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Olli Niitamo oli kotkalainen. Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Suomen ehkä suoraviivaisimmassa ja ristiriitaisimmassa kaupungissa.
Olli ei tosin elänyt erään toisen suuren kotkalaisen tavoin tehtaan varjossa. Silti vaikuttaa,
että Kotkan pankkitalon, Ollin kotitienoon, ympäristöön oli keskittynyt otos teollistuvan Suomen modernisaation iloista ja suruista. Kotikatu opetti sosiaalisia taitoja. Poikajoukot, sotavuodet ja palokunta muodostivat Ollin lukioajan ympäristön. Hän kuului selvästi sodan ja
jälleenrakennuksen ikäpolveen. Sosiaalisuus,
hurtti huumori ja peräänantamattomuus ovat
saattaneet muotoutua hänessä jo varhain.
Olavi Niitamo tuli ylioppilaaksi vuonna 1945
ja valmistui valtiotieteen kandidaatiksi vuonna
1949 – osa-aikatyöläisenä opintomaailmassa,
joka ei vielä tuntenut opintotukia. Vaikka opiskeluun sisältyi monenlaisia töitä, muodostui hänen ensimmäisestä vakinaisesta työpaikastaan
poikkeuksellisen pysyvä. Tilastollinen päätoimisto ja myöhemmin Tilastokeskus piti kirjoissaan Olavi Niitamoa yli 40 vuotta tilapäisestä
apulaisaktuaarin toimesta pääjohtajuuteen saakka. Tänä aikana virasto kasvoi suhteellisen pienestä ja huomaamattomasta laitoksesta tuhatvir-

kailijaiseksi vaikuttajaksi. Apulaisaktuaarin ja
aktuaarin virkojen jälkeen Olavi Niitamo oli Tilastokeskuksen taloustilasto-osaston päällikkönä vuosina 1955–63, kansantulo-osaston päällikkönä 1963–71, suunnitteluosaston osastopäällikkönä 1971–79, ylijohtajana 1979–82 ja
pääjohtajana vuodesta 1982 aina eläkkeelle siirtymiseensä (1992) saakka.
Kaikki nämä virat merkitsivät laajenevan
hallinnon hoitoa ja sen tehtävien kehittämistä.
Tulokset näkyivät laitoksen kasvussa. Olavi
Niitamon saavutuksia tilastomiehenä ovat muun
muassa teollisuustuotannon volyymi-indeksin
ja työllisyyden pitkien sarjojen kehittäminen,
kansantulo- ja kasvutilaston kaikinpuolinen laajentaminen ja tarkentaminen kansainvälisen yhteistyön merkeissä ja neljännesvuositilastojen
aloittaminen. Hän raatoi itse johtajana, mutta
osasi innostaa muutkin talkoisiin.
Aktiivinen Olavi Niitamo oli aktiivinen kansainvälisessä tilastotoiminnassakin. Pohjoismaiden ja Neuvostoliiton tilastolaitosten kanssa toteutettu työ kantoi tuloksia. Hänen jäsenyytensä
YK:n tilastokomiteassa alkoi vuonna 1981.
Olavi Niitamoa ei muisteta vain tilastolaitoksen kehittäjänä, vaan myös tiedemiehenä. Väi-
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töskirjan nimi oli “Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1925–1952”. Vastaväittäjänä oli vuonna 1958 kansainvälisesti
kunnioitettu ja kansallisesti pelätty professori
Leo Törnqvist. Väittelijä kehitteli Douglasin
tuotantofunktiota tuomalla siihen uutena selittäjänä työn ja pääoman määrän lisäksi myös tiedon tason. Ajatus oli maailmanlaajuisesti uusi
ja toi nuorelle tohtorille runsaasti mainetta. Niitamon nimi mainitaan tässä yhteydessä norjalaisten Aukrustin ja Haavelmon, USA:laisten
Kleinin ja Solowin sekä alankomaalaisen Tinbergenin rinnalla. Olavi Niitamo kirjoitti runsaasti kansantulolaskennan teoriasta, teollisuuden kuvauksesta, ekonometriasta, kansantalouden kasvuteoriasta, systeemi- ja informaatioteoriasta sekä niiden metateoriasta. En tiedä, onko
olemassa Olavi E. Niitamon julkaisujen täydellista bibliografiaa, mutta jos on, niin siinä täytyy olla vähintään 300 nimikettä. Kotimaista
tieteellistä työtä edistivät vuosien 1974, 1976 ja
1977 Suomen Akatemian tutkijanasemat.
Olavi Niitamon yliopistoura on kunnioitettava. Hän tuli dosentiksi Helsingin yliopistoon
vuonna 1962. Ensimmäiset kansantaloustieteen
vt. professuurit seurasivat vuosina 1964–65
sekä Helsingin että Tampereen yliopistoissa.
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Helsingin yliopistossa kansantaloustiede vaihtui
vuosina 1971–72 ekonometrian vt. professuuriksi. Sitä seurasi uudelleen Helsingin yliopiston kansantaloustieteen vt. professuuri. Hän sai
professorin arvonimen vuonna 1981 ja oli korkeakoulujen kunniatohtori. Olavi E. Niitamon
opettajankykyä ei hyödynnetty vain Suomessa.
Hän on ollut tutkijana esimerkiksi UCLAssa ja
Harvardissa ja pitänyt luentoja monilukuisissa
tilaisuuksissa. Niitamon luentoja pidettiin
asiapitoisina, huumorilla maustettuina ja ennen
kaikkea innostavina.
Olavi Niitamon oppilaita on kaikkialla korkeakouluissa, keskuspankeissa, ministeriöissä, niin
yritys- ja järjestöekonomisteina kuin tietenkin tilastontekijöinäkin. Hänellä oli aito kyky innostaa
ja rohkaista oppilaitaan, edistää monipuolisilla
suhteillaan oppilaiden urankulkua ja luoda valoisalla esiintymisellään ympärilleen runsas ystäväpiiri. Hän oli inspiroiva keskustelija.
Suomen kansantaloustieteellä on nyt huippuja, joista meillä on syytä olla ylpeitä. Kenenkään muun kuin Olli Niitamon vaikutuspiiri ei
ole ollut yhtä laaja. Helka Niitamon, tyttären,
kolmen pojan ja yhdentoista lastenlapsen suruun yhtyy koko Suomen ekonomisti- ja tilastovirkailijakunta.

