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ILARI TYRNI IN MEMORIAM

Esko Vuorela
Professori emeritus

turun yliopisto

tampereen yliopiston kansantaloustieteen pro-
fessori (emeritus) ilari tyrni kuoli 24.4.2010. 
hän oli syntynyt helsingissä 12.3.1934.

ilari oli hyvä ystäväni yli 40 vuoden ajan, 
minkä lisäksi hän ehti toimia opettajanani, esi-
miehenäni ja lopulta kolleganani. en voi enkä 
pahemmin edes yritä tässä välttää henkilökoh-
taisia painotuksia. 

sitä paitsi ilarin mielestä tällaisia juttuja ei 
pitäisi kirjoittaa ollenkaan. hyvin varmaan riit-
täisi se, mitä hän on antanut merkitä Professo-
riliiton julkaisemaan professorimatrikkeliin. 
kohdassa ilari tyrnin Tuotanto on: ”tutk tilas-
to- ja kansantaloustiet al.”. eikä sitten muuta.

ilari oli ns. pitkän linjan miehiä, eli hän val-
mistui ensin sosionomiksi yhteiskunnallisen 
korkeakoulun opetusjaostosta, ja ehti jopa toi-
mia jonkin aikaa lahdessa alan tehtävissä. mie-
luinen tehtäväni olikin muistuttaa häntä sopi-
vissa kohdin huonon peruskoulutuksen eli 
puuttuvan ylioppilastutkinnon tuottamista on-
gelmista. Niin tai näin, ilari palasi usein muis-
teluissaan Franzeninkadun (ykk:n sijainpaik-
ka helsingissä) tunnelmiin, jotka ilmeisestikin 
olivat monella tapaa omaa luokkaansa. ykk 

siirtyi 1960 tampereelle ja ilari valmistui seu-
raavana vuonna maisteriksi.

opettajana ja tiedemiehenä ilari korosti 
matematiikan keskeistä asemaa kansantalous-
tieteessä ja kansainvälistymisen tärkeyttä. jäl-
kimmäistä hän ryhtyi henkilökohtaisesti toteut-
tamaan 1962 siirtymällä jatko-opintoihin eng-
lantiin. täällä syntyi säästämisteoreettinen ar-
tikkeli ”The effects of price changes on consu-
mer saving”, jota edelleen pidetään aiheellises-
ti yhtenä suomalaisen taloustieteen kansainvä-
listymisen merkkipaaluna. artikkelin julkaisi 
arvostettu review of economic studies vuonna 
1964, ja se oli ensimmäinen tämäntasoinen saa-
vutus alallamme. Viisi vuotta myöhemmin P.j. 
kalman palasi saman julkaisijan palstoilla poh-
timaan tyrnin homogeenisen säästämisfunkti-
on rajoituksia.

ilari väitteli 1966 tampereella. kun lisensi-
aattitutkimus oli luonteeltaan komparatiivis-
staattinen, niin väitöskirjan mallin ilari sitten 
dynamisoi. Väitöskirjan tarkoitus oli tutkia 
hintojen asetustyypin vaikutusta suhdanne-
vaihteluihin ja kasvuun, lopullisena metodina 
simulointi. tämä oli siihen aikaan varsin harvi-
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nainen lähestymistapa, joka sitten johtikin 
kummallisiin vaikeuksiin. englannissa ilari oli 
ehtinyt siirtyä Cambridgen yliopistoon, jossa 
oli kehitetty uusi loistava titan-niminen tieto-
kone. kone täytti kokonaisen huoneen ja oma-
si perimätiedon mukaan peräti 128 k keskus-
muistia. simuloinnit onnistuivat hyvin, mutta 
jäivät pahasti kesken, kun tyrnit siirtyivät takai-
sin suomeen. ilarilla oli kassillinen tulosteita, 
muttei mitään lopullista. Valtion tietokonekes-
kuksesta algoleineen löytyi viimein apu tähän, 
ja tutkimuksen lukemattomat kuviot piirsi lo-
pulta maija-merkkinen plotteri. maija oli ilarin 
vaimo.

