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Mikko Tamminen. 

Muistopuhe, Jonka KansantaloudellisenYhdistyksen kokouksessa 

lokakuun 25 päivänä 1965 piti 

LAURI O. AF HEURLIN 

Mikko Tamminen, on poissa. Kuolema riisti inhimillisesti katsoenvar
hain kansantaloudellisen ajattelijan ja opettajan hänen työnsä ääreltä 
kesken parasta työpäivää. Hän ennätti kuitenkin suorittaa arvokkaan 
elämäntyön Suomen kansantaloustieteen tutkimuksen ja opetuksen vielä 
osittain raiviona olevalla maaperällä. Pysyvä arvonsa on myös' sillä, 
että hän viitoitti .tietä muille, sekä· aikalaisille että jälkeentuleville. 

Mikko Tamminen syntyi Viipurissa syyskuun 29 päivänä 1913, jot~n 
hän kuollessaan viime syyskuun 14 päivänä ei vielä ollut täyttänyt 52 
vuotta~ Oppikoulun hän kävi Helsingissä Suomalaisessa Normaalily
seossa. Luonteensa mukaisesti hän omaksui täydestä sydämestä sen lai
toksen hengen,johon kohtalo oli hänet kulloinkin ohjannut. Kuinka hän 
ei sitten olisi omaksunut Norssin henkeä, joka tarttuu penseimpäänkin. 
Kouluaikanaan hän jo saavutti tovereidensa luottamuksen ja hänet valit
tiinkin mm: konventin puheenjohtajaksi. Norssin henkeään Mikko Tam
minen osoitti myöhemminkin mm. siten, että hän kuului monet vuodet 
sen vanhempainneuvostoon sekä oli Norssin lehden Veikon kustantaja. 

Kun Mikko Tamminen tuli vuonna 1932 ylioppilaaksi, oli Suomi 
muun maailman tavoin joutunut maailmanpulan kouriin, ankarimman, 
jonka historia, tuntee. Sen seurauksena oli maassamme paljon puutetta 
ja hätää sekä niiden mukana sisäpoliittinen kriisitila, joka. hänen yliop-

. pilaskirjoitustensaaikaan oli ,huipentunut kapina yritykseksi. Mikko Tam
minen 'ei kuitenkaCl:n ollut niitä, jotka menevät marssimalla hakemaan 
vastausta aikansa suuriin sosiaalisiin ongelmiin, vaan hänellä oli lämmin 
sydän ymmärtää myös toisten yhteiskuntaryhmien vaikeuksia ja viileätä 
järkeä pyrkiä tarkastelemaan näitä tieteen keinoin. ~finulla ei ole eikä 
ehkä .ollut edes itse nuorella ylioppilaalla Mikko Tammisellakaan selvillä 
ne syyt, jotka saivat hänet, lahjakkaan nuorukaisen, jonka kyvyt ja har-
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rastukset viittasivat monelle suunnalle, valitsemaan opintoaineekseen 
juuri kansantaloustieteen, mutta en uskoisi osuvani kovin väärään, jos 
katson erääksi kaikkein tärkeimmäksi syyksi sen sosiaalisen vastuuntun
non ja mielenkiinnon yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jonka hän, virka
mieskodin kasvatti, oli omaksunut vieläpä tavalla, jossa ei ollut paatok
sellisuudelle eikä elämänvieraalle radikalismille sijaa. 

Mikko Tammisen opinnot edistyivät hyvin niin kuin tunnollisen oppi
laan ainakin, mutta samalla hänelle valkeni yhä selvemmäksi se, että 
suomalainen kansantaloustiede ei enää olisi kauan voinut jatkaa niiden 
ravinteiden varassa, joita sen maaperään oli kylvetty. Yhteys Saksan 
historiallisen koulukunnan huomattaviin edustajiin oli antanut Suomessa 
vuosisadan alun kansantalousmiehille herätteitä moniin sellaisenaan 
ehkä arvokkaisiinkin tutkimuksiin, mutta maamme kansantaloustiedettä 
uhkasi nyt se vaara, että se ei enää pysyisikään aikansa mukana vaan 
jäisi jä~keen, mikä samalla tietää tieteen ehkä joskus hidasta mutta 
varmaa tuhoa. 

Mikko Tamminen tunsi, että jotakin puuttui suomalaiselta kansan
taloustieteeltä, nimittäin vankka moderni teoreettinen pohja. Hän ei 
ollut luonteeltaan ainoastaan ajattelija, jolla oli vastustamaton viettymys 
teoreettiseen analyysiin, vaan hän oli myös taistelijaluonne. Kun hänelle 
selvisi, kuinka paljon kansantaloustieteemme oli jäänyt jälkeen muista 
maista, ei hän hylännyt sitä, niin kuin moni muu, mutta ei myöskään 
tyytynyt vallitsevaan olotilaan, vaan ryhtyi taisteluun sen parantamiseksi. 

Moraalinen rohkeus ja auktoriteettiuskon puute olivat luonteenomai
sia Mikko Tammiselle. Näitä ominaisuuksia tarvitaankin, aina silloin, 
kun on tartuttava epäkohtiin, sillä ihmisluonteeseen kuuluu, että ne, 
jotka syystä tai syyttä katsovat olevansa vastuussa epäkohdista, eivät 
mielellään näe niitä kosketeltavan. Onneksi Suomen kansantaloustieteelle 
oli kuitenkin vanhemman polven kansantalousmiesten joukossa eräs, joka 
ymmärsi nuoren polven kannan eikä pitänyt sitä vain tavanomaisena ja 
asiaankuuluvana, mutta toivottavasti mahdollisimman pian ohimene
vänä rauhanhäiriönä ja nuorten miesten vihaisuutena. Tämä mies oli 
silloinen tohtori BRUNO SUVIRANTA, jonka tuttavuuteen Mikko Tammi
nen johdatti muutkin nuoret kansantalousmiehet. 

Aivan ratkaiseva merkitys sille seikalle, että Suomen kansantalous
tiede pääsi irti 1930-luvun puolivälissä vallinneestG\. kuolleesta pisteestä, 
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oli henkilökohtaisen yhteyden saanti muiden PohjoisI?aiden ekonomis
teihin. Skandinavian kansantaloustiede ei ollut ainoastaan seurannut 
muiden, varsinkin nyt johtoasemaan päässeiden anglosaksisten maiden 
kansantaloustieteen kehitystä, vaan pystyi myös antamaan kansainväli~ 
sellä forumilla oman, arvonantoa nauttivan panoksensa. Tässä yhtey
denotossa Skandinavian ekonomisteihin Mikko Tamminen oli kaikkein 
keskeisimpiä miehiä. Nimenomaan hänen aloitteestaan suomalaiset nuo
ret kansantalousmiehet tohtori Suvirannan johdolla osallistuivat nuorten 
kansantalousmiesten kokoukseen Tukholmassa keväällä 1936. Nuoruu
den viatonta rohkeutta osoitti se, että suomalaisten ehdotuksesta päätet
tiin vastaava kokous pitää Helsingissä jo seuraavana vuonna. Nyt tulikin 
nuorille kansantalouden maistereille kiire perustaa ulkonainen organi
saatio. Tämän nimeksi tuli Taloustieteellinen Kerho. Niin voimakas ei 
meidän omanarvon tunteemme vielä siihen aikaan ollut, että olisimme 
uskaltaneet tätä yhdistystämme nimittää Seuraksi. Tämän nimen anta
minen jäi myöhemmän polven tehtäväksi. Vastaperustetussa kerhossa 
tuli Mikko Tammisesta heti keskeinen hahmo, ja hän toimikin siinä ensin 
varapuheenjohtajana ja sittemmin monet vuodet puheenjohtajana. 

Ulkonainen asema ei kuitenkaan anna oikeata kuvaa Mikko Tam
misen panoksesta, sillä hän oli usein primus motor silloinkin, kun hänen 
nimensä ei ollut näkyvissä. Välillisesti ja välittömästi oli täten hänen 
osuutensa suuri luotaessa pohjaa suomalaisen kansantaloustieteen sisäi
selle ja qlkonaiselle uudistumiselle. Niinikään hän oli aloitteentekijänä, 
kun Taloustieteellinen Kerho ehdotti täysin vanhentuneiksi jääneiden 
kansantaloustieteen tutkintovaatimusten uusimista. Kerhon yksityiskoh
taisesti täsmentämä ehdotus hyväksyttiinkin ensin Helsingin Yliopistossa 
ja sittemmin koko maassa. 

