuntemuksesta sekä matemaattisen 

talouden hallitsemisen lanseeraaminen.” (Lucas & Sargent 1979, 2)

Hallintamentaliteetin näkökulmasta kansantaloustieteen tietomuotojen ja turvallisuuden 

tekniikoiden kautta tarkasteluna keynesiläinen makrotalousteoria  merkitsi  uudenlaista 

tapaa  hahmottaa  taloutta  ja  siinä  vallitsevia  suhteita  ja  prosesseja.  Tämä puolestaan 

muodosti pohjan erilaisten puuttumista mahdollistavien teknologioiden ja käytäntöjen 

kehittymiselle.  Talouden  muodostuminen  hallittavaksi  ei  ole  vain  uudenlaisten 

rationaalisuuksien  tai  tietomuotojen  muodostamista,  vaan  myös  niihin  kytkeytyvien 

käytäntöjen kehittämistä ja soveltamista. Rose käyttääkin  kansantalouden ohjailemisen 

strategioiden  kehitystä  1900-luvun  puolessavälissä  esimerkkinä  tietomuotojen  ja 

teknologioiden yhteydestä hallinnan näkökulmasta: uudet talouden hahmottamisen tavat 

ja laajojen tilastollisten menetelmien kehitys mahdollistivat talouden mallintamisen ja 

laskemisen tietynlaisten indikaattoreiden varassa (Rose 1991, 33). 
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Uusklassisesta synteesistä uuteen neoklassiseen synteesiin

1950-luvun puolessavälissä keynesiläisyyteen tuotiin mukaan uusklassisen taloustieteen 

elementtejä,  jolloin  muodostunutta  talousteoreettista  paradigmaa  alettiin  kutsumaan 

uusklassiseksi synteesiksi8 (neoclassical synthesis) (esim. Blanchard 2008a, 2) tai neo-

keynesiläiseksi  synteesiksi (esim.  Slanicay  2014,  147).  Synteesillä  viitataan  siihen, 

kuinka  keynesiläisellä  makrotaloustieteellä  pystyttiin  paradigmassa  kuvaamaan 

kokonaistuotantoa ja työllisyyttä, kun taas taloudellisten toimijoiden käytöstä kuvattiin 

malleissa mikrotaloustieteen metodeilla (Blanchard 2008a, 2). Voidaan siis luonnehtia, 

että synteesi merkitsi teoreettista muutosta makrotaloustieteelle erityisesti taloudellisten 

toimijoiden  hahmottamisen  osalta.  Patomäen  mukaan  esimerkkinä  uusklassisten 

käsitteiden yhdistämisestä keynesiläiseen teoriaan on erityisesti John Hicksin kehittämä 

IS-LM  -malli,  jolla  kuvataan  yhdessä  koordinaatistossa  kokonaiskysynnän  ja  rahan 

kysynnän yhteyttä korkoihin, investointeihin ja kansantuloon sekä näiden mahdollisia 

tasapainotiloja.  Mallissa  yhtenä  teoreettisena  oletuksena  on  yleinen tasapaino,  jonka 

perusteella  talous  ja  markkinat  pitkällä  aikavälillä  tasapainottavat  itse  itsensä. 

Käytännölliseltä  kannalta  mallin  tarkoituksena  oli  tarjota  politiikkaprosessiin 

näkökulmia,  joista  käsin  esimerkiksi  keskuspankin  korkotason  vaikutuksia 

investointeihin  olisi  mahdollista  arvioida  (Patomäki  2014,  83-85).  Uusklassinen 

synteesi  merkitsi  keynesiläisen  teorian  kannalta  nimenomaan  sen  formalisointia  ja 

operationalisointia – keynesiläisen ajattelun kääntäminen matematiikan ja ekonometrian 

kielelle  muodosti  yhdistelmän,  joka  saavutti  valta-aseman  makrotaloudellisessa 

ajattelussa (Braun 2014, 56; Tellmann 2017, 167).

Uusklassisen synteesin tuomista muutoksista tai pikemminkin teoreettis-käytännöllisistä 

laajennuksista  huolimatta  1970-luvulle  tultaessa  keynesiläisyyden  valta-asema  alkoi 

kuitenkin murtua erilaisten teoreettisten problematisoitumisten  ilmaantumisen myötä: 

ensinnäkin  talousteoriassa  työttömyys-  ja  inflaatioasteen  keskinäistä  riippuvuutta 

kuvannut  Phillipsin  käyrä  alkoi  näyttäytyä  ongelmallisessa  valossa.  Käyrän 

valtavirtaisissa  tulkinnoissa  esitettiin,  että  yhteiskunnassa  voidaan  poliittisesti  valita 

joko  korkean  työttömyyden  ja  matalan  inflaation  tai  korkean  inflaation  ja  matalan 

työttömyyden  välillä  –  käytännössä  korkea  inflaatio  ja  julkisen  talouden  alijäämää 

8 Tässä tutkielmassa käytetään nimitystä uusklassinen synteesi tehdäkseni selkeämmän eron 
myöhemmin käsiteltävään uuskeynesiläisyyteen.
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pidettiin hyväksyttävänä, kunhan työllisyysaste pysytteli riittävän korkealla. Tällaisessa 

talousteoreettisessa kehyksessä ei kuitenkaan pysytty vastaamaan poliittisesti öljykriisin 

jälkeiseen  stagflaatioon,  eli  samanaikaiseen  korkeaan  työttömyyteen  ja  inflaatioon. 

Kuten  Slanicay  luonnehtii,  alkoivat  mallit  epäonnistua  niille  osoitetussa 

käytännöllisessä  tehtävässä:  ennustamisen  työkaluina  toimimisessa  (Slanicay  2014, 

147). (Backhouse & Bateman 2008, 5-6; Quiggin 2014, 119-121)

1970-luvulla  uuden  klassisen  makrotalousteorian  (new  classical  macroeconomics) 

piiristä  kohdistettiin  voimakasta  arvostelua  keynesiläistä  teoriaa  kohtaan,  joka  asetti 

myös  senhetkisille  politiikkainstrumentteina  käytetyille  makrotalousmalleille 

muutospaineita.  Niissä  nähtiin  olevan  perustavanlaatuisia  valuvikoja,  jotka  liittyivät 

malleissa  vallitsevaan  epäsuhtaan,  joka  muodostui  toimijoiden  rationaalisuudesta  ja 

toisaalta  markkinoiden  kyvyttömyydestä  määrittää  palkka-  ja  hintatasoja  (Blanchard 

2008a, 5). Jälkimmäinen johtui uuden klassisen koulukunnan edustajien mukaan siitä, 

että malleissa vallitsi teoreettisia vajauksia hintojen ja palkkojen mikroperustaisen (eli 

yksittäisten  taloudellisten  toimijoiden  käyttäytymisestä  johdettavan)  määräytymisen 

suhteen  (Slanicay  2014,  147).  Uuden  klassisen  teorian  myötä  makrotaloudelliseen 

käsitteistöön ilmaantuikin esimerkiksi rationaalisten odotusten (rational  expectations) 

hypoteesi, jolla yksilöiden toiminnan kuvauksen ja merkityksen vajavaisuutta pyrittiin 

paikkaamaan  (Sergi  2017,  18).  Rationaalisten  odotusten  hypoteesilla  tarkoitetaan 

oletusta, jonka mukaan rationaaliset toimijat tekevät heille koituvan hyödyn tai voiton 

kannalta  parhaita  mahdollisia  päätöksiä  heillä  olevan  (täydellisen  tai  rajoitetun) 

informaation perusteella,  ja  he myös tietävät  todennäköisyydet erilaisten asiantilojen 

toteutumiselle (Lucas & Sargent 1979, 9). Blanchard (2008b, 3) luonnehtii rationaalisia 

odotuksia  vallankumouksena,  mikä  onkin  osuvaa  kun  ottaa  huomioon  niiden 

myöhemmän keskeisen roolin sekä RBC-mallien että uuskeynesiläisten DSGE-mallien 

teoreettisessa rakenteessa.

Rationaalisten  odotusten  hypoteesiin  pohjautuen  taloustieteilijä  Robert  Lucas  Jr. 

esittikin  1970-luvun jälkipuoliskolla  niin  sanotun Lucas-kritiikin,  jossa  hän arvosteli 

voimakkaasti tuolloin politiikka-analyyseissa hyödynnettyjä historialliseen tilastodataan 

perustuneita  keynesiläisiä  makroekonometrisia  malleja  ja  piti  niitä  hyödyttöminä 

vaihtoehtoisten  politiikkatoimien  vaikutusarvioinneissa  (Lucas  1976,  20).  Kritiikki 
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kohdistui  siihen,  että  malleissa  ei  huomioida  kuinka  muutokset  talouspolitiikassa 

aiheuttavat  sen,  että  myös  toimijat  päivittävät  odotuksiaan  ja  muuttavat 

käyttäytymistään.  Kritiikin  mukaan  talouspoliittisen  päätöksenteon  vaikutuksia  tulisi 

mallintaa  siten,  että  toimijat  sovittavat  hetkessä  tapahtuvaa  taloudellista 

käyttäytymistään  johdonmukaisesti  ja  rationaalisesti  sekä  ottavat  esimerkiksi 

tulevaisuudessa  koittavien  veronkorotusten  vaikutukset  huomioon.  Tämänkaltaisen 

taloudelliseen  käyttäytymisen  mallintamisen  yhtenä  seurauksena  on  ricardolaisen 

ekvivalenssin  teoreema,  johon  palataan  myöhemmin  Kooma-mallin  tarkemmassa 

analyysissä. 

Lucasin kritiikin keskeisenä seurauksena oli tilanne, jossa makrotaloudellisen analyysin 

tuli  pohjautua  mikroperustaan,  jolloin  taloudellista  käyttäytymistä  tuli  mallintaa 

toimintaansa sopeuttavien rationaalisten kuluttajien johdonmukaisen tarkastelun kautta 

menneisyyden  käyttäytymisen  pohjalta  muodostettujen  ad  hoc  -oletusten  asemesta. 

Makrotaloudellisen  tarkastelun  tulee  pohjautua  kotitalouksien  ja  yritysten 

preferensseille ja niistä johdetuille kokonaisuuksille – mikroperustaisuudesta muodostui 

modernissa  makrotaloustieteessä  vallitseva  konsensus,  joka  ilmenee  myös  Kooma-

mallin  rakenteessa (Braun 2014,  62-63; Korinek 2017,  5;  Patomäki  2014,  98;  Sergi 

2017, 15, 20; Quiggin 2014, 130). 

Makrotalousteorian  polveutumisen  kannalta  yhtenä  seurauksena  keynesiläisyyttä 

problematisoineesta  Lucas-kritiikistä  ja  sen  vaatimuksesta  makrotalousteorian 

perustamisesta mikrotalousteorialle oli reaalisen suhdannevaihtelun mallien (RBC; Real  

Business  Cycle)  kehittyminen  1980-luvulla.  Niiden  teoreettisessa  ytimessä  olivat 

samoihin aikoihin kehittyneet 'ensimmäisen sukupolven'  DSGE-mallit  (Slanicay 148; 

Tervala  2010,  271).  Malleissa  toimijoiden  käyttäytymistä  kuvattiin  rationaalisten 

odotusten  kautta,  joiden  mukaisesti  hetkessä  tapahtuvaa  toimintaa  suhteutetaan 

tulevaisuuteen  kohdistuvien  odotusten  perusteella.  RBC-malleissa  talouden 

suhdannevaihteluiden  tulkittiin  johtuvan  esimerkiksi  teknologisen  kehityksen 

aiheuttamista shokeista (esimerkiksi työn tuottavuuden tai ajankäyttötapojen muutoksen 

suhteen)  ja  niistä  seuraavista  tasapainoreaktioista  markkinoilla,  jotka  olivat  täysin 

kilpailulliset  ja  kitkattomat.  Talouden  suhdannevaihtelut  nähtiin  luonteeltaan 

optimaalisina,  jonka  vuoksi  talouden  vakauttamiseen  tähtäävää  politiikkaa  pidettiin 
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malleissa  tarpeettomana  tai  jopa  haitallisena  –  talouspolitiikan  rooli  ja  sen 

mahdollisuudet  nähtiin  siis  täysin  päinvastaisesti  kuin  aiemmassa  keynesiläisessä 

kehyksessä. RBC-malleissa suhdannevaihtelua pyrittiin selittämään reaalitaloudellisilla 

muuttujilla, eikä malleissa kiinnitetty lainkaan huomiota rahatalouteen tai rahapolitiikan 

vaikutuksiin. Tämä johtuu siitä, että malleissa ei ollut tasapainotilojen muodostumista 

hidastavia jäykkyyksiä, jolloin välittömästi tasapainotilan saavuttavat hinnat ja palkat 

tekevät  myös  niihin  vaikuttamaan  pyrkivän  rahapolitiikan  vaikutukset  tyhjiksi  – 

rahapolitiikka  kuvattiin  siis  neutraalisena.  Tässä  talouden  ja  sen  mekanismien 

hahmottamisen  teoreettisessa  kehyksessä  talous  nähtiin  ei-hallittavana  hyvin 

perustavanlaatuisella  tavalla.  (Braun  2014,  63;  Galí  2008,  3-4;  Quiggin  2014,  130; 

