
696

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 1 5 .  v s k .  –  4 / 2 0 1 9

Pentti Forsman In Memoriam

Samu Kurri ja Veli-Matti Mattila

Suomen Pankissa pitkäaikaisen ekonomis-
tiuran suorittanut Pentti Forsman menehtyi 
vaikeaan sairauteen 26. syyskuuta 2019. Hän 
oli syntynyt Hollolassa 29. maaliskuuta 1945.  
Hollolan hautausmaalle hänet haudattiin loka-
kuun puolivälissä. Siunaustilaisuudessa oli läs-
nä runsaasti hänen entisiä työtovereitaan pit-
kän työuran varrelta.

Pentti Forsman eli vaiherikkaan elämän. 
Hän ehti ennen Suomen Pankkia ansaita toi-
meentulonsa metsätyömiehenä, haudankaiva-

jana, rakennustyömiehenä, lehdenjakajana ja 
siirtotyöläisenä Ruotsissa. 

Ylioppilaaksi Forsman kirjoitti vuonna 
1969. Seuraavana vuonna hän aloitti opinnot 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiede-
kunnassa. Välillä opinnot keskeytyivät, kun 
rakennusalan työt houkuttelivat Forsmanin 
takaisin leveämmän leivän ääreen. Rakennus-
alan noususuhdanteen taituttua vuonna 1975 
hän palasi opintojen ääreen. Valtiotieteen kan-
didaatiksi hän valmistui 1980. 
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Mattila (veli-matti.mattila@finanssiala.fi) on Finanssiala ry:n johtaja ja pääekonomisti. Kirjoittajat ovat Pentti Forsmanin 
entisiä työtovereita ja esimiehiä.
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Pro gradu -tutkielmassaan Forsman tarkas-
teli finanssipolitiikan syrjäytysvaikutusta. Kir-
joittaminen osui ajankohtaan, jolloin makrota-
loustiede oli murroksessa. Forsman tarkasteli 
aihetta analyyttisesti eri näkökannoilta ja varoi 
ottamasta tiukkoja kantoja. Tämä oli leimallis-
ta myös monille hänen myöhemmille kirjalli-
sille töilleen. Sen sijaan keskusteluissa Fors-
man oli tunnettu reippaista kannanotoistaan ja 
värikkäästä kielenkäytöstään.

Pentti Forsman oli monipuolinen ekono-
misti. Hän hallitsi talousteorian ja oli perehty-
nyt myös empiiriseen tutkimukseen. Hän oli 
utelias oppimaan uutta ja halusi ymmärtää 
syvällisesti taloudellisten ilmiöiden taustat. 
Hän oli aktiivinen yhteiskunnallinen keskus-
telija. Ekonomistin työssään hän ammensi ai-
neksia omista elämänkokemuksistaan ja yhdis-
ti ne sekä tutkimustietoon että omiin havain-
toihinsa taloudesta ja yhteiskunnasta.

Forsmanin kiinnostuksen kohteet taloustie-
teessä ja taloudessa olivat moninaiset. On vai-
kea löytää aihepiiriä, josta hän ei olisi ollut 
kiinnostunut. Talouden ohella hänen tietonsa 
historiasta ja kirjallisuudesta olivat laajat. Nä-
mä antoivat perspektiiviä ja uusia näkökulmia 
talousanalyysiin. 

Yksi Forsmanin suosikkiteoksia oli Aleksis 
Kiven Seitsemän veljestä. Paitsi että sen tarinas-
sa oli kaikesta päätellen hänelle jotain hyvin 
omakohtaista ja koskettavaa, hän myös mielel-
lään peilasi sitä nykyajan tapahtumia vasten. 
Esimerkiksi keskustelu Suomen liittymisestä 
Euroopan yhteisöön 1990-luvun alkuvuosina 
kirvoitti hänet vertaamaan jäsenyyskeskustelua 
Jukolan veljesten pähkäilyyn siitä, jäädäkö Im-
pivaaraan vai yhdentyäkö Toukolan yhteisöön 
ja hyväksyä yhteiset pelisäännöt. 

Suomen Pankkiin Pentti Forsman palkat-
tiin aluksi tilapäiseksi tutkijaksi vuonna 1980. 