Vaikka abstraktinen teoria, myös matemaattinen teoria oli se, jota 
Suomen kansantaloustiede kipeimmin kaipasi, oli samalla onni, että 
tämän välttämättömän uudistuksen suorittajien joukossa oli sellainen 
mies, joka samalla oli humanisti sanan syvemmässä merkityksessä. Mikko 
Tamminen oli nimittäin jo koulupoikavuosistaan lähtien tutustunut 
maailmankirjallisuuteen ja oli laajalti kiinnostunut yleensä kaikesta 
humanistisesta sivistyksestä, ja täten jäi Suomen kansantaloustieteelle se 
luonnollinen, luja pohja, jolle sitten uusin menetelmin voitiin arvokasta 
rakentaa. Vielä viimeksi julkaisemassaan artikkelissa hän taittoi peistä 
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hänelle ominaisella terävyydellä humanistisen kulttuurin puolesta .. Jos 
kansantaloustieteen uudistus olisi alkanut matemaatikkojen ja teknik
kojen taholta, olisi syntynyt ylipääsemätön ja tuhoisa juopa kahden kan
santaloustieteen, humanistisen ja matemaattisen kansantaloustieteen 
välillä. 

Maamme kansantaloustieteen ja -sen opetuksen jälkeenjääneisyydestä 
johtuu, että kansantaloustieteen maisterin arvo- ei ollut sellaisenaan ko
vinkaan kovaa valuuttaa 1930-luvulla, ei edes silloin, kun sen takana oli 
lahjakas- ja eteenpäinpyrkivä mies'. 'Mikko Tammisen onnistui kuitenkin 
päästä ammatti ekonomistin alalle, mikä hänen aikanaan oli harvinaista, 
vakansseja kun silloin oli kovin vähän. Onneksi Suomen Pankissa oli 
alettu käsittää, kuinka tärkeätä sille oli saada muutakin tuntumaa talous
elämäänkuin se, jonka pankinjohtaja saa joutuessaan vastakkain joka
päiväisen elämän käytännön kysymysten kanss'a. Lamakauden koke
musten perusteella ja Ruotsiin perustetun konjunktuuri~instituutin esi
merkin vaikutuksesta Suomen Pankkiin perustettiin suhdanneosasto. Sen 
ensimmäinen päällikkö Br. Suviranta pani arvoa sellaisille, jotka uskal
sivat olla eri mieltä hänen kanssaan. Mikko Tamminen herätti, hänen 
huomiotaan itsenäisillä kannanotoillaan, joten hänet otettiin Suomen 
Pankin virkamieheksi, ensin tilasto-osastolle ja sitten vast'ikään peruste
tulle suhdanneosastolle. Suvirannan aikana kypsyi ajatus siitä, että sa
manaikaisesti kun nuoren virkamiehen tulee perehtyä aktuaaliin talou
delliseen tapahtumiseen ja tehdä siitä selvitystä pankin johdolle, hänelle 
myönnetään,niinkuin silloin ajateltiin,' omaa aikaa, -hän saa tehdä hy
väksytystä teemasta pitemmälle- tähtäävää työtä osana virka-ajastaan ja 
pyrkiä laatimaan siitä väitöskirjaa. Oli tietenkin erittäin tärkeätä, että 
tämän uuden ajatuksen uranuurtajat onnistuisivat, sillä vastakkaisessa' 
tapauksessa epäilijät olisivat voineet sanoa, että tällainen järjestely vain 
johtaa virka-aseman väärinkäyttöön. Sota tuli väliin ja keskeytti Mikko 
Tammisen niinkuin niin monen muun väitöskirjat yön, mutta hän sai 
sen pian sodan -jälkeen onnelliseen päätökseen, ja hänen perässään on 
moni tullut tohtoriksi Suomen Pankin kautta. 

Mikko Tammisen valitsema väitöskirjan aihe Suomen kaupunkien 
asuntotuotannon vaihteluista osoittaa, että hän näki toimintansa taus
taksi ihmisen sosiaaliset ongelmat ja niistä erään vaikeimman, asunto
kysymyksen, mutta samalla hän käsitteli tätä tavalla, jossa oli mahdol-
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lisuus yht'aikaa ankaran teoreettiseen analyysiin sekä elämänläheiseen 
empiiriseen- havainnontekoon. 

Taloustieteellinen tutkimustyö sai Suomen Pankissa yhä kiinteämmät 
muodot, kun sitä suorittavia virkamiehiä alettiin kutsua tutkijoiksi ja _ 
kun sinne myöhemmin perustettiin Taloustieteellinen tutkimuslaitos. 
Mikko Tamminen nimitettiinkin tutkijaksi heti ensimmäisten 'joukossa 
ja myöhemmin vuonna 1948 hän tuli tutkimuslaitoksen osastopäälli-
köksi. Jos väitöskirjan aihe olikin hiukan kaukana Suomen Pankin kes
keisimmästä intressialasta, oli sensijaan aihe valuuttakursseista, johon 
Mikko Tamminen sen jälkeen ryhtyi, sitäkin lähempänä. Vaikka näin 
keskeisestä aiheesta ei nyt niin täysin uutta voidakaan enää esittää, on 
teoksessa Valuuttakurssit ja valuuttapolitiikka' monia hyviä oivalluksia. 
Omaperäistä oli Mikko Tammisella mm. se, että hän otti lähtökohdak
seen teoreettisesti mielenkiintoisemman ja nykyaikaa vastaavan paperi
rahajärjestelmän- eikä kultakantaa, josta historiallisista ja traditionaali
sista syistä tavallisesti valuuttakurssien tarkastelu aloitetaan. Ansiokasta 
teoksessa oli -myös se kritiikki, jonka tekijå kohdisti ostokykypariteetti
teoriaan. 

Mikko Tamminen ennätti elämänsä aikana julkaista tutkimuksia 
monilta muiltakin aloilta, kuten finanssipolitiikasta, kilpailuteoriasta sekä 
kansantaloustieteen perusongelmista. Suuri osa näistä on julkaistu ar
tikkeleina Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa. 

Jo ollessaan tutkijana Suomen Pankissa Mikko Tamminen osallistui 
kansantaloustieteen opetukseen Kauppakorkeakoulussa, ensin opettajana, 
sitten dosenttina ja vuodesta 1950 professorina. Professorinviran hoito 
on hyvin suuressa määrässä omantunnon varassa, sillä tavanomainen 
ylhäältäpäin tapahtuva kontrolli on siinä miltei mahdoton. l\ilikko Tam
minen kuului siihen suhteellisen harvinaiseen ihmisryhmään, joka' otti 
kohdalleen tulleen tehtävän hyvin vakavasti. Vaikka hän oli sanavalmis 
mies, jolla oli hyvä puhetaito, hän jännitti kovasti voimiaan luentoja 
valmistaessaan ja niitä pitäessään. Tällä oli se hyvä puoli, että hän sai 
luentoihinsa sitä elävyyttä ja persoonallista sävyä, joka tempaa kuulijan 
mukaansa. Hän ainakin on tehnyt kaikkensa niiden ennakkoluulojen 
hävittämis~ksi, joiden mukaan laajoissa piireissä kansantaloustiedettä 
pidetään kuivana. Mutta tästä hänen tunnollisuudestaan oli myös 
haittaa. Ensiksikään hän ei ennättänyt omistautua tieteelliseen tutkimuk-



6 LAURI O. AF HEURLIN 

seen siinä määrin kuin olisi halunnut. Mikä pahinta, hänen perfektio
nistinen perusasenteensa rasitti suuresti häntä sekä fyysillisesti että hen
kisesti, minkä hän itse vielä viimeisessä artikkelissaan raatajaprofesso-
reista puhuessaan tiesi. ' 

Koska Mikko Tammisen näkemyksen mukaan professorinvirka oli 
kokopäivävirka, hän oli hämmästynyt ja loukkaantunut niille ihmisille, 
jotka kysyivät, mitä hän on muuta. Vaikka hän ei suinkaan luonteena 
ollut syrjään vetäytyvä kamarioppinut, vaan muukin elämä, myös po
liittinen elämä, kiinnosti häntä suuresti, malttoi hän mielensä sentään 
niin hyvin, että kieltäytyi niistä monista julkisista luottamustehtävistä, 
joita hänelle tarjottiin. Hän olikin etupäässä vain sellaisissa tehtävissä, 
jotka läheisesti liittyivät kansantalouden tutkijan ja opettajan työhön. 
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimituskuntaan . hän kuului vuo
desta 1943. Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimiehenä hän ~1i vuo
sina 1957 ja 1960. Toimiminen Kauppakorkeakoulussa professorina toi 
hänelle myös eräitä velvollisuuksia, kuten kuulumisen Liiketaloudellisen 
Aikakauskirjan toimituskuntaan ja Liiketaloustieteellisen tutkim uslaitok
sen tutkimuslautakuntaan sekä Valtion Yhteiskuntatieteelliseen toimi
kuntaan. 

