
 

 

 

 

 

 

EINO JUTIKKALAN HISTORIAPALKINNON SAAJA JARI OJALA 

 

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Eino Jutikkalan historiapalkinnon 

professori Jari Ojalalle Jyväskylän yliopistosta (kuva tiedotteen liitteenä). Palkinto on 

suuruudeltaan 15.000 euroa. Palkinto jaetaan akateemikko Eino Jutikkalan testamentin 

säädöksen mukaisesti joka kolmas vuosi. 

 

Tutkijanuralle yliopisto-opettajien kannustamana 

Professori Jari Ojala on kansainvälinen ja monipuolinen historioitsija. Hän toimii Jyväskylän 

yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professorina ja on Suomen Akatemian rahoittaman 

“Yhteiskunnan historia" -huippututkimusyksikön jäsen sekä mukana muun muassa suomalais-

ruotsalaisessa tutkimushankkeessa "Demokratian voimavirrat 1890—2020". 

 

Historia kiehtoi Jari Ojalaa jo kouluaikoina. Nuorelle koululaiselle kiinnostuksen aiheet tulivat 

läheltä: oman kotiseudun Keski-Pohjanmaan ja suvun historiasta nousivat Amerikan siirtolaisuus 

ja tervatalous. Professori Ojalan tutkimustyö alkoikin 1990-luvulla Keski-Pohjanmaan 

laivanvarustuksen historialla, mistä teemasta hän myös väitteli vuonna 1999. 

 

Tutkimusuralle vastavalmistunut maisteri lähti hyvien yliopisto-opettajiensa mentoroimana. Osin 

kyse oli sekä sattumasta että taloudesta: Jari Ojalan valmistuessa 1990-luvun alun syvimmän 

laman aikaan yliopistoihin satsattiin yhteiskunnan resursseja ja perustettiin ensimmäiset 

valtakunnalliset tutkijakoulut. ”Minulla oli etuoikeus päästä yhteen näistä uusista 

tutkijakouluista”, kertoo professori Ojala. 

 

Kansainvälinen ura tieteenalojen välimaastossa 

Professori Ojala on tutkijanuransa aikana julkaissut suuren joukon merenkulkuun liittyviä 

kansainvälisiä artikkeleita. Sittemmin hän on laajentanut tutkimusaihepiiriään ja on viime aikoina 

tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia, talouden verkostoja ja 

tiedonkulun merkitystä talouden toiminnassa. Professori Ojalalle taloushistorian tutkimus on 

tärkeää: ”Taloushistoria on osoittanut kiistatta tutkimuksen, tuotekehityksen ja korkeatasoisen 

koulutuksen merkityksen talouden kasvulle ja yhteiskuntien kehitykselle.” 

 



Jari Ojala on ollut keskeisesti vakiinnuttamassa uuden institutionaalisen taloushistorian ja 

liiketoimintahistorian asemaa suomalaisessa tutkimuksessa. Ura on säilynyt hyvin 

kansainvälisenä: ”Taloushistoria on ehkä historia-aloista kansainvälisin siinä mielessä, että 

lähtökohtaisesti pyrimme kaikessa tutkimuksessa tekemään vertailuja maiden, toimialojen ja 

yritysten välillä.” 

 

Professori Ojalan tutkimuksissa yhdistyvät eri alojen, kuten taloushistorian ja taloustieteen 

metodit, teoria ja aineistot. Ojalan mukaan ”Taloushistoria on perinteisesti kahden suuren alan – 

taloustieteiden ja historian – välissä.”. Hän löytää taloustieteen tutkimuksesta yhtymäkohtia 

myös yhteiskuntatieteisiin ja osin myös luonnontieteisiin. 

 

Eri tutkimusalojen työmenetelmien yhdistäminen on vaikuttanut siihen, että Jari Ojalalla on kyky 

muodostaa tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmien muodostaminen on osoittautunut hedelmälliseksi, 

vaikka se on ollut poikkeuksellista yksinpuurtavien suomalaisten historioitsijoiden keskuudessa. 

”Valtaosa tutkimuksestani on tehty ryhmissä muiden tutkijoiden kanssa, minkä vuoksi palkinto 

on tunnustus myös heidän työlleen.” 

 

Professori Ojalan kirjoittamista teoksista kannattaa nostaa teos The Road to Prosperity. An 

Economic History of Finland vuodelta 2006. Kirja on Suomen taloushistorian englanninkielinen 

perusteos, ja sitä jaettiin heti ilmestymisvuonnaan taloushistorian maailmankongressissa 

Helsingissä. Teosta käytettiin myös Suomen EU-puheenjohtajakauden PR-tuotteena. Lisäksi 

ulkoministeriö on jakanut teosta lähetystöjensä kautta ja se on kurssikirjana useissa ulkomaisissa 

yliopistoissa. 

