
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 9 .  v s k .  –  4 / 2 0 1 3

549

IN MEMORIAM 
Päiviö Riihinen

Uranuurtaja kansantaloustieteen 
soveltamisessa metsätaloudellisiin 
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Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto

Olli Haltia
Toimitusjohtaja

Dasos Capital Oy

Metsäekonomisessa opetuksessa ja tutkimuk-
sessa merkittävän päivätyön tehnyt professori 
Päiviö Riihinen kuoli syyskuun 12. päivänä 
86-vuotiaana pitkän ja vaikean sairauden mur-
tamana. Hän oli syntynyt Pielavedellä karstu-
lalaiseen metsäteknikkoperheeseen ja kävi op-
pikoulun Jyväskylässä. Metsänhoitajaopintojen 
jälkeen hän opiskeli vuoden ASLA-stipendiaat-
tina Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä ja 
väitteli maatalous-metsätieteiden tohtoriksi 
Helsingin yliopistossa v. 1962 professori Eino 
Saaren ohjauksessa. Vuotta myöhemmin hän 

alkoi hoitaa kansantaloudellisen metsäekono-
mian professorin tehtävää, mikä jatkui vuoteen 
1993 ja eläkkeelle siirtymiseensä saakka. 

Riihinen oli aikaansa edellä ollut uranuur-
taja kansantaloustieteen soveltamisessa metsä-
taloudellisiin kysymyksiin. Riihisen vierailun 
aikana v. 1953-54 Berkeleyssä vaikuttivat uutta 
tutkimusotetta edustavat Henry Vaux ja John 
Zivnuska yliopiston ollessa erityisen dynaami-
sessa kehitysvaiheessa luonnonvarojen talous-
tieteen keskuksena. Riihinen palasikin koti-
maahansa täynnä ideoita ja yhdisti saamansa 
vaikutteet alkuperäisellä tavalla moderniin 
ekonometriseen metodiin nostaen suomalaisen 
metsäekonomian tutkimuksen kansainväliseen 
eturintamaan. Hänen väitöskirjansa sanoma-

*  Kirjoittajat ovat Päiviö Riihisen oppilaita, työtovereita ja 
ystäviä. 
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lehtipaperin myynnin kehityksen ennustami-
sesta oli Suomessa ekonometrinen pioneerityö,  
joka loi perustan lukuisille jatkotutkimuksille 
ja metsäteollisuustuotteiden markkinoiden en-
nustemalleille.

Riihisen tutkimusote edusti uutta, empiiri-
syyttä ja mitattavuutta korostavaa amerikkalais-
ta yhteiskuntatieteen mallia. Hän oli lähellä 
1950-luvun puolivälistä alkaen vaikuttanutta 
loogis-empiiristä tieteenfilosofiaa toteuttanutta 
O-ryhmää, jonka kantava jäsen Jussi Linnamo 
myötävaikutti kommentoijana ja keskustelu-
kumppanina useampaankin Riihisen julkai-
suun.  Hän lähestyi metsäekonomiaa yhteis-
kuntatieteellisestä ja erityisesti taloustieteelli-
sestä näkökulmasta, mutta painotti opetukses-
saan yksityiskohtaista metsätaloutta koskevan 
datan erikoispiirteiden ymmärtämistä ja hallin-
taa.

Oppilailleen Riihinen teroitti tieteen tehtä-
vän olevan säännönmukaisuuksien, invarians-
sien, etsimisen.  Paitsi rationaalinen liiketalou-
dellinen myös talouspoliittinen päätöksenteko 
tarvitsi perustakseen tietoa muuttujien välisistä 
vuorovaikutussuhteista, keinoista vaikuttaa ha-
luttujen päämäärien tavoittelemiseen.  Opetuk-
sessa nousi esille vuonna 1969 ensimmäisenä 
taloustieteen nobelin saanut  hollantilainen Jan 
Tinbergen, jonka edustamaan kvantitatiiviseen 
taloustieteeseen Riihinen oli jo varhain pereh-
tynyt. Tinbergenistä ammentava periaate ”met-
säpoliittisia tavoitteita ei saa olla lukumääräi-
sesti enempää kuin on keinoja joilla päämääriin 
voidaan vaikuttaa” jäi metsäylioppilaiden mie-
liin useassa sukupolvessa.  Ohjetta ei kuiten-
kaan käytännön metsäpolitiikassa useinkaan 
noudatettu.

