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Valtiotieteen tohtori Vieno Rajaoja kuoli 92vuotiaana 23.9.2005 Lopella. Nykypolven talous- ja tilastotieteilijöille hän lienee varsin tuntematon lähinnä siksi, että hänen tieteellinen
uransa jäi väitöskirjan julkaisemisen jälkeen lyhyeksi. Tällöin hän valitsi vaihtoehtoisen uran,
matematiikan lehtorin viran Orimattilan yhteiskoulusta lähes 50-vuotiaana, eikä tämän jälkeen enää kontribuoinut tieteen piirissä.
Edellytyksiä pitkälle tiedeuralle olisi epäilemättä ollut, koska indeksiteorian väitöskirja
arvostettiin hyvin korkealle ja on sitä edelleen.
Hänellä on myös muita alan julkaisuja, kuten
esimerkiksi ”Suomen pankin rakennuskustannusindeksi” vuodelta 1942. Väitöskirja hyväksyttiin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen
tiedekunnan kokouksessa vuonna 1959 vastaväittäjien professorien Gustav Elfving (sovellettu matematiikka ja erityisesti stokastiikka) ja
Leo Törnqvist (tilastotieteen ensimmäiseksi
professoriksi Suomessa vuonna 1951 nimitetty) suosituksesta arvosanalla ’eximia cum laude
approbatur’. Työ nimellä ”A study in the theory
of demand functions and price indexes” (94 si-

vua) julkaistiin jo edellisenä vuonna. Sen voi
hankkia netistä 16 eurolla1.
Vastaväittäjä Elfving toteaa väitöskirjan olevan ”systemaattinen esitys klassillisesta staattisesta kysyntäteoriasta, sellaisena kuin se on kehittynyt Pareton ajasta lähtien”. Edelleen hän
arvioi Rajaojan luoneen ”suppean ja täsmällisen ajatusrakennelman, joka muodolliselta kannalta voidaan verrata klassillisen fysiikan johonkin osa-alueeseen, esim. termodynamiikkaan”.
Törnqvistin mukaan ”väitöskirja merkitsee
huomattavaa edistysaskelta klassillisen kysyntäfunktioiden ja hintaindeksien teorioiden kehityksessä”. Väitöskirja ei ole vain teoreettinen,
vaan se sisältää määrittelyt ”kolmelle tärkeälle
hintaindeksille, elinkustannusindeksille, marginaaliselle hintaindeksille ja määrätyn tavaran
kanssa kilpailevien tavaroiden hintaindeksille”.
Tällöin kilpailuhinta on määritelty tarkasteltavan tavaran ja sen kanssa kilpailevien tavaroihttp://www.zellibooks.de/suchergebnis.php?autor=Vieno
%20Rajaoja&bid=6d8o7ccsvob6tc2mi8k2evgh04
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den hintaindeksien suhteena. Törnqvist viittaa
lausunnossaan myös tulevaisuuteen: ”Edelleen
väitöskirjassa laajennetaan kysyntäteoriaa niin,
että sitä voidaan soveltaa sellaisiinkin tapauksiin, jolloin kysyntä ja hinnat on määritelty,
mutta musta pörssi on toiminnassa.”
On kiistatonta, että Rajaojan väitöskirja oli
aikaansa edellä, ollen toinen iso askel suomalaisessa indeksiteorian tutkimuksessa. Leo
Törnqvistin kehitelmät 1930-luvulta ovat edelleen paljon viitatut. Monet merkittävät indeksiteoreetikot kuten Henri Theil ja Teun Kloek
ovat hyödyntäneet Rajaojan väitöskirjaa. Rajaojan jälkeisen sukupolven huomattava suomalainen indeksitutkija Yrjö Vartia (ekonometrian professori Helsingin yliopistossa) viittaa
usean kerran Rajaojaan väitöskirjassaan 1976.
Häntä kiinnostavat erityisesti Rajaojan kehitelmät marginaalisesta hintaindeksistä ja kilpailevien tavaroiden hintaindeksistä. Marginaalista
hintaindeksiä ovat myöhemmin tutkineet myös
Theil ja Bert Balk. Viimeksi mainittu toimii
nykyään Rotterdamin yliopistossa. Kysyin häneltä, miten sitä on hyödynnetty. ”Ei ainakaan
virallisten indeksien laadinnassa”, kuului vastaus. Ehkä olisi aihetta.
Rajaoja valittiin 1958 vuoden tiedenaiseksi
Helsingin Sanomien muistokirjoituksen 9.10.
2005 mukaan. Samassa muistokirjoituksessa ja
’Tiedenaisia’-nettisivulla2 hänet mainitaan ensimmäisenä taloustieteestä väitelleenä naisena.
Tämä ei muodollisesti pidä paikkaansa, koska
väitös oli tilastotieteestä. Tutkimuksen tieteenalan kompleksisuutta kuvastaa esitarkastaja
2 http://www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/ensimm.
html
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Elfvingin luonnehdinta: ”Tutkielma kuuluu aiheensa puolesta teoreettiseen taloustieteeseen,
mutta sovellutusten puolesta ekonometriikkaan, joten sen arvosteleminen tilastotieteen
opinnäytteenä on hyvin perusteltu. Tutkielmassa käytetään lisäksi matemaattisia apuneuvoja siinä määrin, että sitä melkein voitaisiin
pitää sovelletun matematiikan alaan kuuluvana.”
Väitöskirjan hyväksymisen jälkeen Rajaoja
toimi muun muassa Yhteiskunnallisen Korkeakoulun tilastotieteen apulaisprofessorina, mutta pian varsinainen tiedeura siis loppui. Tätä
on moni ihmetellyt. Selkeätä selitystä ei ole löytynyt. Erään arvion mukaan syynä oli yliopistomaailman miesvaltaisuus, johon sopuisalle
naiselle ei löytynyt riittävää tilaa. Toinen arvioitsija sanoo, että Rajaoja koki itsensä liian
vanhaksi jatkamaan tiedeuralla. Nykypäivänä
tämä tuntuu oudolta, kun monet tutkijat tekevät ansiokkaita tieteellisiä löytöjä vielä 70–80vuotiaana.
Toki hänen kontribuutionsa lukion opettajanakin ansaitsevat huomattavan arvonannon,
ja erityisen hienoa oli, että hän valitsi maaseutupaikkakunnan. Sinne ei ole ollut helppo saada päteviä opettajia. Esimerkiksi ennen Vienoa
meillä Orimattilassa oli matematiikassa epäpätevä opettaja, jolloin monet perusasiat menivät
sotkuun. Voinkin sanoa, että omalta kohdaltani oli onni, ettei Vieno jäänyt yliopistoon, koska muutoin olisivat matematiikan opintoni tuskin olleet yhtä menestyksellisiä.
Nykypolven toivoisin nostavan tohtori Vieno Rajaojan arvostusta suomalaisen ekonometrian kehittäjänä. Hän itse oli liian vaatimaton
sitä tekemään. ⵧ