Varsinaisesti ainoa aikaa ja suurta vastuuta edellyttävä tieteen ulko
puolinen luottamus tehtävä oli Mikko Tammisella se, että hän oli Suo
men Työn Liiton hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1959. Tässäkin 
hänen itsenäinen luonteensa tuli ilmi siinä, että hänen suostumisensa 
ehtona oli se, että propaganda kotimaisen työn puolesta ei saq olla risti
riidassa kansantaloustieteen saavutusten ja nykyaikaisen kansainvälisen 
kaupan vapauttamispyrkimysten kanssa. Hänen aatteensa ei suinkaan 
ollut se, että silmät ummessa pitäisi suosia suomalaista, vaan että suo
malaiseen tuottajaanja kuluttajaan tulisi valaa niin paljon sekä itseluotta
musta että rehtiä kilpailuhenkeä ja yritteliäisyyttä, että suomalainen työ 
todellakin kestäisi kilvan. 

Erittäin tärkeä työ, jonka lVlikko Tamminen otti tehtäväkseen, oli suo
malaisen kansantaloustieteen oppikirjan laatiminen. Hän ennättikin 
suorittaa tästä työstä suuren osan, mutta osa jäi kesken, kuitenkin niin, 
että muut toivqttavasti voivat jatkaa ja että tämä koko kansantalous~ 
tieteen opetuksemme kannalta tärkeä kysymys saadaan vihdoin rat
kaisuun. 
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Mikko Tamminen oli jo nuoresta maisterista pitäen vakuuttunut 
siitä, että kansantalousmiesten asema maassamme ja heidän merkityk
sensä yhteiskunnan kannalta paranee vain siitä, että heidän luku
määränsä kasvaa samalla kuin laatu kohoaa siten, että saadaan riittä
västi lahjakasta ainesta opiskelemaan kansantaloustiedettä ja että heidän 
opetuksensa saadaan nykyaikaiselle tasolle. Probleema kansantaloustie
teen jälkikasvusta alkoi häntä askarruttaa jo siinä iässä, jossa yleensä 
nuoret miehet vielä tähyilevät ympärilleen peläten, eikö heitä ole jo 
liikaa ennestäänkin. Hänen erikoisiin ominaisuuksiinsa kuului se, mitä 
sanotaan kyvyn etsinnäksi. Monien häntä nuoremman ikäpolven miesten 
kyvyt on Mikko Tamminen terävällä huomiokyvyllään tuonut muiden 
tietoon jo silloin, kun he uransa alkoivat nuorina maistereina. On luon
nollista, että hän näin ollen omaksui mielellään suoj elij an roolin suo
malaisessa kansantaloustieteessä. Huolimatta siitä, että hänell~ olivat 
ominaisia voimakkaat henkilökohtaiset ambitiot ja eteville ihmisille usein 
luonteenomainen itsekeskeisyys, hän oli aina valmis tunnustamaan toisten 
kyvyt ja vetämään heitä mukaan rehtiin kilpailuun myös itsensä kanssa. 

Vaikka Mikko Tammisen oma motivaatio tieteen harjoittamiseen 
olikin vastustamaton viettymys älylliseen ajatteluun, hän yhä uudelleen 
palasi siihen, että vahva taloudellisesti ja sosiaalisesti turvattu tiedemies
ten status sekä sosiaalisen kohoamisen mahdollisuudet vasta ovat riit
tävä houkutin tuomaan tarpeeksi eliittiainesta kaikista kansankerrok
sista tieteen ohdakkeiselle polulle. 

Mikko Tamminen ei jättänyt ainoastaan vaikeasti korvattavaa aukkoa 
muutenkin liian harvoihin kansantaloustieteen tutkijain ja opettajain 
riveihin, vaan myös kaipauksen tunteen laajaan ystäviensä piiriin, joita 
hänellä oli eri ikäpolvien keskuudessa sekä kansantalousmiesten että 
muiden ammattialojen edustajien joukossa. Niin kiihkeästi kuin hän 
halusikin parantaa ammattiekonomistien asemaa, hän samalla korosti 
am!Uattietiikan perussääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Mikään ei 
ollut hänestä vastenmielisempää kuin että tiedettä käytetään väärin 
poliittisiin tarkoituksiin. Kukaan hänen seurassaan ei saanut tieteellisin 
perustein puolustaa niitäkään poliittisia aatteita, joita hän itse kannatti. 

Mikko Tammisen työpäivä päättyi kesken, mutta hänen työnsä ker
rannaisvaikutuksineen tulee silti vielä kauan kantamaan hedelmää suo
malaisen aineellisen ja henkisen kulttuurin vainioilla. 
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Julkinen talous ja opetustoimen rahoitus 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

syyskuun 30 päivänä 1965 piti 

JUHANI RISTIMÄKI 

Tätä nykyä näyttää- koulutus muodostuneen taloudellisten kysymysten 
piirissä erittäin suosituksi keskustelunaiheeksi. Meilläkin tämä aihe on 
kuluvana vuonna ollut monessa yhteydessä esillä. Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen piirissä käsiteltiin koulutukseen liittyvää teknillisen tutki
muksen edistämiskysymystä kuluvan -vuoden alussa. Huhtikuussa tuli 
julkisuuteen Tasavallan Presidentin asettaman työryhmän mietintö kor
keamman opetuksen näköaloista. Parhaillaan on työn alla yhtenäinen 
korkeakouluohjelma. Varsin tuore on myös hallituksen budjettiesitys 
vuodelle 1966, jota ankarasta »säästölinjasta» -huolimatta on korostettu 
myös e:l~ityisenä kulttuuribudjettina. 

Seuraavassa on tarkoituksena valottaa erästä puolta tästä koulutus
kysymyksestä, nimittäin julkisen vallan tehtävää koulutuksen finanssioin
nissa. Aihe on käsitettävä tällöin niin laajasti, että siihen sisältyvät rahoi
tusratkaisujen kannalta tärkeät suunnittelukysymyksetkin. Tarkastelu 
perustuu useissa kohdissa niihin esitelmiin ja puheenvuoroihin, joita pidet
tiin julkisen talouden kansainvälisen instituutin kongressissa .UNESCOn 
suojissa Pariisissa viime viikolla. Tarkoituksena on, että näiden kansain
välisellä forumilla käytyjen keskustelujen referoinnilla voitaisiin avata 
uusia näkökulmia omassa kotoisessa koulutuskeskustelussamme. Sen 
vuoksi onkin seuraavassa soveltuvin kohdin liitetty tarkasteluun mukaan 
Presidentin työryhmän mietinnön analysointia. Pyrkimyksenä ei ole min
kään uuden ohjelman luominen, vaan eräiden keskeisten kysymysten 
esilleottaminen, mikä voi olla hyödyksi kiinteätä korkeakouluohjelmaa 
laadittaessa. 
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Koulutus ja taloudellinen kasvu 

