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Kuten kirjan otsikkokin kertoo, siinä käsitel-
lään kansleri Jaakko Hongon keskeistä roolia 
sodanjälkeisen liiketaloudellisen tutkimuksen 
edistämisessä ja nykyisin Aalto-yliopistossa toi-
mivan Helsingin kauppakorkeakoulun raken-
tamisessa.  Suomen yleinen talouden ja tieteen 
kehitys nivoutuu hienosti yhteen Jaakko Hon-
gon elämänkaareen vaatimattomista oloista 
merkittäviin talous- ja tiedemaailman johtoteh-
täviin. 

Jaakko Honko syntyi isänsä kuoleman jäl-
keen marraskuussa 1922. Heti ylioppilaaksi 
kirjoitettuaan hän osallistui jatkosotaan. Hän 
aloitti opinnot Helsingin kauppakorkeakoulus-
sa syksyllä 1944, toimi siellä assistenttina, leh-
torina ja liiketaloustieteen professorina. Kou-
lun rehtorina hän toimi vuodet 1969–80  ja sen 
jälkeen kanslerina vuoteen 1989 saakka.  Hän 
oli keskeinen modernin liiketaloustieteellisen 
opetuksen ja tutkimuksen rakentaja sodanjäl-
keisessä Suomessa. Honko ei ollut vain liik-
keenjohdon koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
täjä, vaan myös korkean tason tutkija. Hän oli 

kunniatohtori monissa yliopistoissa ja jäsen 
useissa tiedeseuroissa sekä kotimaassa että ul-
komailla. 

On mielenkiintoista tarkastella Hongon 
kansainvälisiä yhteyksiä esimerkkinä koko suo-
malaisen tiedemaailman yhteyksistä. Esimer-
kiksi kansantaloustieteilijöillä ne olivat hyvin 
samanlaisia, osin samojakin, mikä näkyi mm. 
O-ryhmän harrastuksissa (Linnamo ja Paunio 
2002). 

Omalla toiminnallaan Honko edisti siten 
myös koko taloustieteen kentän yhteistyötä ja 
modernisointia. Tämä pyrkimys näkyi hyvin 
esimerkiksi hänen pitkäaikaisessa toiminnas-
saan Yrjö Jahnssonin säätiössä, jonka hallituk-
seen hän tuli jo vuonna 1970 ja jonka puheen-
johtajana hän toimi vuodesta 1983 vuoteen 
1999 (Kuusterä 2004).

Mielenkiintoista luettavaa ovat esimerkiksi 
Hongon laajat kansainväliset yhteydet Pohjois-
maihin, Keski-Eurooppaan (esimerkiksi Kielin 
yliopiston maailmantalouden instituuttiin ja 
sen johtajaan Erich Schneideriin) ja Yhdysval-
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toihin. Erityisen hieno episodi on Hongon roo-
li Berliinin Humboldt- yliopiston uudelleen 
organisoimisessa Saksan yhdistymisen jälkeen. 
Myös Neuvostoliitto-Venäjä-yhteistyö on mie-
lenkiintoista luettavaa. Samantapaiset kuviot 
toistuivat useilla eri tieteenaloilla. Jaakko Hon-
ko toimi puheenjohtajana maiden välisen tie-
teellisteknisen yhteistyökomitean liiketaloustie-
teen työryhmässä, joka aikanaan perustettiin 
erottamalla liiketaloustiede omaksi ryhmäk-
seen taloustieteen työryhmästä. Honko oli 
myös mukana vietäessä Suomea Itävallassa 
Wienin lähistöllä (Laxenburgissa) toimivaan 
IIASAan (International  Institute of Applied 
Systems Analysis). Mainittakoon tässä yhtey-
dessä, että Leena Riska-Cambell on kirjoittanut 
IIASAn syntyhistoriasta mielenkiintoisen väi-
töskirjan, jossa valaistaan myös Suomen tiede-
politiikan tasapainoilua kylmän sodan aikana. 

Opetus- ja tutkimustoimintansa ohella 
Kansleri Honko oli aitiopaikalla myös käytän-
nössä seuraamassa kansantalouden avautumis-
ta ja suomalaisen yritysmaailman muutosta.  
Esimerkiksi Suomen Yhdyspankin hallintoneu-
voston puheenjohtajuus loi hänelle yhteydet 
lukuisiin suomalaisiin suuryrityksiin, joiden 
hallituksissa ja hallintoneuvostoissa hän oli mu-
kana. Teos on siten mielenkiintoinen näkökul-
ma koko talouden ja yhteiskunnan kehitykseen.  
Mielenkiintoista luettavaa on esimerkiksi se, 
miten Honko suhtautui ymmärtäväisesti opis-
kelijaliikehdintään, mutta puolusti päättäväi-

sesti tutkimuksen ja Helsingin kauppakorkea-
koulun intressejä.

Honko osallistui tutkimuksillaan, kirjoituk-
sillaan ja esitelmillään aktiivisesti keskusteluun 
suomalaisesta talousstrategiasta ja keskeisistä 
talouspoliittisista ratkaisuista. Hänen kirjoituk-
sissaan toistuivat mm. seuraavat teemat: Suo-
men talousstrategia, Euroopan integraatio ja 
kansainvälistyminen, talouden menestystekijät 
ja rakennemuutos, investointien anatomia, 
kansallisvaltioiden kilpailu, huomispäivän tut-
kimus ja opetus, suunnittelun itsekritiikki. 
koulutuksen ja osaamisen rooli sekä virheinves-
tointien anatomia.

Eeva-Liisa Lehtonen kirjoittaa erinomaista 
tekstiä. Kirja on nautittavaa ja suositeltavaa lu-
ettavaa.  □
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