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Erkki Koskela,
unohtumaton tutkija ja opettaja

IN MEMORIAM

Keskellä kesää saimme tiedon professori Erk-
ki Koskelan kuolemasta 28.6.2020. Hän oli 
73-vuotias. Pohjalaista syntyperää ollut, Seinä-
joen lyseosta ylioppilaaksi kirjoittanut Koskela 
valmistui valtiotieteiden maisteriksi kansanta-
loustiede pääaineenaan vuonna 1968. Valtio-
tieteiden lisensiaatin tutkinnon hän suoritti 
vuonna 1971 ja väitteli tohtoriksi 1976. Näitä 
Helsingin yliopistossa suoritettuja tutkintoja 

seurasi nimitys saman yliopiston kansantalous-
tieteen, erityisesti finanssiopin, professoriksi 
1981. Hänet nimitettiin 2006 akatemiaprofes-
soriksi, jonka tehtävän hän joutui vakavasti 
sairastuttuaan keskeyttämään. Voinnin heikke-
nemisestä huolimatta Koskelan tutkimustyö 
jatkui vielä tämän jälkeenkin.  

Erkki Koskela kirjoitti Kenneth Arrow’n 
mahdottomuusteoriaa käsittelevän lisensiaatin-
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tutkimuksensa Helsingin yliopiston kansanta-
loustieteen assistenttina toimiessaan. Siirryt-
tyään professori Jouko Paunion sittemmin 
suurimerkitykselliseksi muodostuneeseen ra-
hataloudelliseen tutkimusryhmään, Koskela 
laati väitöskirjatutkimuksensa pankkien luo-
tonsäännöstelystä. Tämä Suomen rahoitus-
markkinoiden institutionaalisten erityispiirtei-
den merkitystä valottava tutkimus oli ensim-
mäinen rahataloudellisen tutkimusryhmän 
piirissä valmistunut väitöskirjatyö. 

Koskelan korkeatasoinen ja poikkeukselli-
sen monipuolinen, niin teoreettinen kuin em-
piirinenkin tutkimustyö laajeni väitöskirjan 
valmistuttua raha- ja pankkiteorian ja muiden 
makrotaloustieteen kysymysten ohella säästä-
miskäyttäytymisen ja sosiaaliturvan, samoin 
kuin verotuksen ja työmarkkinoiden välisiä 
riippuvuuksia koskeviin kysymyksiin. Uraa-
uurtavia olivat hänen metsätaloutta koskevat 
tutkimuksensa. Koskelan yhdessä Markku Ol-
likaisen kanssa laatimaa metsätaloustieteen 
oppikirjaa on käytetty alan tutkijakoulutukses-
sa monissa maissa. 

Kansainväliseen tutkimusyhteisöön Koske-
la osallistui monin yhteisjulkaisuin, kokousesi-
telmin, asiantuntijalausunnoin sekä tutkijavie-
railuin. Hän oli Suomalaisen Tiedeakatemian 
sekä Academia Europaean, samoin kuin lu-
kuisten tieteellisten aikakauskirjojen ja julkai-
susarjojen toimituskuntien jäsen.

Erityisen merkittävän jäljen Koskela jätti 
luennoitsijana ja opinnäytetöiden ohjaajana. 

Yksinomaan hänen ohjaamiensa väitöskirjojen 
määrä ehti kohota yli puolen sadan. Suuri 
joukko uuden polven suomalaisia ekonomiste-
ja muistaa häntä kiitollisena kiinnostuksensa 
herättämisestä väitöskirjatyötä kohtaan, sa-
moin kuin sen aihepiirin täsmentämisestä ja 
toteuttamistavan osoittamisesta. Laajan talous-
tieteellisen tutkimuskirjallisuuden tuntemuk-
sensa turvin Koskela pystyi saattamaan aloit-
televan tutkijan nopeasti raiteilleen. 

Koskela vaali riippumattoman tutkijan roo-
lia. Siihen hän nojasi myös lukuisissa talouspo-
liittisissa puheenvuoroissaan ja asiantuntijateh-
tävissään. Hänen suorat, tutkimustietoon pe-
rustuvat puheenvuoronsa herättivät ansaittua 
huomiota.

Vakava sairaus katkaisi Koskelan elämän-
työn kesken. Jäimme ilman sitä syvällistä, ta-
loustieteen juuria ja metodologiaa koskevaa 
pohdintaa, jota hän usein kertoi aikovansa ru-
veta vanhoilla päivillään harrastamaan. Hänen 
ystävilleen raottamansa moraalifilosofian tun-
temus olisi antanut tälle lujan pohjan. Koskela 
ehti harrastaa myös maailmankirjallisuutta. 
Hänen perehtyneisyytensä venäläisiin klassi-
koihin oli monelle yllätys.

Erkki Koskelan rooli Suomen taloustieteel-
lisen tutkimuksen tason ja määrän kohottami-
sessa on keskeinen. Hänen elämäntyönsä aura 
kestää pitkään. □
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