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Talous ja filosofia
Uutuusteos pohtii, mitä annettavaa  
filosofialla on markkinataloudelle

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Filosofeilta odotetaan henkeviä puheenvuoroja totuuden, hyvyyden ja 
kauneuden kaltaisista arvoista. Miksi he ryhtyvät puhumaan rahasta? Jo 
Aristoteleellä oli mielipiteensä kaupankäynnistä, ja nykyisin talouskrii-
sit koettelevat taloutta koskevaa tieteellistä tietoa. Myös yritysten eettinen 
vastuu puhuttaa. 

Talous ja filosofia (Gaudeamus 2013) tarjoaa monipuolisen kuvan rahaan 
ja talouteen liittyvistä ajattomista ja ajankohtaisista teemoista. Millaisena 
todellisuus hahmottuu taloustieteessä? Mikä on tunteiden merkitys talou-
dessa? Voiko onnea ostaa? 

Teoksessa kartoitetaan myös voitontavoittelun moraalista oikeutusta, 
vaihtoehtoisia näkökulmia kapitalistiseen talousjärjestelmään, matemaat-
tisen taloustieteen alkuvaiheita sekä markkinamekanismien mallintami-
sen periaatteita.

Tervetuloa sunnuntaina 27.10.2013
Helsingin kirjamessuilla, Eino Leino -lavalla su 27.10. klo 15.30–16.00 
Talouden filosofia – filosofin talous -keskustelu. Jaakko Kiander, Kristina 
Rolin ja Jaakko Kuorikoski pohtivat Kalle Haatasen johdolla talouden ja  
filosofian suhdetta.

Voiko voiton maksimointi olla moraalinen velvollisuus?

”Aristoteles eli aikana, jolloin vaihtoon perustuvasta luontaistaloudesta ol-
tiin siirtymässä rahatalouteen. Hänen mielestään luonnollisia tapoja hank-
kia omaisuutta olivat maanviljelys, paimentolaisuus, metsästys, kalastus 
ja jopa merirosvous, kun taas luonnottomia olivat kauppa, rahanlainaus ja 
koronotto.” Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski

”Jälkikäteen on helppo luetella syitä, jotka johtivat niin finanssikriisin kuin 
eurooppalaisen valtionlainakriisinkin syntyyn. Kehitys olisi ehkä ollut näh-
tävissä jo etukäteen, jos velkaantumisen riskeihin olisi haluttu kiinnittää 
huomiota.” Jaakko Kiander

”Koska markkinoiden tasapainottuminen ja hintojen muutokset tosiasiassa 
tapahtuvat yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kautta, markkinoiden va-
kautta voi totuudenmukaisesti tutkia vain tutkimalla näitä vuorovaikutuk-
sia – eli tutkimalla niitä mekanismeina.” Jaakko Kuorikoski & Aki Lehtinen

”Kansan keskuudessa talouden metafysiikka on (…) hyvin tunnepitoista. 
Päällimmäisenä ihmisten mielessä ovat huoli ja turvattomuus, epäluot-
tamus ja epävarmuus, pelko, kateus, toivo, epätoivo. Vaaleissa ihmisten 
ratkaisut ovat hyvin vahvasti tunnepohjaisia, ja esimerkiksi populististen 
liikkeiden suosion dramaattinen kasvu kaikkialla Euroopassa liittyy juuri 
tähän.” Jussi Kotkavirta

”(…) tulisiko meidän uskoa, että ahneus on hyve, koska omaa etuaan ajava 
yksilö ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta kasvattaa kansakun-
nan varallisuutta ja edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia? Mutta onko 
meillä ylipäänsä perusteita olettaa, että voiton maksimointi on ahneuden 
ilmentymä? Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan voiton maksimointi on 
yritysjohtajan moraalinen velvollisuus.” Kristina Rolin

”Arvokkaiden ja mielekkäiden asioiden toteutuminen on tärkeämpää kuin 
subjektiivinen tyytyväisyyden tunne. Siksi filosofien – yhdessä poliittisten 
päättäjien ja muiden kansalaisten kanssa – on jatkettava hyvän elämän ta-
voitteita koskevaa arvokeskustelua, jossa ainoaksi onnen lähteeksi ja mitta-
riksi ei hyväksytä talouden kasvua.” Ilkka Niiniluoto