Koulutuksen tärkeätä merkitystä kansantaloudess<:t on pyritty korostamaan 
viittaamalla koulutuksen vaikutukseen taloudellisessa kasvussa. Nykyi
sin tunnustettaneen jo yleisesti, että työvoiman koulutustason kohoami
nen lisää kansantalouden tuottavuu~ta ja on siten eräs aktiivisen kasvu
politiikan perustekijöitä. Useat tutkijat ovat pyrkineet jopa kvantitatii
visesti osoittamaan tämän koulutuksen merkityksen taloudelliselle kas
vulle. Mm. Neuvostoliiton tiedeakatemian jäsen STANISLAV STRUMILIN 
on numeroin osoittanut, että jo lyhytkin koulunkäyntiaika lisää tuotantoa 
k~uluttamattoman työntekijän osalta enemmän kuin saman pituinen 
harjoitteluaika työpaikalla.1 Lähinnä amerikkalaisten tutkijoiden toimesta 
taas on pyritty selvittämään, mikä osuus in,himillisen tiedon ja taidon 
kohottamiseen tehdyillä investoinneilla on ollut taloudellisessa ~asvussa 
verrattuna aineelliseen pääomaan tehtyjen inyestointien osuuteen. Täl
löin on päädytty siihen, että inhimilliseen pääomaan tehdyt sijoitukset 
antavat jopa paremman tuoton kuin aineelliseen pääomaan tehdyt sijoi
tukset. EDWARD F. DENISON,2 joka on hajoittanut työn ja pääoman ohella 
kasvumalleissa esiintyvän jäännöstermin osatekijöihin, on. tullut siihen 
tulokseen, että Yhdysvaltojen keskimääräisestä vuotuisesta kasvunopeu
desta 2.93 prosentista vuosina 1929-1957 vastasi pääoman lisään
tynyt käyttö vain 0.43 prosenttiyksikköä, kun taas opetuksen ja tutki
muksen osuus oli 1.25 prosenttiyksikköä ja pelkästään opetuksen osuus 
0.67 prosenttiyksikköä. 

N egatiivisena puolena mainitunlaisissa tutkimuksissa on se,. että tulok
set vaihtelevat niin paljon, ettei niitä voida käyttää perustana millekään 
yksityiskohtaiselle opetustoimen suunnittelulle. :NIeidän lienee toistaiseksi 
tunnustettava, ettemme tutkimuksen nykyvaiheessa tarkalleen pysty 
osoittamaan koulutusinvestointien vaikutusta taloudelliseen kasvuun. 
Näin ollen julkinen valtakaan ei voi suorittaa riittävän pitkälle meneviä 
vaihtoehtoislaskelmia eri investointiprojektiensa osalta. Sen verran nämä 
laskelmat lienevät kuitenkin osoittaneet, että koulutusinvestoinneilla tie-

1. STANISLAV STRUMILIN The economics of education in the U.S.S.R., artikkeli teoksessa Economic and social 

aspects of educational planning, Unesco, 1964, s. 71. Venäjänkielellä nämä laskelmat on julkaistu jo 
vuonna 1957. 

2. EDWARD F. DENISON A1easuring the Contribution of Education (and the Residual) to Economic Growth, 

artikkeli teoksessa OECD: The Residual Factor and Economic Growth, Paris 1964, s. 35. 
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detään olevan varsin tärkeä merkitys, johon voidaan anteeksipyyntönä 
viitata, jos koulutussektoria pyritään laajentamaan muiden sektoreiden 
kustannuksella. ODD AUKRUST toteaakin taloudellisen kasvun tekijöitä 
koskevan tarkastelunsa päätteeksi, että hän olisi valmis panemaan panok
sensa opetuksen ja tutkimuksen puolesta, jos hänelle jonkin maan talou
dellisena diktaattorina annettaisiin tehtäväksi taloudellisen kasvun mak
simointi. 3 

Kysymyksenasettelu Julkisen vallan osalta 

Vakuuttauduttuamme koulutuksen merkityksestä yleensä voidaan tar
kastella julkisen vallan osuutta ja mahdollisuuksia koulutuksen edistä
misessä lähinnä finanssiointikysymyksenä. Aluksi lienee kuitenkin syytä 
karkeasti rajata itse koulutuskäsitteen sisältö. Koulutuspanos lasketaan 
yleisesti kustannusten kautta. Ongelmana on tällöin se, mitä näihin kus
tannuksiin luetaan kuuluvaksi. Yleisesti luetaan kustannuksiin oppilai
tosten ym. instituutioiden vuotuiset ylläpitomenot, joihin sisältyvät pal
kat, tavaroiden ja palvelusten ostot sekä korjaus- ja kunnossapitokustan
nukset samoinkuin rakennuspääoman arvonvähennykset. Sen sijaan ei 
investointien laskennallisia korkoja aina oteta kustannuksissa huomioon, 
vaikka tähän olisi perusteltua syytä. Samoin on vaihtelevaa menettelyä 
opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa omien kustannuserien huomioon
ottamisessa.; Suurin erimielisyys vallitsee siinä, pitäisikö opiskelijoiden 
menetetyt työansiot ottaa kustannuksina huomioon. Tämä tietenkin lisäisi 
koulutuspanosta varsin tuntuvasti. 

Julkisen vallan koulutuspanoksen määrittely kaipaa myös täsmennystä. 
Suppeampi käsite sisältää vain varsinaisten oppilaitosten ylläpitomenot, 
tulonsiirrot ja lainat yksityisille oppilaitoksille ja opiskelijoille sekä opet
tajien eläkkeet. Laajempaan käsitteeseen -sen sijaan sisältyvät varsinais
ten oppilaitosten ohella myös erilaiset tutkimuslaitokset ja yhdistykset, 
kirjastot, museot ym. koulutusinstituutiot ja eräissä tapauksissa jopa 
massatiedotusvälineitten kautta suoritetun opetustoimen kustannukset. 
Näin ollen on ehdottoman tärkeätä, että kaikessa koulutustoimintaa ja 
myös julkisen vallan koulutuspanosta koskevassa tarkastelussa riittävän 

3. ODD AUKRUST Factors of Economic Development: A RelJiew of Recent Research, Weltwirtschaftliches 
Archiv, Band 93, 1964, Heft 1, s. 41. 
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selvästi tuodaan ilmi, minkälaisesta panoskäsitteestä kulloinkin on kysy
mys. Seuraavassa tarkastelussa ei varsinaisesti pyritä mittaamaan koulu
tuspanosta, joten käsitteen yksityiskohtaiseen rajaamiseen ei sikäli ole 
tarvetta. Kuitenkin tullaan tarkastelussa lähinnä pitäytymään suppeassa 
koulutuskäsitteessä, ts. koulutuspanokseen ei lueta menetettyjä työan
sioita ja julkisen vallan koulutuspanoksessa keskitytään lähinnä vain 
varsinaisiin opetus- ja tutkimuslaitoksiin, mutta ei muihin instituutioihin. 

Julkisen vallan tehtävät koulutpksen piirissä ånsaitsevat myös eräiltä 
muilta kohdilta täsmennystä. Koulutusongelmat käsitetään usein omaksi 

• erilliseksi ongelmavyyhdekseen ja vain esitettävien toimenpiteitten rahoi-
tuksen katsotaan kuuluvan julkisen talouden piiriin. Tällaista rajoittu
nutta näkemystä on vastustettava. Julkisen talouden piirissä on tarpeen 
finanssiointikysymysten ratkaisun yhteydessä käsitellä eri rahoitusvaihto
ehtojen vaikutuksia, tulonsiirtojärjestelmien erilaistamisen tarvetta kou
lutuksen eri tasoilla sekä koulutuksen kokonaissuunnittelua ja jopa bppi
lasmäärien rajoituksesta aiheutuvia ongelmia. Tällainen näkökulman laa
jentaminen olisi meilläkin tärkeätä. Ellei meillä päästä siihen, että julki
sen talouden piirissä tarkastellaan kaikkien emo kysymysten muodostamaa 
ongelmavyyhtiä, on tarjolla vaara, että hyväksytään mikä tahansa koulu
tuksen osaohjelma sellaisenaan ja otetaan tämän edellyttämät määrä
rahat tai osa niistä budjettiin ja katsotaan asian "tulleen hoidetuksi. Seu
raavassa pyritäänkin esille tulevien ongelmien yleisluontoiseen kartoi
tukseen. ( 