ilarilla on identtinen kaksoisveli, istervo. ja 
tässä tapauksessa identtinen todella tarkoittaa 
identtistä, mistä on seurannut monenlaista 
kommellusta ja sekaannusta. tulevana maiste-
rinplanttuna satuin notkumaan tampereen 
yliopiston ala-aulassa juuri ennen ilarin väitös-
tilaisuuden alkamista, kun ilari porhalsi paikal-
le tyylikkäästi pynttäytyneenä frakkiinsa. kysyi 
vahtimestarin toimistosta, että missäs se tyrnin 
väitöstilaisuus taas olikaan. kului nelisen mi-
nuuttia, ja ilari (eli istervo) tuli arkipuvussaan 
paikalle ja tiedusteli, missäs se tyrnin väitösti-
laisuus taas olikaan. Vahtimestarin ilmeistä ei 
kannata raportoida sen tarkemmin.

ilari nimitettiin tampereen yhteiskuntatie-
teellisen tiedekunnan professoriksi vuoden 
1971 alusta lähtien. kun muut kansantaloustie-
teen laitoksella pakenivat uuteen tal-hall. tie-
dekuntaan, niin ilari halusi jäädä assistenttinsa 
kanssa vanhaan tiedekuntaansa.

luonteensa mukaisesti ilari otti myös kan-
sainvälistymisen tosissaan ja siitä voi helposti 
erottaa neljä eri päävaihetta. englannin jälkeen 
ilari oli pidempiä aikoja yhdysvalloissa (mit 
yms.), vieraili useasti silloisessa Neuvostoliitos-
sa ja oli pidempiä aikoja japanissa. 

matkoillaan hän hankki uskomattoman laa-
jan tuttava- ja ystäväpiirin, mistä oli sitten pal-
jon hyötyä myös muille suomalaisille kansanta-
loustieteilijöille. hän kannusti lukuisia jatko-
opiskelijoita lähtemään ulkomaille ja pystyi 
myös hyvillä suhteillaan luomaan heille mah-
dollisimman hyvät olosuhteet. kiitollisten eko-
nomistien joukko on laaja, yhtenä hyvänä esi-
merkkinä mainittakoon tämän arvostetun jul-
kaisun päätoimittaja. 

Pidempiä matkoja piti luonnollisesti täy-
dentää lukemattomilla lyhyillä visiiteillä, ja lo-
pulta maapallolle jäi varsin vähän maita, joissa 
ilari ei ole käynyt. ja kun tämäkään ei oikein 
riittänyt, asiaa piti täydentää vielä innokkaalla 
lomamatkailulla. Portugalin tavirasta löytyi 
lopulta leppoisa lomapaikka, johon matka 
suuntautui vaimon kanssa useasti, omalla au-
tolla tietysti.

matematiikan korostaminen välineenä ei 
ollut aikoinaan mikään itsestäänselvyys, paitsi 
ilarille. 

suhdannevaihtelut vallitsevat tietenkin täs-
säkin asiassa, mutta ei siitä nyt sen enempää.

ilarin tinkimätön asenne sai kuitenkin jot-
kut aikalaiset näkemään painajaisunia ”hege-
moniapyrkimyksistään tunnetusta tampereen 
koulukunnasta”, joka ”edustaa tiukan yhtenäi-
syyden ja metodimonismin linjaa” (lainaukset 
ovat eräästä valtioneuvostolle osoitetusta kir-
jelmästä, aiheella ja kirjoittajalla ei ole tässä 
merkitystä). mitään koulukuntaa ei tietenkään 
ole ollut olemassa.

opettajana ja luennoitsijana ilari oli aluksi 
tavattoman surkea. jouduin hänen assistentti-
naan istumaan hänen luennoillaan, koska sii-
hen aikaan tampereella oli tapana, että jokai-
sella professorilla oli luentoavustaja. siihen, 
että avustaja joutui kuuntelemaan luennot, oli 
parikin hyvää syytä. ensinnäkin avustajan oli 
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helpompi järjestää luentoon liittyvät harjoituk-
set, kun oli vähän perillä, mistä oli puhe. ja 
toiseksi, professorin luennolla oli aina vähin-
tään yksi kuulija.

