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Katsauksia ja keskustelua

Leikinomaisuus tutkijan inspiraation lähteenä
- Pentti Pöyhösen haastattelu 1
VISA HEINONEN

Pentti Pöyhönen on kasvattanut yliopistoopettajana lukuisia tällä hetkellä tärkeissä viroissa ja tehtävissä olevia kansantaloustieteilijöitä. Hän on maamme ensimmäisiä ekonometrikkoja. Näin ollen ekonometrian vakiintuminen suosituksi empiirisen tutkimuksen
menetelmäksi myös suomalaisessa kansantaloustieteessä on osaltaan hänen ansiotaan.
Pöyhösen monipuolinen tutkimustoiminta
kattaa tutkimuksia tonttien hinnoista ja rakennuskustannuksista ulkomaankauppateoriaan
sekä metodologisiin ongelmiin. Kyösti Pulliaisen esittely Pöyhösen tuotannosta julkaistiin
aikaisemmin Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa (Pulliainen 1985) ja Pöyhönen itse on
kertonut urastaan jäähyväisluennossaan (Pöyhönen 1988). Tämän haastattelun tarkoituksena on tarkentaa Pöyhösen intellektuaalista
muotokuvaa tutkijana ja opettajana.
Pentti Pöyhönen kirjoittautui opiskelemaan
Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan sen perustamisvuonna 1945 ja kasvitieteen professori Mauno J. Kotilaisen ehdotuksesta valitsi pääaineekseen tilastotieteen.
Oppiaine oli uusi ja tarvitsi opiskelijoita. Tilastotieteen professorin virkaa hoitava Leo
Törnqvist värväsi Pöyhösen yksityisassistentikseen keväällä 1946 aluksi auttamaan lääkäreiden väitöskirjoihin liittyvien tilastollisten
tutkimusten teossa. Pöyhönen valmistui kandidaatiksi vuonna 1951. Hän opiskeli sivuai1
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neinaan sekä matematiikkaa että kansantaloustiedettä cum laude -arvosanan verran mutta pääkiinnostus suuntautui tilastotieteeseen,
josta hän vuonna 1954 julkaisi pitkään käytetyn oppikirjan RolfAlameren kanssa (Alameri ja Pöyhönen 1954).
Pentti Pöyhönen sai Törnqvistin assistenttina hyvää kokemusta tutkimustehtäviin, ja
aluksi hän olikin kiinnostunut vapaan tutkijan urasta. Yliopisto tuli kuvaan mukaan vasta myöhemmin. Pentti Pöyhönen nimitettiin
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professoriksi vuonna 1959. Hän toimi myös valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina
1966-1969. Pöyhönen hoiti Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimiehen tehtäviä vuonna
1972. Osaltaan haastattelu kirkastanee kuvaa
kansantalouden tutkijan tiestä sotienjälkeisessä Suomessa.

Opiskeluaika ja väitöskirja
- Ketkä olivat Leo Törnqvistin ohella tärkeitä opettajianne tilasto tieteessä ja kansantaloustieteen puolella?
- Kansantaloustieteen puolella tietysti
Hugo E. Pipping ja Bruno Suviranta olivat
pääopettajia. Kävin kuuntelemassa heidän
luentojaan, koska sivuaineeni oli kansantaloustiede. Kun toinen laudatur oli väittelijän
pakko suorittaa, niin suoritin laudaturin kan-
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santaloustieteessä. Kansantaloustiede ei jaksanut minua kiinnostaa siitä syystä, että se kirjallisuus, joka siihen aikaan oli tutkintovaatimuksissa, käsitti lähinnä itävaltalaisen koulukunnan historiallista materiaalia. Muusta
kirjallisuudesta minua viehätti erikoisesti
Gustav Casselin teos (Cassel: Theoretische
Sozialökonomie), koska se oli matemaattinen.
- Entä Knut Wicksellin teokset?
- Wickselliä minä en lukenut mutta Eli
Heckscheriä kyllä. Pidin hänenkin esitystavastaan, vaikka se oli historiallinen. Itse kansantaloustiede ei kiinnostanut minua.
Törmäsin väitöskirjavaiheessa erääseen taloudelliseen ongelmaan. Kun tutkin Törnqvistin assistenttina posti- ja lennätinlaitoksen
omaisuuden karttumista, niin mukana olivat
myös postitontit eri paikkakunnilla. Niiden
arvosta ei ollut minkäänlaisia arvioita olemassa. Törnqvist antoi arviointitehtävän minulle
lähtiessään Tukholmaan luennoimaan ja sanoi, että kun hän tulee takaisin, niin minulla
täytyy olla se arvio valmiina. Tonttien arvioiminen on erittäin hankalaa. Postitonteista
oli hintatietoja 30:ltä paikkakunnalta. Kun
minä niitä pyörittelin saadakseni jonkinlaisen
arvion niiden arvolle käyttämällä hyväksi olemassa olevia tietoja niin keksin, että tietyt sijainti ym. tekijät olivat yhteydessä näiden
tonttien hintoihin. Paikkakunnan suuruus ja
sijainti olivat selvästi vaikuttavat tekijät. Minä pyrin graafisesti selvittämään, kuinka läheinen tämä yhteys oli. Se oli melkein suoraviivainen logaritmiasteikolla. Sen jälkeen sain
ajatuksen, että tässä olisi sopiva väitöskirjan
aihe itselleni.
- Väitöskirjanne nimi oli Ekonometrinen
tutkimus tonttien hinnoista (Pöyhönen 1955).
Sittemminhän ekonometriasta on tullut keskeinen kansantaloustieteen empiirisen tutkimuksen menetelmä. Oliko sitä ennen ilmestynyt ekonometrisia tutkimuksia Suomessa? Miten tutkimuksenne otettiin vastaan?
- Sitä ennen ei ollut ilmestynyt ekonometrisia tutkimuksia. Aihe oli mielenkiintoinen,
ja sen ekonometrinen käsittely oli uutta. Minulla oli käytettävissä joitain ulkomaalaisia
tutkimuksia, mutta nekään eivät olleet eko-

nometrisia. Sittemmin on osoittautunut, että
uusi käsittelytapa oli käyttökelpoinen. Sitä on
sittemmin sovellettu kaiken maailman tontinarviointeihin. Nyt vasta ilmestyi tonttien hinnoista uusi tutkimus, joka puolestaan perustuu indeksilaskelmiin ja joka hieman eroaa
minun tarkastelutavastani. Tonttien hintojen
arvioiminen johti minut teknilliseen tutkimuslaitoksen (nyk. valtion teknillinen tutkimuskeskus) rakennustalouden laboratorioon. Lisensiaattiseminaarissa pitämäni esitelmä oli
herättänyt niin paljon huomiota, että sitä levitettiin, ja rakennustaloudellisen laboratorion
johtaja professori P.-O. Jarle kiinnostui minusta. Hän kutsui minut tutkimusinsinööriksi
teknilliseen tutkimuslaitokseen vuonna 1953.
Olin siellä 6-7 vuotta tutkijana. Tutkin
tonttien hintojen lisäksi myös· rakennuskustannuksia (Pöyhönen 1958a). Siinä sivussa tuli
tehtyä kaikenlaista muuta. Päätehtäväni oli
väitöskirjan tekeminen. Työpaikkani oli erikoinen: työskentelin arkkitehtitoimistossa,
jossa asiakkaat kävivät ja arkkitehdit piirsivät.Paikka ei ollut rauhallinen »tutkijankammio», mutta se oli muuten ihanteellinen paikka. Professori Jarle oli hyvin suopea tilastollisille tutkimuksille. Olisin voinut jäädä sinne pidemmäksikin aikaa, mutta minua ei se
aihepiiri ja ympäristö enää kiinnostanut. Kiinnostukseni alkoi suuntautua muualle.

