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Helsingin yliopiston maatalouspolitiikan professorina lähes neljännesvuosisadan toiminut
Kaarlo Uolevi (Olli) Pihkala kuoli 17.12.1998.
Hän oli syntynyt 30.6.1905 Jyväskylässä kuuluen tunnettuun Pihkaloiden sukuun (vuoteen
1906 Gummerus). Olli Pihkalan isä, johtaja
Martti Pihkala tunnettiin Lapuan liikkeen aikoina ns. »lakonmurtaja-Pihkalana». Tämän veli ja
siis Olli Pihkalan setä »Tahko» Pihkala oli Suomen urheiluelämän merkittävä kehittäjä. Toinen
setä Rurik (Rukki) Pihkala taas oli Helsingin
yliopiston maanviljelystalouden professorina
1930- ja 1940-luvulla ja alansa tieteentradition
luoja Suomessa. Yliopistomiehiä on myös suvun jälkipolvissa, Olli Pihkalan veljenpojan
Erkki Pihkalan ollessa Helsingin kauppakorkeakoulun taloushistorian professori.
Olli Pihkala tuli ylioppilaaksi vuonna 1923
Helsingin Suomalaisesta Normaalilyseosta ja
valmistui maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi vuonna 1930 ja agronomiksi vuonna
1938. Huomionarvoista oli, että hänellä kummassakin tutkinnossa oli kolme laudatur-ainetta. Pihkala suoritti maatalous- ja metsätieteiden
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lisensiaatin tutkinnon vuonna 1941 väitellen samana vuonna tohtoriksi.
Pihkala toimi aluksi Maatalouskoelaitoksen
(nykyinen Maatalouden tutkimuskeskus) kotieläinosaston ylimääräisenä assistenttina vuosina 1930–1934, maataloushallituksen tilastotoimiston aktuaarina vuosina 1934–1947, josta
ajasta vt. johtajana vuosina 1937–1942 ja johtajana vuodet 1943–1948. Hänet nimitettiin
Helsingin yliopiston maatalouspolitiikan professorin virkaan vuonna 1948 jossa hän työskenteli aina eläkkeelle siirtymiseensä vuoteen
1972 saakka. Hän oli tämän vuonna 1922 Alfred Kordelinin lahjoitusvaroilla perustetun viran toinen haltija Suomen Pankin johtokuntaan
ja sittemmin suurlähettilääksi siirtyneen K. T.
Jutilan jälkeen. Pihkalalla oli myös huomattava
määrä erilaisia luottamustoimia sekä julkisella
sektorilla että maatalousjärjestöjen ja osuustoiminnan piirissä. Hän oli mm. puheenjohtajana
ns. professorikomiteassa, joka tutki myöhemmin voimaan tulleen maataloustulojärjestelmän
perusteita. Pihkala oli myös käytännön maanviljelijä Jokipolven tilalla Rekolassa vuosina
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1927–1931 ja Hanabäckin tilalla Espoossa vuodesta 1962. Hän teki useita opintomatkoja mm.
Asla-stipendiaattina Yhdysvaltoihin vuonna
1951. Hän oli Suomen maataloustieteellisen
seuran kunniajäsen ja sotilasarvoltaan kapteeni.
Pihkalan väitöskirja käsitteli Suomen kananmunan hintojen muodostumista maailmansodan
(ensimmäisen) jälkeen. Se lienee maassamme
aivan ensimmäisiä tutkimuksia, joissa on käytetty ekonometrisiä menetelmiä. Väitöskirjassaan Pihkala selvittelee laajasti yleistä hinnanmuodostuksen teoriaa ja hintojen vaihtelua ja
niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus käsittää
vuodet 1919–1937, joskin vasta vuodesta 1922
on ollut käytettävissä jollakin lailla luotettavaa
tilastotietoa. Tältä ajalta hän tutki kananmunien
hintojen satunnais-, kausi- ja suhdannevaihteluita sekä kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Kananmunien kysynnän hintajousto väheni tutkimuskaudella siten, että hintajousto oli
–2,1 jaksolla 1922–1925, seuraavan viisivuotiskauden aikana –1,6 ja –0,9 kaudella 1931–
1938. Nämä lukuarvot vaikuttavat varsin loogisilta välttämättömyyshyödykkeiden hintajouston pienetessä tulotason kasvun myötä. Mainittakoon, että vuonna 1976 julkaistussa väitöskirjassaan Markku Nevala sai hintajouston arvoksi –0,6. Pihkala tutki myös kananmunien tulojoustoa vuosina 1920–1921 sekä 1928 suoritettuihin kulutustutkimuksiin pohjautuen. Jälkimmäisenä vuonna tulojousto oli virkamiesperheissä 0,8, työläisperheissä 1,3 ja maataloustyöntekijäperheissä 1,9. Nämäkin tulokset ovat
pitkälti hinnanmuodostuksen teorian mukaisia.
Kananmunien tarjonnan hintajousto oli tutkimuskaudella noin 0,6. Kananmunien omia reaalihintoja voimakkaammin vaikuttivat tarjontaan
kananmunien ja rehujen hintasuhteen muutokset. Edelleen Pihkala totesi yhden prosentin
muutoksen laskemassaan kanatalouden ns. kannattavuusindeksissä lisänneen kanojen luku-

määrää seuraavana vuonna 0,2–0,3 prosenttia.