Pian hänet vakinaistettiin, ja työura pankissa 
jatkui aina vuonna 2010 tapahtuneeseen elä-
köitymiseen asti. Välillä Forsman ehti käväistä 
vierailevana tutkijana Kielin maailmantalou-
den instituutissa ja Elinkeinoelämän tutkimus-
laitoksessa. 

Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
osaamistaan hän laajensi myös työkierrossa 
Suomen Pankin markkinaoperaatioiden osas-
tolla 1990-luvun puolivälissä. Eläkkeelle jää-
tyään hän toimi vielä alkuvuonna 2011 pank-
kivaltuuston neuvonantajana ja vastasi pankki-
valtuuston kertomuksen laatimisesta. 

Työuransa alkuvaiheessa Suomen Pankissa 
Pentti Forsman työskenteli ulkomaantalouden 
toimistossa, missä hän seurasi ja ennusti maa-
ilmankauppaa ja kansainvälistä taloutta. Kiin-
nostus ulkomaankaupan kysymyksiin säilyi 
läpi työuran. 

Forsman siirsi pitkäaikaisen työuran ker-
ryttämää osaamistaan aktiivisesti nuoremmille 
kollegoilleen. Vielä 2000-luvun alkuvuosina 
hän oli keskeinen voima Suomen Pankin maa-
ilmantalouden ennusteiden laadinnassa. Usean 
suhdannesyklin ja talouden rakennemuutok-
sen nähneenä häneltä riitti opastusta nuorem-
mille ekonomisteille siitä, miten talouden il-
miötä pitää tulkita. Ulkomaankaupan ohella 
Forsman oli kiinnostunut asunto- ja rahoitus-
markkinoiden seurannasta ja analyysista. 

Vuosikausia hänen työpäivänsä Suomen 
Pankissa alkoivat aamuvarhain Bloombergin 
päätteen ääressä, jossa hän kävi läpi Yhdysval-
tain markkinoiden viimeisimmät tapahtumat, 
uutiset ja markkinareaktiot. Kun muu ekono-
mistikunta saapui työpaikalleen, Forsman oli 
jo valmis välittämään kollegoilleen keskeiset 
havainnot, omilla analyyseilla ryyditettynä. 

Myös kotimaan talouden rakennekysymyk-
set olivat Pentti Forsmanin sydäntä lähellä. 

Samu  Kur r i  j a  Ve l i -Ma t t i  Ma t t i l a
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2000-luvun alkupuolella Nokian menestysta-
rina ja sen kokonaistaloudelliset vaikutukset 
olivat talouden seuraajille ja ennustajille kieh-
tova aihepiiri. Jo varhaisessa vaiheessa Fors-
man havahtui huomaamaan, että Nokian me-
nestys peitti alleen vähemmän myönteisiä ke-
hityskulkuja. Esimerkiksi teollisuuden tuotta-
vuuden kasvu oli vaatimatonta, kun siitä puh-
distettiin elektroniikkateollisuuden vaikutus. 
Yhdessä kollegansa Juhana Hukkisen kanssa 
Forsman laati aiheesta vuonna 2003 muistion, 
jonka otsikoksi tuli ”Suomi Nokian varjossa”. 
Tämän muistion monet havainnot konkretisoi-
tuivat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-
nen loppua kohden, kun Nokian ongelmat 
syvenivät ja tuotanto Suomessa väheni.

Metsät ja metsäteollisuus olivat Pentti Fors-
manille läheisiä. Hän piti metsässä käyskente-
lemisestä ja luonnon tarkkailusta. Hän omisti 
jonkin verran metsää ja seurasi aktiivisesti met-
säteollisuuden ja puumarkkinoiden kehitystä. 
Forsman oli 2000-luvun alkupuolella jäsenenä 
valtioneuvoston asettamassa metsätyöryhmäs-
sä, jonka puheenjohtajana oli Esko Aho. Sen 
tehtävänä oli arvioida metsäsektorin keskipit-
kän ja pitkän aikavälin haasteita ja menestys-
tekijöitä. 