Tervala 2010, 272)

RBC-malleilla  oli  merkittävä  vaikutus  aikansa  talousteoreettiselle  tutkimukselle 

esimerkiksi  rationaalisten  odotusten  saattamisesta  mallien  osaksi.  Niiden  rooli 

esimerkiksi  keskuspankkien  politiikkatyökaluina  oli  kuitenkin  hyvin  vähäinen  tai 

käytännössä  olematon.  Malleissa  oli  tekijöitä,  jotka  tekivät  niiden  käyttämisestä 

politiikka-analyysissa epämielekästä: ensinnäkin neutraalisuuden vuoksi rahapolitiikalla 

ei  voinut  mallin  kehyksessä  taloudellisia  vaikutuksia,  vaikka  empiirisen 

tutkimusaineiston perusteella  rahapolitiikalla  on mahdollistaa  vaikuttaa tuotantoon ja 

työllisyyteen.  Toisekseen malleissa nähtiin olevan normatiivisia oletuksia esimerkiksi 

Friedmanin säännön mukaisesta ohjauskoron pitämisestä lähellä nollaa, joka oli vastoin 

keskuspankkien  käytännössä  suosimaa  ja  harjoittamaa  rahapolitiikkaa.  Lisäksi 

näkemystä  teknologisten  shokkien  vaikutuksesta  suhdannevaihteluihin  pidettiin 

ongelmallisena,  sillä  teknologinen  muutos  yhdistetään  yleensä  suhdannevaihteluista 

erilliseen  pitkän  aikavälin  kasvuun. Lyhyesti  sanottuna  RBC-malleissa  oli  sellaisia 

teorian  ja  empiirisen  aineiston  välisiä  ristiriitoja,  joiden  vuoksi  niiden  käyttäminen 

politiikka-analyysin  työkaluina  ei  ollut  mielekästä.  RBC-malleissa  oli  myös  jätetty 

ottamatta huomioon keskeisiä taloudellisia osa-alueita, kuten rahatalous. Näitä puutteita 

paikkaamaan  malleihin  lisättiin  keynesiläisiä  oletuksia,  jolloin  voidaan  puhua 

uuskeynesiläisten makrotalousmallien syntymisestä. (Galí 2008, 3-4)

Uuskeynesiläiset  makrotalousmallit  (New  Keynesian  Models)9 kehittyivät  1990-  ja 

9 Esimerkiksi Goodfriend & King (1997, 32) käyttävät tässä yhteydessä nimitystä uusi neoklassinen 
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2000-luvuilla ja niiden teoreettisessa ytimessä olivat toisen sukupolven DSGE-mallit. 

Esimerkiksi Blanchard (2008a, 5) viittaakin uuskeynesiläisiin (tai uuden neoklassisen 

synteesin)  makrotalousmalleihin  nimenomaan  DSGE-malleina.  Käytännöllisessä 

mielessä erilaiset DSGE-mallien sovellutukset ovat tällä hetkellä johtava analyyttinen 

työkalu  makrotaloudellisessa  analyysissa  ja  erilaisten  politiikkavaihtoehtojen 

vaikutusten  punnitsemisessa  erityisesti  keskuspankeissa  sekä  joissain 

valtiovarainministeriöissä eri puolilla maailmaa (esim. Christiano ym.. 2018, 2; Kiema 

2016,  36;  Hjelm  ym.  2015,  12).  Toisin  kuin  RBC-mallit,  eivät  DSGE-mallit  ole 

olemassa  ainoastaan  teoreettista  analysointia  varten:  niitä  todella  käytetään 

päätöksenteon tukena politiikan arvioimisessa ja ennustamisessa (Blanchard 2008b, 24). 

DSGE-mallien käyttöönotto politiikkatyökaluina on suhteellisen tuore, mutta erilaisiin 

instituutioihin suhteellisiin nopeasti levinnyt ilmiö: Euroopan keskuspankki (ECB) ja 

Kansainvälinen valuuttarahasto  (IMF)  olivat  vuonna 2003 ensimmäisiä,  jotka ottivat 

DSGE-pohjaiset mallit käyttöön – vuoteen 2015 mennessä näin oli tehty vähintään noin 

neljässäkymmenessä keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä eri puolilla maailmaa 

(Sergi 2017, 31-32).

Uuskeynesiläisten DSGE-mallien teoreettisissa taustaoletuksissa ilmenee tietyiltä osin 

jatkuvuutta  suhteessa  RBC-malleihin.  Yhteys  RBC-malleihin  muodostui  erityisesti 

sisällyttämällä  rationaaliset  toimintaansa  sopeuttavat  taloudelliset  toimijat  mukaan 

mallin  kehykseen  tai  pikemminkin  sen  ytimeen.  Molemmat  siis  jakavat  saman 

vaatimuksen  mallien  mikroperustaisuudesta,  josta  oli  Lucas-kritiikin  myötä 

muodostunut konsensus modernissa makrotalousteoriassa. RBC-mallien muodostamaan 

pohjaan kuitenkin lisättiin keynesiläisiä  elementtejä,  joista  keskeisimmän teoreettisen 

eron muodostaa palkka- ja  hintajäykkyyksien sisällyttäminen mukaan malliin.  (esim. 

Slanicay  2014,  150  tai  Braun  2014,  61).  Jäykkyyksillä  (stickyness)  viitataan  siihen 

kuinka palkat tai hinnat eivät malleissa nouse tai laske välittömästi niihin kohdistuvien 

shokkien  vaikutuksesta  (Slanicay  2014,  153).  Todellisuudessa  olevina  vastapareina 

tällaisten  teoreettisille  jäykkyyksille  voivat  olla  esimerkiksi  palkkasopimukset  tai 

tuotantokulujen siirtyminen tuotteiden hintoihin viiveellä (mt., 157). 

synteesi (New Neoclassical Synthesis), sillä malleissa yhdistyy neoklassisen synteesin tavoin 
keynesiläisen ja klassisen talousteorian elementtejä. 
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Jäykkyyksien  mallintamisesta  seuraa  teoreettisessa  mielessä  tilanne,  jossa 

rahapolitiikalla  voi  olla  vaikutusta  ainakin  lyhyellä  aikavälillä.  Esimerkiksi 

ohjauskorkoa  muuttamalla  voidaan  saada  aikaan  muutoksia  kulutuksessa  sekä 

investoinneissa  ja  sitä  kautta  tuotannossa  ja  työllisyydessä  –  näin  suoraviivaista 

analyysiä  rahapolitiikan  vaikutuksista  ei  tosin  voida  tehdä.  Ylipäänsä  talouden 

hallitsemisen mahdollisuuden kannalta on keskeistä huomata, että siinä missä Lucas-

kritiikin ja sen myötävaikutuksesta kehittyneiden RBC-mallien myötä talouspoliittiset 

ohjauskeinot  näyttäytyivät  haitallisina,  oli  uuskeynesiläisessä  kehyksessä  talouteen 

kohdistuva  poliittinen  hallinta  jälleen  teoreettisesti  mahdollista  ja  jopa  perusteltua 

(Braun 2014, 65-66).

Makrotalousteorian  syntyhistoriaa  ja  polveutumista  sekä  siihen  kytkeytyviä 

ilmaantumisia ja poissulkemisia suhteessa nykyisyydessä vallitseviin DSGE-malleihin 

voidaan tarkastella esimerkiksi alla olevalla teoreettisella kuvauksella. Sergi (2014, 15-

16) luonnehtii DSGE-mallien teoreettista luonnetta synteesinä, jota on konstituoimassa 

sekä  RBC-malleista  että  keynesiläisistä  elementeistä  juontuvia  teoreettisia  piirteitä  – 

osatekijöiden perään on merkitty niiden teoreettinen alkuperä:

1. Mallin  tarkoituksena  on  analysoida  makrotaloudellisia  suhdannevaihteluita 

(RBC)

2. Mallissa  talous  koostuu  edustavista  (tai  homogeenisistä)  toimijoista,  kuten 

kotitalouksista  ja  yrityksistä.  Yksilöt  käyttäytyvät  'rationaalisesti',  jolla 

tarkoitetaan  seuraavia  asioita:  i)  jokainen  toimija  sopeuttaa  toimintaansa 

optimaalisesti siihen kohdistuvien rajoitteiden puitteissa voittoa maksimoiden tai 

haittaa  minimoiden ii)  muodostaen  samalla  rationaalisia  yliajallisia  odotuksia 

tulevaisuudestaan. iii) Yksilöllisen toiminnan optimoinnit ovat myös keskenään 

yhteensopivia  ja  verrattavissa.  Malleissa  taloudellisten  kokonaisuuksien  tason 

ilmiöt ovat lopputuloksia yksilötason toiminnan kokonaisuuden muodostamasta 

summasta makrotalouden mikroperustaisuuden mukaisesti. (RBC)

3. Mallin  dynaamisuus  johtuu  taloudellisten  shokkien  aiheuttamasta  vaihtelusta, 

johon taloudelliset toimijat vastaavat sopeuttamalla toimintaansa optimaalisesti. 

Taloudelliset  shokit  voivat  olla  reaalisia  (teknologisia  tai  preferensseihin 
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liittyviä) tai nominaalisia (korkotasoon tai hintoihin liittyviä). (RBC)

4. Mikrotasolla  hintataso  ja  palkat  eivät  muutu  välittömästi,  joka  johtuu 

taloudellisten kokonaisuuksien tasolla hinta- tai palkkajäykkyyksistä. (Keynes)

5. Rahapolitiikalla10 voidaan  aktiivisesti  vaikuttaa  taloudellisen  tasapainon 

muodostumiseen nimelliskorkotasoa muuttelemalla. (Keynes)

Yhteenvetoa makrotalousmallien syntyhistoriasta ja polveutumisesta

Tässä  luvussa  on  tarkastelu  kuinka  makrotaloustieteen  kehittyminen  1930-luvulla 

keynesiläisyyden  myötä  oli  käänteentekevä  muutos  tavassa  ymmärtää  sekä 

kansantaloutta  että  siihen  kohdistuvia  (poliittisen)  hallinnan  mahdollisuuksia. 

Hallintamentaliteetin  näkökulmasta  hallinta  perustuu  tietynlaisia  rationaliteetteja 

tuottaviin  tietomuotoihin sekä  niiden pohjalta  rakentuviin teknologisiin käytäntöihin, 

jotka myös vastavuoroisesti uusintavat näitä tietomuotoja ja tekevät niistä vaikuttavia 

yhteiskunnallisessa  todellisuudessa.  Makrotalousmallit  talouden  hienovaraiseen 

ohjailuun  kehitettyinä  teknologisina  käytäntöinä  vaikuttavat  tarkastelun  perusteella 

soveltuvan  hyvin  tutkimuskohteeksi  hallintamentaliteetin  näkökulmaan  pohjautuvalle 

analyysille.

Makrotalousmallien syntyhistoria ja polveutuminen eivät ole olleet pelkkää lineaarista 

kehitystä,  vaan siinä on voitu tutkimuskirjallisuuden perusteella  havaita  tietynlaisten 

problematisointien  ilmaantumisia,  jotka  ovat  saaneet  aikaan  muutoksia 

makrotalousteorian piirissä – tällaisia ovat olleet  esimerkiksi rationaalisten odotusten 

hypoteesi  ja  siitä  seurannut  vaatimus  mallien  mikroperustaisuudesta.  Erilaisia 

talousteoreettisia  näkemyksiä  on  historiassa  syrjäytetty  problematisoimalla  niiden 

taustaoletuksia  tai  käytännöllisiä  implikaatioita,  jolloin  problematisointien 

myötävaikutuksesta on avautunut mahdollisuuksia korvaavien teoreettisen näkemysten 

ilmaantumiselle. Erilaiset talousteoreettiset taustaoletukset, joiden varassa taloudellista 

toimijuutta  sekä  kokonaistaloudellisia  suhteita  ja  prosesseja  hahmotetaan  ovat 

vaikuttaneet  makrotalousmallien  käytettävyyteen  teknologisina  politiikka-analyysin 

10 Valtiovarainministeriössä Kooma-mallilla tarkastellaan kuitenkin pääasiassa finanssipolitiikan 
vaikutuksia, sillä eurojärjestelmässä Euroopan keskuspankki vastaa rahapolitiikasta. 
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työkaluina  erilaisissa instituutioissa joko hallintaa  mahdollistavalla  tai  poissulkevalla 

tavalla – siinä missä RBC-mallien tiedollisessa kehyksessä politiikkatoimilla ei voinut 

olla  (ainakaan positiivisia) vaikutuksia,  tuli  uuskeynesiläisten DSGE-mallien mallien 

kehyksessä hallinta jälleen mahdolliseksi.

