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Ekonomistit ovat usein eripuraista seurakun-
taa ja saattavat herättää ristiriitaisia tuntoja.
Juha Ahtola poikkesi tästä mielikuvasta. Har-
voin tapaa niin yleisesti pidettyä henkilöä saati
ekonomistia. Juhan kanssa oli miellyttävä työs-
kennellä. Talousasioita saattoi puntaroida laa-
ja-alaisesti ilman etukäteen kiinnitettyjä mieli-
piteitä. Hänen rauhallinen mutta innostava ole-
muksensa loi vastaanottavan pohjan omaksua
vaikeatkin talousasiat, jotka hän osasi esittää
ymmärrettävästi myös muille kuin ekonomis-
teille.

Juha teki näkyvimmän työnsä pankkieko-
nomistina. Sitä ennen hän työskenteli pitkään
ETLA:ssa. Valmistuttuaan tohtoriksi Juha toi-
mi tutkijana ETLA:n ekonometrisessä ryhmäs-
sä ja piipahti välillä hoitamassa professuuria
Helsingin yliopistossa. Juha oli suomalainen
pioneeri yksikköjuurien ja virheenkorjauster-
mien maailmassa. 1980-luvun kuluessa Juha
kuitenkin siirtyi suhdanteiden pariin, ensin
ETLA:ssa, jonne hän palasi ennusteryhmän
vastaavaksi tutkijaksi ja myöhemmin tutkimus-
ohjaajaksi. Suhdanteiden kanssa hän vietti suu-
rimman osan urastaan ekonomistina.
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Vuonna 1993 hän siirtyi SYP:n pääekonomis-
tiksi ja jatkoi samassa roolissa myös Nordeas-
sa. Tänä aikana pankkisektori muuttui rajusti,
samoin ekonomistien työ. Ekonomistien moni-
naisista tehtävistä saivat  suhdanneseuranta  ja
-ennustaminen yhä keskeisemmän roolin eten-
kin julkisuudessa. Juha nosti 1990-luvulla pan-
kin ennusteet aiempaa enemmän julkisuuteen,
menestyksellä, jonka vanavedessä ennusteiden
julkaisijoiden joukko on monen mielestä pai-
sunut varmaan turhankin laajaksi.

Juha oli koulutukseltaan ekonometrikko.
Käytännön työssä hän ei kuitenkaan nojautu-
nut malleihin juuri laisinkaan. Toki hän epäi-
lemättä arvosti mallien avulla saavutettuja tu-
loksia, mutta Juha tunsi hyvin myös niiden ra-
joitukset. Käytännön suhdanneseurannassa
oppii ajan myötä tuntemaan myös tilastotiedon
asettamat rajoitukset.

Lähestymistavaltaan Juhaa voisi pitää
greenspanilaisena. Viime puheissaan Alan
Greenspan on luodannut uraansa ja toiminta-
periaatteitaan. Taloudelliset mallit ovat hänen
mielestään välttämättömiä mutta riittämättö-
miä apuvälineitä. Ne ovat yksinkertaistuksia
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monimutkaisesta ja alati muuttuvasta taloudes-
ta. Inhimillistä panosta talouden seurannassa
on vaikea korvata. Tarvitaan lukuisien talou-
den indikaattoreiden huolellista seurantaa sen
lisäksi, että ymmärretään, miten kansantalou-
det toimivat. Tämä monimutkainen kokonai-
suus on tiivistettävä ymmärrettäväksi ja yksin-
kertaiseksi viestiksi. Juha osasi kertoa asioista
konstailematta ja selkeillä sanoilla, vaikka ta-
kana olisikin ollut monenlaisia pohdintoja.
Hänellä ei ollut tarvetta yrittää korostaa omaa
erinomaista osaamistaan. Ainoastaan saada
kuulijat tai lukijat ymmärtämään missä oltiin ja
minne oltiin menossa.

Talouspoliittisissa kysymyksissä Juhan nä-
kemykset eivät poikenneet merkittävästi eko-
nomistien nykyisestä valtavirrasta. Korkea ve-
rotus ja muut talouden toimintaa jäykistävät
tekijät olivat hänenkin tulilinjallaan. Ennen
euroaikaan siirtymistä Juhan näkemykset tosin
ajoittain poikkesivat yleisestä käsityksestä. Täs-
säkin suhteessa hän oli Greenspanin linjoilla.
Hän näki harvoin tarvetta harjoitettua kireäm-
pään politiikkaan. Välillä hän kuitenkin piti
inflaation uhkaa liioiteltuna.

Juhan monesti toistama asia oli ajoituksen
tärkeys. Oikea ajoitus on ratkaisevaa hyvin
monissa asioissa. Sen tärkeyttä ei voi ohittaa
myöskään taloudellisessa analyysissä. Ei varsin-
kaan suhdanneanalyysissä. Monesti on varsin
hyvin tiedossa tai vähintäänkin todennäköistä,
että jokin havaittu epätasapaino korjaantuu.
Virheenkorjausmekanismeihin perehtyneelle
tämä oli enemmän kuin ilmeistä. Ekonomistien
arkkivirhe on ennustaa paluuta jotain tiettyä
tasapainoa kohti liian nopeasti sen jälkeen, kun
havaitusta ”normaalista” arvosta on poikettu.
Kun näin ei tunnu käyvän, aletaan asialle kek-
siä selityksiä. Lopulta käänne kuitenkin tulee

yllättäen ja kenties vahvempana kuin on osat-
tu odottaa. Talouden riskit on tärkeä hahmot-
taa, mutta ajoitus ratkaisee sen, kuinka onnis-
tuneesti niistä varoitetaan. Harva kiittää suden
turhaan huutelijaa.

Suhdanneseuraajan urallaan Juha osasi mo-
nesti olla oikeaan aikaan liikkeellä. Kysymys ei
niinkään ollut siitä, mikä täsmällinen ennuste
oli, vaan siitä miten viesti kulloinkin muotoil-
laan. Tämä on varsinkin rahoitusmarkkinoilla
tärkeää.

Ekonomistikunnassa ei koskaan ole liikaa
ihmisiä, jotka pystyvät välittämään ekonomis-
titietoa taloudesta ymmärrettävästi eteenpäin.
Talouden toiminnan monipuoliselle ymmärtä-
miselle yhdistettynä laaja-alaiseen tietopohjaan
on jatkuva liikakysyntä. Kiinnostus tieteeseen,
taiteeseen ja urheiluunkin kasaantuu harvoin
samalla ihmiselle. Omaisten suuren surun li-
säksi Juhan ennenaikainen kuolema onkin suu-
ri menetys suomalaiselle ekonomistikunnalle.
Kaikki hänet tunteneet jakavat omaisten suu-
ren surun.
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