Helsingin yliopiston opettajana
- Miten kiinnostuitte yliopisto-opettajan
urasta? Houkutteliko joku teidät pois rakennuslaboratoriosta ?
- Lauri af Heurlin kiinnostui minusta
väittelyn jälkeen. Hän pyysi minua avustamaan professorin virkaa yhteiskunnalliseen
korkeakouluun (nyk. Tampereen yliopisto).
Siirryin sinne pitämään luentoja ekonomet- /
riasta, jolloin kauppakorkeakoulu alkoi kiinnostua minusta. Minua pyydettiin kauppakorkeakouluun hoitamaan professuuria lukuvuonna 1957-58. Minusta tarjous oli hyvä ja
otin sen vastaan. Jouduin luennoimaan kirjeenvaihtajille, jotka olivat naisopiskelijoita.
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He toivat tavallisesti sukankutimet mukanaan
tai lukivat lehtiä luennolla. Minun ensimmäinen kunnianhimoinen haaveeni opettajana oli
saada heidät heräämään ja kiinnostumaan
aiheesta. Aihepa ei ollut aivan helposti herkulliseksi tehtävä. Tein luentosarjasta mieleni mukaisen eli pyrin mahdollisimman hauskaan käsittelytapaan. Me myimme mustaa
taulua, söimme suolakeksejä ja joimme vettä
sekä mittailimme kysynnän ja tarjonnan
muuttumista. Sukankutimet ja lehdet jäivät
vähitellen kotiin, ja luentosarjasta tuli hyvin
hauska. Se oli talvi, jolloin opetukseni oli mie- .
lestäni parasta koko urallani. Minulla ei ollut turhia estoja. Kuulijakunnan kiinnostuksen herättäminen oli ainoa tavoite.
Olin kauppakorkeakoulussa vain yhden lukuvuoden. Samaan aikaan Helsingin yliopistossa oli haettavana kaksi kansantaloustieteen
professorin virkaa. Oma tuotantoni oli pieni
ennen vuotta 1959. En ottanut professuurinhakua kovin vakavasti, mutta Heikki Waris
suorastaan vaati minua hakemaan virkaa. Ilman hänen painostustaan olisin tuskin hakenut näitä tehtäviä ollenkaan. Kun lausunnot
tulivat, af Heurlin asetettiin ykköseksi ja minut toiselle sijalle. KilpahakijaVeikko Halme
Turusta kiisti lausunnot ja vetosi siihen, että
hänellä oli paljon laajempi tuotanto kuin minulla. Tiedekunta otti aika vapaamielisen kannan. Arviot siitä, miten hakija hoitaisi virkaa
ja mitä hän tulisi myöhemmin tuottamaan,
painoivat niin paljon, että tiedekunta asetti
minut toiselle sijalle ja tulin nimitetyksi varsin nuorena virkaan. Sen jälkeen en voinut
enää valita. Työmäärä oli aluksi kammottava. Kansantaloustieteen professorilta edellytetään ennen muuta valtavaa lukeneisuutta.
- Mikä oli tuolloin miehitys Helsingin
kansantaloustieteen laitoksella?
- Lauri Af Heurlin, Matti Leppo ja minä
hoidimme kansantaloustieteen professuureja.
Jouduin ottamaan selvää monista minulle
uusista asioista. Nimitys tapahtui heinäkuussa 1959. Kuulin asiasta kesämökillä radiosta
ja olin yllättynyt. Piti siis aloittaa työt. Oli
hankittava kirjallisuutta: kaikki kirjat, jotka
oli tenttivaatimuksissa, oli käytävä lävitse. Oli
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suunniteltavaluentosarjoja. Kun menin hakemaan yliopiston ohjelmaa tiedonantotoiminnosta, minua kehoitetttiin maksamaan ensin
lukukausimaksu. Luulivat opiskelijaksi.
Suhtauduin nimitykseen vakavasti. Katsoin,
että minulle oli asetettu vakava velvollisuus,
joka oli yritettävä täyttää. Vähitellen selvisi,
että asetettu velvollisuus on niin suuri, ettei
sitä kukaan pysty täyttämään. Tein tärkeän
johtopäätöksen: Koska vaatimukset olivat
aivan liialliset, päätin ratkaista asian omalta
kannaltani. Ajattelin, mitä minä voin tehdä
hoitaakseni tehtäväni. Ensin määrittelin, mitä kansantaloustiede on: se on sitä, mistä olen
kiinnostunut. Päätös oli tärkeä. Minulla ei ollut enää huonoa omaatuntoa siitä, etten ollut
lukenut tiettyjä kirjoja. Ajattelin, että tärkeintä on se, että annan oman työpanokseni ja
muokkaan tehtävästä sellaisen, jossa viihdyn.
Pian osoittautui, että omat vaatimuksenikin
olivat liian kovat kenelle tahansa.
Kuitenkin vuosi kauppakorkeakoulussa oli
antanut valmiuksia luentojen pitämiseen.
Näin sen, että nuoria ihmisiä voi saada mukaansa, jos esittää asiat heille riittävän mielenkiintoisesti. Itse olin ollut kymmenillä luennoilla ja pitkästynyt monesti, koska luennot
eivät aina olleet hyviä. Tämä ei tarkoita sitä,
että minun luentoni olivat hyviä. Osasin kuitenkin kiinnittää huomion siihen, että halutessaan jokainen voi luennoida mielenkiintoisesti. Siihen voi ainakin pyrkiä. Jos luennoi
hyvin, oppilaat kuuntelevat. Oli tehtävä valinta kahden seikan välillä: nimittäin oppivatko oppilaat kirjoista vai opetanko minä heille? Koska kaikkea ei voi opettaa, on pyrittävä saamaan yhteys opetuksen ja tenttikirjojen välille. Kirjat on siis vaihdettava, jos ne
eivät ole hyviä. Ryhdyimme af Heurlinin
kanssa tenttikirjallisuuden peruspuhdistukseen.
- Mitä teoksia kuului tuolloin tutkintovaatimuksiin ?
- Heckscherin, Casselin, Welinderin ynnä muiden teoksia poistettiin. Emme olleet
niistä kovin innostuneita enää. Lauri af Heurlin, joka aikoinaan toi J. M. Keynesin teok-
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set Suomeen, halusi erityisesti muuttaa kirjallisuutta modernimpaan suuntaan. Otimme
mallia ulkomaisista yliopistoista ja niissä käytetyistä teoksista. Toimme Erich Schneiderin
Suomeen (E. Schneider: Pricing and Equilibrium sekä E. Schneider: Money, Income and
Employment, tutkintovaatimuksissa 195774). Schneider oli kirjoittanut kolmiosaisen
esityksen kansantaloustieteestä, joka oli alunperin saksankielinen. Kun se yleisesti hyväksyttiin maailmalla, niin se käännettiin myös
englanniksi. Teos pantiin tutkintovaatimuksiin pääkirjaksi. Sitä täydennettiin muilla
muun muassa kotimaan taloutta koskevilla
kirjoilla2 •
- J. M. Keynesin The General Theory of
Employment, Interest and Money -teoksen
suomensivat Ahti Karjalainen ja Pentti Kivinen, ja se ilmestyi vuonna 1951 Työllisyys,
korko ja raha - Yleinen teoria -nimisenä
(Keynes 1951). Oliko alkuperäisteos tai käännös 1950- ja 1960-luvun vaihteessa tutkintovaatimuksissa?
- Muistaakseni käännös oli tutkintovaatimuksissa. Tuolloin pyrittiin välttämään vieraskielisiä kirjoja. Tilastotieteessä jouduin
aikoinaan tenttimään tanskan- ja norjankielisiä teoksia ruotsalaisten lisäksi. Kansantaloustieteessä oli saksalaisia ja ruotsalaisia
teoksia mutta ei juuri englanninkielisiä. Englanninkieliset teokset tulivat keskeisiksi myöhemmin, kun esikuvaksi alkoi tulla amerikkalainen kansantaloustiede. Muutimme aika perusteellisesti tutkintovaatimukset. Luennot tulivat käsittelemään uusien kirjojen esittämiä
aiheita. Samalla tutkintovaatimukset laajenivat selvästi. Kaikissa aineissa ei tuolloin laudatur-vaatimuksia ollut lueteltu vaan teokset
2 c. s. Bell: A History oj Economic Thought (1957),
A. Kooros: The Elements oj Mathematical Economics
(1957), J. Hicks: Value and Capitai (1960), D. Patinkin:
Money, Interest and Prices (1960), R. Ilaskivi: Rahapolitiikkaa ja taloudellinen tasapaino II-maailmansodan jälkeen (1959), L.-E. Thunholm: Bankväsendet i utlandet
(1957), M. Leppo: Kansantaloustieteen perusteet (1957),
M. Leppo: Päätäntävallan ja vastuun ongelma inflaation
torjuntatyössä (1959). (Suluissa vuosi, jolloin teos otettiin tutkintovaatimuksiin, lähde: Kuitunen, T. ja Sullström, R. 1984, s. 62-63.)