Nykyisten  uuskeynesiläisten  DSGE-mallien  yksi  keskeinen  piirre  onkin  niiden 

käyttökelpoisuus käytännön politiikka-analyysissa, eli niiden nähdään olevan sellaisia 

teknologisia työkaluja, joiden rationaalisen kehyksen pohjalta on mielekästä muodostaa 

arvioita  erilaisten  politiikkatoimien  hyvistä  ja  huonoista  puolista.  Kuten  analyysissa 

todettiin, konstruoituu niiden rationaalisessa kehyksessä teoreettinen mahdollisuus, että 

esimerkiksi  keskuspankkien  tai  valtiovarainministeriöiden  muotoilemilla 

politiikkatoimilla  voidaan  vaikuttaa  makrotaloudellisiin  suureisiin  ja  niiden  välisiin 

suhteisiin sekä prosesseihin. 
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Kooma-mallin ja sen taustaoletusten tarkastelua

Kooma-malli politiikkatoimien vaikutusten arvioimisessa 
valtiovarainministeriössä

Tässä  alaluvussa  ollaan  kiinnostuneita  siitä,  mihin  Kooma-mallia  käytetään 

valtiovarainministeriössä ja  mikä  tekee sen hyödyntämisessä rationaalisessa  mielessä 

perusteltavaa.  Tällöin  tarkastellaan  Kooma-mallin  käyttökohteita 

valtiovarainministeriöissä  kiinnittäen  erityisesti  huomioita  niiden  avulla  tuotettujen 

laskelmien hyödyntämiseen erilaisia politiikkatoimia koskevissa vaikutusarvioinneissa. 

Kooma-mallin  käyttökohteita  tarkastellaan  suhteessa  DSGE-malleja  ja  niiden 

hyödyntämistä politiikka-analyysissa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Arvioinnit ja 

erilaiset arvioimisen käytännöt ovat keskeisessä osassa hallintamentaliteetin mukaisessa 

tietomuotoihin  ja  hienovaraiseen  asioiden  puuttumiseen  perustuvassa  poliittisessa 

hallinnassa (Miller & Rose 2010, 47). Tarkastelussa on kysymys myös hallittavuuden 

mahdollisuuden tarkastelusta,  jolloin  yhtenä teoreettisena  näkökulmana on 'hallinnan 

tilojen' muodostuminen erilaisten rationaalisten kehysten ja teknologioiden kautta (Rose 

1999, 31). 

Kooma-mallin  analysointi  aloitetaan  tarkastelemalla  sen  tarkoitusta  ja  käyttökohteita 

valtiovarainministeriössä.  Kooma-mallia  käytetään  valtiovarainministeriössä  yhtenä 

makrotaloudellisen  analyysin  'ajanmukaisena  työkaluna',  jonka  avulla  tehdään 

politiikka-analyysia  sekä  tuotetaan  kokonaistaloudellisten  ennusteiden  tausta-arvioita 

(VM  2018).  Mallin  kehittämispäätöstä  tai  muuta  sen  perustamiseen  liittyvää 

dokumentaatiota  ei  ole  tällä  hetkellä  julkisesti  saatavilla,  mutta  ensimmäisen  kerran 

Kooma-malli  mainitaan  ja  sen  avulla  laadittuja  laskelmia  hyödynnetään 

valtiovarainministeriön  kevään  2013  Taloudellisessa  katsauksessa11.  Katsaukseen 

upotetussa  ”Vaihtoehtoislaskelmia  kansantalousosaston  KOOMA-mallilla” 

-tietolaatikossa tuodaan esille, että ”[v]altiovarainministeriön kansantalousosastolla on 

kehitetty  uutta  rakenteellista  makromallia  täydentämään  ministeriön 

11 Mallien käyttöä valtiovarainministeriöissä käsitelleen Saxegaardin (2017, 8) mukaan Kooma-mallin 
ensimmäinen versio on kuitenkin kehitetty vuosina 2011 ja 2012.
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analyysivälineistöä.” (VM 2013b, 2). Valtiovarainministeriön silloisen suhdanneyksikön 

päällikön Mika Kuismasen vuonna 2013 pitämässä esityksessä tuodaan niin ikään esille, 

että Kooma-mallia käytetään menneen analysointiin, ennusteisiin sekä vaihtoehtoisten 

skenaarioiden tarkasteluun (Kuismanen 2013, 2). Myöhempien asiakirjojen perusteella 

Kooma-mallia  on  käytetty  ja  käytetään  yhä  valtiovarainministeriössä  erityisesti 

erilaisten  vaihtoehtoisten  politiikkatoimien  makrotaloudellisten  vaikutusten 

arvioimisessa  –  Kuismanen  toteaakin  Norjan  valtiovarainministeriössä  pitämässä 

esityksessään  DSGE-malliperheen  valikoituneen  käytettäväksi  siksi,  että  ne  ovat 

vahvoja politiikkasimulaatioiden laatimisessa (Kuismanen 2016, 9). 

Myös tutkimuskirjallisuudessa DSGE-mallien suosiota selitetään niiden soveltumisella 

käytännön  politiikka-analyysiin.  Esimerkiksi  Christiano  ym.  (2018,  2)  toteavat,  että 

DSGE-mallit ovat 'johtava työkalu', kun tarkoituksena on analysoida politiikkatoimien 

vaikutusten  voimakkuutta  talouden  eri  osa-alueilla.  Hieman  teoreettisemmasta 

näkökulmasta  Braun  (2014,  66)  niin  ikään  toteaa,  että  DSGE-mallien  teoreettisessa 

kehyksessä  talouden  ohjaaminen  erilaisten  politiikkaohjelmien  kautta  näyttäytyy 

rationaalisena,  sillä  talous  nähdään  niiden  kautta  ylipäänsä  hallittavissa  olevana. 

Hallintamentaliteetin  mukaiselle  hallinnalle  onkin  tyypillistä  erilaisten  hallinnalle 

soveltuvien  'tilojen'  luominen:  tällöin  esimerkiksi  kansantalous  tuotetaan  ja 

käsitteellistetään  tiettyjen  asioihin  puuttumisen  mahdollistavien  tietomuotojen  ja 

käytäntöjen  kautta  erilaisten  politiikkaohjelmien  avulla  hallittavaksi  ja  ohjailtavaksi 

(Rose 1994, 32-33). Tästä näkökulmasta katsottuna DSGE-mallien hyödyntäminen on 

perusteltua myös erilaisia politiikkaohjelmia toimeenpanevissa tai niitä valmistelevissa 

instituutioissa, kuten keskuspankeissa ja valtiovarainministeriöissä. 

DSGE-mallit  näyttäisivät  tarjoavan  käytännön  politiikkatoimijoiden  kannalta 

mielekkään rationaalisen kehyksen, jolla taloudellisia prosesseja ja suhteita sekä niihin 

kohdistuvien  toimenpiteiden  vaikutuksia  on  mahdollista  analysoida.  Foucaultin 

muotoilua  (1981,  60-61)  mukaillen  voidaan  luonnehtia,  että  vakiintuneisiin 

esitystapoihin,  analyysimenetelmiin  ja  teoreettisiin  muotoiluihin  pohjautuvina 

teknologisina  käytäntöinä  DSGE-mallit  ovat  'totuudessa'  ja  siten  ne  muodostavat 

mielekkäältä vaikuttavan rationaalisen kehyksen päätöksenteon tueksi.
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Kooma-mallin  avulla  laadittujen  talouspolitiikan  vaikutusarviointien  analysointi  on 

sikäli  hedelmällistä,  että  ne kytkeytyvät  vahvasti  hallintamentaliteetteihin perustuvan 

poliittisen  hallinnan  luonteen  ytimeen.  Ensinnäkin  turvallisuuden  tekniikoissa  on 

keskeistä työskennellä tulevaisuuden parissa, jolloin toimenpiteitä suunniteltaessa tulee 

ottaa muuttuvassa ympäristössä olevat  tekijät  ja  todennäköiset  tapahtumat huomioon 

(Foucault  2010, 35-36).  Arvioinneissa tyypillisesti  kuvataan erilaisia toimenpiteitä ja 

esitetään  arvioita  näiden  keskenään  erilaisten  toimenpiteiden  vaikutusten 

paremmuudesta  suhteessa  toisiinsa  tavoiteltujen  asiantilojen  toteutumisen  kannalta. 

Toimenpiteet ovat aina niitä koskevien erilaisten arviointien ympäröimiä, joiden kautta 

toimien hyvät  ja huonot puolet tulevat  hahmotettavaksi.  Kuten hallintamentaliteettiin 

kuuluu, on tämä arviointi luonteeltaan systemaattista eli jonkinlaiseen rationaliteettiin, 

tiedon muotoon sekä vakiintuneeseen esittämistapaan perustuvaa. 

Hallintamentaliteettien  tutkimuksen  kannalta  onkin  olennaista  tarkastella  ”miten 

vallanhaltijat  ja  virkamiehet  tekevät  arvioita,  niitä  johtopäätöksiä  ja  niitä 

korjausesityksiä,  joita  he  näiden  arvioiden  perusteella  tekevät  [...]”  (Miller  &  Rose 

2010,  47-48).  Onkin  syytä  huomata,  että  Kooma-mallin  avulla  laadittujen  eri 

politiikkatoimien  vaikutuksia  käsitteleviä  laskelmia  käytetään  vaikutusarvioinneissa 

juuri  tässä  merkityksessä  –  niiden  pohjalta  esitetään  normatiivisia  arvioita  erilaisten 

talouspoliittisten  keinojen  paremmuudesta  toisiinsa  määriteltyjen  talouspoliittisten 

saavuttamisen kannalta.
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Taulukko 2. Kooma-mallin rakennekaavio (Kuismanen 2013, 3)

Kooma-mallin  rakennetta  ja  sen  taloudellisen  analyysin  aluetta  voidaan  tarkastella 

hallintamentaliteettiin sisältyvän turvallisuuden tekniikoiden kautta, jotka pyrkivät ”[…] 

työskentelemään  todellisuudessa  ja  saamaan  sen  osat  toimimaan  suhteessa  toisiinsa 

kokonaisen analyysijoukon sekä erityisten taipumusten kautta ja  ansiosta.” (Foucault 

2010,  59).  Turvallisuuden  keinovalikoimiin  perustuvaan  analyysiin  tulee  sisällyttää 

yksityiskohtia  ja  niiden  muodostamia  prosesseja,  joita  ovat  esimerkiksi  ”tuotanto, 

psykologia,  käytös;  tuottajien,  ostajien,  maahantuojien  ja  -viejien  toimintatavat  sekä 

maailmanmarkkinat” (mt., 57). 

Kuten Taulukosta 2. käy ilmi, on Kooma-mallin teoreettiseen rakenteeseen sisällytetty 

laajasti eri tasoilla sijaitsevia taloudellisia toimijoita. Taloudelliset toimijat muodostavat 

yhdessä  verkoston,  jonka osasten keskinäisiä  suhteita  ja  niissä  vallitsevia  prosesseja 

pyritään analyysilla tavoittamaan. Kooma-malliin on sisällytetty niin yksityinen kulutus, 

yksityiset  investoinnit,  vähittäiskauppa,  tukkuliikkeet  maahantuonti, 

ulkomaanmarkkinat,  julkiset  menot  ja  investoinnit,  energiantuottajat  kuin 

työmarkkinatkin  ja  niiden  moninaiset  keskinäiset  suhteet  –  nämä  tekijät  yhdessä 

konstruoivat 'kokonaistalouden', jota mallin avulla tarkastellaan. (Kuismanen 2013, 3)
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Esimerkki: ”Laskelmia julkisen talouden sopeuttamisesta Kooma-
mallilla”

Esimerkkinä  mallin  avulla  laadituista  politiikkatoimien  vaikutusarvioinneista  ovat 

tarkastelut,  joissa  simuloidaan  ja  vertaillaan  valikoitujen  finanssipoliittisten  toimien 

vaikutusta  erilaisten  kokonaistaloudellisten  suureiden  muutokseen.  Näiden 

tarkasteluiden  pohjalta  muodostetaan  valtiovarainministeriön  asiakirjoissa  arvioita 

erilaisten  toimien  hyvistä  ja  huonoista  puolista,  sekä  esitetään  politiikkasuosituksia. 

Esimerkiksi  kevään  2014  Taloudellisessa  katsauksessa  esitetyssä  taulukossa12 

tarkastellaan  kuinka  julkisen  kulutuksen  vähentäminen  1%  BKT:sta  vaikuttaa 

bruttokansantuotteeseen,  yksityiseen  kulutukseen,  yksityisiin  investointeihin, 

nettovientiin,  työttömyyteen,  työllisyyteen,  palkkatasoon,  julkisen  talouden 

rahoitusasemaan sekä julkisen velan ja bruttokansantuotteen suhteeseen vuosien 2014–

2020  välisenä  aikana.  Julkisen  kulutuksen  vähentämisen  ohella  katsauksessa 

simuloidaan  myös  palkkaverotuksen  kiristämisen  1%  BKT:sta  ja  kulutusverotuksen 

kiristämisen 1% BKT:sta vaikutuksia edellä mainittuihin makrotaloudellisiin suureisiin. 

