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Vesa kanniaisen (2006) vastine Juha tarkan
kirjoitukseen (2006) suomalaisen makrotalous
tieteen tilasta sisältää virheellisiä väitteitä mm.
talouden rakenteiden ja kasvun tutkimusyksi
köstä (RAkA). haluamme korjata ne samoin
kuin erkki koskelan tutkimustyötä koskevan
väitteen.1

Aluksi on huomautettava, että RAkA on
ollut olemassa vuoden 1995 alusta eli 12 vuo
den ajan (eikä 15 vuotta, kuten kanniainen
väittää). Mitä tulee RAkAn tutkimuslinjauk
siin, niin dynaaminen moderni makrotaloustie
de on ollut hyvin keskeinen osa RAkAn tutki
mustoimintaa. tässä ovat tosiasiat:

1) RAkAssa on toistaiseksi valmistunut 13 väi
töskirjaa, joista 6 voidaan lukea makrota
loustieteen alaan.2 11 väitöskirjaa on vielä

odotettavissa, joista 4 kuuluu makrotalous
tieteen alaan. Lisäksi jotkut lisensiaattityöt
ovat olleet makrotaloustieteellisiä.

2) RAkAn post doc tasoisista resursseista on
merkittävä osa kohdistettu dynaamiseen
makrotalouteen. Mm. RAkAssa työsken
nelleet ulkomaiset post doc tutkijat kaus
hik Mitra, eran Guse ja Mikael Bask ovat
kaikki makrotaloustieteen tutkijoita.

3) honkapohja, joka oli RAkAn johtaja 2004
alkuun saakka ja on sen jälkeen ollut
RAkAssa vierailevana professorina, on tun
netusti modernin makrotaloustieteen tut
kija. Mainittakoon, että honkapohja myös
opetti kAVAssa pääosan makrotaloustieteen
tohtorikoulutuskurssista viiden vuoden ajan.
kurssin yksi teema oli (Juha tarkan viittaa
ma) new keynesian macroeconomics.

RAkAssa olisi mieluusti satsattu vielä voimak
kaammin makrotaloustieteeseen, jos perustut
kintokoulutuksen kautta olisi tullut alueesta
kiinnostuneita lupaavia jatkoopiskelijoita.
heistä oli koko ajan pulaa, mikä osaltaan ker
too makrotaloustieteen peruskoulutuksen huo
nosta tilasta.

1 Korostamme, että emme seuraavassa ota kantaa Vesa Kan
niaisen näkemyksiin makrotaloustieteestä.

2 Todettakoon, että näissä luvuissa ovat mukana teoreetti
set, metodolo�iset ja empiiriset opinnäytteet. Tämä on pe
rusteltua, sillä dynaaminen moderni makrotaloustiede, jo
�on Ju�a Tarkka asiallisesti viittasi, on luonteeltaan sekä
teoreettista että empiiristä ja vaatii uusien menetelmien ke
�ittämistä.
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Mitä tulee erkki koskelan julkistalouden
alaan kuuluvaan tutkimustoimintaan, toteam
me että hänen tutkimuksensa myös työn talous
tieteessä, ympäristötaloustieteessä ja metsäta
loustieteessä on suurelta osin keskittynyt julkis
talouden kysymyksiin näissä teemoissa, n. 50
kansainvälistä julkaisua. kommentti ”koskelan
tutkimustyö on pääsääntöisesti muuta kuin jul
kistaloutta” on siis virheellinen.

haluamme myös todeta Vesa kanniaisen
epäselvään kommenttiin kansantaloustieteen
nobelpalkintojen painoalueista, että vuodesta

1995 lähtien palkinto on jopa neljästi annettu
makrotaloustieteeseen (Lucas, Mundell, kyd
land & Prescott ja Phelps). 
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