sovittiin tenttijän kanssa kirja kirjalta ja ne
vaihtelivat kuulustelevan opettajan mukaan.
Kansantaloustieteessä luennot eivät aina olleet kursseja. Pääkirjat oli kuitenkin jotenkin
luennoitava. Olen aina pitänyt tärkeänä sitä,
että luennollaoloaikaa ei käytetä kirjoittamiseen vaan opetuksen seuraamiseen. Jotta oppilaat voivat kuunnella, oli luennoitava aiheita, jotka oli esitetty kirjoissa. Kun itse kävin
aikoinaan Suvirannan ja Pippingin luennolla, kaikki oli kirjoitettava muistiin. Luennot
eivät perustuneet kirjoihin, ja tentteihin oli
valmistauduttava muistiinpanojen avulla.
Luennoitsijana pyrin itse siihen, että luennot
käytettäisiin kuuntelemiseen. Pyrin esittämään eri asioita myös kirjoista poikkeavalla
tavalla, mutta siten, että oppilaat saavat muistiinpanonsa tarkistetuiksi kirjoista. Schneiderin kirjassa käsiteltiin kansantaloustiedettä matemaattisesti ajateltuna. Se oli minulle
hyvin sopiva kirja luennoitavaksi, koska se
liittyi taustaani tutkijana. Luennoin siihen liittyvistä aiheista monena vuonna.
1960-luvun alkupuolella kokemukseni opettajana ja tutkijana karttui. Ratkaiseva käänne oli vuosi Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa Kenneth Arrowin3 ja ekonometrikko
Mark Nerlovin laitoksessa 1964-65. Siellä
kuuntelin molempien opetusta ja osallistuin
Stanfordin ja Californian yliopiston yhteiseen
seminaariin. Tapasin maailman kuuluisimpia
kansantaloustieteilijöitä. Ystävystyin Wassily
Leontiejin 4 kanssa. Kun hain apurahaa Yhdysvaltoihin, minulle sanottiin että kannattaa
mennä itärannikolle. Se oli huhupuhetta. Perhestipendin turvin saatoimme mennä ilmastol3 Kenneth Arrow (1921-) sai matemaatikon peruskoulutuksen New Yorkin kaupungin yliopistossa. Hän
työskenteli vuodesta 1949 Stanfordin yliopistossa, vuosina 1968-79 Harvardin yliopistossa ja vuodesta 1979
jälleen Stanfordissa. Hän sai kansantaloustieteen Nobelpalkinnon vuonna 1972. Arrow on tehnyt tärkeimmät tutkimuksensa yleisestä tasapainoteoriasta ja hyvinvointiteoriasta.
4 Leontief (1906-) on syntynyt Venäjällä. Hän oli
Harvardin yliopiston professorina vuosina 1936-75.
Vuodesta 1975 Leontief on ollut New Yorkin yliopistossa. Hän sai kansantaloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 1973. Leontief on kehittänyt panos-tuotos-analyysin
ja tehnyt tutkimusta kansainvälisen kaupan teoriasta.
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lisesti suotuisaan Kaliforniaan. Siellä tapasin
kansantaloustieteilijöitä, jotka tulivat talveksi
sinne. Tapasin jopa Paul Samuelsonin 5 , jolle minut esiteltiin tiedekunnan lounaalla Törnqvistin oppilaana. En kuitenkaan joutunut hänen kanssaan sen enempää tekemisiin.
- Esseissänne tutkimuksen ongelmista
(Pöyhönen 1974, 1975, 1976, 1978 ja 1979) on
monenlaisia näkemyksiä. Siellä on artikkeli
jopa marxilaisesta taloustieteestä. 1970-luvulla
marxilaisuus oli suosittu tutkimussuunta monilla yhteiskuntatieteen aloilla. Miltä 1970- luku tuntui opettajan näkökulmasta?
- Se oli hurjaa aikaa. Muistan, kun opiskelijain lähetystö tuli vaatimaan marxilaisia
teoksia tutkintovaatimuksiin. Minulla on kotona sotasaaliskirja, jossa oli Marxin sekä Leninin kuvat. Irrotin ne, kiinnitin työhuoneeni seinälle ja laitoin päälleni keinokuituisen
punaisen kesäpaidan mennessäni ottamaan
vastaan lähetystöä. Väki mahtui juuri ja juuri sisään huoneeseen. Kun he näkivät nuo kuvat ja minun punaisen paitani, niin he eivät
saaneet esitetyksi yhtään mitään. Jälkikäteen
kuulin kovaa keskustelua ulkopuolelta, kun
he olivat poistuneet. He olivat ilmeisesti saaneet aivan väärän kuvan minusta. Ehkä he kuvittelivat, että olin jollain tavoin salamarxilainen tai ainakin aikamoinen vasemmistolainen
sosialisti. Siksi he eivät kyenneet esittämään
mitään vaatimuksia. Rekvisiitta oli ilmeisesti
tehnyt tehtävänsä.
Olin kerran kesällä pääsykoelautakunnassa jäsenenä. Kun tulin sama punainen nylonpaita päälläni sisään, niin L. A. Puntila katsoi minua suu auki ja sanoi: »Terve hyvä veli». Hän meni täysin pois tolaltaan ja arvioi
sen olleen poliittinen teko ja osoitus toverillisesta asenteesta, vaikka paidallani ei ollut mitään tekemistä politiikan kanssa.
Taistolaisten suhtautuminen laitokseen oli
se, että yritettiin väellä ja voimalla saada mar5 Paul Samuelson (1915-) on yksi uusklassisen synteesin tunnetuimmista kehittäjistä. Hän on ollut Massachusetts Institute of Technologyn professorina vuodesta
1940. Samuelson on kirjoittanut erittäin tunnetun kansantaloustieteen oppikirjan. Hän sai kansantaloustieteen
Nobel-palkinnon vuonna 1970.

