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In memoriam

Professori Matti Leppo in memoriam*
JOUKO PAUNIO
Professori
Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen, professori
Matti Leppo kuoli Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 1998. Kuollessaan hän oli 90-vuotias.
Hän säilytti aktiivisen kiinnostuksensa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja elinikäiseen musiikin harrastukseensa kuolemaansa asti.
Leppo syntyi 1. päivänä huhtikuuta 1908
Vihdissä. Koulunsa hän kuitenkin kävi Mikkelissä, jossa hän tuli ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta vuonna 1926. Hän jatkoi opintojaan Helsingin yliopistossa suorittaen filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1931. Hän väitteli filosofian tohtoriksi viimeisenä rauhanvuonna
1938. Hänen väitöskirjansa aiheena oli suomalaisen kulutusverotuksen kehitys ensimmäisen
maailmansodan jälkeen.
Ennen varsinaista siirtymistä tiedemiehen
uralle Leppo toimi useita vuosia Oy Alkoholiliike Ab:n palveluksessa. Hänen tutkijanuransa
käynnistyi Suomen Pankissa suhdannetutkijana
vuonna 1938. Hän siirtyi Suomen Pankkiin perustetun taloustieteellisen tutkimuslaitoksen
osastopäälliköksi vuonna 1944. Jo seuraavana
vuonna hänet nimitettiin kansantaloustieteen
*

Julkaistu aiemmin Tiedeakatemia-lehdessä.

professorin virkaan Helsingin yliopistossa. Hän
oli sitä ennen jo toiminut yliopistossa dosenttina ja vt. professorina. Professori Leppo valittiin
Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1950.
Väitöskirjan jälkeen Lepon tutkimustyö kohdistui edelleen julkisen talouden ongelmiin. Ennen sotaa käynnistyneen työn, joka käsitteli yksityisen ja julkisen sektorin välistä rajanvetoa,
hän sai valmiiksi vuonna 1943 ja se julkaistiin
saksankielellä »Der private und der öffentliche
Anteil am Volkseinkommen». Tämän tutkimuksen ansiona on nykypäivän näkökulmasta,
että siinä sovellettiin aikanaan modernilla tavalla taitavasti makrotalousteoreettista käsitteistöä,
joka toimi perustana tutkimuksen empiirisille
laskelmille. Lähestymistapa oli tuolloin varsin
uusi Suomessa.
Opintomatkoillaan mm. Yhdysvaltoihin ja
Ruotsiin Leppo sai hyvän tuntuman varsinkin
makrotalousteoreettisen tutkimuksen valtavirtaan, mikä heijastui hänen tutkimus- ja opetustyöhönsä sodan jälkeisellä aikakaudella. Hän julkaisi mm. vuonna 1947 paljon käytetyn oppikirjan »Johdatus finanssipolitiikkaan» ja kymmenen vuotta myöhemmin sille jatkoteoksen »Julkinen talous ja finanssipolitiikka». Näillä töillä
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oli merkittävä vaikutus suomalaisen tutkimuksen
irtaantumiseen historiallisesti painottuneesta lähestymistavasta ja sen orientoitumiseen kohti
modernia analyyttis-teoreettista tutkimusotetta.
Analyysien keskeisiksi käsitteiksi tuli kansantulo ja tulonmuodostus eikä kuten aikaisemmin rahan määrä yhteiskunnassa.
Leppo tutki laaja-alaisesti, ekonomisteille
harvinaisesta näkökulmasta talouspolitiikan ongelmia vuonna 1959 julkaisemassaan tutkielmassa »Päätäntävallan ja vastuun ongelma inflaation torjuntatyössä». Siinä Leppo eritteli sitä
poliittista prosessia, joka liittyi inflaation vastaiseen talouspolitiikkaan 1950-luvun jälkipuoliskolla. Erityisesti hän kiinnitti huomiota Suomen Pankin, hallituksen, ml. virkamiesten ja
etujärjestöjen rooleihin talouspoliittisessa päätöksenteossa. Tähän tarkasteluun sisältyi myös
tuolloin harjoitettua talouspolitiikkaa dominoineen talouspoliittisen ajattelun ankaraa kritiikkiä. Leppo nimittäin näki käytännön politiikan
taustalla vanhan ja tieteellisesti hylätyn kvantiteettiteorian vaikutuksen. Ennen kaikkea sen
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vuoksi oli hänen mukaansa inflaation vastainen
politiikka ollut epäonnistunutta.
Yliopiston opettajan ominaisuudessa hän kirjoitti useita oppikirjoja, joiden johtoajatuksena
oli tähdentää kansantalouden kiertokulun käsitteen merkitystä taloudellisten ilmiöiden analyysissa.
Tämä makrotaloudellinen lähestymistapa sävytti hänen julkistaloutta koskevia pohdiskelujaan ja suosituksiaan. Ne olivat kuitenkin vieraita ja osin jopa aikaansa edellä suomalaisen
talouspolitiikan valmistelussa ja toteuttamisessa ja siksi jäivät ilman merkittävää vaikutusta.
Helsingin yliopistossa Leppo suoritti pitkän
ja ansiokkaan päivätyön vuosina 1945–1973.
Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina ja varadekaanina, kansantaloustieteen laitoksen esimiehenä ja myös Tampereen kesäyliopiston
rehtorina hän työskenteli tuloksellisesti maamme yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen hyväksi. Hänen asiantuntemustaan käytettiin myös useissa valtion komiteoissa ja neuvottelukunnissa, joissa hän oli jäsenenä.

