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Emeritusprofessori Pentti Pöyhönen in memoriam
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

In memoriam

Pentti Pöyhönen teki pitkän ja merkittävän yli-
opistouran opettajana, tutkijana ja ajattelijana.
Hän oli maamme ensimmäisiä ekonometrikkoja
ja hänen vaikutuksensa tutkimusmenetelmän
vakiintumiseen ja kehittymiseen maassamme
on ollut suuri. Pöyhösen tuotanto on monipuo-
linen ja laaja käsittäen mm. asuntomarkkinoi-
hin, ulkomaankauppaan ja taloudelliseen integ-
raatioon liittyvää tutkimusta. Pentti Pöyhönen
tuli kansantaloustieteen piiriin tilastotieteen
puolelta, mikä näkyi läpi koko hänen tutkimus-
uransa niin ongelman asettelussa kuin kiinnos-
tuksena metodisiin valintoihin.
Pentti Pöyhönen syntyi Helsingissä 1925, tuli

ylioppilaaksi Jyväskylän lyseon sotilaslinjalta
1945 ja valmistui valtiotieteen kandidaatiksi
Helsingin yliopistosta vuonna 1951 pääaineena
tilastotiede ja sivuaineina matematiikka ja kan-
santaloustiede. Valtiotieteen lisensiaatin tutkin-
non hän suoritti 1956 ja sai valtiotieteen tohto-
rin arvon samana vuonna.
Ennen pitkää yliopistouraansa Pöyhönen toi-

mi professori Leo Törnqvistin tutkimusassis-
tenttina 1946–48, oli mukana Posti- ja lennätin-
laitoksen taloudellista tilaa sekä toiminnan kan-

nattavuutta selvittelevässä tutkimuksessa 1949–
52 ja oli lyhyen tovin mm. tilastotieteen vs. as-
sistenttina 1952. Valtion teknillisen tutkimus-
laitoksen tutkimusinsinöörin virkaa Pöyhönen
hoiti lähes kuusi vuotta 1953–58. Yhteiskunnal-
lisen korkeakoulun (nykyisin Tampereen yli-
opisto) kansantaloustieteen professorin viran
avustamisessa hän oli mukana 1956–57. Helsin-
gin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen
professorin virkaa Pöyhönen hoiti lukuvuonna
1958–59. Pöyhönen nimitettiin 33-vuotiaana
1959 Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tie-
dekunnan kansantaloustieteen varsinaisen pro-
fessorin virkaan, josta hän jäi eläkkeelle 1988.
Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina

Pöyhönen oli 1966–69 ja kansantaloustieteen
laitoksen esimiehenä useaan otteeseen. Tieteel-
lisiä luottamustehtäviä Pöyhösellä oli mm. Ta-
loustieteellisessä Seurassa ja Kansantaloudelli-
sessa Yhdistyksessä. Hän hoiti Kansantaloudel-
lisen Yhdistyksen esimiehen tehtäviä vuonna
1972.
Pöyhösen asuntomarkkinoita käsittelevä, lau-

daturiksi arvioitu väitöskirja ’Ekonometrinen
tutkimus tonttien hinnoista’ (1955) oli merkit-
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tävä suoritus, jossa nykyisenkin mittapuun mu-
kaan tilastollinen päättely oli suoritettu varsin
elegantisti. Tuolloin tutkijalla ei ollut apunaan
elektronisia laskimia, mikroista puhumattakaan.
Toinen samaan aihepiiriin kuuluva tutkimus
’Rakennuskustannukset Helsingissä’ valmistui
kolme vuotta myöhemmin 1958. Ulkomaan-
kauppa ja taloudellinen integraatio oli toinen
keskeinen tutkimuksen alue Pöyhösen tuotan-
nossa. Hänellä oli mm. tutkimusryhmät selvit-
tämässä Suomen EEC-sopimuksen (’EEC ja
Suomen vaihtoehdot’, 1972) ja EEA-sopimuk-
sen (’The EES and Trade in Manufactured
Goods’, 1990) vaikutuksia. Pöyhösen kaksi
kansainvälisesti eniten viitattua ulkomaankaup-
paa käsittelevää artikkelia ovat ’A Tentative
Model for the Volume of Trade between Coun-
tries’ (1963) ja ’Towards a General Theory of
International Trade’ (1963). Pöyhösen viimei-
seksi laajemmaksi julkaisuksi jäi Helsingin yli-
opiston kansantaloustieteen laitoksen historiik-
ki vuodelta 1995. Kesken jäi mm. maailmanlaa-
juisen pakolaisongelman syiden ja seurausten
mallittaminen.
Opiskelijat arvostivat Pöyhösen selkeitä ja

hyvin valmisteltuja luentoja. Yhdessä Rolf Ala-
meren kanssa kirjoitettu tilastotieteen perusop-
pikirja ’Johdatusta tilastolliseen tutkimukseen’
(1954) tuli tutuksi jokaiselle valtiotieteitä 50- ja
60-luvulla opiskelleelle ainoana alan suomen-
kielisenä oppikirjana. Pöyhönen toi uusia näkö-
kulmia kansantaloustieteen opetukseen. Hän
mm. luennoi verkoista jo paljon ennen käsitteen
nykyistä popularisoitumista. Samoin hän kehit-

teli seminaareissaan erilaisia ryhmätyön muoto-
ja. Varsinaisen sysäyksen näiden kehittely sai
Pöyhösen vierailtua Stanfordin yliopistossa Yh-
dysvalloissa lukuvuonna 1964–65.
Pöyhösen käynnistämissä tutkimusryhmissä

syntyi lukuisia eriasteisia opinnäytetöitä. Hän
antoi tutkijoille suuren vapauden, kannusti uu-
sien ideoiden etsimisessä, mutta samalla koros-
ti tutkijan omaa vastuuta työstään. Pöyhönen oli
uutta ideoiva, visioiva ja oleellisen hahmottava
tiedemies. Nuoren assistentin oli joskus vaikea
seurata ajatuksen lentoa, kun työvälineiksi esi-
tettiin grafiittipalloa, sähköistä analogialaskin-
ta, jolla kansanvälisen kaupan globaaleja vaiku-
tuksia voitiin arvioida. Tutkimusjohtajana Pöy-
hönen tuki alaisiaan, kun siihen oli aihetta ja
seisoi tutkimustulostensa takana silloinkin kun
niihin kohdistui suuria ulkopuolisia paineita.
Tutkimukseen liittyviä kysymyksiä Pöyhönen
on pohtinut esseesarjassa ’Esseitä tutkimisen
ongelmista I–V’ (1974–1979).
Pöyhönen oli intohimoinen kuntourheilija,

joka osin selitti hänen jäntevän ja nuorekkaan
olemuksensa. Kalaretkillä oli vaikea pysyä pe-
rässä. Pöyhösen lempiharrastus oli perhokalas-
tus, jossa hän olikin varsin taidokas. Kiinnostus
urheiluun ja kalastukseen ilmenee myös hänen
lukuisissa aiheita koskevissa artikkeleissaan.
Ihmisenä Pöyhönen oli luotettava, vaatima-

ton ja toista kunnioittava. Aina ystävällisen
Anja Pöyhösen, pojan, kahden tyttären ja lasten-
lasten suruun yhtyy varmasti koko Kansanta-
loudellisen aikakauskirjan lukijoiden suuri
joukko.