360

xilaisia teoksia tutkintovaatimuksiin. En kuitenkaan hyväksynyt ehdotuksia. _Olen todella kirjoittanut marxilaisuudesta esseisiini esseen, jossa todetaan lähtökohtien olevan perättömiä ja virheellisiä.
Olisi myöhemmin ollut hauska kuulla, että
joku olisi vaatinut marxilaisia teoksia pois
vaatimuksista niinkuin muualla maailmalla,
mutta kun niitä ei juuri ollutkaan niin ei niitä
voinut poiskaan vaatia. 70-luvun poliittinen
vaihe oli kiihkeä ja meni ohitse, mutta häiritsi laitoksen toimintaa ja jopa luentoja tiettyinä aikoina. Lauri af Heurlin »niitti laakereita» omilla luennoillaan ottaessaan marxilaisia teemoja keskusteluun ja väitellessään taistolaisten kanssa. Minua poliittiset-asiat eivät
kiinnostaneet tippaakaan. Tämä ei sulje pois
sitä, etteikö vasemmistolaisuutta olisi esiintynyt laitoksessa muuten. Muun muassa omissa tutkimusryhmissäni oli henkilöitä, jotka
ovat poliittisesti vahvasti vasemmistolaisia.
Olen tehnyt heidän kanssaan tutkimustyötä ilman, että he ovat väittäneet että olisin haitannut heidän tutkimusmahdollisuuksiaan. Tutkimusongelmani eivät ole olleet sellaisia, että
poliittinen kanta olisi niissä vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Olen ollut epäpoliittinen koko ajan.

Ulkomaankauppateoria ja
gravitaatiomalli
- 1960-luvun alussa kiinnostuksenne suuntautui ulkomaankaupan teoriaan. Julkaisitte
vuonna 1963 kaksi artikkelia (Pöyhönen
1963a ja 1963b), joihin on sittemmin viitattu
kansainvälisen kaupan teorian kirjallisuudessa
monesti. Mistä kiinnostus ulkomaankauppaan
sai alkunsa? Hollantilainen Jan Tinbergen6
julkaisi vuonna 1962 tuloksia samantyyppisellä mallilla kuin te artikkeleissanne. Syntyivätkö tutkimukset täysin toisistaan riippumatta
6 Jan Tinbergen (1903-) on kotoisin Hollannista.
Hän opetti siellä Erasmus-yliopistossa vuosina 1956-73.
Tinbergen on ekonometrian sekä talouspolitiikan teorian
pioneeri. Hän sai kansantaloustieteen Nobel-palkinnon
vuonna 1969.
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vai oliko teillä yhteistyötä ?Mitä sitten tapahtui? Vaikuttiko Euroopassa meneillään ollut
yhdentymiskehitys ja Suomen Ejta-assosiaatiosopimuksensolmiminen.vuonna 1961 kiinnostuksen suuntautumiseen? Jos 1950- ja
1960-luvun vaihdetta vertaa kymmenen vuotta
myöhemmin tehtyyn EEC..,ratkaisutm, niin
EEC-ratkaisun yhteydessä toteutettiin monia
tutkimushankkeita ja asettiin kaksi valtiollista komiteaa, jotka tekivät ratkaisua varten selvitystyötä. Ejta-assosiaatiosopimusta tehtäessä ei komiteatyöskentelyä ollut.
- Leontiefin kanssa kävimme Yhdysvalloissa kalassa. Kalamatkoilla keskustelimme
aiheista, jotka olivat kiinnostavia. Minua kiinnosti erityisesti kansainvälinen kauppa. Kun
perehdyin alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin,
huomasin, että kansainvälinen kauppa ,oli
alue, jossa oltiin vielä 2 x 2 jne. -malleissa ja
muissa yksinkertaisissa asetelmissa.
Tutkimuskohteiden valinnan olen tehnyt
yksinomaan henkilökohtaisen mielenkiinnon
perusteella. Euroopan taloudellisella integraatiolla oli myöhemmin vaikutusta tutkimuskiinnostuksen suuntautumiseen. 1960-luvun
alussa kysymykset eivät vielä olleet samalla tavoin esillä. Minulla oli onni tehdä ikäänkuin
ennakoivaa tutkimusta. Kansainvälisen kaupan kysymyksessä kiinnitin huomiota siihen,
että onko todella niin, ettei voida tutkia muuta
kuin 2 x 2 ja vastaavia kenttiä jotka voidaan
täydellisesti selvittää, mutta joiden tiedollinen
anti ei ole kovin suuri. Syntyi halu kokeilla.
Kun tietokoneita ei ollut enkä viitsinyt palata
alkeellisiin laskukoneisiin, niin kokeilin 10 x
10 -matriisia ja lopulta sain aineistoni Tanskaan käsiteltäväksi tietokoneella. Sieltä tuli
sitten ensimmäiset tulokset. Suunnitelmani oli
ollut valmiina jo pari kolme vuotta eli vuodesta 1957 saakka.
Ongelmat tulivat yhä polttavammiksi, kun
näin, ettei minulla ollut· muuta sanottavaa
kansainvälisestä kaupasta kuin tätä teoreettista »liirum laarumia». Oman mallin kehittäminen oli suurta uhkapeliä, koska kukaan ei
ollut sellaista esittänyt. Kyseisestä aiheesta
luennoiminen oli erikoista eikä millään lailla
ollut luotettavan tuntuista. Kun pidin asiasta
4