Julkisen vallan välitön opetustoirnen rahoitus 

Jul kisen vallan välitön opetustoimen rahoitus tapahtuu pääasiassa julki
sen vallan omistuksessa olevien oppilaitosten ylläpitokustannusten muo
dossa. Koulutuspanoksen laajentamisohjelmissa asetetaan useimmiten 
pääpaino tälle välittömälle rahoitukselle. Sosialistisissa maissa tämä on 
varsin luonnollista, mutta sen sijaan on syytä kysyä, onko ns. markkina
talouden maissa mitään teknillistä syytä siihen, että kasvupoliittisissa 
ohjelmissa yleensä asetetaan suhteellisesti suurempi paino julkiselle kuin 
yksityiselle opetukselle.4 

4. Tätä ongelmaa käsittelee mm. prof. ALAN T. PEACOCK yhdessä prof.jAcK WrsEMANin kanssa artik
kelissa Economic Growth and Principles of Educational Finance in Delleloped Countries, OECD:n lähiaikoina 
ilmes tyvässä julkaisussa Financing of Educätion for Economic Growth. 
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Kysymys on budjettipoliittisesti erittäin ·mielenkiintoinen. Jättämällä 
syrjään asiaan liittyvät ideologiset näkökohdat voidaan keskittyä kysy
mykseen, voiko julkinen valta omissa oppilaitoksissaan tehokkaimmin 
hoitaa kasvupolitiikan vaatiman koulutuksen. Budjettipolitiikan suun
nittelun kannalta saattaa olla käytännöllisintä laajentaa koulutuspanosta 
julkisen vallan omissa oppilaitoksissa. Ratkaisun tulisi kuitenkin perustua 
tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Tehokkuuden varmistamiseksi saattaa 
olla paikallaan, että valintamahdoll~suudet julkisten ja yksityisten oppi
laitosten välillä säilytetään, vaikka tämä tekisikin rahoitusjärjestelmän ja 
rahoitussuunnittelun monimutkaisemmaksi. Ainakin olisi kysymys perus
teellisesti· tutkittava. 

Esitetty ongelma julkisesta kontra yksityisestä koulutuksesta ei liity 
ainoastaan oppilaitoksien omistuskysymykseen, vaan myös kysymykseen 
siitä, missä määrässä julkiset oppilaitokset voivat .,kantaa oppilasmåksuja 
tai peittää menonsa ·näihin tarkoituksiin osoitetuilla erityisveroilla sen 
sijaan, että ne peitettäisiin. yleisillä verovaroilla, sekä myös. siitä, ,missä 
määrässä· yksityisten oppilaitosten tulisi $aada julkiselta vallalta avustusta 
ja missä muodossa. Julkisten oppilaitosten oppilasmaksuista kontra ve-
roista on todettava, että ratkaisuun vaikuttaa se, halutaanko rasituksen 
kohdistuvan koulutuksesta välittömästi hyötyvään väestönosaan vaiko 
veronmaksajiin yleensä. 1\Ilissään tapauksessa oppilasmaksun asettamis
takaan ei pidä käsittää opiskelumahdollisuuksia rajoittavaksi tekijäksi. 
Jonkinlainen kompromissiratkaisu olisi se, että menettely vaihtelisi kou
lutustason mukaan siten, että alimmalla koulutustasolla rahoitus suoritet
taisiin yleisin verovaroin ja ylemmil1ä tasoilla osittain myös oppilas
maksuin. Tällainen järjestelmällän. on mm. meillä nykyisin voir:nassa. 
Erityisverojen osoittamista nimenomaan koulutusmenojen rahoittami
seen ei voida pitää tässäkään tapauksessa, kuten ei muutenkaan, finanssi
teoreettisesti suositeltavana. 

Julkisen vallan välittömään rahoitukseen sisältyviin erilaisiin tulonsiir
toihin sekä lainoihin yksityisille oppilaitoksille ja opiskelijoille liittyy 
myös mielenkiintoisia ongelmia: Nämä rahoitusmuodot ~ohdistuvat opis
kelijoiden kohdalla yleensä vasta peruskoulutusta seuraavaan jatko
opiskeluun sekä erityisesti korkeakouluopiskeluun. Julkisen vallan myön
tämien avustusten perustana on ajatus yhtäläisten opiskelumahdolli
suuksien tarjoamisesta opiskelijan omasta tai hänen vanhempiensa tulo-
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tasosta riippumatta. Tähän nojautuen voidaan katsoa, että, eräissä yh
teyksissä esitetyltä ajatukselta, jonka mukaan valtion tulisi myöntää 
samansuuruinen vuotuinen avustus kaikille opiskelijoille, puuttuu riit
tävä peruste. Jotta avustus tässä mielessä vastaisi tarkoitustaan, sen tulisi 
olla varallisuus tason mukaan porrastettu. Jos taas ehdotusta halutaan 
perustella ns. opiskelijapalkka-ajatuksella, jonka mukaan valtion varoista 
tulisi maksaa opiskelijoille säännöllistä palkkaa, jätetään huomioonotta
matta eräs palkan perusteista, ni~ittäin se, että palkka maksetaan kor
vauksena suoritetusta työstä. Opiskelijapalkka-avustuskin 'pitäisi näin 
ollen suorittaa lukuvuoden aikana saavutettujen tulosten perusteella. 
Tämä tekisi järjestelmän varsin monimutkaiseksi. 

Opiskelija-avustusten vastapainona esitetään, usein lainojen myöntä
mistä opintokustannusten peittämiseksi. Näiden kahden rahoitusvaihto
ehdon keskinäinen punnitseminen avaa eräitä mielenkiintoisia näköaloja. 
Ensiksikin on todettava, että lainojen ja avustusten merkitysero pienenee, 
mikäli lainat myönnetään korottomina tai niistä myönnetään 'tietyillä 
syillä takaisinmaksuhelpotuksia, kuten usein näkee esitettävän. Ellei tähän 
näkökohtaan tarvitse kiinnittää huomiota, on ratkaistava, kummanko 
rahoitusvaihtoehdon kannalle olisi perusteltua asettua~ Molemmat tule
vat kysymykseen erityisesti ylimmän asteen koulutuksen yhteydessä. Lai
narahoituksen käyttämistä voidaan perustella sillä, että opiskelijan kan
nalta on nimenomaan korkeakouluopinnoisså kysymys investoinnista, 
jonka avulla hän pyrkii varmistamaan itselleen korkeamman tulotason 
kuin mihin hän muuten pääsisi. Tähän näkemykseen nojautuen onkin 
eräissä maissa pantu erityistä painoa lainarahoituksen järjestänliseksi. 
Ruotsissa esimerkiksi oli lainarahoituksen osuus opiskelijain keskinlääräi
sistä tuloista 40 prosenttia lukuvuonna 1962-63.5 Meillä vastaava osuus 
oli noin 15 prosenttia.6 

:Nlikäli lainarahoituksen asemesta päädytään suoranaisten avustusten 
myöntämiseen, merkitsee se tulonsiirtoa alempituloisilta sellaiselle väes
tönosalle, jonka tulotaso koulutuksen ansiosta vastaisuudessa ilmeisesti 
muodostuu suhteellisen korkeaksi ja jonka toimeentulomahdollisuudet 

5. ELISABETH LIEFMANN-KEIL Grants in aid to students in a growing econorny witk tecknical progress, raportti 
Institut International de Finances Publiques'n kongressissa Pariisissa 1965, moniste (tullaan julkaise
maan myöhemmin). 

6. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton tutkimuksen ,mukaan. 
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muutoinkin ovat muita paremmat. Avustuksia perustellaan kuitenkin 
sillä, ettei suinkaan kaikilla korkeakoulututkinnonkaan suorittaneilla 
tulotaso muodostu keskimäärää korkeammaksi ja että opiskeluun muu
tenkin sisältyy huomattavia riskejä. 7 Stipendien osuus eräissä maissa 
onkin huomattava, esimerkiksi Englannissa noin 2/3 opiskelijain koko
naistuloista, Ranskassa 13 prosenttia, Ruotsissa 9 prosenttia ja meillä 
8 prosenttia.8 • 

Ratkaisu lainarahoituksen k;ontra avustusten välillä on suoritettava 
punnitsemalla keskenään avustuksiin sisältyvää tulonsiirtoperiaatetta ja 
lainarahoitukseen sisältyvää riskiä lainanottajan kannalta. Olen otta
nut tämän kysymyksen esille ,sen tähden, että meillä ei tiettävästi ole täl
laista keskinäistä punnitsemista ainakaan julkisesti suoritettu. 

