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helsingin yliopiston entinen
kansantaloustieteen profes
sori Jouko paunio kuoli 79
vuotiaana 19. kesäkuuta
2007. hän oli syntynyt 18.
toukokuuta 1928 helsingis
sä.

Paunio aloitti työuransa
1949 tilastollisessa päätoi
mistossa (nykyinen tilasto
keskus) ja siirtyi 1955 tutki
jaksi suomen Pankin talous
tieteelliseen tutkimuslaitok
seen, jossa hänestä tuli osas
topäällikkö 1959. samana
vuonna hän väitteli tohtoriksi
makrotalousteoreettisesta aiheesta ”tutkimus
avoimen inflaation teoriasta”. hänet valittiin
helsingin yliopiston kansantaloustieteen pro
fessoriksi 1966 ja siirtyi eläkkeelle 1993. ennen
professuuria hän teki opintomatkoja englantiin
1952–1954, ruotsiin 1954 ja Yhdysvaltoihin
1962–1963 ja professoriksi nimityksen jälkeen

Yhdysvaltoihin, harvardin
yliopistoon 1969–1970. hä
net valittiin suomalaisen tie
deakatemian jäseneksi 1971
ja mm. hän oli international
economic associationin neu
vostossa 1967–1977 ja Poh
joismaisen taloustieteellisen
tutkimusneuvoston puheen
johtajana 1986–1989.

suomen akatemian tutki
japrofessorina (nykyisin aka
temiaprofessori) Paunio oli
ensimmäisenä taloustieteilijä
nä suomessa vuosina 1972–
1975. hän toimi 1980luvulla

viisi vuotta Yk:n alaisen euroopan talousko
mission tutkimusjohtajana Genevessä. eläk
keelle siirryttyään hän oli suomalaisen tie
deakatemian hallituksen esimiehenä 1993–
1994.

Paunio sai elämässään useita hyviä kunni
anosoituksia, joista mainitsemme muutamia.
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Seppo Honkapoh j a , E rkk i Koske l a , Jukka pekka r inen j a Ant t i Suvan to

hänestä tuli kunniatohtori Åbo akademiihin
1988 ja turun kauppakorkeakouluun 1989.
hän sai suomen kulttuurirahaston tunnustus
palkinnon 1976, ensimmäisen Yrjö jahnssonin
säätiön taloustieteen palkinnon 1993 ja eino
h. laurila kansantulomitalin 2006.

Paunio toimi uransa aikana aktiivisesti ja
tärkein painotuksin sekä kansantaloustieteen
tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä
tehtävissä että talouspoliittiseen keskusteluun
osallistujana. Paunion tutkimustyö kohdistui
useisiin makrotaloustieteen keskeisiin alueisiin,
kuten inflaatioon, kasvu ja suhdanneprosessei
hin, säästämiseen ja rahatalouden kysymyk
siin.

kun Pauniosta tuli helsingin yliopiston
kansantaloustieteen professori, hän alkoi pai
nottaa sekä laadukasta tutkimustyötä että tut
kijoiden kansainvälisiä kontakteja. hän perus
ti 1970 syksyllä väitöskirjan tekijöille rahata
loudellisen tutkimusryhmän (”Monetary Work
shop”tutkimusyksikön) suomen Pankin ja
Yrjö jahnssonin säätiön rahoittamina. hänen
tutkimusyksikössään oli mahdollista keskittyä
päätoimisesti jatkoopiskeluun maisteritutkin
non jälkeen. Paunio edellytti, että kukin Mone
tary Workshopissa työskentelevä jatkoopiske
lija vieraili yhden tai kaksi lukukautta korkea
tasoisessa ulkomaisessa yliopistossa. tämä
järjestelmä oli erittäin hyödyllinen keino paran
nettaessa alan kansainvälisiä yhteyksiä ja ko
hennettaessa taloustieteellisen tutkimuksen
tasoa suomessa. Monet nykypolven suomalai
set eturivin ekonomistit ovat Monetary Work
shopin kasvatteja.

Pian Monetary Workshopin toiminnan pää
tyttyä suomalaisten kansantaloustieteen tutki
joiden julkaisut ulkomaisissa refereejärjestel
mään perustuvissa aikakauslehdissä alkoivat
nopeasti lisääntyä ja myös kansainväliset kon

taktit vakiintuivat. Myöhemmin perustetuissa
tutkimusryhmissä, esimerkiksi taloustieteen
ensimmäisessä suomalaisessa huippuyksikössä
”talouden rakenteiden ja kasvun tutkimusyk
sikkö” (raka), Paunion korostamat periaat
teet – tutkimuksen korkea laatu ja kansainväli
syys – ovat olleet kaiken aikaa tärkeitä keskeisiä
toimintatapoja.

Paunion ehdotuksesta kuuluisat Yrjö jahs
son luennot alkoivat 1963. luennoitsijoina on
ollut useita nobelpalkinnon sittemmin saanei
ta taloustieteen tutkijoita. Paunion aloitteesta
jahnssonin säätiö alkoi 1976 järjestää kansan
taloustieteen valtakunnallisia tutkijakoulutus
kursseja, joissa opettajina oli eri tutkimusalojen
kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita. hän
myös vaikutti positiivisesti toiseen tärkeään
asiaan eli kaVan (kansantaloustieteen valta
kunnallinen jatkokoulutusohjelma) perustami
seen. opetustoiminta kaVassa alkoi tammi
kuussa 1990. kaVa on suomelle erittäin tärkeä
organisaatio, koska kansantaloustieteen laitok
set olivat silloin (ja ovat vieläkin) lähes kaut
taaltaan liian pieniä itse hoitamaan riittävää
tohtoriopetusta.

tutkimustyönsä ohella Paunio on vuosien
varrella harkitusti osallistunut suomalaiseen
talouspoliittiseen keskusteluun. jo 1950luvul
la hän kuului nuorten ekonomistien muodos
tamaan ns. oryhmään, mikä seurasi silloista
taloustieteellistä keskustelua kirjoitusten ja
kommentointien kautta. kun oryhmässä suu
rin osa oli poliittisesti sitoutumattomia, niin
ryhmä pyrki painottamaan tieteellisten tutki
musten merkitystä talouspolitiikan kannalta.
Paunion toinen näkyvä esiintyminen oli vuon
na 1977 pidetty esitelmä, jossa hän arvosteli
vakavan taantuman aikana harjoitettua talous
politiikkaa. hän vaati aktiivisempaa talouspo
litiikkaa kuin mihin suomen Pankki ja maan
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hallitus katsoivat olevan edellytyksiä. Paunion
kolmas aktiivinen talouspoliittinen esiintymi
nen tapahtui suomen 1990luvun alun laman
aikana. hän mm. arvosteli harjoitettua vahvan
markan politiikkaa. kesällä 1992 hän laati yh
dessä nuorempien suomalaisten kansantalous
tieteen professorien kanssa ehdotuksen talous
poliittiseksi ohjelmaksi, jonka avulla suomi
olisi voinut pyrkiä irtaantumaan lamasta nope
ammin kuin mitä tapahtui.

Pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen tapahtu
nut sairauskohtaus heikensi Paunion toiminta
kykyä. hän kuitenkin jatkoi sekä tutkimustyö
tään että osallistumista talouspoliittiseen kes
kusteluun vielä usean vuoden ajan.

Paunion elämäntyö tutkijana, tieteenalansa
edistäjänä ja talouspolitiikan keskustelijana oli
erittäin merkittävä. hänen panoksensa loi hy
vän perustan suomalaisen kansantaloustieteen
nykyiselle vahvalle asemalle. 