esitelmiä, sain kotimaassa melkoisen voimakasta vastustusta. Malliani kritisoitiin mm. siitä, .ettei se seuraa kansantaloustieteen .perinnettä.
Lähetin ensimmäisen asiaa koskevan artikkelini Weltwirtschajtliches Archiv .,.lehteen sen
vuoksi, että vieraillessaan Suomessa Erich
Schneider pyysi jokaiselta laitoksen sekä Tampereen yliopiston vastaavan laitoksenprofessorilta artikkelin, jonka hän lupasi julkaista
tässä lehdessä. Kun kirjoitin artikkelini, ajattelin että se sopii aiheeltaan kyseiseen lehteen
oikein hyvin. Estimoinnit oli viety läpi ja olin
omasta mielestäni onnistunut, mutta artikkeli
juuttui sitten lehden toimitukseen. Kirjoitin
lehteen tiedustellakseni julkaisun viivästymistä. Kaikkien muiden artikkelit julkaistiin ennen minua. Kun artikkeli lopulta julkaistiin,
se oli seisonut toimituksessa puolitoista vuotta! Sitä ennen ilmestyi Jan Tinbergenin teos
(Tinbergen 1962), jossa miltei sama malli oli
esitettynä (mt. appendix VI).
Pettymykseni oli suuri. En uskonut, että
minkäänlaista kilpailua voisi tulla. Ajattelin,
ettei kukaan muu voisi näin »älytöntä» ajatusta esittää. On tavallaan luonnollista,. että
juuri Tinbergen esitti mallin,. koska hänellä oli
fyysikon koulutus, ja näin ollen tällainengra.;.
vitaatiomalli on luontevasti hänen alaansa.
Mutta hän ei ollut vihjannutkaan siihenmis,sään aikaisemmin, ja hänen teoksessaankin
malli oli erillisessä liitteessä. Sain ulkomaista
tukea. Weltwirtschaftliches Archiv painoi vaatimuksestani käsikirjoituksen jättämisajankohdan .. Siihen ei ollut vaadittu mitään· korjauksia. Artikkelin julkaisun viipymisen syy
oli muualla, mutta mitään todisteita: viivytyksen syystä ei ole.
Kun ajatusgravitaatiomallista tuli hyväksytyksi kahdella taholla, kansainvälisessä
aikakauskirjassa ja tunnetun Tinbergenin
teoksessa, niin kaikki ovet aukesivat Suomessakin. Kerrankin tapahtui niin, että Olavi Niitamo soitti minulle ja pyysi tulemaan tilastokeskukseen. Hän sanoi: »Tule nyt kiireesti.
Täällä on viisi neuvostoliittolaista akateemikkoa, jotka haluavat esitellä gravitaatiomallia». He olivat nähneet sen jossain julkaisus361
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sa ja omaksuneet sen tietämättä, että malli
myös oli kehitetty Suomessa.
Mikä johti gravitaatiomalli-idean keksimiseen? En ollut koulutukseltani fyysikko. Veljeni oli fysiikan professori Turussa myöhemmin. Fysiikka ei sinänsä kiinnostanut, mutta
itse gravitaation ajatus yleisenä ideana oli kiinnostava. Näkemys suhteellisuudesta· oli keskeinen: suhteellisesti suuret maat käyvät kauppaa enemmän kuin pienet maat, ja suurten
maiden välinen kauppa on suurempaa kuin
pienten. Gravitaatiomalli on nykyisinkin arvioitu parhaaksi empiiriseksi menetelmäksi,
joka on olemassa kauppavirtojen analysointia varten.

Yhdysvaltaintuliaiset: tutkimusryhmät
- Jouko Paunio (Mäki 1989, s. 214) mainitsi
haastattelussaan että 60-luvun puolivälissä hänen tullessaan kansantaloustieteen laitokselle tunnelma laitoksella ei ollut suuntautunut
tutkimukseen. Hän sanoi, että hänellä ja teillä oli saman suuntaisia intressejä laitoksen kehittämiseksi. Miten kehittämistä toteutettiin
tuolloin?
- Yhdysvaltain matkani yksi seuraus oli
se, että perustettiin pieniä epämuodollisia viikoittain kokoontuvia tutkimusryhmiä. Niitä
oli samaan aikaan neljä käynnissä yhtä aikaa.
Kukin ryhmistä perehtyi omaan metodiseen
alueeseensa ja julkaisi töitä alueelta. Yksi oli
spektraalianalyysiryhmä. Olin Yhdysvalloissa ollut mukana Nerlovin spektrianalyysin seminaarissa ja tutustunut tähän uuteen menetelmään. Suomessa mieleni teki selvittää,
kuinka suuria aineistoja analyysissä vaaditaan
tulosten tuottamiseksi. Perustettiin ryhmä, joka julkaisi tuloksistaan tutkimusraportin (Hirvensalo, Lammi ja Pöyhönen 1967).
Toinen, suurempi ryhmä selvitti Markovin
ketjujen käyttöä kansantaloudellisessa analyysissä. Niitä ei perinteisesti ollut käytetty ja kyseessä oli siis uusi alue. Itse olin Yhdysvalloissa ollessani tehnyt historiallisen tutkimuksen
Yhdysvaltain kaupan rakenteesta sadan vuoden ajalta (Pöyhönen 1967) Markovin ketju362

analyysillä. Ei se nyt niin kauhean hyvin onnistunut, mutta se oli ensimmäisiä yrityksiä.
Yritys oli sikäli mielenkiintoinen, että siinä
ajateltiin teollistumisen olevan tietynlainen
prosessi. Prosessin kehitys kaari näkyy juuri
Markovin ketjun avulla tutkittuna. Rakenteessa tapahtuu tiettyjä muutoksia, jotka seuraavat Markovin ketjun periaatetta. Ryhmä
julkaisi tuloksistaan useita töitä.
Laitoksen tutkimustoiminta sai alkunsa
näistä ryhmistä. Laitoksella ei ollut yhteisen
seminaarihuoneen lisäksi tiloja, joissa nämä
ryhmät saattoivat kokoontua. Kun seminaarihuone ei ollut seminaareja varten varattuna,
siellä pidettiin tutkimusryhmien kokouksia.
Varsinaisia omia työtiloja ei ollut. Laitos sai
vähitellen lisää tarkoituksenmukaisia tiloja
tutkimusta varten. Esimerkiksi 1968 aloittanut Ergi-ryhmä sai tutkimustilat professori
Järnefeltin yksityisasunnosta hänen ollessaan
Yhdysvaltain matkalla. Uusia tiloja saatiin Satamakadulta, minne voitiin sijoittaa useita
ryhmiä yhtä aikaa. Ergi-ryhmässä toimi yli
kaksikymmentä tutkijaa samanaikaisesti.
Projektit synnyttivät siis uutta tutkimustoimintaa ja tarvitsivat myös uusia tiloja. Tämä
oli kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksen
eteenpäinmenovaihe. Siihen asti tehtiin töitä
vain omissa työhuoneissa, ja projekteissa
työskentelevä laitoksen ulkopuolinen henkilökunta työskenteli kotonaan. Laitoksella ei
ole koskaan ollut riittävästi tiloja. Näin ollen
uusien tutkimusten aloittaminen on ollut hankalaa. Aleksanterinkadulla ryhmät oli usein
sijoitettava opettajan omaan työhuoneeseen.

EEC-tutkimukset ja kytkennät
talouspolitiikkaan
- Kiinnostuksenne ulkomaankauppaan on
säilynyt pitkään. Ejta-assosiaatiosopimuksen
seuraus synnytti jonkin verran tutkimusta jo
1960-luvun alkupuolella (Hintatasotoimikunta
1962, Finefta-toimikunta 1965 ja Ahti Molanderin tutkimukset) ja tutkimus lisääntyi vuosikymmenen lopulla. Johditte 1970-luvun
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alussa Ergi-tutkimusryhmää 7 , joka selvitti
vuonna 1973 solmitun EEC-vapaakauppasopimuksen ennakoituja seurauksia Suomen talouselämälle. Kertoisitteko tutkimuksesta, sitä
tehneistä tutkijoista ja tutkimuksen vastaanotosta sekä tiedemaailmassa että julkisuudessa
yleensä. Miten talouspolitiikan päättäjät ottivat tutkimustulokset vastaan?
- Aloite oli minun ja Kyösti Pulliaisen, joka tuli toimimaan päätutkijana. Sen lisäksi
saimme Suomen Akatemialta määrärahoja
tutkijan toimien rahoittamiseksi ensimmäisessä Akatemian yhteiskuntatieteellisen toimikunnan projekti-tutkimuksessa, joka kesti
kaikkiaan kolme ja puoli vuotta. Tutkijat olivat hyVin kiinnostuneita aiheesta. Mukana oli
paljon vapaaehtoisia tutkijoita, muun muassa Pentti Vartia, jotka eivät saaneet työstä mitään korvausta. Osa oli assistentteja, ja mukana oli myös joukko ylioppilaita, jotka tekivät gradujaan aihepiiristä ilman minkäänlaista korvausta. Kiinnostus oli siis suuri.
Kun EEC-vapaakauppasopimus tuli poliittisesti ajankohtaiseksi, pidin esitelmän Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
25. 1. 1972. Rakennusmestarien talon sali ei
riittänyt alkuunkaan yleisölle. Muun muassa
Mauno Koivisto tuli kuuntelemaan esitelmääni. Hän seisoi taulun puoleisessa salin nurkassa ja teki pienen pieneen muistikirjaan merkintöjä kuulemastaan ja näkemästään. Puolet yleisöstä kuunteli luentoa kovaäänisistä talon käytävillä. En ollut aikaisemmin saanut
vastaavaa yleisömenestystä. Ennen kaikkea tilaisuus koettiin poliittiseksi. Ihmiset ilmeisesti
ajattelivat, että paljastan nyt jotain ennen
kuulumatonta. Tämä aiheutti Kekkosen avustajien 'vastareaktion. He yrittivät keskeyttää
tutkimuksen.
Kertomani ennakkotiedot eivät olleet mitenkään erityisen ihmeellisiä. Tuloksemme perustuivat avoimiin tietolähteisiin. Me emme saaneet mitään salaisia tietoja vaan meillä oli valvojakunta, joka seurasi että teemme sitä, mitä olimme luvanneet. Kun näytti siltä, että em7 Julkaisuja: ERO! (1970, 1972a, 1972b ja 1973) sekä Pöyhönen (1972).