Julkisen vallan välillinen ~petustoirnen rahoitus 

Opin t olainoj en takaisinmaksu j ärj estelmää su unni tel taessa on esi tetty 
sellainenkin ajatus, että takaisinmaksu tulisi porrastaa vastaisten tulojen 
suuruuden mukaan. Itse asiassa päädytään tällöin progressiivista tulo
verotusta vastaavaan järjestelmään. Toisaalta, jos takaisinmaksu hoidet
taisiin progressiivisen tuloveron yhteydessä, kohdistuisi rasitus myös sel
laisiin suurituloisiin, jotka eiv~t aikanaan päässeet osallisiksi lainarahoi
tuksesta. Lisäksi ei enää voitaisi puhua varsinaisesta lainasta. 

Tuloverotusta käytetään varsin yleisesti hyväksi opetustoimen välilli
sessä rahoituksessa. Tämä tapahtuu erilaisten verohelpotusten muodossa. 
Harvemmin nämä helpotukset kohdistuvat suoraan opiskelijaan, vaan 
sen sijaan hänen vanhempiinsa, jotka saavat tehdä verotuksessa erilaisia 
opiskelija- ja koulutusvähennyksiä. Tällaisessa välillisessä rahoituksessa 
on se epäkohta, ettei voida varmistua siitä, että suoritettu avustus todella 
koituu opiskelun hyväksi. Varojen käyttö ei näin ollen muodostu usein
kaan yhtä tehokkaaksi kuin välittömässä rahoituksessa. Lisäksi suuri
tuloiset saavat tästä avustuksesta suhteellisesti suuremman hyödyn kuin 
muut tulonsaajat. Hämmästyttävää onkin, että tämän rahoitusmuodon 

7. Suoranaisia avustuksia perustellaan usein silJäkin, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden 
tehostaa opiskeluaan ja päästä aikaisemmin mukaan työmarkkinoille, millä on huomattava kansan
taloudellinen merkitys. Sama perustelu voidaan kuitenkin liittää myös lainarahoitukseen. 

8. LIEFMANN-KEIL, mainittu raportti, sekä SYL:n tutkimus. 
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tarpeellisuutta e.i yleensä haluta. asettaa edes kysymyksenalaiseksi, vaikka 
sen kohtaann9sta ei olla tietoisia, ja sen valtion meno taloudelle aiheut
tamat rasitukset ovat hämärän' peitossa. 

Koulutuksen suunnittelu julkisen vallan toimesta 

Jotta julkinen valta voisi perustaa eri rahoitusvaihtoehtojensa valinnan 
riittävään informaatioon ja samalla sopeuttaa koulutuksen vaatiman ra
hoituksen koko menotaloutensa puitteisiin, on sen oltava jatkuvasti selvillä 
koulutustarpeen kehi~yks~stä. Tämän vuoksi voidaankin sanoa' koulu
tuksen yleisen suunnittelun Illuodostavan olennaisen osan julkisen vallan 
rahoitusjärjestelyistä. 

Koulutussuunnittelussa voidaan lähteä kahdelta toisistaan hyvin poik
keavalta linjalta. Tämä lähtökohdan valinta vaikuttaa ratkaisevasti ~ou
lutuksen vastaiseen suuntaan ja ~en vaatiman. rahoituksen suuruuteen. 
Toinen mielipidesuunta myöntää koulutuspalvelusten kysynnän jatku
van ripeän kasvun, mutta ei pidä oikeana lähteä arvioimaan sitä, pal
jonko koulutukseen olisi osoitettava varoja, jotta näiden palvelusten koko
naiskysyntä voitaisiin tyydyttää. Lähtökohtana tulisi heidän, mukaansa 
olla se, miten opetukseen suunnattavissa olevat varat voitaisiin tehok
kaimmall~ mahdollisella tavalla käyttää hyväksi. Tältä pohjalta lähte
vässä suunnittelussa muodostuu koulutetun työvoiman kysyntäennusteen 
laatiminen avainasemassa olevaksi suunnittelutehtäväksi. Tämän kysyntä
ennusteen perusteella voidaan mitoittaa eri opintosuuntien kehittämis
tarpeet käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti. 

Toinen, ns. sivistyksellinen tarkastelutapa koulutuksen suunnittelussa 
lähtee siitä periaatteesta, että jokaiselle koulutusta haluavalle on kyet
tävä tarjoC:tmaan koulutusta juuri hänen haluamallaan opintosuunnalla 
ja hänen haluamassaan laajuudessa. Tällaisessa suunnittelussa joudu-
taan lähtemään peruskoulutuksen jälkeen opintoja~n jatkavan opiskelija
joukon lukumääräennusteista j4 pyrittävä arvioimaan heidän todennä
köinen opintosuunnan valintansa. Kytkentä koulutetun työvoiman ky
syntäennusteeseen muodostuu tällä linjalla kuitenkin erittäin vaikeaksi. 
Lisäksi on todettava, että koulutuskustannukset kohoavat helposti sellai
siin määriin, joiden mahduttaminen julkisen vallan rahoitussuunnitel
mnn tuottaa vaikeuksia. Näin ollen tätä toista tarkastelutapaa, vaikka 
2 
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se sivistyksellisten, sosiaalisten ym. näkökohtien nojalla onkin hyvin 
perusteltavissa, tuskin voidaan ottaa huomioon julkista taloutta koske
vassa tarkastelussa. 

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaista suunnittelulinjaa edettäessä on 
vaikeutena korkeamman asteen ja ammattikoulutuksen saaneen työ
voiman kysyntäennusteen laatiminen. Periaatteessa tämä voisi tapahtua 
seuraavasti Puolan9 esimerkkiä lainataksemme: Lähtökohtana ovat kan
santalouden eri sektoreiden tuot~ntoa ja työllisyyttä koskevat suunnitel
mat. Seuraavassa vaiheessa on arvioitava kuinka suurta korkeamman 
asteen ja ammattikoulutuksen saaneen henkilökunnan lisäystä emo työ
voiman kasvu vaatii. Sosialistisissa maissa on tässä kohdin nojauduttu 
joko erityiseen kiintiöintimenettelyyn, jolloin on tarkasteltu koulutetun 
työvoiman ja koko työvoiman suhdetta edistyneimmissä yrityksissä, tai 
sitten ekstrapolointiin, jolloin on nojauduttu tuotannon, työvoiman ja 
koulutetun työvoiman välillä havaittuihin riippuvuuksiin, taikka sitten 
kansainvälisiin vertailuihin, jolloin on pyritty löytämään koulutetun 
työvoiman tavoiteosuudet vertaamalla kehitystä aloittain edistyneempien 
maiden oloihin. Mikään näistä menetelmistä ei ole tyydyttävä, joten 
tässä suhteessa on koulutuksen suunnittelussa parantamisen varaa. Lopul
linen koulutustarpeen määrittely voidaan suorittaa, kun emo arvioiden 
lisäksi otetaan huomioon työvoiman luonnollinen poistuma ja mahdolli
nensubstituutio. 

Eräänä esimerkkinä voidaan mainita, että mm. Unkarissakoulutuk
sen suunnittelussa nojaudutaan matriisialgebran pohjalta laadittuun mal
liin.JO Koulutuksen panos-tuotos-taulussa ovat panoksina opettajat, oppi
laat sekä koulutusmenot ja tuotoksinakoulunkäyntinsä päättävät oppi
laat, joista tuotantoelämän tarvitsemat spesialistit voidaan eritellä. On 
selvää, että tällainen koulutuksen panos-tuotos-taulu eroaa jonkin ver
ran normaalista panos-tuotos-taulusta. Pyrkimyksenä Unkarissa on laa
jentaa käytetty malli todelliseksi ohjelmointimalliksi, jolloin sen käyttö
mahdollisuudet koulutuksen suunnittelussa olennaisesti parantuisivat. 
Nykyisin mallia käytetään puutteellisuudestaan huolimatta lukuisten 

9. l\thROSLAW ORLOWSKI and ZBIGNIEW PIROZYNSKI Specijic problems of educationalfinance in socialist coun~ 

tries, raportti IIFP:n kongressissa Pariisissa 1965, moniste, s. 27 (tullaan julkaisemaan myöhemmin). 
10. LAJOS F ALUVEGI The ptanning qf budgetary expenditure on education on the basis of a mathematical mode! 