Vaikka edellä on lueteltu monia Pentti 
Forsmanille tärkeitä aihepiirejä, kenties lähei-
sin kaikista oli rakentaminen. Entisenä raken-
nustyömiehenä hän tunsi syvää lukkarinrak-
kautta erityisesti talonrakentamista kohtaan. 
Hän oli vuosikausia jäsenenä valtiovarainmi-
nisteriön johtamassa Raksu-ryhmässä, jonka 
tehtävänä on seurata rakennusalan suhdanne-
kehitystä. 

Pentti Forsman oli monella tapaa hyvä vies-
tijä. Hän oli suosittu esiintyjä, joka osasi sovittaa 
viestinsä kulloisenkin kuulijakunnan mukaan. 
Esityksissään hän yhdisti taitavasti laaja-alaista 

talouden osaamistaan sekä omia henkilökohtai-
sia havaintojaan. Lisäksi hän höysti niitä mitta-
valla kokoelmallaan erilaisia anekdootteja, joita 
hänelle oli kertynyt vuosien varrelta.  

Pentti Forsman oli taitava kynänkäyttäjä. 
Hän rakenteli tekstejä mielessään useiden päi-
vien ajan ja jalosti niitä käymällä pitkiä keskus-
teluja kollegojensa kanssa. Kun kirjoitustyö 
alkoi, hän laittoi mietteensä nopeasti paperille 
ja antoi niiden hautua yön yli. Seuraavana päi-
vänä hän viimeisteli tekstin. Tällä tavoin hän 
laati tekstejä Suomen Pankin raportteihin ja 
julkaisuihin, mutta myös muihin lehtiin. Fors-
man toimi 1990-luvun loppupuolelta lähtien 
pitkään Arvopaperi-lehden kolumnistina. Vielä 
eläkkeelle jäätyäänkin hän jatkoi kolumnien 
laatimista, viimeisimpänä Kauppalehteen. 

Arvopaperi-lehden kolumnit antavat hyvän 
käsityksen Forsmanin laaja-alaisuudesta. Nii-
den aiheet vaihtelivat talous- ja markkinakehi-
tyksen analysoinnista erilaisiin ajankohtaisiin 
talouspolitiikkateemoihin. Usein kolumnien 
otsikot olivat paljonpuhuvia. Niihin kuuluivat 
esimerkiksi ”Euron ulkopuolella kylmää ja 
tuulista”, ”Pääomaa verotetaan raskaasti”, ”Ve-
rot köyhälistön verta juo, ja vähän muidenkin”, 
”Rikastumisen halu on hyvinvointivaltion pe-
rusta”, ”Sijoittaja virkamiehiä tehokkaampi 
säätelijä”, ”Taiteestakin voi saada tuottoja” ja 
”Jukolan vaari metsäsijoittajana”. Paitsi laaja-
alaisuutta, otsikot kuvastavat myös Forsmanin 
ajattelun markkinataloushenkisyyttä. Hän oli 
markkinatalouden vankka puolestapuhuja, jol-
la samalla oli vahva yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden tunto.

Pentti Forsmanin viimeiseksi jäänyt kolum-
ni julkaistiin Kauppalehdessä kesäkuussa 2019. 
Siinä hän tarkasteli Nokian romahduksen vai-
kutuksia Suomen talouteen ja näki merkkejä, 
että sokki on jäämässä vähitellen taakse ja uu-
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si optimismi viriämässä. Vielä tuolloin hän 
arvioi, että kirjoittaminen ei lopu, vaikka ko-
lumnistin ura päättyy. Hän suunnitteli kirjoit-
tavansa vuoron perään sekä muistelmia että 
artikkelia Nokiasta ja Hollannin taudista. 

Valitettavasti näin ei tapahtunut. Asbestin 
aiheuttama syöpä, joka oli perua hänen raken-
nustyömiesajaltaan, nujersi tervaskantona tun-

netun miehen muutamaa kuukautta myöhem-
min. Pentti Forsman itse totesi elokuussa 2019 
Arvopaperi-lehdessä julkaistussa haastatteluar-
tikkelissa: ”Elämälleni kuvaavaa onkin, että 
vaikka teinkin pitkän uran siistissä sisätyössä, 
duunarius tulee kuitenkin olemaan elimistössäni 
loppuun asti ja viemään minut hautaan.” □