me saa jatkaa, ilmoitin ryhmässä, että tutkimus viedään vaikka Ruotsiin julkaistavaksi.
Järjestimme tiedotustilaisuuden lehdistölle,
kun tutkimus oli valmis. Yleisöä oli jonkin
verran, mutta innostus ei enää ollut yhtä suuri
kuin Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä.
Tutkimustoiminnassa minulla on aina ollut
tavoitteena tietynlainen leikinomainen suhtautuminen tutkimustehtäviin. Se on osoittautunut tuottavaksi myöhemmin. En ole suhtautunut tukimukseen erityisen vakavasti. Kun
Kekkonen vastaanotti meidän EEC:tä ja Suomea koskevan tutkimusraporttimme vuonna
1972, hänen ainoa kysymyksensä oli hätkähdyttävä. Hän kysyi minulta: »Oletteko sosiaalidemokraatti?». Se on hänen ainoa kysymyksensä tutkimuksestamme! Hän ajatteli ilmeisesti sen poliittisia vaikutuksia ja taustaa~ Minulta on moni kysellyt jälkeenpäin, mistä idea
tutkimukseen tuli ja kuka tavoitteen asetti. Me
aloitimme tutkimuksen ennenkuin asia oli ollenkaan ajankohtainen. Tavallisesti kysyjillä
on ollut se odotus, että tutkimuksella oli poliittinen lähtökohta. Lähtökohta ei ollut lainkaan poliittinen vaan nimenomaan metodologinen: mahdollisuus kokeilla erilaisia systeemejä. Lähdimme tutkimaan aivan muuta kuin
integraatiota, mutta törmäsimme hyvin kovaan seinään: nimittäin LINK-projektiin. Projekti vietiin vuonna 1970 Cambridgeen ekonometrikkojen maailmankokoukseen. Vasta
siellä saimme tietää, että oli olemassa toinenkin ryhmä, joka oli kiinnostunut samasta kysymyksestä kuin me. Kysymyksemme oli: Miten kytkeä eri maiden malleja yhteen? Teimme aiheesta julkaisun. ERGI-ryhmä julkaisi
laitoksen sarjassa tutkimusraportin (Ergi
1970), jossa tällainen kytkeminen on selitetty. Kysymys on periaatteessa samasta asiasta
kuin mitä LINK-projekti ryhtyi toteuttamaan
todella suurilla malleilla, joihin meillä ei ollut mahdollisuutta. Tällä tavoin leikinomainen suhtautuminen on osoittautunut paremmaksi kuin se, että olisimme seuranneet viimeisintä tutkimusta ja yrittäneet lohkaista itsellemme »sopivan palan». Olemme olleet
riippumattomia muista ja silti osuneet kiinnostaviin ongelmiin omin päin.
363

