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Väitöskirjassaan Studies in Realism and Explana
tion in Economics Uskali Mäki selvittää ja kritisoi 
sellaisten fIlosofien kuin Georg Henrik von Wrightin 
ja taloustieteilijöiden kuin Milton Friedmanin, Arjo 
Klamerin ja Donald McCloskeyn vaikutusvaltaisia 
näkemyksiä soveltamalla niihin yksityiskohtaisten 
käsitteellisten erottelujen joukkoa. Mäki hahmot
telee myös rohkeasti ja mielenkiintoisesti essentia
listista tieteenkäsitystä, johon liittyy metafyysinen 
näkemys kausaalisista voimista ja selittämisestä 
»ontologisena identifikaationa». Mäki soveltaa tätä 
filosofista rakennelmia pääasiassa itävaltalaiseen 
taloustieteeseen ja erityisesti Carl Mengerin raha
teoriaan. 

Väitöskirja koostuu'johdantoesseestä ja kuudes
ta erikseen julkaistusta artikkelista. Kahdessa ar
tikkelissa, Friedman and Realism (1990a) ja Rhet
oric at the Expense of Coherence: A Reinterpreta
tion of Milton Frie4ntan's Methodology (1986) Mä
ki käsittelee Milton Friedmanin vaikutusvaltaisen 
esseen The Methodology of Positive Economics tul
kintaa~ Esseessään Friedman puolustaa»epärealis
tistell'» oletusten oikeutusta taloustieteessä ja tie
teessä yleensä ja väittää, että on virhe arvioida teo
rioita testaamalla niiden oletuksia. Taloustieteen 
metodologiasta kirjoittavat ovat arvostelleet tätä 
esseetä runsaasti, mutta taloustieteilijät se onsaa
nut hyvin vakuuttuneiksi. Näissä kahdessa artik
kelissaMäki keskittyy erityisesti käsitteiden sel
ventämiseen. Artikkelissa. Rhetoric atthe Expense 
of Coherence Mäki toteaa, että" esseessa The Meth
odology of Positive Economics kehitellään ainakin 
kolmea erilaista filosofista näkemystä: positivistis
ta, pragmatistista ja realistista. Mäki väittää, että 
tästä johtuva moniselitteisyys ja epäselvyys itse 
asiassa lisäävät esseen vakuuttavuutta. Artikkelis
sa Friedman and Realism Mäki keskittyy selventä
mään sitä eroa, mikä on realismia {'realism') kä
sittelevien teesien (eli teorioiden ja maailman väli
siä suhteita koskevien metafyysisten ja semanttis-

ten teesien) ja taloustieteellisten teorioiden realis
tisuutta ('realisticness') koskevien teesien välillä. 
Jälkimmäiset ovat arvioita erityisistä taleustieteel
lisistä väitteistä ja niiden suhteesta m_m. taloudel
liseen todellisuuteen. 

Neljäs artikkeli, jonka otsikko on How to Com
bine Rhetoric and Realism-in the Methodology 6f 
Economics (1988), keskittyy Arjo Klamerin ja 
Donald McCloskeyn provokatiivisiin väitteisiin. He 
väittävät, että taloustieteilijät käyttävät erilaisia re
torisia menetelmiä saaa.akseen toinen toisensa va
kuuttuneiksi ja jopa, etteivät epistemologiset ky
symykset ja mittapuut ja kiinnostuneisuus totuu
desta sovellu varsinaiseen taloustieteen retoriseen 
käytäntöön._Mäen mukaan on olemassa jännite tä
män taloustiedettä koskevan näkemyksen, jossa to
tuutta ja epätotuuttakoskevien kysymysten ei ole
teta nousevan esiin, ja niiden McCloskeyn ja Kla
merin väitteiden välillä, joiden mukaan heidän ku
vauksensa taloustieteilijöiden retorisesta käytännös
tä on tosi. Kun lisäksi tiedetään, että McCloskey 
ja Klamer edellyttävät ettei filosofisia näkemyksiä 
tyrkytetä taloustieteen käytäntöön ja että eräät 
taloustieteilijät katsovat olevansa kiinnostuneita 
löytämään kansantalouksia koskevia totuuksia, 
McCloskey ja Klamer eivät voi johdonmukaisesti 
väittää, ettei epistemologisilla kysymyksillä ja to
tuudella olisi sijaa t-aloustieteessä. 

