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Suurten ikäluokkien yhteiskunnallinen tausta oli sa-
mankaltainen ja tasa-arvoinen. Harvat tulivat selvästi ylä-
luokkaisista perheistä ja useimpien vanhempien tausta oli 
maalainen tai työläinen. Tämä samankaltaisuuden koke-
mus on edesauttanut keskinäistä luottamuksen tunnetta, 
joka näitä 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa syn-
tyneitä on yhdistänyt. Samankaltaisesta taustasta käsin 
on osallistuttu Suomen modernisoimiseen.  Jukka ja hä-
nen ikätoverinsa ovat tässä olleet ratkaisevassa asemassa, 
päättäjinä, asiantuntijoina, yliopisto-opettajina ja talous-
elämän vaikuttajina. Kansantaloustieteen sisällä suuren 
ikäluokan ekonomistit kokivat ja toteuttivat suuren harppa-
uksen kohti nykyaikaista analyyttistä economicsia. Helsin-
gin yliopiston kansantaloustieteen professori Jouko Paunion 
jatko-opiskelijoiden porukka, jonka ytimeen Jukka kuului, 
on ollut tässä tiennäyttäjänä, niin puhtaassa tieteessä kuin 
talouspoliittisessa asiantuntijakeskustelussa. 

Jukka on poikkeuksellisen menestyksekkäästi yhdistä-
nyt tähän murrokseen kuuluvia erilaisia rooleja: hän on 
ollut uraauurtava soveltava tutkija, perusoppikirjan kir-
joittaja, monille tärkeä opettaja, tutkimuksen resurssien 
ohjaaja, päätöksentekoa valmisteleva virkamies sekä po-
liittinen neuvonantaja ja keskustelija. 

Syvempi ristiriita syntyy siitä, miten vasemmistolai-
sesta yhteiskunnallisesta taustasta ponnistava lahjakas 
yhteiskuntatieteilijä joutuu hakemaan sekä outsiderin että 
insiderin paikkaa. Jukka on ollut ja on suomalaisen kapi-
talismin rakentava kriitikko, mutta myös valtiollista arvos-
tusta nauttiva vaikuttaja. Molempia rooleja on vaikea saa-
vuttaa, varsinkaan kansantaloustieteessä, jonka näennäi-
sen vastaansanomattomiin kvantitatiivisiin analyyseihin 
voidaan pukea sekä yhteiskuntajärjestelmän radikaalein 
kritiikki että sen legitimointi sunnuntaipuheissa. Erityisen 
vaikeata tämä voi olla Suomessa, jonka kansallinen nuo-
ruus ja valtiollisen itsenäisyyden hauraus on näkynyt po-
liittisena nihilisminä, poikkeavien mielipiteiden torjuntana 
ja myös tieteen ja asiantuntijatoiminnan julkilausumatto-
mana politisoitumisena.

Jukka kuuluu niihin taloustieteilijöihin, joille kansanta-
loustiede on ensisijaisesti väline todellisuuden ymmärtä-

miseen ja sen muuttamiseen eikä pelkästään teoreettisen 
pohdiskelun kohde. Suomessa ei liene toista ekonomistia, 
jossa yhdistyisi sofistikoitunut teoreettinen intuitio niin 
täydelliseen suomalaisen talousmaantieteen, taloushisto-
rian ja yhteiskunnallisten instituutioiden tuntemukseen. 
Jukka tutustui formatiivisina vuosinaan perinpohjaisesti 
keynesiläiseen ajatteluun. Sen soveltaminen johti ensin 
Suomen talouspolitiikan kritiikkiin, sitten sen ymmärtämi-
seen ja lopulta myös toteuttamisen valmisteluun. Keyne-
siläisyys ymmärrettiin aikoinaan joukoksi malliolettamuk-
sia markkinatalouden lyhyen aikavälin käyttäytymisestä. 
Uuden klassisen taloustieteen keynesiläisyyteen kohdis-
tama kritiikki ja tämän kritiikin kritiikki ovat sittemmin 
hegeliläisessä hengessä kirkastaneet kummankin kuvaa. 
Nykypäivän keynesiläisyys merkitsee uteliaan kriittistä 
asennetta suhteessa markkinatalouden toimintakykyyn 
ja pragmaattisen politiikan korostamista: mitään lopul-
lisen täydellistä raha- ja finanssipolitiikan automaattista 
toimintasääntöä emme löydä. Siksi talouspolitiikassa on 
aina oltava mahdollisuus myös tapauskohtaiseen harkin-
taan. Taloudenpidon pitkäaikainen luotettavuus turvataan 
parhaiten siten, että hallitusta ja äänestäjiä valistetaan 
tosiasioista, luottaen siihen että pieni maa lopulta löytää 
edes kohtuullisen hyvät toimintatavat. 

Käsillä olevan kaverikirjan aiheiden ja kirjoittajakun-
nan monipuolisuus kertoo siitä, miten monilla areenoilla 
Jukka on toiminut. Meille, kirjoittajille ja onnittelijoille, 
Jukka on ollut luotettava opettaja, ystävä, kolleega, yh-
teistyökumppani, asioiden edistäjä, pulmien ratkaisija ja 
sovun rakentaja. Jukan nyt täyttäessä 60 vuotta kiitämme 
tähänastisesta ja toivotamme hänelle sydämellisesti on-
nea ja menestystä kaikissa vastaisissa puuhissa. 

Visa Heinonen 
Markus Jäntti 

Juhana Vartiainen

Elokuu 2007