(VM 2014, 17-18). 

Vaikutusarviointeja  voidaan  tarkastella  ensinnäkin  problematisointien  näkökulmasta, 

jolloin  tarkastellaan  kuinka  tietyt  asiantilat  tai  hallitsemisen  tavat  muodostuvat 

ongelmallisiksi erilaisten analyysikehikoiden, arviointien ja tietomuotojen kautta (Dean 

2010,  38).  Toisaalta  problematisointeihin  liittyy  myös  toinen  näkökulma,  jonka 

mukaisesti ongelmalliseksi nähdyt asiantilat muodostavat pohjan niihin muutosesityksiä 

ehdottaville  käytännöille  (Koopman  2013,  98).  Laskelmissa  julkisen  talouden 

sopeuttamisesta  -tietolaatikossa  julkisen  talouden  tasapaino  ja  julkisen  velan  taso 

suhteessa  bruttokansantuotteeseen  näyttäytyy  keskeisenä  problematisointina,  jonka 

perusteella  erilaisten  finanssipoliittisten  toimenpiteiden  keskinäistä  paremmuutta 

pyritään arvioidaan Kooma-mallin avulla tuotettujen vaikutusarviointien muodostaman 

rationaalisen kehyksen kautta (VM 2014, 17). 

12 Samaa taulukkoa käytetään myös valtioneuvoston kanslian julkaiseman ”Finanssipolitiikan valinnat 
keväällä 2014” -asiakirjan liiteaineistona julkaistussa valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
suhdanneyksikön viranhaltijoiden laatimassa ”Laskelmia julkisen talouden sopeuttamisesta ja 
tuottavuuden heikentymisestä” -asiakirjassa (Kuismanen ym., 2014). 
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Tässä yhteydessä julkisen talouden tasapaino poliittisena ongelmakysymyksenä edustaa 

jo-olemassaolevaa  problematisointia  (Koopman  2013,  99).  On  syytä  huomata,  että 

julkisen  talouden  tasapaino  poliittisena  ongelmana  ei  tule  ensimmäistä  kertaa 

hahmotetuksi ja muotoilluksi tässä Kooma-mallin avulla laaditussa vaikutusarvioinnissa 

–  kysymys  on  pikemmin  kyseisen  problematisoinnin  uusintamisesta  asettamalla  se 

tarkasteltavaksi  vakavasti  otettavalla  tavalla  rationaalisuuden  muotoon  perustuvan 

teknologian  kautta.  Kyseinen  problematisointi  tulee  tunnistetuksi  Kooma-mallin 

kehyksessä,  ja  sen  ratkaisemiseksi  tai  lieventämiseksi  esitetään  mallin  kehykseen 

ennalta  sisällytettyjen  politiikkavaihtoehtojen  joukosta  parasta  mahdollista 

finanssipoliittista toimenpidettä. 

Tarkastelussa todetaankin,  että  ”[p]äätulos on se,  että  julkisen talouden velka alenee 

nopeimmin julkisia menoja vähentämällä”, jota perustellaan esittämällä Kooma-mallin 

avulla  laadituilla  laskelmilla,  jotka  kuvaavat  kyseisen  politiikkatoimen  vaikutuksia 

erilaisiin  makrotaloudellisten  suureiden  välisiin  suhteisiin  ja  niissä  ilmeneviin 

prosesseihin. Mallitarkastelujen mukaan julkisen velan suhde BKT:hen alenee vuoteen 

2020  mennessä  julkisia  menoja  vähentämällä  yhteensä  4,8%  -yksikköä,  kun  taas 

verokorotuksilla  velkasuhde  alenee  vain  2,3%  -yksikköä.  Vaikutusarvioinneissa 

kuvataan taloudellisia suhteita ja 'lainalaisuuksia' tietyllä tavalla. Esimerkiksi julkisten 

menojen  vähentämisen  kuvataan  esimerkiksi  kasvattavan  yksityistä  kulutusta,  sillä 

käänteisesti ”julkinen kulutus syrjäyttää jonkin verran yksityistä kulutusta” ja toisaalta 

kokonaiskysynnän laskusta seuraava kotimaisten hintojen lasku heijastuu nettoviennin 

parantumisena,  kun  ”[…]  suomalaisten  tuotteiden  kysyntä  maailmanmarkkinoilla 

piristyy […]”. Julkisten menojen leikkaamisen kuvataan vaikuttavan työmarkkinoihin 

siten,  että  yritysten  voitot  aluksi  pienenevät  kokonaiskysynnän  laskiessa,  mutta 

yksityisen kulutuksen ja viennin kasvun myötä ne kääntyvät jälleen nousuun, jolloin 

yritykset  myös alkavat tarjota  enemmän työpaikkoja.  Julkisten menojen leikkauksien 

kuvataan  myös  vaikuttavan  ”kuluttajatyöntekijöiden”  varallisuuden  kautta  heidän 

käytökseensä  siten,  että  ”[y]li  ajan  optimoivat  kuluttajat  näkevät  menoleikkaukset 

tulevina  verohelpotuksina,  joten  ne  lisäävät  kulutustaan.  Kulutus  näyttäytyy  nyt 

houkuttelevampana kuin työnteko, joten työtunnit per nuppi alenevat. Työn kysynnän 

lisääntymisen myötä työllisten määrä kuitenkin kasvaa.”. (VM 2014, 17-18)
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Kuten todettua, on genealogisessa hallintamentaliteettien tarkastelussa keskeistä kuinka 

rationaalisten  hallinnan  teknologisten  käytäntöjen  kautta  tarjotaan  ratkaisuja 

problematisointeihin.  Toisaalta  hieman  eri  näkökulmasta  voidaan  tarkastella,  kuinka 

tietomuodot myös muuntavat tiettyjä finanssipoliittisia keinoja ongelmallisiksi. Kooma-

mallin avulla laaditussa tarkastelussa julkisten menojen leikkauksien ohella käsitellään 

myös kulutusverojen  ja  työn verotuksen  kiristämisen makrotaloudellisia  vaikutuksia, 

joista  jälkimmäisen  todetaan  olevan  ”tarkastelluista  vaihtoehdoista  taloudelle 

haitallisin”  eli politiikkatoimena ei-toivottava. Työn verotuksen kiristämisen esitetään 

johtavan siihen, että ”palkansaajat pyrkivät kompensoimaan nettotulojensa supistumista 

vaatimalla korkeampaa palkkaa. Palkkojen vähitellen kohotessa työn kysyntä vähenee ja 

työttömyys  kasvaa.  […]  Palkkojen  nousu  nostaa  myös  kotimaista  hintatasoa,  joten 

nettovienti supistuu ja investoinnit vähenevät, kun niiden reaalinen tuotto alenee.” (mt., 

17-18)

Hallinnan analyysin kannalta on olennaista pitää mielessä, että talous ei tule mallien 

kautta  koskaan  esitetyksi  'sellaisena  kuin  se  on',  vaan  kysymys  on  väistämättä  sitä 

koskevien  tietynlaisten  käsite-  ja  suhdejoukkojen  kokonaisuuden  luomisesta,  jonka 

kautta  talous  muodostuu  hahmotettavissa  olevana  todellisuuden  alueena  ja  voi  tulla 

erilaisten teknologisten käytäntöjen avulla hallittavaksi (Braun 2014, 49-50; Miller & 

Rose  2010,  58).  Kooma-mallissa  talous  kuvataan  tietyllä  tavalla,  joka  puolestaan 

kytkeytyy  sille  ominaisiin  tiedonmuodostamisen  ja  asioiden  näyttämisen  tapoihin  – 

näitä tapoja ja niiden taustaoletuksia ei kuitenkaan kriittisesti reflektoida Kooma-mallin 

avulla laadittujen laskelmien ohessa. Seuraavassa alaluvussa käsitelläänkin tarkemmin 

nimenomaan  Kooma-mallin  teoreettisia  taustaoletuksia  sekä  niissä  vallitsevia 

epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia.
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Kooma-mallin teknisestä esitystavasta ja sen teoreettisista 
taustaoletuksista

Tässä  alaluvussa  analysoidaan  Kooma-mallin  teknistä  esittämistapaa  sekä  sen 

sisältämien tietomuotojen teoreettisia taustaoletuksia. Aineistona tarkastelussa käytetään 

kevään  2014  Taloudellisessa  katsauksessa  esitettyjä  Kooma-mallin  avulla  laadittuja 

finanssipolitiikan  vaikutusarviointeja  (VM  2014),  Kuismanen  ym.  (2014)  laatiman 

Laskelmia julkisen talouden sopeuttamisesta ja tuottavuuden heikentymisestä -asiakirjan 

sisältämiä teoreettisen rakenteen kuvauksia sekä valtiovarainministeriön verkkosivuilta 

saatavilla  olevaa  Kooma-mallin  mallitiedostoa  (VM  2013).  Vaikka  DSGE-mallien 

yleisiä teoreettisia taustaoletuksia ja niiden syntyhistoriaa on käsitelty pintapuolisesti jo 

aiemmassa makrotalousmallien syntyhistoriaa ja polveutumista käsittelevässä luvussa, 

muodostaa  Kooma-mallin  tarkastelu  nimenomaan  nykyisessä  suomalaisessa 

kontekstissa  aiempaa  konkreettisemman  kohteen  erilaisten  tietomuotojen  ja  niihin 

kytkeytyvien  talouspoliittisten  vaikutusarviointien  olemassaolon  ehtojen  kriittiselle 

tarkastelulle. 

Fiskaaliset kertoimet eli kerroinvaikutukset

Tähänastisessa  Kooma-mallin  avulla  laadittujen  vaikutusarvioiden  sisällöllisessä 

tarkastelussa ja referoinnissa on sivuutettu täysin niiden tekninen muoto, jonka kautta 

erilaisten  finanssipoliittisten  toimenpiteiden  vaikutuksia  esitetään  ja  vertaillaan 

valtiovarainministeriön aineistossa. Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, ilmaistaan 

erilaisten  finanssipoliittisten  keinojen  vaikutukset  makrotaloudellisiin  suureisiin 

fiskaalisten  kertoimien  eli  kerroinvaikutuksen  avulla.  Seuraavaksi  tarkastellaan 

lähemmin fiskaalisten kertoimien konseptuaalista  syntyhistoriaa ja  niiden  teoreettista 

luonnetta sekä niihin liittyviä epävarmuuksia. Lyhyesti sanottuna fiskaalisia kertoimia 

käytetään makrotaloustieteessä, kun halutaan kuvata miten politiikkatoimet vaikuttavat 

erilaisten  makrotaloudellisten  suureiden  muutokseen  (Chinn  2013,  1).  Marglin  & 

Spiegler  (2013,  819)  kuvaavat  sitä  tavanomaisena  oikoreittinä  (standard  shorthand) 

erilaisten taloudellisten shokkien makrotaloudellisten vaikutuksien tarkastelemiseen ja 

puntaroimiseen  –  sillä  voidaan  kuvata  esimerkiksi  suhdetta,  jolla  bruttokansantuote 
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kasvaa tai laskee verotuksen muuttuessa.