Kuudennessa artikkelissa; jonKa otsikko on Prac
tkal SyllOgism, Entrepreneurship, and the Invisible 
Hand (1990d), Mäki esittää tärkeän_" arvostelun 
erästä tällä hetkellä suositun hermeneuttisen näke" 
myksen muunnelmaa vastaan. Näkemyksen· mu
kaan yhteiskuntatieteissä, toisi~ kuin luonnontie
teissä, selittämiseen liittyy merkityksiä, sääntöjä tai 
tavoitteita koskevaa tulkintaa, ja kausaaliset yleis
tykset eivät oIre selittäviä. Mäen tarkastelema muun
nelma on Georg Henrik von Wrightin selvitys prak
tisesta syllogismista, sellaisena kuin se on kehitetty 
hänen teoksessaan Explanation and Understanding. 
Perusajatuksena on, että ihmisen toiminnan kuvaus 
on johtopäätös praktisessa syllogismissa, johon 
kuuluu kaksi premissiä, joista toinen ilmaisee toi
mijan aikomukset ja toinen uskomukset. Koska 
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von Wrightin näkemyksen mukaan ei ole mahdol
lista, että toimijalla on oletetut aikeet ja uskomuk
set ja että hän jättää toimimatta (paitsi vahingos
sa), premissien ja toiminnan väliset suhteet ovat pi
kemminkin loogisia kuin kausaalisia. Mäki kriti
soi tätä näkemystä kahdella merkittävällä tavalla. 
Ensinnäkin hän huomauttaa,' että toimimisensijas
ta yksilö voi yksinkertaisesti hylätä aikeensa. Vaik
ka tällainen käytös sopiikin täysin von Wrightin 
malliin, von Wright ei millään tavoin selitä, mikä 
erottaa tapaukset, joissa aikeet hylätään, sellaisis
ta tapauksista, joissa yksilö toimii. Toiminnan se
littämiseen tarvitaan jotakin enemmän kuin prak
tiiten syllogismi, ja käsitellessään Kirznerin yrittä
jän valppaus -käsitettä ('entrepreneurial alertness) 
Mäki tarjoaa esimerkin siitä, mitä tämä jokin 
enemmän voisi olla. Mäki esittää ajatuksen, että 
yrittäjän valppaus on kausaalinen voima, joka joh
taa toimintaan, ja että praktisesta syl10gismista 
puuttuu juuri se, minkä von Wright toivoi voivan
sa jättää pois eli kausaliteetti. Toiseksi, ja yksin
kertaisemmin, Mäki osoittaa, että monet tärkeim
mät selitykset taloustieteessä tutkivat yksilön toi
minnan kausaalisia seurauksia, ja mahdollisista 
eduistaan huolimatta praktinen syllogismi ei sovi 
tähän tehtävään. 

Väitöskirjan toinen ja kolmas artikkeli, Menge
riall Economics in Realist Perspective (l990b) ja 
Scientific Realismand Austrian Explanation (1990c) 
ovat sen omaperäisimmät ja haastavimmat. Näis
sä artikkeleissa Mäki keskittyy Carl Mengerin se
litykseen' rahasta näkymätön käsi-seurauksena vuo
royaikutuksesta markkinoilla. Mäki väittää, että 
Menger itse asiassa tarjoaa teorian rahan todelli
sesta olemuksesta ja metafyysisen selityksen, johon 
liittyy rahan instanssien ontologinen identifikaatio 
tuon todellisen olemuksen 'ilmestymienkan.ssa. Ar
tikkelissa esitetyt filosofiset ajatukset ovat erittäin 
haastavia ja vaikuttavia, ja Mäen tulkinta Menge
rin teoriasta on jännittävä ja vakuuttava~ Näissä 
(irtikkeleissa M'äki- uskaltautuu hahmottelemaan 
täysin u:uden mallin sille, minkälaista taloustiede 
vojsi olla .. 

Väitöskirjan vahvoja puolia,ovatsen käsitteelli
nen tarkkuus jaserohkeus ja omaperäisyys, joilla 
filosofisia ajatuk~ia kehitellään ja sQvelletaan ta
loustieteeseen, Vaikkl;l jotkut filosofit oyat tutki-

neet joitakin essentialistisen tiedenäkemyksen puo
lia, sen yleisrakenne ja sovellutus taloustieteeseen 
ovat täysin Mäen omia. 

Väitöskirjan ainoa heikkous on sovellutusten vä
häinen määrä ja kirjoittajan päätös kirjoittaa suh
teellisen suppealle metodologeista koostuvalle lu
kijakunnalle laaje-mman: kiinnostuneista taloustie
teilijöistä koostuvan lukijakunnan sijaan. Vaikka 
nämä ovat työn haittapuolia, ne liittyvät siihen, että 
artikkelit on laadittu toisistaan erillisissä yhteyk
sissä, eiv~tkä osoita puutteita kirjoittajan tiedois
sa tai taidoissa. 

Studies in Realism and Explanation in Econom
ics on rohkea ja omaperäinen työ, joka pyrkii ylit
tämään ja muuttamaan niitä lähtökohtia, jotka 
ovat käytössä tällä hetkellä taloustiedettä koske
vassa metodologisessa keskustelussa. Väitöskirja 
osoittaa asiaan kuuluvan kirjallisuuden hallintaa, 
johdonmukaista älykkyyttä, hyvää arvostelukykyä 
ja täydellistä lahjomattomuutta. 
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