sittemmin ilarin ura luennoitsijana oli hy-
vin nousujohteinen. mm. yleinen kiinnostus 
japanin talouselämää kohtaan teki hänestä hy-
vin halutun asiantuntijan ja luennoitsijan myös 
yliopiston ulkopuolella. ja kun ilari piti jäähy-
väisluentonsa, eivät kaikki halukkaat enää 
mahtuneet saliin. ilari jäi eläkkeelle vuoden 
1998 alussa.

kaiken muun toiminnan ohella ilarilta riit-
ti tarmoa myös osallistua yhteiskunnallisiin 
rientoihin. tämä herätti siinä määrin huomio-
ta, että eräs suuri puolue pyysi häntä lopulta 
kansanedustajaehdokkaakseen. oli kaikkien 
osapuolien kannalta onnellista, että ilari ym-
märsi kieltäytyä tehtävästä.

ilari suhtautui tyypillisellä perinpohjaisuu-
dellaan haudanvakavasti myös liikuntaan. Pari 
kolme kertaa viikossa kuntokoulua ja muut päi-
vät täydentävää liikuntaa hölkkää/hiihtoa kelis-
tä riippuen. koen pelkän ajatuksenkin liikun-
nasta kuvottavana, joten tiedustelin kerran 
ilarilta, että koska sieltä kuntokoulusta oikein 
valmistuu, kun siellä pitää yhtenään ravata. ei 
kuulemma tarvitse, kun kerran huonommalla-
kin peruskoulutuksella voi päästä professoriksi.

meillä molemmilla oli aivan kammottava 
laulunääni, ja tapanamme olikin usein piristää 
iltatilaisuuksia huomattavan ihastuttavilla due-
toillamme. ohjelmistomme muodostui lähinnä 
perinteellisistä suomalaisista kansanlauluista. 
ilari oli kerran vastaväittäjänä Vaasassa, ja ky-
syin jälkeenpäin väittelijältä, miten karonkka 
sujui. ”alkuilta meni oikein mukavasti, mutta 
sitten”, väittelijä vastasi ja haki katseellaan 

apua jostain kaukaa taivaalta, ”mutta sitten 
tyrni aloitti laulamisen...”

lukemattomat ovat ne aamuyön tunnit, joi-
den kuluessa olen ilarin kanssa vaihtanut mie-
lipiteitä. tai oikeastaan en ole vaihtanut, koska 
varsin usein yksimielisyys ei ulottunut viskin 
merkkiä ja joitakin taloustieteen oleellisia kysy-
myksiä  pidemmälle. ja kun desibelit kohosivat 
riittävän korkealle, joutui ilarin vaimo maija 
taas kerran erotuomarin roolissa kömpimään 
sängystä ja komentamaan taloon hiljaisuuden. 
mutta hauskaa meillä oli.

ilari oli uskomaton jääräpää ja myös odot-
tamattoman herkkä, kun ulkopuolisia ei ollut 
näkyvillä. hän oli myös hyvin suurpiirteinen 
henkilö, varsinkin käsitellessään vähemmän 
kiinnostavia tutkimuspapereita sopivissa yhte-
yksissä. ja toisaalta ällistyttävän pedanttinen 
joissakin pikkuasioissa. aamuherkku ilarin ta-
paan: otetaan tuuman paksuinen vaalean leivän 
siivu (tämä ei ole niin tarkkaa, millin heitto 
suuntaansa sallitaan), hiukan levitettä ja sitten 
terävällä veitsellä leikataan kinkunsiivu täsmäl-
leen leivän muotoiseksi. täsmälleen tarkoittaa 
täsmälleen. 

ilarin saunarituaalit olivat maankuulut, ai-
heesta saisi helposti oman oppikirjansa. sauna 
oli hänelle pyhä paikka.

Viimeisinä vuosina herra alzheimer kiristi 
otettaan ilarista ja hän liukui hitaasti jonnekin 
pois. Näinä vuosina maija näytti, mitä avioliit-
tolupaus käytännössä tarkoittaa. uhrauksia 
karttamatta ja valittamatta hän hoiti ilarin vii-
meiseen asti.

ilarilla oli tapana sanoa, etten ole hänen 
paras ystävänsä, mutta kylläkin ainoa. eipä sii-
hen lisäämistä, enää. 

Esko  Vuore l a