Taulukko 2. Kooma-mallin avulla laadittujen erilaisten finanssipoliittisten keinojen 

vaikutuksia makrotaloudellisiin suureisiin fiskaalisilla kertoimilla ilmaistuna (VM 

2014, 18)

Fiskaalisen kertoimen käsitteellinen syntyhistoria kytkeytyy vuoteen 1929 ja Keynesin 

oppilaan,  Richard  Kahnin,  tehtävään  kehittää  kvantitatiivinen  malli,  jolla  olisi 

mahdollista kuvata julkisen kulutuksen taloudellisia heijastusvaikutuksia. Alkuperäisenä 

perusperiaatteena  oli  tarkastella  kuinka  paljon  yhden  punnan  lisäys  julkisessa 

kulutuksessa suorina ostoina lisää sen vastaanottavien tuottajien tuloja sekä vastaavasti 

kulusta,  joka puolestaan heijastuu jälleen eteenpäin jonkun toisen tulona muodostaen 

näin  loputtoman  ketjun.  Tässä  tarkastelussa  osa  lisäyksestä  kuitenkin  'vuotaa' 

säästämiseen,  tuontiin  ja  verojen  maksuun,  joten  heijastusvaikutus  pienenee 

kierroksittain  ajan  myötä.  Nykyään  fiskaalisten  kertoimien  kaavoissa  odotetaan 

täydellistä vastaavuutta kulutuksen ja sen synnyttämien tuotteiden ja palveluiden välillä 

– toisaalta malleissa saattaa esiintyä syrjäyttämisvaikutusta (crowding out), joka estää 

kulutuksen vaikutusten siirtymisen tuotoksiksi. Esimerkiksi uuskeynesiläisissä malleissa 
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julkisen kulutuksen esitetään nostavan korkotasoa, joka puolestaan syrjäyttää yksityistä 

luotonantoa. Osittain syrjäyttämisvaikutuksesta johtuen fiskaalisen kertoimen arvo voi 

olla  pienempi  kuin  1,  kuten  esimerkiksi  Kooma-mallin  avulla  laadituissa 

vaikutusarvioinneissa  esiintyvistä  kerroinvaikutuksista  käy  ilmi.  Julkinen  kulutus 

saattaa myös olla verohelpotuksia tai suoria yritystukia, jotka eivät suoraan sellaisenaan 

siirry kulutukseen, jolloin kerroin on myös pienempi kuin 1. Kuten esimerkiksi Tervala 

(2009, 5) tuo esille, voi fiskaalinen kerroin olla myös negatiivinen, jos julkinen kulutus 

korvaa  yksityistä  kulutusta  –  näin  esitetäänkin  Kooma-mallin  avulla  laadituissa 

tarkasteluissa (VM 2014, 17). (Marglin & Spiegler 2013, 821-823)

Marglinin  &  Spieglerin  mukaan  fiskaalisiin  kertoimiin  sisältyy  paljon  muuttuvia 

tekijöitä,  joka  vaikuttaa  myös  niiden  käyttöön talouspolitiikan  erilaisten  vaikutusten 

arvioinnissa. Heidän mukaansa yhden tarkan fiskaalisen kertoimen arvon esittäminen ei 

ole politiikkatoimien arvioimisen kannalta mielekästä, sillä talouspolitiikan vaikutukset 

ovat  erilaisia  erilaisissa  kohteissa  ja  tilanteissa.  Tästä  johtuen  olisi  sen  sijaan 

mielekkäämpää  esittää  politiikkatoimien  vaikutukset  vaihteluvälien  avulla,  jolloin 

esimerkiksi  keskituloisille  kohdennettujen  veroleikkausten  vaikutukset  voitaisiin 

ilmaista käyttämällä fiskaaliselle kertoimelle vaihteluväliä 0.3–1.5, kuten Yhdysvaltojen 

kongressin budjettitoimiston (CBO) laatimissa tarkasteluissa on tehty.  (mt.,  824-825, 

829)

Kuten  Kooma-mallin  avulla  laadittujen  erilaisten  finanssipoliittisten  toimenpiteiden 

kerroinvaikutuksia  esittävästä  taulukosta  (Taulukko  2.)  on  nähtävissä,  esitetään 

politiikkatoimien  vaikutukset  siinä  yksittäisinä  lukuina  vaihteluvälien  ilmoittamisen 

asemesta.  Voidaan  ajatella,  että  tällä  on  seurauksia  vaikutusarvioissa  implikoitujen 

politiikkasuositusten varmuusasteen kannalta. Toimeenpiteen vaikutuksen ilmaiseminen 

yhtenä  selkeänä  lukuna  tekee  toimenpiteiden  keskinäisestä  vertailusta  luonnollisesti 

selkeämpää.  Kun  ajatellaan  valtionvarainministeriön  roolia  valtioneuvoston 

talouspoliittista päätöksentekoa tukevan tiedon tuottajana, on yksinkertaisempaa tehdä 

poliittisia  johtopäätöksiä  sellaisen  tarkalta  vaikuttavan  tiedon  pohjalta,  joka  sanoo 

”mallin  perusteella  asian  x  vaikutus  tekijään  y  on  z”,  kuin  joka  sanoo  ”mallin  

perusteella asian x vaikutus tekijään y on vaihteluvälillä z–g, eli toimenpiteen vaikutus  

voi  olla  vähäinen  tai  huomattava”.  On  tietenkin  todennäköistä,  että 

55



valtiovarainministeriössä Kooma-mallia käyttävät viranhaltijat ovat tietoisia laatimiensa 

laskelmien  vaihteluväleistä,  mutta  niitä  ei  tuoda  julki  saatika  reflektoida  julkisissa 

asiakirjoissa.

Finanssipolitiikan vaikutusarviointiin  kerroinvaikutusten kautta  liittyy myös muitakin 

epävarmuuksia, jotka tekevät talouspolitiikan empiirisen arvioinnin niiden avulla hyvin 

vaikeaksi.  Kerroinvaikutuksiin  kytkeytyy  merkittävä  identifikaatio-ongelma:  kuinka 

pystyä  erottamaan  julkisen  kulutuksen  vaikutus  kaikista  muista  lukuisista  talouteen 

vaikuttavista  tekijöistä  sellaisella  tavalla,  että  sen  vaikutuksista  voidaan  saada 

hyödynnettävissä  olevaa  tietoa.  Ylipäänsä  on  hyvä  pitää  mielessä,  että 

kerroinvaikutusten  avulla  ilmaistut  vaikutusarviot  pitävät  paikkaansa  vain sellaisessa 

kehyksessä,  jossa  mallien  taustaoletukset  taloudellisesta  käyttäytymisestä  ja 

dynamiikasta oletetaan pitävän paikkaansa. (Marglin & Spiegler 2013, 844-845)

Kerroinvaikutusten  käyttämistä  politiikkatoimien  vaikutusten  ilmaisemisessa  voidaan 

tarkastella hallinnan näkökulmasta tarkastelemalla yleisemminkin numeroita hallinnan 

teknologiana. Rosen mukaan asioiden representoiminen numeroiden avulla esimerkiksi 

taulukoissa ja kaavioissa tekee tietynlaisesta politiikasta tai hallinnasta arvosteltavissa ja 

vertailtavissa olevaa – hän käyttää numeroiden hallinnallisesta ulottuvuudesta käsitettä 

'tarkkuuden  politiikka'  (politics  of  accuracy).  Numeroihin  perustuvat  teknologiat 

tuottavat  tietoa  yhteiskunnasta  tavalla,  joka  konstituoi  niiden  kohteena  olevat  asiat 

laskettavissa  olevina  ja  deliberaatiolle  soveltuvina.  Toisaalta  numerot  myös  rajaavat 

politiikan aluetta siinä mielessä, että niiden avulla tuotetaan objektiiviselta vaikuttavaa 

tietoa  asioista  –  niiden  kautta  voidaan  tehdä  poliittisista  kysymyksistä  teknisiä 

kysymyksiä, joihin on mahdollista antaa puolueettomia vastauksia. (mt., 1999, 197-199)

Fiskaalisten kertoimien käyttö politiikkatoimien vaikutusten esittämisessä ja vertailussa 

voidaan  siis  kytkeä  laajempaan  numeroiden  kautta  harjoitettavan  teknologisen 

poliittisen hallinnan kehykseen, jonka avulla erilaisista asioista tehdään hahmotettavissa 

ja  hallittavissa  olevia  sekä  toisaalta  tehdään  'puolueettomien'  politiikkasuositusten 

esittäminen  mahdolliseksi.  Fiskaalisiin  kertoimiin  ja  niiden  empiiriseen  tulkintaan 

politiikka-analyysissa  liittyy  esimerkiksi  vaihteluväleistä  ja  julkisen  kulutuksen 
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vaikutuksien eristämisestä johtuvia epävarmuuksia, joita Kooma-mallin tapauksessa ei 

olla  tuotu  laisinkaan  julkisesti  esille.  Kun  talouspoliittisten  toimien  vaikutuksia 

analysoidaan kvantitatiivisilla fiskaalisilla kertoimilla, tukeudutaan niissä 'pinnan alla' 

erilaisiin  konseptuaalisiin  taustaoletuksiin,  joiden  varassa  taloudellisten  toimijoiden 

käytös teoreettisessa mielessä lepää (Marglin & Spiegler 2013, 820-821). Seuraavassa 

alaluvussa tarkastellaan, miten erilaiset teoreettiset taustaoletukset kytkeytyvät Kooma-

mallin  tiedolliseen  rakenteeseen  ja  sitä  kautta  vaikuttavat  tapaan,  jolla  taloudellisia 

suhteita  ja  prosesseja  sekä  toimijuuksia  kuvataan  Kooma-mallin  avulla  laadituissa 

vaikutusarvioinneissa.

Esimerkkejä Kooma-mallin teoreettisista taustaoletuksista: 
rationaaliset odotukset ja ricardolainen ekvivalenssi

Tässä alaluvussa tarkastellaan miten taloudellisten toimijoiden käyttäytymisen logiikkaa 

mallinnetaan  Kooma-mallin  tiedollisissa  taustaoletuksissa,  ja  millaisia  mahdollisia 

implikaatioita  sillä  on  malleissa  esiintyvien  finanssipolitiikan  erilaisten  vaikutusten 

kannalta. Tarkastelun tavoitteena on tuoda esille, että Kooma-mallissa esiintyvät tavat 

hahmottaa taloudessa vallitsevia suhteita ja taloudellisia toimijuuksia ovat riippuvaisia 

mallin  taustalla  olevista  tiedollisista  taustaoletuksista.  Näillä  tiedollisilla 

taustaoletuksilla  ensinnäkin  jonkinlainen  syntyhistoria  ja  toisekseen  sisältyy  erilaisia 

epävarmuuksia tai jopa ristiriitaisuuksia, joita ei eksplisiittisesti tuoda esille esimerkiksi 

valtiovarainministeriön  laatimissa  Kooma-mallin  teoreettisia  taustaoletuksia 

käsittelevissä  asiakirjoissa.  Kun  tarkastellaan  Kooma-mallin  kaltaisia  tietynlaiseen 

rationaalisuuden  muotoon  perustuvia  hallintateknologioita,  on  olennaista  suunnata 

huomio  juurikin  niissä  vallitseviin  tietämisen  mahdollisuuksia  konstituoiviin 

teoreettisiin  taustaoletuksiin,  joiden  varaan  rakentuu  myös  niiden  teknologinen 

ulottuvuus politiikka-analyysin työkaluina – genealogisen analyysin tarkoituksena  on 

horjuttaa niiden pintatason yhtenäisyyttä.

Kuten  aiemmin  makrotalousmallien  syntyhistorian  ja  polveutumisen  tarkastelussa 

tuotiin  esille  uuden  klassisen  makrotalousteorian  ja  Robert  Lucasin  yhteydessä,  oli 

vaatimus makrotalousmallien  mikroperustaisuudesta  yksi  käänteentekevä  teoreettinen 
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muutos makrotalousteorian historiassa (esim. Braun 2014, 62). Makrotalousmallien tuli 

siis  perustua  yksilöiden  (jollaisina  kotitaloudet  ja  yritykset  ymmärretään) 

käyttäytymisen  tarkastelemiseen,  ja  näiden  yhteenlaskettu  kokonaisuus  muodostaa 

puolestaan taloudellisten kokonaisuuksien tason (Sergi 2017, 15). Tästä näkökulmasta 

katsottuna on siis perusteltua tarkastella, minkälaisten taustaoletusten varassa yksilöiden 

taloudellista toimintaa mallinnetaan Kooma-mallin teoreettisessa rakenteessa,  sillä se 

vaikuttaa  myös mallissa konstruoituviin kokonaistaloudellisiin  ilmiöihin ja  suureiden 

välisiin suhteisiin sekä niitä koskeviin tietämisen mahdollisuuksiin.

Valtiovarainministeriön  kansantalousosaston  suhdanneyksikössä  Kooma-mallia 

rakentamassa  olleet  Kuismanen  ym.  (2014)  laativat  valtioneuvoston  kanslian 

julkaisemaan  ”Finanssipolitiikan  valinnat  keväällä  2014” -asiakirjaan  liiteaineiston, 

jossa käytetään samoja  Kooma-mallin  avulla  laadittuja  laskelmia,  kuin  kevään 2014 

Taloudellisessa katsauksessa. Liiteaineistossa kuvataan kuitenkin hieman katsauksessa 

olevaa  tietolaatikkoa  laajemmin  Kooma-mallin  teoreettisia  ominaisuuksia.  Mallissa 

todetaan  olevan  kahdenlaisia  kuluttajia,  joista  suurin  osa  on  eteenpäinkatsovia  ja 

kykeneviä  sopeuttamaan  kulutusta  yli  ajan  –  toiset  kuluttajat  ovat  taas 

likviditeettirajoitteisia, eli he joutuvat kuluttamaan kaikki tulonsa samalla aikajaksolla 

(Kuismanen ym. 2014, 1). 

Kulutuksen sopeuttamisella viitataan Milton Friedmanin ja Franco Modiglianin 1950-

luvulla  esittämiin  talousteoreettisiin  näkemyksiin  pohjautuvaan  teoreettiseen 

muotoiluun,  jonka  mukaisesti  rationaalinen  toimija  pystyy  eristämään  kulutuksensa 

tulojensa  heilahtelulta  –  ylijäämän  aikana  hän  voi  säästää,  investoida  tai  lainata 

varallisuuttaan,  kun  taas  alijäämän  aikoina  hänellä  on  pääsy  luottomarkkinoille. 