Pihkala selvitti myös valtion talouspoliittisten
toimenpiteiden vaikutusta kananmunien hinnanmuodostukseen. Vientipalkkiot kohottivat
nopeasti kananmunien tuotantoa, kun taas tärkeimpien ostajamaiden toimeenpanemat tullin
korotukset ja tuontirajoitukset aiheuttivat 1930luvun puolivälissä kanataloudessa vaikean kriisin. Pitkän maataloustulojärjestelmäkauden
päätyttyä kananmunien hinnanmuodostus on
nyt palautunut lähelle vapaan hinnanmuodostuksen olosuhteita. Pihkalan tutkimuskauden
olosuhteet poikkesivat kuitenkin niin paljon nykyisistä, etteivät hänen tutkimuksensa johtopäätökset ja suositukset oikein sovellu nykypäivään.
Pihkala oli ilmeisen suivaantunut silloisten
tilastoaineistojen saatavuuteen ja luotettavuuteen. Sen tähden hänen seuraavat tutkimuksensa olivatkin »Sadon ennakkoarvioinnissa noudatettavista menettelytavoista» ja »Maataloustilastomme luotettavuuden parantamismahdollisuuksista». Niiden jälkeen ilmestyi vielä kymmenkunta maataloustilastojen keruuta, tietojenkäsittelyä ja tulosten luotettavuutta käsittelevää
tutkimusta ja kirjoitusta. Myöhemmin Pihkalan
tutkimustoiminta keskittyi laajalti maankäyttöpolitiikkaan. Hän tarkasteli asutuspolitiikkaa,
maan maataloudellisen ja metsätaloudellisen
käytön taloudellisia vertailumahdollisuuksia,
ns. kylmien asutustilojen perustamisen järkevyyttä ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Kaikkiaan Pihkalalla oli noin 150 tieteellistä
julkaisua ja oppikirjaa, joissa oli yhteensä 2 500
sivua.
Pihkala oli suuresti kiinnostunut kansantaloustieteestä ja oli aktiivinen Kansantaloudellisen
Yhdistyksen kokouksissa kävijä. Tälle kiinnostukselle antoi arvoa mm. tunnettu kansantaloustieteen professori Lauri O. af Heurlin. Väitöskirjaa tehdessäni 1960-luvun loppupuolella ta-
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pasin kerran af Heurlinin kadulla. Hän sanoi
minulle: »Tutustu nyt myös kansantaloustieteeseen, te maatalousekonomistit ymmärrätte sitä
aivan liian huonosti, – no ymmärtäähän Pihkala
sentään.» Kun Pihkala myöhemmin tuli vastaväittäjäkseni (en muuten väitellyt hänen oppiaineessaan, vaikka tulinkin sittemmin siihen
professoriksi, vaan maatalouden liiketaloustieteessä) hän sanoi minulle, että kyllähän sinun
väitöskirjassasi täytyisi sentään olla joitakin
viittauksia kansantaloustieteilijöihin ja antoi
pitkän listan nimistä, joita tulisi siteerata. Kun
väitöskirjani oli jo painossa, ei Pihkalan toivomusten täyttämiseen ollut paljon mahdollisuuksia. Sain kuitenkin jonkinlaisten aasinsiltojen
kautta viittaukset syntymään herroihin Colin
Clark, Bertil Ohlin, Paul Samuelson ja Eino H.
Laurila. Tähän Pihkala oli tyytyväinen.
Pihkala pyrki uudistamaan ja laajentamaan
maatalouspolitiikan opetusta yliopistossa. Alun
perin – kuten nykyisinkin – maatalouspolitiikka-niminen oppiaine on maatalouselinkeinon
erikoisolosuhteisiin sovellettua kansantaloustiedettä. Pihkala sisällytti siihen myös ns. maataloushistoriallisen suunnan ilmeisesti oman mielenkiintonsa vuoksi. Hän joutui kuitenkin luopumaan siitä lähinnä siksi, että kasvavan osan
agronomikuntaa sijoittuessa maataloutta lähellä
olevan liiketoiminnan palvelukseen oli välttämätöntä voida kehittää koulutusta tämä näkökohta huomioon ottaen. Niinpä alkuperäisen
maatalouspolitiikan rinnalle lisättiin nyt mark-
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kinaopillinen suunta, jossa pyrittiin ottamaan
huomioon kaupallisen koulutuksen edellyttämiä
asioita. Myöhemmin tuli vielä pankkitoimintaan kohdistuva ns. luottopolitiikan suunta ja
maaseutusosiologian suuntakin. Näin oppiaine
kasvoi liian laajaksi ja monipuoliseksi yhden
professorin hoitaa. Pihkala yrittikin kaikin tavoin vaikuttaa markkinatieteen professuurin
saamiseen siinä kuitenkaan onnistumatta. Hänen pohjatyönsä tuloksena tiedekuntaan perustettiin kuitenkin hänen eläkkeelle siirtymisensä
jälkeen vuonna 1974 maatalouden markkinaekonomian professuuri.
Opettajana Pihkala oli samalla kertaa sekä
erittäin vaativa että lempeä. Tenteissä nämä
ominaisuudet joutuivat ristiriitaan toistensa
kanssa. Kun hän ilmeisesti sydämestään toivoi
opiskelijoiden pääsevän tentistä, oli hänen hyvin vaikea reputtaa ylioppilas. Kun hylkäämisiä
tietenkin tapahtui, hän perusteli ne niin monin
sanoin ja elein, ettei opiskelijalle voinut jäädä
epäselväksi hylkäämisen aiheellisuus. Pihkala
oli luonteeltaan rauhallinen, vaatimaton, avulias
ja sydämellinen. Hänessä saattoi ajoittain nähdä myös hajamielisen professorin tyypilliset
tuntomerkit. Hän oli kaikissa töissään perinpohjainen ja sitkeä. Sitkeys lienee ollut myös Pihkalan suvun fyysinen piirre, sillä Olli Pihkalan
tavoin myös hänen kummatkin setänsä Rurik ja
Tahko Pihkala elivät yli yhdeksänkymmentävuotiaiksi.