Katsauksia ja keskustelua- KAK 3/1991
. Suomen Akatemia pelasti meidänEEC-tutkimuksemme. Se noudatti Kekkosen pyyntöä
olla antamatta uusia määrärahoja meille mutta keräsikin vanhat rahat yhteen ja antoi niistä. Minusta se oli reilusti tehty ottaen huomioon, että Akatemia on melko poliittinen
elin. Yleensä sen jälkeen, kun rahoitusta on
saatu, rahoittajat ovat olleet erittäin lojaaleja ja antaneet meidän toimia halumme mukaan. Ennenkuin tähän asti on päästy ovat
epäluulot olleet· aika suuria. On vaikuttanut
. siltä, että meidän on odotettu käyttävän rahoittajiapoliittisesti hyväksemme. On ollut
hauska todeta, että on voinut tehdä tiettyjä
töitä ja että on saanut tuk~a. Tuki on kyllä
ollut taistelun takana. Usko siihen, että joku
suomalainen voi esittää jotain kiinnostavaa,
on ollut hyvin alhaalla. Tilanne on varmasti
ollut aivan toinen siihen aikaan, kun Bruno
Suviranta ja Hugo Pipping tekivät tutkimuksiaan. He saivat helposti lävitse omia mielipiteitään.
Kun tässä viimeisessä vaiheessa Euroopan
yhteisö kalastaa uusia jäseniä, näytti siltä, että
aihepiiri liittyy aiemmin tehtyihin töihin. Palasimme gravitaatioideoihin, koska ongelma
on mielenkiintoisin globaalisesti katsottuna.
Mitä Euroopan integraatio vaikuttaa esimerkiksi Yhdysvaltain ja koko maailman kauppaan? Kysymyksiin ei voida vastata Cecchinityyppisillä analyyseillä. Niillä voidaan tehdä
arvioita integraation mahdollisista vaikutuksista eri alojen kauppaan mutta ne eivät teoreettisina todista mitään. Kaikki Cecchinin
tutkimuksen perusteella tehdyt arviot integraation kehityksestä ja vaikutuksista kansantuloon jne. ovat. osoittautuneet vääriksi.
Professori Albach Saksasta kävi vastikään
Suomessa. Hänelle jätin viimeisimmän tutkimukseni, joka käsittelee EES:ää ja menetelmää, jolla arvioinnit on tehty. Heillä ei ole
Saksassa mitään arvioita globaalisista vaikutuksista. Gravitaatiomenetelmä on sikäli hyvä, että sen avulla voidaan pienelläaineistolla antaa muun muassa globaalisia arvioita.
Voidaan siis tarkastella, mitä Euroopan integraatiovaikuttaa maanosan ulkopuolisiin
alueihin kuten Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Me
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tarkastelimme Eftaa yhtenä blokkina. Blokittainen ja maittainen tarkastelu antaa koko
maapalloa koskevia tuloksia ja siinä mielessä
uutta tietoa. Tarkastelu pohjautuu kansainvälisiin OECD:n tilastoihin. Oli mukava kuulla professori Albachin näkemyksiä asiasta.
Hän perusti omat arvionsa metodologisesti
Cecchini-raporttiin. EES~vaihetta siis koskee
sama kuin EEC-vaihetta 1970-luvun alussa.
Aiheeseen on poliittista kiinnostusta, mutta se
ikäänkuin vaatii tutkijalta sijoittumista poliittiseen kenttään. Sitä emme ole ajatelleet työssä. EES-tutkimuksestakin on kyselty, mistä
toimeksianto on saatu. Toimeksianto on ollut jälleen metodologinen: Miten nykyisen tilanteen kartoittaminen on mahdollista hieman
uudentyyppisen globaalin mallin avulla. On
todella työn takana saada tuloksia näin monimutkaisesta tilanteesta. Työ on ollut kaikkein vaikein, missä olen koskaan ollut mukana. Talouspoliittiset kytkennät ovat yleensä
olleet lähinnä haitaksi tutkimuksessa.
- Minkälainen yleensä ottaen on ollut talouspolitiikan ja kansantaloustieteen suhde
Suomessa? Onko tutkijoita kuunneltu tarpeeksi? Jos ei niin, minkä arvelette olevan syynä tähän? Onko 1980-luvulla tapahtunut mitään kehitystä? Onko taloustieteen rooli politiikan·ohjenuorana muuttunut?
- Suhde taloustieteen ja poliittisen päätöksenteon välillä oli ennen paljon voimakkaampi. Opettajani Suviranta samanaikaisesti
toimi monissa yliopiston ulkopuolisissa hallinnollisissa tehtävissä sekä valtionhallinnossa että pankeissa. Hänellä oli paljon suurempi vaikutusvalta kuin minä olen kuvitellut itselläni koskaan olleenkaan. Vaikutusvaltani
on perustunut lähinnä siihen, että opettamalla oppilaita olen kouluttanut uusia henkilöitä eri aloille. Näin suhteet ministeriöihin ja
keskeisiin pankkeihin sekä laitoksiin ovat perustuneet oppilaitteni välityksellä myönteisessä mielessä tapahtuneeseen yhteistyöhön. He
tuntevat minut ei-poliittisena henkilönä. En
ole pyrkinytkään vaikuttamaan talouspolitiikkaan, mutta kouluttamaan olen kyllä pyrkinyt. Se tavoite, jonka alunperin asetin, että
voisin opettaa oppilailleni jotain sellaista, mitä
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he eivät saa kirjoista, on kova vaatimus. Oppilaat täytyy opettaa näkemään asioita paitsi
kIrjojen niin myös tutkimuksen sekä omalta
kannaltaan. Koulutuksen tarkoitushan on se,
että oppilaista tulisi itsenäisiä ja että he voisivat suunnata mielenkiintonsa heitä itseään
kiinnostaviin asioihin.
- Onko sitten 1950-luvun tapahtunut tiedemaailman ja talouspolitiikan etääntymistä
toisistaan? Onko 1980-luvulla ollut havaittavissa »uudelleenlähentymistä», kun valtiovarainministerinäkin on ollut valtiotieteilijä? Perinteisestihän suomalainen virkamieskunta on
ollut melkoisen juristivaltaista.
- Kyllä siltä vähän vaikuttaa. Ei tunnu siltä, että vaikutusmahdollisuudet olisivat samat
kuin aikaisemmin. Yksi tekijä, joka on vaikuttanut asiaan, on palkkaus. Professorin virkoja on tullut lisää. -Professori on nykyään
pienempi vaikuttaja kuin aikaisemmin.
Ehkä lähentymistä voi nähdä. Meidän kouluttamamme henkilöt -vaikuttavat voimakkaasti tässä yhteiskunnassa. Heitä on joka
paikassa. Ainakin itse olen todennut, että henkilösuhteet voivat auttaa asioiden etenemistä.
Valtiotieteilijät ovat vallanneet juristeilta paikkoja virkakoneistossa. Minua on aina ilahduttanut se, että olen tavannut entisiä oppilaitani, jotka ovat nousseet merkittäviin asemiin.
Esimerkkinä mainittakoon entinen assistenttini Jukka Valtasaari, joka on nyt Washingtonin suurlähettiläs. Hän oli lahjakkuus, josta ei tullut tutkijaa, koska hänen kiinnostuksensa muihin asioihin oli paljon suurempi.
- Jukka Pekkarinen ja Juhana Vartiainen
(1989) ovat esittäneet tulkinnan, jonka mukaan suomalainen talouspolitiikka on 1980luvulla oppinut menneistä vuosikymmenistä
ja tempoilevan sekä suhdanteita 'kärjistävän
talouspolitiikan sijasta olisi opittu stabilisaatiopolitiikan harjoittamista. Mikä on teidän
näkemyksen ne ?
- En itse ole käsitellyt .kyseistä ongelmakenttää enkä pyrkinyt tietoisesti talouspoliittiseen vaikuttamiseen. Sen on täytynyt tulla
oppilaiden kautta. Haluaisin edelleenkin korostaa tutkimusotteeni leikinomaisuutta. Olen
paneutunut moniin asioihin. Olen ollut kiinI

nostunut metodologisista kysymyksistä. Nykyäänmetodologiaan syvällisesti perehtynyt
UskaliMäki liikkuu jo alueella, joka ei ole leikinomaista vaan sangen -vakavaa.

Kansantaloustieteen ja suomalaisen
tutkimuksen näkymistä
- Saksalainen historiallinen koulukunta oli
vallitseva suomalaisessa kansantaloustieteessä vuosisadan alussa ja sotien välisenä aikana aina 1950-luvulle. Voidaanko puhua koulukunnista suomalaisessa kansantaloustieteessä toisen -maailmansodan-jälkeen? Luuletteko, että Euroopan yhdentymisen myötä tapahtunut saksalaisen kielialueen merkityksen
korostuminen näkyisi suomalaisessa kansantaloustieteessä jollakin tavoin?
- Meillä metodologinen yhdenmukaisuus
on ollut vallitseva tilanne. Kaikilla on ollut sama ongelma kuin minulla: pystyä hoitamaan
tehtävät tyydyttävästi. Koulukuntajakoja _ei
ole syntynyt. Tietystikeynesiläisyys oli voimakkaasti esillä 1960-luvulla. Olemme yleensä
käyttäneet englantilaisia ja yhdysvaltalaisia
peruslähtökohtia.
Saksalaisen kielialueen merkityksestä kansantaloustieteessä en sanoisi mitään. En yleensäpidä hyvänä sitä, että otetaan jokin alue
»majakaksi». Yhdysvaltalainen kansantaloustiede on tullut tärkeäksi siksi, että suomalaiset opettajat ovat vierailleet Yhdysvalloissa ja
hankkineet tutkimuksellisia yhteyksiä sinne.
Tämä ei mielestäni ole paras tapa hoitaa tutkimusta., Tuolla strategialla on tietynlainen
»takuu». Kun seurataan sitä mitä muut tekevät -hyvissä yliopistoissa, ei -todennäköisesti
tehdä jonninjoutavaa tutkimusta. Jos otetaan
muita normeja, voidaan-aina erehtyä. En voi
sanoa, että omassa tutkimuksessani ja töissäni
näkyisi tietty linja. Joukossa on kaikenlaisia
ajatuksia, joista osa on osoittautunut hyviksi. Tätä strategiaa ei voi suositella kaikille. Haluaisin olla varovainen. Toivoisin,että meilläkin noudatettaisiin mahdollisimman väljää
näkemystä.
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- Tarkoitatteko, että jonkinlainen metodologinen liberalismi olisi hyväksi? Pitäisikö
antaa »kaikkien kukkien kukkia»?
- Sitä nyt pyritään suosimaan. Jos on pieni ansari, niin siihen ei voi istuttaa kaikkia
kukkia. On valittava niitä, jotka tuntuvat sopivilta. Kysymys on arvioinnista. Varmasti en
osaa sanoa.
- Näyttää siltä, että metodologia on saavuttanut aseman itsenäisenä kansantaloustieteen osa-alueena. On perustettu nimenomaan
metodologiaan erikoistuneita julkaisuja kuten
Economics & Philosophy sekä Methodus, ja
metodologiaan perustetaan itsenäisiä oppituoleja maailmalla. Näyttää siltä, että kansantaloustieteen sisällä erikoistuminen jatkuu.
- Kyllä. Kansantaloustiede on niin valtavan laaja alue. Kansantaloustieteen professorin tehtäviä ei voi hoitaa muuten kuin rajaamalla itse kiinnostuksen kohteensa ja keskittymällä siihen. Tärkeintä on se, että pystyisi
jollain alueella antamaan oppilaille valmiuksia. Yleensä olemme pyrkineet käyttämään hyväksi kansainvälisesti tunnustettuja hyviä kirjoja, jolloin oppilaiden saama koulutus on
vertailukelpoinen maailmalla ja heidän mahdollisuutensa seurata kansainvälistä keskustelua on hyvä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokainen esittää vain oman näkemyksensä
ainoana oikeana.