Vastaavasti likviditeettirajoitteisilla kuluttajilla viitataan sellaisiin kuluttajiin, joilla on 

joko vähän tai ei laisinkaan säästöjä tai pääsyä luottomarkkinoille (Marglin & Spiegler 

2013, 827, 829). 

Mallin  kuvauksessa  kuluttajien  kerrotaan  olevan  eteenpäinkatsovia,  jonka  alkuperä 

voidaan  kytkeä  tutkielmassa  aiemmin  käsiteltyyn  Lucasin  kritiikkiin,  joka  vaikutti 

keskeisesti  DSGE-mallien  teoreettisen  rakenteen  muodostumiseen  niin  sanotun 
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'rationaalisten  odotusten  vallankumouksen'  kautta,  kuten  Mankiw (2006,  6)  Lucasin 

talousteoreettista merkitystä kuvaa. Lucas-kritiikin mukaisesti taloudellisten toimijoiden 

käyttäytymistä tulee mallintaa menneisyyden käyttäytymisen pohjalta muodostettavien 

oletusten  sijaan  mikroperustaisesti,  eli  luomalla  mallille  mikrotalousteoreettinen 

perusta,  jonka  mukaisesti  toimijoiden  käyttäytyminen  kuvataan  teoreettisesti 

johdonmukaisella tavalla (Korinek 2017, 5-6). Mikrotalousteoreettista lähestymistapaa 

voidaan  luonnehtia  Quigginin  (2014,  130)  mukaan  kuvaamalla  mikroperustaisuutta 

syvärakenteena, jossa ”[…] taloudelliset tulemat johtuvat omia päämääriään ajavien (eli 

hyötyään maksimoivien) rationaalisten yksilöiden yhteenlasketuista päätöksistä.”.

Mikroperustaisuudella  viitataankin  talousteoriassa  yleensä  taloudellisten  toimijoiden 

mallintamiseen  käyttäytymistään  optimoivina  (eli  sopeuttavina)  sekä  eteenpäin 

katsovina  kuluttajina  (Sergi  2018,  2)13.  Tarkemmin  ottaen  mikroperustaiset  toimijat 

optimoivat  toimintaansa  yli  ajan  ja  niillä  on  tulevaisuutta  koskevia  (rationaalisia) 

odotuksia,  joiden  mukaan  toimintaa  niin  ikään  sopeutetaan  (mt.,  7).  Rationaalisilla 

odotuksilla  viitataan  hypoteesissa  tilanteeseen,  joilla  malleissa  olevilla  edustavilla 

toimijoilla  on hallussaan kaikki  relevantti  tieto,  jonka pohjalta  he  voivat  muodostaa 

oikeita  tulevaisuutta  koskevia  odotuksia  ja  esimerkiksi  päättää  kuinka  paljon 

työskennellä  (Marchionatti  &  Sella  2017,  7-8).  Slanicay  ym.  (2016,  86,  93)  kuvaa 

rationaalisten  odotusten  hypoteesia  mallissa  käytettävänä  epärealistisena  'eleganttina 

likiarvona', jonka mukaisesti taloudellisilla toimijoilla on supervoimia, joiden avulla ne 

voivat kerätä täydellistä tietoa ja muodostaa tarkkoja odotuksia. 

Yliajallisuudella  viitataan  teoreettiseen  oletukseen,  jonka  mukaisesti  esimerkiksi 

kasvavasta  julkisesta  kulutuksesta  seuraavat  veronkorotukset  otetaan  huomioon 

toiminnassa  ikuisuuteen  suhteutettuna.  Tällöin niiden tiedetään  väistämättä  koittavan 

jossain  vaiheessa,  vaikka  taloudellinen  toimija  kuolisi  ennen  kyseistä  hetkeä  (Abel 

2008, 4). Barron (1974, 1116) mukaan kotitaloudet toimivat kuin ne eläisivät ikuisesti 

ylisukupolvisten  siirtymien  vuoksi,  joka  kytkee  niiden  nykyhetkessä  tapahtuvan 

toiminnan  tulevaisuuteen.  Abel  (2008,  4-5,  8)  kutsuu  tällaisia  (tulevien)  lastensakin 

13 Sivuhuomiona  voidaan  todeta,  että  erilaisten  DSGE-mallien  taustaominaisuuksia  kuvaavissa 
asiakirjoissa  on  tyypillistä,  että  mallien  ilmoitetaan  selviävän  Lucas-kritiikistä  juuri  niiden 
mikroperustaisuuden vuoksi (Sergi 2018, 3). Myös Kuismanen viittaa Kooman kohdalla Lucas-kritiikkiin 
ja mallin kestävyyteen sen suhteen (Kuismanen 2016, 5). 
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hyötyä  ajattelevia  toimijoita  altruistisiksi  kuluttajiksi  ja  toisaalta  huomauttaa,  että 

tällaiselle  altruismin  motiiveille  ei  ole  tosimaailmassa  takeita,  sillä  kuluttajat  eivät 

välttämättä esimerkiksi halua jättää perintöä.

Kevään 2014 Taloudellisessa  katsauksessa  todetaan  Kooma-mallin  avulla  laadittujen 

laskelmien  pohjalta,  että  ”yli  ajan  optimoivat  kuluttajat  näkevät  menoleikkaukset 

tulevina  verohelpotuksina,  joten  ne  lisäävät  kulutustaan.  Kulutus  näyttäytyy  nyt 

houkuttelevampana kuin työnteko, joten työtunnit per nuppi alenevat.” (VM 2014, 17). 

Mallissa  oletetaan,  että  kuluttajat  pystyvät  kyseisessä  hetkessä  heillä  olevan  tiedon 

pohjalta  muodostamaan  oikeita  odotuksia  tulevaisuudessa  väistämättä  koittavista 

veronkorotuksista,  ja  näiden  odotusten  perusteella  he  kykenevät  rationaalisesti 

sopeuttamaan toimintaansa lisäämällä kulutustaan työnteon kustannuksella.

Taloudellisten  toimijoiden eteenpäin  katsova  asenne ja  toiminnan sopeuttaminen (eli 

rationaaliset odotukset) kytkeytyvät ricardolaisen ekvivalenssin teoreeman kautta myös 

mallissa  esitettäviin  politiikkavaikutuksiin.  Vaikka  todellisuudessa  on  lukemattomia 

taloudellisia  toimijoita,  käytetään  mallintamisessa  usein  edustavaa  toimijaa 

(representative agent) (Stiglitz 2018, 74). Kooma-mallin mallitiedostossa (VM 2013, 1) 

tuodaankin esille  taloudellisten toimijoiden luokkana ”Ricardian Households”,  jonka 

alla  viitataan  kotitalouksien  eteenpäin  katsovaan  asenteeseen.  Ricardolainen 

ekvivalenssi  on  Robert  Barron  vuonna  1974  julkaistussa  klassisessa  artikkelissa 

tunnetuksi  tekemä  talousteoreettinen  käsitys,  jonka  mukaisesti  julkisten  menojen 

rahoittaminen  joukkovelkakirjojen  kautta  tehtävällä  velanotolla  tai  veronkorotuksilla 

eivät eroa keskenään vaikutuksiltaan. Nimensä mukaisesti teoreema pohjautuu David 

Ricardon vuonna 1821 esittämään peruslogiikkaan, jonka mukaisesti julkinen velanotto 

ja  verotus  saattavat  olla  yhtä  suuria.  Tämä  johtuu  siitä,  että  kuluttajat  havaitsevat 

velanoton johtavan tulevaisuudessa veronkorotuksiin ja sopeuttavat siten toimintaansa 

veronkorotusten  kattamiseksi  (Abel  2008,  1-2).  Ricardolainen  ekvivalenssi  on 

muodostunut makrotalousteoriassa keskeiseksi teoreemaksi talouspolitiikan vaikutusten 

arvioinnissa (Herranen 2017, 152).

Yliajallisesta  optimoinnista  seuraa  ricardolaisen  ekvivalenssin  mukainen  teoreettinen 
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tilanne,  jossa  julkisella  kulutuksella  (esimerkiksi  suorilla  tulonsiirroilla  tai 

verohelpotuksilla)  ei  ole  kokonaistaloudellista  vaikutusta,  sillä  siitä  saatu  lisäys 

varallisuudessa kumoutuu, kun se käytetään yksityisen kulutuksen sijaan myöhemmin 

tulevaisuudessa  koittavien  korkeampien  verojen  maksamiseen.  Rationaaliset  toimijat 

siis sopeuttavat kulutustaan ja säästävät rahojaan korkeamman verotuksen kattamiseksi, 

jolloin ricardolaisen ekvivalenssin mukaan julkisia menoja lisäävällä finanssipolitiikalla 

ei voida lisätä kokonaiskysyntää (Marglin & Spiegler 2013, 826; Quiggin 2014, 126). 

Slanicay  ym.  (2016,  81)  tuovat  myös  esille,  että  ricardolaisen  ekvivalenssin  yhtenä 

seurauksena  on  näkemys,  jonka  mukaisesti  julkinen  kulutus  vastoin  empiiristä 

evidenssiä  väistämättä  syrjäyttää  (crowds  out)  yksityistä  kulutusta  DSGE-mallien 

muodostamassa tiedollisessa kehyksessä – tällä on luonnollisesti  vaikutuksensa myös 

malleissa  esiintyviin  finanssipolitiikan  vaikutuksiin.  Kooma-mallin  avulla  laadituissa 

tarkasteluissa todetaankin,  että ”[j]ulkinen kulutus syrjäyttää jonkin verran yksityistä 

kulutusta, joten julkisten menojen pienentyessä yksityinen kulutus hieman kasvaa […]” 

(VM 2014, 17).

On kuitenkin tärkeää huomata, että ricardolaisen ekvivalenssin teoreeman tietynlaista 

epärealistisuutta  taloudellisen  toiminnan  kuvaamisessa  on  pyritty  kompensoimaan 

makrotalousmalleissa sisällyttämällä niihin myös sellaisia kuluttajia, jotka eivät pysty 

sopeuttamaan  toimintaansa  pitkällä  aikavälillä.  Stiglitz  (2018,  76)  kuvaa 

likviditeettirajoitteisten kuluttajien sisällyttämistä malliin yksinkertaisena laajennuksena 

edustaville toimijoille, jotka ovat yhä mallin rakenteen ytimessä. Kuten aiemmin tuotiin 

esille,  on myös Kooma-malliin  sisällytetty  tällaisia  kädestä  suuhun eläviä  kuluttajia, 

jotka  kuluttavat  kaikki  tulonsa  samalla  periodilla.  Tällaisista  kuluttajista  käytetään 

kirjallisuudessa  useita  erilaisia  nimityksiä:  Kooma-mallin  teoreettisessa  kuvauksessa 

tällaisia kuluttajia kutsutaan likviditeettirajoitteisiksi (Kuismanen ym. 2014, 1), Kooma-

mallin mallitiedostossa heitä kuvataan puolestaan  rule of thumb  -kotitalouksina (VM 

2013,  1)  ja  joissain  yhteyksissä  (esim.  Slanicay  ym.  2016,  82)  heitä  kuvataan  ei-

ricardolaisina  kotitalouksina  (non-Ricardian  households).  Näkemyksen 

likviditeettirajoitteisen  kuluttajien  tarpeesta  makrotaloudellisessa  analyysissa  toi 

ensimmäisenä esille Gregory Mankiw, jonka mukaan Barron lanseeraama ricardolaisen 

ekvivalenssin malli ei ole riittävä finanssipolitiikan vaikutusten analysoinnissa juurikin 

sen  yliajallista  sopeuttamista  koskevien  epärealististen  oletusten  vuoksi  –  säästäjien 
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lisäksi malleihin tulee sisällyttää rahansa kuluttavia toimijoita (Mankiw 2000, 1-2, 5). 

Ricardolaisen  ekvivalenssin  mukaisen  toimintaansa  sopeuttavien  kotitalouksien 

teoreettisen  kehyksen  osittainen  hylkääminen  sisällyttämällä  mallin  kehykseen  ei-

ricardolaisia  kotitalouksia  on  tavanomainen ja  teoreettisessa  mielessä  yksinkertainen 

ratkaisu,  jolla  tavoitellaan  DSGE-mallien  kehyksessä  tarkempaa  finanssipolitiikan 

vaikutusten  arviointia  (Slanicay  ym.  2016,  81).  Ei-ricardolaisten  kotitalouksien 

sisällyttäminen  malliin  kytkeytyy  erityisesti  julkisen  kulutuksen  vaikutuksiin,  sillä 

niiden kautta konstruoituu teoreettinen mahdollisuus, jossa julkisella kulutuksella voisi 

olla  olla  yksityistä  kulutusta  lisääviä  (crowding  in)  vaikutuksia  (mt.,  82).  Kuten 

todettua,  vaikuttaa taloudellisten toimijoiden mallintamisen tapa mikroperustaisuuden 

vuoksi  myös  mallin  avulla  esitettäviin  makrotason  politiikkaimplikaatioihin. 