Merkittävä avaus tutkimuksen painopistee-
nä oli yksityismetsätalous ja yksityismetsän-
omistajat. Riihinen selvitti metsänhoidon tason 

vaihtelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä metsän-
omistajien keskuudessa, mitä ei koko Euroo-
passa oltu tutkittu lainkaan. Riihiselle talous-
tiede oli osa sosiaalisia suhteita käsittelevistä 
tieteistä ja mm. sosiologia sai sijansa yksityis-
metsänomistajaa taloudellisena päätöksenteki-
jänä koskevassa tutkimuksessa. Vaikka metsän-
omistuksen mikroekonomiaa on sittemmin 
formalisoitu myös Riihisen oppilaiden toimesta 
taloustieteen piirissä, diskurssi käyttäytymistie-
teiden ja taloustieteen välillä kantaa edelleen 
hedelmää. Myös hänen raakapuumarkkinoita 
koskeva tutkimuksensa avasi uuden aihealu-
een. Kaikista näistä teemoista on sittemmin 
tullut metsäntutkimuksen avainalueita, jotka 
palvelevat metsäpolitiikan suunnittelua.

Riihinen toimi myös aktiivisesti kansainvä-
lisissä tehtävissä. Jo 1950-luvulla hän työsken-
teli kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa ja 
1970-luvulla Dar es Salaamin ja Nairobin yli-
opistoissa metsäekonomian professorina. Op-
piaine oli täysin uutta Afrikassa ja monet hänen 
oppilaistaan ovat toimineet korkeissa metsä-
alan tehtävissä eri puolilla maanosaa valtion-
hallinnossa, opetuksessa ja tutkimuksessa sekä 
yksityisellä sektorilla.   

Päiviö Riihinen oli kansainvälisesti arvostet-
tu tieteenalansa edustaja ja toimi aktiivisesti 
kansainvälisen metsäntutkimusjärjestön IUF-
ROn tehtävissä, joihin veti voimakkaasti mu-
kaan myös kollegojaan ja oppilaitaan. Hän 
työskenteli myös asiantuntijana monissa kehi-
tysmaahankkeissa. Verkostoitumisesta ei silloin 
vielä puhuttu, mutta kansainvälisen vuorovai-
kutuksen merkitys tuli hänen ansiostaan itses-
täänselvyydeksi metsätieteissä Suomessa. Riihi-
sen aloitteesta vuonna 1988 alulle pantu Met-
säekonomistiklubi toimii Suomen Metsätieteel-
lisen Seuran yhteydessä elinvoimaisena tiedet-
tä, julkista sektoria, elinkeinoelämää ja muita 



551

intressiryhmiä yhdistävänä keskustelufoorumi-
na.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnas-
sa myös Riihisen hallinnolliset kyvyt olivat mo-
nipuolisesti käytössä. Hän toimi mm. varade-
kaanina ja promoottorina, metsäjaoston pu-
heenjohtajana sekä pitkään Metsätalon esimie-
henä.  Metsäylioppilaat ry:n esimiehenä hän oli 
yhteensä 10 vuotta. Ylioppilaskunnan Laulaji-
en Amerikan matkalla 1965 hän toimi Helsin-
gin yliopiston edustajana. Valtion maatalous-
metsätieteellisen toimikunnan jäsenyys 1965-
70, Metsä2000-ohjelman työryhmän puheen-
johtajuus 1984-85 ja Yhdysvaltain koulutussää-
tiön Suomen hallituksen jäsenyys 1972-1989 
olkoot esimerkkeinä häneen yliopiston ulko-
puolellakin kohdistetusta luottamuksesta.

Riihinen oli innostava opettaja ja koulutti 
Suomeen vahvan metsäekonomistikunnan. 
Paitsi tutkimuksellista objektiivisuutta, hän 
painotti opettajana kirjoitettua verbaalista esi-
tystä. Riihinen oli itse taitava, älykäs ja nopea 
sanan käyttäjä. Hän oli tutkijana vapaa ideolo-
gisesta painolastista ja poikkesi ajattelussaan 
metsätieteen perinteisestä valtavirrasta. 

Hänen huumorintajunsa, erityisen terävä 
sanan säilä ja räväkät kannanottonsa olivat op-
pilaille inspiraation lähteitä mutta metsäalan 
vaikuttajille usein liikaa. Vasta viime vuosina 
on alettu laajemmin ymmärtää metsien hoito ja 
käyttö taloudellisena toimintana ja että metsä-
talouden kansalliset tavoitteet on määriteltävä 
demokraattisen politiikkaprosessin kautta ei-
vätkä voi olla metsäalan sisäinen asia. □

Mat t i  Ke l t i kanga s ,  Markku  S imu la  j a  O l l i  Ha l t i a