- the method employed in Hungary, raportti IIFP:n kongressissa Pariisissa 1965, moniste (tullaan julkaise~ 
maan myöhemmin). 
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vaihtoehtoislaskelmien slJ.orittamisessa, jopa vuotuisten budjettien mää
rärahatarvetta arvioitaessa. Qn tietenkin helppoa moittia tällaisia kalky
Iointeja puutteellisiksi, mutta kuten professori Peacock emo Pariisin kong
ressissa lohdutuksena Unkarin edustajille totesikin, voidaan toisaalta 
havaita, että tällaisia lukuja käytetään kovin mielellään kuitenkin hy
väksi. 

Yleisenä toteamuksena esitetyn kaltaisesta koulutuksen suunnittelusta 
on korostettava, että luotettavien tulosten saamiseksi on välttämatöntä 
~yetä oikein arvioimaan kunkin sektorin tuotanto varsin pitkäksi ajaksi, 
jopa 15 vuodeksi eteenpäin. Lisäksi on välttämätöntä, että yksityiset 
työnantajat tai taloudelliset suunnittelijat kykenevät arvioimaan vastai
sen teknillisen edistyksen ja sen asettamat vaatimukset tuotannon teki
jöiden, mm. koulutetun työvoiman oikealle keskinäiselle yhdistelyl1e. 

Jokainen meistä tietää, miten vaikeata on täyttää nämä kaksi edelly
tystä. Havainnollinen esimerkki löytyy Englannista,11 jossa eräs komitea 
kymmenisen vuotta sitten arvioi teollisuustuotannon kasvavan neljänä 
seuraavana vuotena keskimäärin 4 prosenttia vuosittain, mikä puoles
taan merkitsisi komitean käsityksen mukaan teknillis-tieteellisen työvoi
man kysynnän lisäystä myös 4 prosentilla. Todellisuudessa tuotanto 
kohosi keskimäärin vain 2.1 prosenttia vuodessa, mutta emo koulutetun 
tyÖvoiman vuotuinen lisäys oli samanaikaisesti 8.5 prosenttia vuodessa. 
Nykyisin oletetaankin useimmissa laskelmissa erikoiskoulutuksen saaneen 
työvoiman ,kysynnän kasvavan jonkin verran t!1otannon kasvua nopeam
min. Ongelmana on se, kuinka paljon nopeammin tämä kysyntä kasvaa. 
Tämän kysymyksen selvittämiseen olisi meilläkin syytä uhrata aikaa ja 
varoJa. 

Sopeutuminen rajoitettuihin koulutusmahdollisuuksiin 

Edellä todettiin, ettei koulutuksen suunnittelussa yleensä ole mahdolli
suuksia lähteä ns. sivistykselliseltä tarkastelupohjalta nimenomaan kor
keammanasteisen koulutuksen kohdalla. Useimmiten on vielä niin, että 
juuri korkeakouluopetuksen kohdalla joudutaan melko ankariinkin kar
sintatoimenpiteisiin oppilaitosten rajoitetun kapasiteetin vuoksi. Tällai
nen karsinta, jollaista on pakko soveltaa sosialistisissakin maissa, tuo 

11. Prof. PEAcocKin kommentti tri Fa1uvegin raportin johdosta. 
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mukanaan varsin vaikeita ongelmia. Todettakoon, että esimerkiksi Puo
lassa on korkeakouluihin hakevien määrä v·uosittain melkein kaksinker
tainen tarjolla oleviin opiskelupaikkoihin nähden. 12 Näin voimakas kar
sinnan tarve aiheuttaa julkiselle vallalle ongelman siinä, millä perusteella 
karsinta suoritetaan. Pelkkä numerus clausus-järjestelmä ei voine sinänsä 
tuottaa hyväksyttävää tulosta, ts., että kaikilla hakijoilla varallisuuteen, 
yhteiskuntaluokkaan ja asuinpaikkaan katsomatta on yhtäläiset mahdolli
suudet päästä harjoittamaan opintoja. On odotettavissa, että kaupun
geista ja nimenomaan korkeakoulujen läheisyydestä pääsee opintoja har
joittamaan suhteellisesti useampi kuin varsinaiselta maaseudulta etäältä 
korkeakoulukaupungeista, vaikka noillakin seuduilla varmasti on huo
mattavia lahjakkuusreservejä. 

Tätä ongelmaa on jo muutaman vuoden ajan tutkittu Hollannissa.13 

Siellä todettiin, että huolimatta julkisen vallan toimenpiteistä, joilla 
pyrittiin lisäämään opiskeluhalukkuutta juuri niissä yhteiskuntaryhmissä, 
joiden edustus korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa oli suhteellisen 
vähäinen, erot opiskelijoiden edustamien väestöryhmien ja varsinkin 
heidän kotipaikkansa välillä säilyivät ennallaan. Ongelman valaisemi
seksi suoritettiin tutkimus, jolla pyrittiin selvittämään korkeakouluun 
kirjoittautumisessa havaittavia alueittaisia eroja ikäryhmässä 19-27 
vuotta. Nämä erot ovat Hollannissa varsin suuria, sillä korkeakouluun 
kirjoittautuneiden osuus on kaupunkialueilla ja korkeakoulujen lähei
syydessä miesten kohdalla jopa 4.5 prosenttia, mutta maaseudulla kau
kana korkeakouluista vain 0.22 prosenttia. Tutkimuksessa, jonka yksi
tyiskohtiin ei tässä liene tarpeellista lähemmin puuttua, kiinnitettiin 
huomio seuraaviin tekijöihin: a) Älykkyystasoon ja muihin henkisiin 
ominaisuuksiin, jotka ovat välttämättömiä edellytyksiä menestyksellisille 
korkeakouluopinnoille, b) Korkeakouluopintojen vaatimiin -rahoitus
mahdollisuuksiin (tässä kohdassa kiinnitettiin huomiota vanhempien 
tulotasoon), c) Kotipaikan etäisyyteen korkeakoulukaupungista, d) Ym
päristötekijöiden vaikutukseen (korkeakouluopintoja suorittaneilla van-

12. ORLOWSKI & PIROZYNSKI, mainittu raportti,s. 3l. 
13. J. B. D. DERKSEN Some comments on the report of professor Orlowski and d,. Pirozynski on »Specific problems 

of educational finance in socialist countries», IIFP:n kongressi 1965, moniste. Tri Derksenin esittelemä 
tutkimus on julkaistu Hollannin Tilastollisen päätoimiston sarjassa Statistische en Econometrische Onder

zoekingen, 1 1958, ss. 14-30. Tästä artikkelista laaditun ja eräiltä kohdilta täydennetyn englannin
kielisen monisteen tri Derksen on luovuttanut tämän kirjoittajan käyttöön. 
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hemmiIla näyttää olevan suurempi halu lähettää lapsensa korkeakoului
hin kuin muilla vastaavan tulotason omaavilla vanhemmilla), e) Koti
paikan urbanisoitumisen asteeseen. 

Tutkimuksien tulokset osoittavat: a) Tulotaso ei suinkaan ole niin 
määräävä tekijä korkeakouluopintojen aloittamiselle kuin usein luullaan. 
Naisten kohdalla sen on kuitenkin todettu olevan merkittävämmän teki
jän kuin miesten kohdalla. b ) Ympäristötekijät, ts. vanhempien sosiaali
nen tausta on tärkeä tekijä, joka osaltaan selittää korkeakouluun kir
joittautumisen. c) Etäisyys korkeakoulukaupungista on myös tärkeä 
tekijä. Mitä,lähempänä korkeakoulua asuvista on kysymys, sitä suurempi 
suhteellinen osuus nuorista kirjoittautuu sisään. d) Älykkyyttäkin on 
pidettävä tärkeänä tekijänä. 