Kansantaloustieteen sosiaaliset
ulottuvuudet ja tutkijan eetos
- Mikä on ollut suhteenne Kansantaloudelliseen yhdistykseen, Ekonomiska Samfundet
i Finlandiin ja Taloustieteelliseen seuraan?
- Olen Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä jäsen ja olen ollut kerran myös esimiehenä. On tärkeää, että yhdistyksiä on olemassa
useampia. Ekonomiska Samfundet on ollut
minulle hyödyllinen, koska sen aikakauskirja on helpommin saatavissa kuin suomenkieliset aikakauskirjat ja se leviää kaikkiin Pohjoismaihin. Kansantaloudellinen aikakauskir366

ja on hyvä foorumi keskustellaajankohtaisista kotimaan asioista. Vastustan yhdistys- ja
hallinnollisia tehtäviä yleensä. Ne eivät ole
koskaan olleet mieleeni. Olen hoitanut Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen esimiehen tehtäviä olosuhteiden pakosta.
Olen joutunut hoitamaan tällaisia tehtäviä
varsinkin viime vuosina, kun kaikki muut
mahdolliset henkilöt ovat olleet ulkomailla tai
virkavapaina. Se, että lähdin virastani heti kun
pääsin, johtui siitä, että saisin vihdoinkin harjoittaa tutkimusta vapaana hallinnollisista velvollisuuksista niin kauan kuin voin toteuttaa
ajatuksia, jotka minua kiinnostavat. Minulla
on nytkin monia tutkimusprojekteja tekeillä
tai suunnitteilla. Suunnitelmiini kuuluvat mm.
linkkauksen simulointi eli LINK-projektin
pääongelman tarkka selvitys ja maailman laajuisen vastuun toteutuminen sekä kansantaloustieteen laitoksen historian kirjoittaminen.
- Mitä mieltä olette monitieteisyydestä,
monitieteisestä tutkimuksesta?
- Seikka, joka on kiusannut minua koko
sen ajan kun olin tiedekunnassa, oli se, että
meillä on monta erillistä laitosta, mutta laitosten välille ei ole luotu yhteistoimintaelintä, joka tarkastelisi ja selvittäisi yhteisesti ongelmia. Kullakin laitoksella on oma ohjelmansa, jonka mukaan toimia. Jonkin verran on
opettajavaihtoa ja jonkin verran teosten vaihtoa siten, että eri aineissa on toisten aineiden
teoksia. Kansantaloustiede on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan toimia täysin muista
välitHimättä. Se hyödyntää tilastotiedettä, ja
siitä pyritään pitämään huolta, että tilastotieteen tutkintovaatimukset pysyvät kansantaloustieteilijöille sopivina. Yhteistyötä ja yhteistä tutkimusta ei ole, mikä on vahinko. Yhteistyötä voisi toivoa tulevaisuudessa. Yksi ongelma on se, että tiedekunnan laitokset on sijoitettu eri paikkoihin, etäälle toisistaan.
- Millaiset yhteydet teillä on ollut muihin
Pohjoismaihin?
- Yleisesti kysymys Pohjoismaisesta yhteistyöstä on ollut tärkeä asia. Olen pettynyt
siihen, etten onnistunut saamaan toimivaa yhteistyötä aikaan. Toinen yhteistyö hanke oli

Visa Heinonen

Helsingin korkeakoulujen yhteistyö, jota yritin saada aikaan ollessani laitoksen esimiehenä urani alkuvaiheessa. Sekään ei onnistunut.
Jokaisella tuntui olevan omissa asioissaan niin
paljon tekemistä, että ei oltu kiinnostuneita
yhteistyöstä. Olen iloinen siitä, että yhteistyö
on sittemmin saatu toimimaan. Ehkä ongelmat yhteistyön käynnistämisessä johtuivat
henkilöistä. Ruotsalaisten kanssa en onnistunut saamaan aikaan yhteistyötä Tukholmassa enkä Uppsalassa. Heillä oli niin voimakas
koulukunta-ajattelu, että he eivät katsoneet
saavansa mitään täältä periferiasta.
Gunnar Myrdal oli erikoinen henkilö. Olen
lukenut hänen teoksiaan ja päivitellyt sitä, miten hän on jaksanut kirjoittaa niin paljon. En
ole kuitenkaan ollut erityisen ihastunut hänen
töihinsä. Tapasin hänet ruokatunnilla käydessäni Tukholmassa Wennergren centerissä.
Kun saavuin, talo oli muuten tyhjä, mutta yksi
henkilö oli syömässä eväitään. Hän oli Gunnar Myrdal. Hän kysyi asiaani, ja vastasin tulleeni tapaamaan kansantaloustieteen laitoksen
esimiestä. Hän tiedusteli edelleen asiaani. Sanoin, että tarkoitukseni olisi puhua yhteistyöstä ja eräästä tutkimuksestani. Minulla oli mukanani tutkimuksen ennakkoartikkeli. Myrdal vaati minua näyttämään artikkelin. Hänen käytöksensä ärsytti minua sen verran, että ilmoitin, etten näytä sitä hänelle. Myrdal
suuttui, ja keskustelumme päättyi siihen. Hän
ei osoittanut yhteistyöhalua eikä vieraanvaraisuutta vaan esiintyi komentelevasti. Kun tunsin hänen töitään, en odottanut, että mitään
yhteistyötä voisi syntyäkään.
- Mihin olette tutkijana pyrkinyt? Totuuteen, parempaan yhteiskuntaan jne.? Miten
näette asemanne tutkijana kansantaloustieteen
kentässä?
- Olen pyrkinyt tyydyttämään uteliaisuuttani. Minulla ei ole ollut poliittisia tavoitteita. Tavoitteenani on ollut saada selville, miten asiat ovat. Tämä tavoite on riittänyt. Minun ei ole tarvinnut valjastaa ajatuksiani valtion, poliittisten puolueiden, yritysten tai minkään muunkaan palvelemiseen. Puhdas uteliaisuus on riittänyt.
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