Perusmekanismina julkisen kulutuksen lisääminen johtaa ricardolaisten kotitalouksien 

kulutuksen vähenemiseen, sillä ne sopeuttavat toimintaansa tuleviin veronkorotuksiin 

nähden,  kun  taas  ei-ricardolaiset  kotitaloudet  lisäävät  kuluttamistaan,  sillä  niiden 

kyseisellä hetkellä käytössä oleva varallisuus kasvaa. (McManus 2013, 17). 

Yksi  ongelmakohta  onkin  ricardolaisten  ja  ei-ricardolaisten  välinen  suhde  mallin 

rakenteessa,  sillä  siitä  riippuu  keskeisesti  myös  mallin  avulla  havaittavat 

finanssipolitiikan vaikutukset (Slanicay ym. 2016, 82). Kuten Kuismanen & Spolander 

(2012,  73)  huomauttaa,  vaihtelee  ei-ricardolaisten  kuluttajien  määrä  paitsi  maiden 

välillä  niin myös suhdanteiden mukaan.  Esimerkiksi Muscatelli  & Tirelli  (2005, 12) 

arvioi ennen finanssikriisiä laaditun Yhdysvaltoja koskevan aineiston pohjalta, että koko 

väestön tasolla ei-ricardolaisia kuluttajia olisi noin 37%, kun taas euroalueella heitä olisi 

noin  50% väestöstä.  Adam  & Baxan  (2012,  8)  mukaan  Tšekin  tasavallassa näiden 

kuluttajien  osuus  on  yli  40%.  Ei-ricardolaisten  kuluttajien  osuutta  Suomen 

kansantaloudessa ei  nähdäkseni olla käsitelty tutkimuskirjallisuudessa,  mutta Kooma-

mallissa (VM 2013, 17) niiden osuudeksi on määritelty 20%, joka on jonkin verran 

vähemmän kuin esimerkiksi edellä mainitussa tutkimuskirjallisuudessa on eri maiden 

kohdalla  esitetty.  Esimerkiksi  Marto  (2014,  384)  viittaa  tutkimuksessaan  ei-

ricardolaisten kuluttajien 25% osuuteen matalana, ja pitää sellaisella osuudella laadittuja 

finanssipolitiikan  vaikutuslaskelmien  tuloksia  samansuuntaisina  kuin  jos  mallissa  ei 

olisi  lainkaan ei-ricardolaisia  kuluttajia.  On kuitenkin vaikeaa ottaa  tässä yhteydessä 
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kantaa,  että  onko  Kooma-mallissa  ei-ricardolaisten  kuluttajien  osuus  määritelty 

epärealistisen  matalaksi  –  muiden  maiden vastaaviin  lukuihin  verrattuna  se  voi  olla 

mahdollista,  josta  seuraa  tietynlaista  epävarmuutta  Kooma-mallilla  laadittuja 

vaikutusarviointeja kohtaan. 

Ricardolaisten  ja  ei-ricardolaisten  välinen  suhde  voidaan  kytkeä  myös  fiskaalisen 

kertoimen  kautta  tehtävään  finanssipolitiikan  vaikutusten  arviointiin.  DSGE-mallin 

pohjalta  laatimassaan  tarkastelussa  McManus  (2013,  1-4)  esittää,  että  erilaiset 

finanssipoliittiset  toimenpiteet  (verohuojennukset  ja  julkisen  kulutuksen  lisääminen) 

vaikuttavat  erottavasti  ricardolaisiin ja  ei-ricardolaisiin  kuluttajiin  ja  tämä näkökohta 

peittyy,  kun  finanssipolitiikan  vaikutuksia  tarkastellaan  ainoastaan  makrotason 

vaikutuksia  kuvaavan  yhden  fiskaalisen  kertoimen  kautta.  McManuksen  mukaan 

mallissa  ei-ricardolaiset  kuluttajat  hyötyvät  vastasyklisestä,  eli  talouden 

suhdannevaihteluita  erityisesti  julkisen  kulutuksen  lisäämisen  kautta  tasaamaan 

pyrkivästä  talouspolitiikasta,  joka  vastaavasti  syrjäyttää  ricardolaisten  kotitalouksien 

kulutusta – ryhmillä on siis erilaiset talouspoliittiset preferenssit. Kokonaisuuden tasolla 

tarkasteluna erot näiden kahden kuluttajat käyttäytymisessä kuitenkin pitkälti kumoavat 

toisensa,  eli  esimerkiksi  julkista  kulutusta  sisältävien  finanssipolitiikan  keinojen 

vaikutukset näyttäytyvät kokonaisuutena lähestulkoon nollasummapelinä.

Mikrotasolla  tarkasteluna  kuluttajien  välille  kuitenkin  muodostuu  eroja  eri 

finanssipolitiikan keinojen vaikutusten suhteen:  julkinen kulutus hyödyttää erityisesti 

ei-ricardolaisia  kuluttajia,  sillä  kokonaiskysynnän  kasvun  myötä  se  nostaa  työn 

kysyntää ja siten lisää heidän kulutustaan – julkinen kulutus tasataan myös pidemmällä 

ajanjaksolla.  Sen  sijaan  ricardolaisia  kuluttajia  hyödyttää  eniten  neutraali 

finanssipolitiikka,  sillä  he  pystyvät  sopeuttamaan  kuluttamistaan.  Mikäli 

finanssipolitiikan  on  kuitenkin  oltava  myötäsyklistä,  on  verohelpotuksin  tehtävä 

politiikka heille edullisempaa, sillä se maksetaan veronkorotuksilla nopeammin takaisin 

–  heidän  taipumuksenaan  on  velan  välttäminen,  joka  on  myös  lähtökohta  myös 

aineistona  käytettävässä  Kooma-mallin  avulla  laaditussa  julkisen  velan  tasoa 

koskevassa laskelmassa (VM 2014, 17). Veronkorotuksen tai julkisen kulutuksen laskun 

kaltainen talouteen kohdistuva negatiivinen shokki vaikuttaa enemmän ei-ricardolaisiin 

kuluttajiin, kun taas vastaavasti ricardolaiset kuluttajat pystyvät suojaamaan itseään sen 
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vaikutuksilta  sopeuttamalla  kulutustaan.  Fiskaalisen  kertoimen  kautta  tarkasteluna 

pieneltä  näyttävä taloudellinen vaikutus saattaa  peittää alleen suuren ei-ricardolaisiin 

kuluttajiin kohdistuvan heidän hyvinvointiaan alentavan vaikutuksen,  jolloin voidaan 

tarkastella,  että  minkälaisia  poliittisia  varallisuutta  uudelleenjakavia  seurauksia 

erilaisilla  finanssipoliittisilla  toimenpiteillä  on eri  kuluttajien kannalta,  vaikka niiden 

kokonaisvaikutus näyttäisikin pieneltä. (McManus 2013, 17-19, 25-27)

Ylläolevan  tarkastelun  tarkoituksena  on  luonnehtia,  kuinka  ylätasolla  tehtävä 

taloudellisten  vaikutusten  tarkastelu  voi  peittää  sen,  miten  erilaiset  politiikkatoimet 

vaikuttavat  eri  tavoin  erilaisiin  taloudellisiin  toimijoihin.  Tällöin  yhden  kannalta 

problemaattiseksi kehystetty finanssipolitiikka hyödyttää toista ryhmää ja päinvastoin, 

vaikka molemmissa tapauksissa makrotason vaikutukset olisivatkin suunnilleen samat – 

tässä  mielessä  makrotasolla  tarkasteluna  taloudellisesti  neutraali  finanssipolitiikka  ei 

välttämättä  ole  politiikkaimplikaatioiltaan  neutraalia  yksityisten  kuluttajien  tasolla. 

McManus  (mt.,  19)  tuo  esille,  että  julkisen  kulutuksen  merkittävin  normatiivinen 

oikeutus  on  sen  taloutta  vakauttava  uudelleenjakava  vaikutus,  joka  vähentää 

ricardolaisten  ja  ei-ricardolaisten  kuluttajien  välisiä  eroja  –  tämä  uudelleenjakava 

vaikutus ei tule esille katsomalla makrotason kerroinvaikutuksia. Myös Stiglitz (2018, 

89)  huomauttaa,  että  tulonjaolla  on  väliä  kokonaiskysynnän  kannalta 

makrotaloudellisessa  tarkastelussa,  sillä  todellisuudessa  väestön  varallisuudessa 

ylimmän  prosentin  ja  alimman  80%  rajakulutusalttiudessa  (marginal  propensity  to  

consume) on merkittäviä eroja – matalan varallisuusasteen kuluttajilla pienet lisäykset 

tuloissa vaikuttavat enemmän niiden taloudelliseen käytökseen kuin suurituloisilla.

Ylipäänsä  finanssipolitiikan  vaikutusten  tarkastelu  taloudellisten  toimijoiden 

käyttäytymistä  väistämättä  yksinkertaistavien  mallien  kautta  voidaan  tarkastella 

kriittisesti:  kuinka  hyödyllistä  on  käyttää  malliin  sopivana  'eleganttina  likiarvona' 

epärealistisena nähtyä taustaoletusta edustavista toimijoista, jonka mukaisesti kuluttajat 

ovat  rationaalisia  ja  kykeneviä  sopeuttamaan  toimintaansa  täydellisen  informaation 

perusteella. Tällainen a priori oletus taloudellisten toimijoiden käyttäytymisestä voidaan 

nähdä  problemaattisena,  sillä  todellisuudessa  ihmiset  usein  eivät  tiedä  tai  ymmärrä 

itsensä  kannalta  merkittäviä  asioita,  he  havainnoivat  väärin  ja  eivät  pitäydy 

suunnitelmissaan (Barr ym. 2009, 54-55). Marglin & Spiegler (2013, 826-827) pitävät 
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ricardolaista  ekvivalenssia  sekä  yksilön  että  väestön  tasolla  kyseenalaisena 

käyttäytymistä  kuvaavana oletuksena ja kysyvät,  että kuinka monet oikeasti  laskevat 

ricardolaisen ekvivalenssin teoreeman olettamat laskelmat. Myös Stanley (1998, 724) 

käsitteli  meta-analyysissaan  28  empiiristä  tutkimusta  ricardolaisen  ekvivalenssin 

empiirisestä validiteetista, ja totesi empiirisen tarkastelun olevan sitä vastaan. Ironista 

kyllä,  myös  Ricardo  itse  päätyi  elinaikaan  pitämään  ricardolaisen  ekvivalenssin 

empiiristä paikkaansapitävyyttä kyseenalaisena (Quiggin 2014, 125-126).

Politiikka-analyysin kannalta DSGE-malleissa korostuu niiden taipumus pitää julkisia 

investointeja  yksityisiä  investointeja  syrjäyttävänä,  sillä  ricardolaisen  ekvivalenssin 

mukaan julkisesta kuluttamisesta seuraava julkisen velan kasvu syrjäyttää taloudellista 

kasvua haittaavalla tavalla yksityistä varallisuuden kasautumista (Stiglitz 2018, 85). On 

kuitenkin  mahdollista  muodostaa  myös  toisenlaisia  odotuksia  finanssipolitiikan 

vaikutuksista: mikäli julkinen kulutus suunnataan julkisiin hyödykkeisiin, inhimillisen 

pääoman tukemiseen tai teknologiaan, voi se olla yksityistä pääomaa tukevaa – edelleen 

jos  kulutusta  suunnataan  tuottavuutta  parantaviin  julkisiin  investointeihin,  on 

rationaalisten odotustenkin mukaista odottaa julkisen kulutuksen tukevan taloudellista 

kasvua (mt., 85-86).

Kun makrotalousmalleissa hyödynnetään esimerkiksi rationaalisen odotusten hypoteesia 

ja  ricardolaista  ekvivalenssia  toimijoiden  taloudellisen  käytöksen  kuvaamisessa,  on 

syytä panna merkille, että tällöin makrotaloudellisia prosesseja ja erilaisten suureiden 

välisiä  suhteita  kuvataan  ikään  kuin  talous  todella  toimisi  näiden  yksinkertaistavien 

oletusten  mukaisilla  tavoilla  (mt.,  74).  Kun  taloudellista  toimintaa  kuvataan 

yksilötasolla  toteutuvana  rationaalisuutena,  jätetään  tällöin  huomioimatta 

yhteiskunnassa vallitsevat, esimerkiksi työmarkkinoiden toimintaa koskevat säännöt ja 

käytännöt  (Mayhew  2004,  49).  Esimerkiksi  kun  Kooma-mallin  avulla  laadituissa 

tarkasteluissa todetaan, että julkisten menojen leikkaamisen myötä ”[k]ulutus näyttäytyy  

houkuttelevampana kuin työnteko, jolloin työtunnit per nuppi alenevat” (VM 2014, 17), 

ei tällöin huomioida esimerkiksi työsopimuksissa työntekijöille määriteltyjä työaikoja. 