 

Tutkimus innostaa yhä 

Innostus tieteeseen on säilyt läpi uran: ”Tutkimus ja opetus ovat kiinnostavinta mitä voin 

kuvitella tekeväni. Koko ajan oppii uutta, voi uppoutua uusiin asioihin ja saa työskennellä 

inspiroivassa ja fiksussa työyhteisössä.” Professori Ojalaa inspiroivat urallaan niin suuret 

tutkimuslöydöt, opiskelijan eteneminen opinnoissaan kuin arjen pienetkin asiat, kuten hyvä 

kasku kahvihuoneessa.  

 

Ajan puute kuitenkin tuskastuttaa, samoin kuin jatkuva kilpailu resursseista, ajan ilmapiirin 

pessimistinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja pikkumainen, omia etuja ajava tiedepolitiikka. 

”Kiristyvän talouden tilanteessa rakennetaan helposti raja-aitoja tieteiden välille, kun sen sijaan 

nyt pitäisi yhdessä rintamassa edistää tiedettä ja korkeaa koulutusta.” Ojalan mielestä Suomessa 

tehdään yhä korkeatasoista tiedettä, ja tutkimusta hyödynnetään koko ajan enemmän. Tilanne 

on kuitenkin ristiriitainen: ”Tämän hetken tiedevastainen ilmapiiri ja suoranainen väärän tiedon 

välittäminen turhauttavat.” 



 

Professori Ojalalla on katse suunnattu myös tulevaisuuteen. Hänellä on suunnitteilla laajempi 

hanke, missä tarkastellaan Suomen talouskasvua pitkällä aikavälillä ja toimialojen kriisejä. 

 

Jari Ojala: ”Nuoret tutkijat yhteiskunnan selkäranka” 

Professori Jari Ojala kokee nuorten tutkijoiden tilanteen erityisen hankalaksi. ”Erityisesti 

kiukuttaa se, että opiskelijoita syyllistetään, jopa talouden heikosta tilasta. Tätä on mahdoton 

ymmärtää, kun joka päivä työskentelee ahkerien ja fiksujen nuorten kanssa. Opintojensa jälkeen 

he ovat yhteiskuntamme selkäranka – jos ja kun vain annamme heille siihen mahdollisuuden.” 

Häntä huolestuttaakin eniten nuorten, erittäin osaavien ja lahjakkaiden tutkijoiden tulevaisuus. 

”Miten voimme huolehtia, että heillä on edellytyksiä jatkaa urallaan? Tämä on jopa koko 

suomalaisen yhteiskunnan kohtalonkysymys.” 

 

Professori Ojalan palkintoesitelmä ”Onko taloushistoriasta hyötyä?” 

Eino Jutikkalan historiapalkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian 11.10. palkintojen ja 

apurahojen jakotilaisuudessa, jossa saatiin erinomainen katsaus Ojalan tutkimuksiin hänen 

pitäessään esitelmän aiheesta ”Onko taloushistoriasta hyötyä?”.  

 

Esitelmässään professori Jari Ojala käsitteli erityisesti vaihtoehtoisia malleja ja mittareita 

talouden ymmärtämiseen. Hän arvioi, että tunnemme kohtalaisen hyvin teollisen ajan talouden 

kehityksen ja siihen vaikuttavat tekijät. Mutta riittävätkö nämä mallit selittämään nykyistä, 

hitaan kasvun aikaa? Se mitä maailmantaloudessa tapahtui viimeisen 200 vuoden ja erityisesti 

viimeisen 50 vuoden aikana on poikkeuksellisen poikkeuksellista.  

 

Mahdollinen näkökulma nykyisyyden parempaan ymmärtämiseen tulisikin hänestä ulottaa ajalle 

ennen nykyistä, teollisen ajan nopeaa kasvua. Riippumatta näkökulmasta korkea koulutus ja 

tutkimus ovat hänen mukaansa keskeinen kasvun lähde myös tulevaisuudessa. 

 

 

 

 

 

Suomalainen Tiedeakatemia on Suomen suurin, kaikki tieteenalat kattava tiedeakatemia, jonka 

yli 700 kutsuttua jäsentä edustavat Suomen tieteen kärkeä. Tiedeakatemian tehtävänä on 

edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden 

yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi Tiedeakatemia edistää tutkittuun 

tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa 

vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa palkintoina ja apurahoina, erityisesti nuorille tutkijoille. 


