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IN MEMORIAM

Professori Jouko Paakkanen
in memoriam1
Pertti Haaparanta
Professori

Mikko Puhakka
Professori

Helsingin kauppakorkeakoulu

Oulun yliopisto

Pekka Ilmakunnas
Professori
Helsingin kauppakorkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulun

elämän tutkimuslaitos) johtajana
ja Suomen tukkukauppiaiden liikansantaloustieteen professori
ton toimitusjohtajana.
Jouko Paakkanen kuoli 23.1.
Väitöskirjassaan ”Komparatii2004. Hän oli syntynyt Lappeenvinen statiikka ja kilpailuprosesrannassa 7.9.1928. Paakkasen isä
si” (1962) Paakkanen yritti ymoli myymälänhoitaja, mikä varmärtää kilpailua prosessina eli
masti osaltaan sai Paakkasen
hänen näkemyksensä oli lähinnä
hakeutumaan taloustieteellisten
itävaltalainen. Kirja sisälsi kuitenopintojen pariin. Hän väitteli
kin myös taloudelliselle kilpailulHelsingin kauppakorkeakoulussa
le myönteisiä, chicagolaisia piirvuonna 1962. Suurimman osan
Jouko Paakkanen
teitä. Hän itse totesi esipuheestyöurastaan hän toimi kauppasaan (s. 6) tarkastelevansa kilpaikorkeakoulun piirissä, ensin aslua evolutionäärisestä näkökulmasta. Tämä on
sistenttina ja sitten professorina vuodesta 1963
ymmärrettävää, koska Paakkanen ihaili suuresvuoteen 1991, jolloin hän jäi eläkkeelle. Ennen
ti Chicagon koulukunnan Frank Knightia ja
professuuria Paakkanen ehti toimia Taloudelerityisesti itävaltalaista Joseph Schumpeteriä,
lisen tutkimuskeskuksen (nykyinen Elinkeinojoiden kirjoitusten vaikutus hänen ajatteluunsa on merkittävä. Jo ”pikkuväitöskirjassaan”
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”Hintateorian realismi ja yritysten hintapääIlmakunnas ja Puhakka oppilaita.
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tökset” (1957) hän tutki kilpailua ja yritysten
käyttäytymistä, mutta silloin vielä enemmän
perinteisen tasapainoteorian näkökulmasta.
Jouko Paakkanen toimi Yritysdemokratiakomitean (1970) varapuheenjohtajana. Eriävässä mielipiteessään (s. 498–499) hän vaati teemasta enemmän tutkimusta ja puolusti omalle
ajattelulleen uskollisena mm. sitä, että voitonjakojärjestelmien kytkeminen osallistumisjärjestelmään on liian ennenaikaista. Paakkanen
oli kiinnostunut myös kokonaistaloudellisista
kysymyksistä. Toimiessaan Taloudellisen tutkimuskeskuksen johtajana vuonna 1960 hän ehdotti tulevaisuutta ilmeisen onnistuneesti ennakoiden suhdannekatsauksen perustamista.
Paakkanen oli opettaja, jonka luennoille
1960-luvulla kaikki eivät mahtuneet edes istumaan. Hän lumosi opiskelijat, ja ylipäätään
kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan tekemisissä. Kuuluisa oli hänen tapansa aloittaa mikrotaloustieteen perusteiden kurssi lukemalla
Lauri Viidan Moreenin alkukappaleet, jotka
kuvaavat hyvin talouden kiertokulkua. Joskus
hän taas aloitti luentonsa piirtämällä taululle
vinoristikon ja kertomalla, että se muistuttaa
häntä Christian Morgensternin runosta ”Kalan
iltalaulu”, ja toteamalla päälle: ”Rauhoittavaa,
eikö totta?”. Mutta lumous olisi särkynyt, ellei
taustalla olisi ollut syvä kansantaloustieteellinen ymmärrys, joka välittyi opiskelijoille.
Paakkanen syvensi omaa tieteellistä ajatteluaan vierailullaan Princetonin yliopistossa,
jossa hän sai vaikutteita mm. Fritz Machlupilta. Itävaltalais-chicagolaisen näkemyksensä kapitalismista hän kokosi vuonna 1979 ilmestyneeseen kirjaansa Kapitalismin juuret ja nykyisyys: ”Ilman markkinamekanismia mikään kansantalous ei voi elää. Miten se sekoitetaan talouden kudokseen, on sitten eri asia.” (s. 122).
Paakkanen luonnehtii kirjassaan innoittunees-

ti ja tiiviisti suuresti ihailemansa Schumpeterin
elämää ja tutkimustyötä (s. 44–51): ”Jotta tämä
mies ei särkisi tämän kirjan raameja…” (s. 45).
Jopa modernistakin perspektiivistä itävaltalaischicagolainen sekoitus on mielenkiintoinen.
Chicagon yliopiston vasta edesmennyt professori Sherwin Rosen totesi jokin aika sitten
(1997), että itävaltalaisella ja neoklassisella lähestymistavalla on annettavaa toisilleen.
Kapitalismin (termi, jota Paakkanen ei
kaihtanut) puolustus oli vaikeaa 1970-luvun
alkupuolella kauppakorkeakoulussakin, eikä
taistelusta aina selvitty tahroitta. Tuolloin
Paakkanen itse opiskeli kapitalismia myös käytännössä: armoitettu akateemikko tempautui
mukaan liike-elämään monissa luottamustehtävissä. Useat näistä liittyivät kulttuurin parissa
toimiviin yrityksiin, kuten hallitustehtävät Marimekossa ja WSOY:ssa. Hän oli myös aktiivinen keskustelija ja viihtyi ajan yhteiskunnallisissa väittelyissä. Erno Paasilinnakin hyödynsi
”sarkasmejaan heittelevän” Paakkasen taitoja
televisio-ohjelmissaan ja kirjoissaan.
Runoilijasielulta voi odottaa, että oma elämä on rosoinen, osin myös siksi, että sitä eletään rosoisessa ajassa. Ehkä lumoaja lumosi itsensäkin, mutta osallistuminen vei Paakkasen
mukanaan. Perhe-elämän tragediat viimeistään
pakottivat hiljentämään vauhtia. Leskeksi jäänyt Paakkanen avioitui runoilija Aila Meriluodon kanssa vuonna 1980. Rakkaus runouteen
auttoi sopeutumaan. Aila Meriluoto oli usein
mukana Paakkasen uran loppupuolen luennoilla, jotka keskittyivät kansantaloustieteen
oppihistoriaan. Paakkanen aloitti erään esitelmänsä sanoin: ”Satatuhatta vuotta sitten veljemme Neanderthal kulki nuija kädessä, emmekä tiedä tuliko hänen raskaiden leukojensa
välistä eeppistä puhetta.” Vaikka Paakkasen
voimat olivat heikenneet, niin hänen puheen7
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sa oli yhä täynnä eeppistä voimaa. Hänen suhteensa kansantaloustieteeseen pysyi intohimoisena. Kuultuaan vaikka opiskelijalta jostakin
uudesta teoriasta, hän tuli laitoksen yhteisel-
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le kahvihetkelle silmät palaen ”Oletteko kuulleet…”. Olimme varmasti kuulleet, mutta
emme olleet aina tunteneet. 