Kooma-mallin avulla laadituissa laskelmissa kulutusverojen vaikutuksista todetaan, että 

”veronkorotus alentaa työnteosta saatavaa ylijäämää alentaen näin työn tarjontaa” (mt., 

18). Tulkitsen väitteen siten, että mallin mukaisesti työstä saatavan tulon vähentyessä 
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työntekijä-kuluttajat alkavat suosimaan enemmän vapaa-aikaa. 

Syytä  onkin  panna merkille  miten  esimerkiksi  verotus  tulkitaan  tässä näkemyksessä 

yksilölle haitallisena ja hänelle koituvaa hyötyä heikentävänä asiana. Patomäen (2014, 

225)  mukaan  ”ihmisten  odotukset  ja  näkemykset  veroista  ja  omista  tuloistaan 

muodostuvat  sosiaalisissa  ja  eettis-poliittisissa  konteksteissa”.  Tästä  näkökulmasta 

tarkasteluna  voidaan  siis  sanoa,  että  näkökulmasta  ja  politiikkaan  kytkeytyvistä 

eettisistä  arvostelmista  riippuen  verotus  voidaan  tulkita  joko  yksilölle  koituvaa 

taloudellista  hyötyä  alentavana  seikkana  (kuten  Kooma-mallissa  implikoidaan)  tai 

päinvastoin  esimerkiksi  toivottavaksi  koettuna  ja  yhteiskunnallista  kokonaisetua 

edistävänä tulonsiirtona.

Tässä  analyysiluvussa  on  tarkasteltu  lukuisia  Kooma-malliin  (ja  DSGE-malleihin 

yleensä)  liittyviä  näkökulmia,  jotka  kytkeytyvät  niin  finanssipolitiikan  vaikutusten 

esittämisen  tekniseen  muotoon,  mallin  käyttökohteisiin  sekä  mallin  tiedolliseen 

rakenteeseen  ja  teoreettisiin  taustaoletuksiin,  joiden  kautta  konstituoituvat  niin 

makrotaloudellisten suureiden väliset suhteet ja prosessit kuin taloudellisten toimijoiden 

käyttäytymistä koskevat oletuksetkin. 
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5. Yhteenveto ja loppupäätökset

Tässä  tutkielmassa  on  sovellettu  genealogista  analyysia  foucaultlaisen 

hallintamentaliteetin näkökulmaan, joiden yhdessä muodostaman teoriapohjan kautta on 

tarkasteltu  miten  valtiovarainministeriön  Kooma-malli  voi  olla  mahdollinen  ja 

minkälaisia ristiriitoja tähän mahdollisuuteen liittyy.

Kysymyksiin on vastattu tarkastelemalla ensinnäkin makrotalousmallien syntyhistoriaa 

ja siinä erilaisten problematisointien vaikutuksesta tapahtuneita polveutumisia, joiden 

kautta  nykyisyys  on  muodostunut  tietynlaiseksi.  Makrotaloustiede  muodostui  1930-

luvun lopulla  John M. Keynesin myötä käytännölliseksi tietomuodoksi,  joka kehysti 

taloudelliset ilmiöt ja toimijuudet erilaisten analyysimenetelmien kautta laskettaviksi ja 

hienovaraisesti  hallittaviksi  kokonaisuuksiksi.  Keynesiläinen  makrotaloustiede 

näyttääkin  analyysin  perusteella  muodostavan  suorastaan  oppikirjaesimerkin 

hallintamentaliteetista,  joka  ymmärretään  tutkielmassa  foucaultlaisittain  ”erilaisten 

instituutioiden,  menettelytapojen  muodostamana  kokonaisuutena,  joka  mahdollistaa 

kansantaloustieteen tietomuotojen kautta ja turvallisuuden teknisten välineiden avulla 

väestöön kohdistuvan ja tietyllä tavalla kodifikoituneen monimutkaisen vallankäytön.” 

(Foucault  2010,  115).  Keynesiläisiä  talousteoreettisia  konsepteja  formalisoitiin 

matematiikan  kielelle,  joka  mahdollisti  niiden  operationalisoinnin  ekonometristen 

menetelmien  avulla  analysoitaviksi  –  näin  makrotaloustieteestä  muodostui 

nykyisenkaltainen kvantitatiivinen tieteenala.

Tutkielmassa  on  tuotu  esille  kuinka  makrotaloustieteen  historia  ei  ole  ollut  vain 

suoraviivaista  kehitystä.  Sen  syntyhistoriasta  voidaan  hahmottaa  erilaisten 

problematisoitumisen  ilmaantumisia,  joiden  myötävaikutuksesta  makrotaloustiede  on 

polveutunut  sekä  teoreettisessa  että  käytännöllisessä  mielessä.  Uuden  klassisen 

makrotaloustieteen  piiristä  kohdistettiin  1970-luvulla  voimakasta  arvostelua 

keynesiläiseen  talousteoriaan  perustuneita  makrotalousmalleja  kohtaan  ja  niiden 

käyttökelpoisuutta politiikka-analyysissa kyseenalaistettiin. Tämän ongelmallistumisen 

seurauksena  niin  sanottu  rationaalisten  odotusten  vallankumous  asetti 

makrotalousteorian  valtavirran  uuteen  uomaan,  johon  myös  nykyiset  DSGE-mallit 
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pohjautuvat..  Lucasin  kritiikin  myötä  makrotaloudellisen  analyysin  tuli  perustua 

hyötyään  maksimoivien  rationaalisten  toimijoiden  yhteenlaskettujen  päätösten 

muodostamaan  kokonaisuuteen.  Näin  syntyi  talousteoreettinen  konsensus,  jonka 

mukaan makrotalousmalleilla tuli olla yksilöiden taloudelliseen käytökseen pohjautuva 

mikrotalousteoreettinen  perusta.  Siinä  missä  RBC-mallien  tietomuodoissa 

kansantalouden  hallinta  politiikan  kautta  näyttäytyi  problemaattisena,  konstituoitui 

hallinnan mahdollisuus jälleen uuskeynesiläisten DSGE-mallien myötä 1990- ja 2000-

lukujen aikana.  DSGE-malleista  on tullut  2010-luvulla  keskeisiä politiikka-analyysin 

välineitä keskuspankeissa ja valtiovarainministeriöissä.

Näin  Kooma-mallin  olemassaolon  mahdollisuus  voidaan  sijoittaa  osaksi 

hallintamentaliteetin  mukaista  hallinnan  jatkumoa,  joka  sai  alkunsa  1700-luvulla 

väestön  ongelman  muodostumisesta,  kansantaloustieteen  kehittymisestä  ja  valtion 

asteittaisessa  hallintamentalisoitumisesta.  Analyysin  tavoitteena  on  osoittaa,  että 

Kooma-mallin  olemassaolo  teknologisena  käytäntönä  ja  tietomuotona  ei  ole 

itsestäänselvää  tai  vailla  historiaa  Makrotaloustiede  ylipäänsä  on  kehittynyt 

tietynlaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa mahdollistamaan talouteen kohdistuvaa 

poliittista  hallintaa  sille  ominaisten  tietomuotojen  ja  analyysimenetelmien  kautta. 

Makrotalouden  analysoiminen  matematiikan  kielellä  ekonometrian  ja  kirjanpidon 

menetelmien  kautta  sai  niin  ikään  alkunsa  keynesiläisen  makrotaloustieteen 

muodostamissa käytännöissä. 

Makrotalousteoriassa  ja  sen  tietomuotojen  varaan  rakentuvissa  makrotalousmalleissa 

vallitsee  erilaisia koulukuntia  tai  teoreettisia  positioita,  joiden välisten ristiriitojen ja 

kamppailuiden  kautta  makrotaloustieteen  valtavirta  on  muuttunut  historian  saatossa. 

Tuloksena  tästä  on  ollut  esimerkiksi  vallitseva  konsensus  makrotaloustieteen 

mikroperustaisuudesta  tai  rationaalisten  odotusten  hypoteesin  ja  ricardolaisen 

ekvivalenssin teoreeman kaltaiset talousteoreettiset  taustaoletukset.  Nämä kaikki ovat 

tekijöitä,  jotka  konstituoivat  myös  Kooma-mallin  tiedollista  rakennetta  ja  siten 

muodostavat  tavan,  jolla  taloudelliset  toimijuudet,  prosessit  ja  erilaisten  suureiden 

väliset suhteet sen avulla laadituissa tarkasteluissa ilmenevät.
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Kun  Kooma-mallin  avulla  tuotetaan  arvioita  erilaisten  finanssipoliittisten 

toimenpiteiden  vaikutuksista,  tullaan  samalla  olettaneeksi,  että  talous  todella  toimii 

mallin taustaoletusten mukaisella tavalla. Kuten analyysissa todettiin, liittyy esimerkiksi 

ricardolaiseen  ekvivalenssiin  sisäänrakennettu  teoreettinen  oletus  julkisen  kulutuksen 

syrjäyttämisvaikutuksesta.  Näin  mallin  tiedollisessa  kehyksessä  muodostuu  tendenssi 

julkisen  kulutuksen  haitallisuudesta  talouskasvun  ja  julkisen  talouden  velkasuhteen 

kannalta. 

On tärkeää  kysyä,  että  toimivatko  ihmiset  todella  mallin  taustaoletusten  olettamalla 

tavalla:  rationaalisesti,  hyötyään  maksimoiden  ja  toimintaansa  ikuisuuteen  nähden 

sopeuttaen? Rationaalisten odotusten ja ricardolaisen ekvivalenssin pätevyyteen liittyy 

empiirisiä  epävarmuuksia,  joita  ei  laisinkaan  tuoda  esille  Kooma-mallin  avulla 

laadituissa tarkasteluissa.  Myös finanssipolitiikan vaikutusten empiirinen arvioiminen 

yksin kerroinvaikutuksia tarkastelemalla on hyvin vaikeaa esimerkiksi vaihteluvälien, 

eri  varallisuusryhmiin  kohdistuvien  erilaisten  vaikutusten  sekä  julkisen  kulutuksen 

vaikutuksen eristämisen johdosta.

Kooma-mallin  olemassaolon  mahdollisuuksien  ja  niihin  kytkeytyvien  ristiriitojen 

genealogisen tarkastelun avulla tutkielman keskeisenä tavoitteena onkin ollut horjuttaa 

Kooma-mallin  avulla  valtiovarainministeriössä  laadittujen  vaikutusarviointien 

yhtenäiseltä  ja  varmalta  näyttävää  pintaa.  Teoreettisten  taustaoletusten  kriittisen 

tarkastelun  kautta  on  ollut  mahdollista  hahmottaa  niissä  vallitsevia  ristiriitoja  ja 

epävarmuuksia, joiden kautta Kooma-mallin avulla tuotetun tiedon totuudellisuutta ja 

neutraaliutta  on  pystytty  tutkielmassa  kyseenalaistamaan.  Valtiovarainministeriön 

asiakirjoissa ei tuoda esille laisinkaan Kooma-mallin talousteoreettisin taustaoletuksiin 

liittyviä  epävarmuuksia  ja  ristiriitoja  –  tältä  osin  tutkielma  kantaa  kortensa  kekoon 

malleja koskevan kriittisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Tutkielman  tutkimuskysymyksiin  voidaan  analyysin  ja  foucaultlaisen  teoriakehyksen 

pohjalta  vastata,  että  Kooma-malli  on  tullut  mahdolliseksi  ensinnäkin  valtion 

hallintamentalisoitumisen  sekä  makrotaloustieteen  syntyhistorian  ja  polveutumisen 

muodostaman teknologisten käytäntöjen jatkumon kautta. Tähän jatkumoon kytkeytyy 
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myös erilaisten hallintaa mahdollistavien tietomuotojen kehittyminen, jotka puolestaan 

konstituoivat  Kooma-mallin  teoreettista  rakennetta  ja  taustaoletuksia.  Niiden  kautta 

tulevat  mahdolliseksi Kooma-mallin tavat muodostaa tietoa taloudellisista  toimijoista 

sekä  kokonaistaloudellisista  suhteista  ja  prosesseista.  Genealogisesta  näkökulmasta 

olemassaolon mahdollisuuksien tarkastelu ei  kuitenkaan ole näiden mahdollisuuksien 

ylistämistä  ja  jalustalle  nostamista,  vaan  pikemminkin  näiden  mahdollisuuksien 

asettamista  epäilyksen  alaisiksi  tarkastelemalla  kriittisesti  niihin  sisältyviä 

moniulotteisuuksia  ja  ristiriitaisuuksia,  jotka  jäävät  usein  asioiden  pintatasolla 

huomaamatta. Tutkielmassa onkin käsitelty Kooma-mallin teoreettisia taustaoletuksia ja 

tuotu esille esimerkiksi rationaalisiin odotuksiin ja ricardolaiseen ekvivalenssiin liittyviä 

epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia.
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https://vm.fi/documents/10623/307589/Kooma_model_code/f16fca8d-6ad4-4e11-8d13-32dea42fc242/Kooma_model_code.pdf
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