Tutkimuksen tuloksia käytetään Hollannissa hyväksi tehtäessä korkea
koulupoliittisia päätöksiä. Erityisesti on tutkimusta kaytetty hyväksi rat
kaistaessa uusien korkeakoulujen sijoittamispaikkoja tai entisten laajen
nuksia. Tiettävästi juuri parhaillaan pyritään tällaisten laskelmien avul1a 
selvittämään Hollannin itäosiin suunnitteilla olevan korkeakoulun paik
kaa. Mainittakoon, että tutkimusta jatkuvasti laajennetaan, jotta sen 
avulla olisi mahdollista analysoida jopa opintosuunnittain näitä riippu
vuuksia. 

Esitettyä hollantilaista tutkimusta ei tietenkään voida suoraan sovel
taa meidän oloihimme. Meilläkin olisi kuitenkin pyrittävä vastaavanlai
sen selvityJ<sen suorittamiseen. Tällöin voitaisiin välttyä pelkästään sor
menpäätuntumalla tehtävistä ratkaisuista mm. yliopistoje~ sijoittamis
asiassa, joka juuri nyt on meillä ajankohtainen ongelma. Eri asia sitten 
on, jos ratkaisuissa ei haluta nojata tällaisiin tutkimuksiin. Silloinkin 
olisi hyvä, jos tutkimuksia kuitenkin olisi käytettävissä, sillä niiden avulla 
voitaisiin selvittää muilla perusteilla suoritettavien ratkaisujen toden
näköiset vaikutukset. 

Ajateltaessa käytettävissä olevien voimavarojen rajoitettua määrää ja 
koulutuspalvelusten kysynnän suurta kasvua on koulutussuunnittelussa 
syytä panna erityistä painoa kustannusanalyysien suorittamiseen. Tämä 
näkökohta tulee esille nimenomaan oppilaitosten pääomamenoissa. Liian
kin usein joutuu havaitsemaan koululaitoksen rakennustöissä kustannus
ten tarpeet,onta nostamista. Sallittaneen seuraava lainaus: »On varsin 
tavallista, että koulujen johtokunnat ja yliopistojen konsistorit, koulujen 
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johtajat ja yliopistojen kanslerit ovat ylpeitä siitä, että heillä on eräs 
kaikkein moderneimmista. koulurakennuksista maailmassa, vaikka täl
lainen rakennus olisikin pahassa ristiriidass'a ympäröivän'alueen varalli
suustason kanssa.» Tämä lainaus ei ole meidän oloistamme, vaikka niin 
voisi kuvitella. Se on lainaus professori ALuKon esitelmästä, joka koski 
julkista taloutta ja opetustoimintaa Nigeriassa.14 Prameilun halu on siellä 
ilmeisesti yhtä suuri kuin meilläkin. 

Kaikki koulutuskustannuksissa aikaansaatavat säästöt olisi ehdotto
masti otettava varteen nimenomaan meillä, jossa koulutuspanos jo nykyi
sellään on erittäin suuri. Edustavathan opetus- ja tutkimustoimen menot 
meillä nykyisin jo noin 16 prosenttia valtion kokonaismenoista ja koko 
julkisen vallan koulutuspanos noin 5 prosenttia kansantuotteesta. Kou
lutuspalvelusten olennainen lisääminen on siten mahdollista lähinnä 
vain koulutuspanoksen sisäisellä rakennemuutoksella sekä kustannus
säästöillä. 

Korkeakouluopetuksen suunnittelu Suomessa 

Edellä on varsin laajasti käsitelty yleistä koulutussuunnittelua sekä eri
laisia koulutuksen finanssioinnin yhteydessä esilletulevia kysymyksiä. 
Tätä taustaa vasten voidaan tarkastella erityisesti meillä harjoitettua 
koulutuksen suunnittelua ja siinä suoritettuja ratkaisuja. Koulutussuun
nittelua i sanan varsinaisessa merkityksessä ei meillä toistaiseksi ole har
joitettu. Ainoastaan korkeakouluopetuksesta on laadittu pitkän aika-
välin suunnitelma Presidentin työryhmän ~oimesta.15 Tätä suunnitelmaa 
on tarkoitus tässä lyhyesti kosketella. 

Vaikka emo työryhmän mietintö lienee tuttu jo kaikille, sallittaneen 
pieni kertaus sen päälinjoista. Kun vuosina 1959-64 valmistui maas
samme vähän yli 54 000 uutta ylioppilasta, arvioidaan heitä vuosina 
1975-80 valmistuvan 100000-123000. Ryhmä on lähtenyt oletta
muksesta, että korkeakoulujen opiskelijamäärä kasvaisi samassa suhteessa 
kuin uusien ylioppilaiden määrä, jolloin opiskelijoiden lukumäärä olisi 

14. S. A. ALuKo Publie Finance and Education in Nigeria, raportti IIFP:n kongressissa Pariisissa 1965, 
moniste, s. 33 (tullaan julkaisemaan myöhemmin). 

15. Tiede ja ylin opetus tulevien iJuosien Suomessa. Tasavallan Presidentin helmikuun 4. päivänä 1965 
asettaman työryhmän lausunto, Helsinki 1965. 
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v. 1980 noin 75 000-80 000. Näin ollen ryhmä on edellyttänyt, että 
peräti kolmannes uusista ylioppilaista sijoittuu yhteiskuntaan muunlai
sen erikoiskoulutuksen kautta. Korkeakouluopiskelijoiden jakautumasta 
opin tosu unni ttain ryhmä esittää olettamuksenaan, että humanististen 
aineiden opiskelijoiden osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista alentuu 
63 prosentista vuonna 1964 48 prosenttiin vuonna 1980, kun taas luon
nontieteiden ja tekniikan osuus vastaavana aikana kohoaa 32 prosentista 
42 prosenttiin. 

Opiskelijamäärien perusteella ryhmä arvioi opettajatarpeen suuruuden 
edellyttäen, että nykyinen epäedullinen opiskelijajopettaja-Iukumäärä
suhde saadaan korjatuksi kansainvälisesti vertailukelpoiselle tasolle. Ny
kyisin tämä suhde on keskimäärin 24: 1. Yhteiskuntatieteissä se on peräti 
66: 1, humanistien kohdalla 38: 1 sekä tekniikassa ja luonnontieteissä 
20: 1. On vaikeata saada täysin vertailukelpoisia tietoja muista. maista. 
Ryhmä mainitsee Englannin kohdalla luvun 7.5:1 ja Ruotsin kohd~lla 
12: 1. Ainakin yhteiskuntatieteiden osalta antoi pikahaastattelu em. 
Pariisin kongressissa Keski-Euroopan maiden osalta tulokseksi suhteen 
10-20:1. Ryhmä onkin asettanut tavoitteeksi humanistien kohdalla 
15: 1 ja luonnontieteilijöiden kohdalla 10: 1. Näiden tavoitesuhteiden 
perusteella ryhmä arvioi, että päätoimisten opettajien määrän lisäys on 
noin 5 000, mikä merkitsisi keskimäärin 330 uuden opettajatoimen 
perustamista vuosittain. 

Ryhmän arvion mukaan olisi 15 vuodessa saatava joka vuosi keski
määrin 2 '700 uutta opiskelijapaikkaa. Paikkatarpeen ja yhden opiskelija
paikanvaatimien kustannusten perusteella ryhmä on arvioinut korkea
koulujen pääomamenojen sekä vuotuisten ylläpitokustannusten kasva
van vuodesta 1965 vuoteen 1980 yhteensä 120 miljoonasta 441 miljoo
naan markkaan. Nousu vastaa noin 9 prosentin keskimääräistä vuotuista 
kasvunopeutta. 

Suurin puute emo työryhmän mietinnössä on se, ettei se perustu mi
hinkään kokonaisohjelmaan, vaan on itse asiassa vain irrallinen toimen
pidesuosituskokoelma, jonka ristiriidattomuudesta pelkästään koko kou
lutuksen kehittämistä ajatellen ei voida olla varmoja. 1,1uutama kom
mentti ryhmän mietinnön yksityiskohdista. 

Kuten mainittiin ryhmä on lähtökohtana pitänyt olettamusta, että 
kolmannes uusista ylioppilaista jätetään korkeakoulujen ulkopuolelle. 
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Toisaalta ryhmä ei kuitenkaan ole kiinnittänyt mitään huomiota niihin 
vaikutuksiin, joita tällais~lla karsinnalla on opiskelijoiden sosiaaliseen 
jakautumaan. Tässä yhteydessä voidaan viitata emo Hollannissa suori
tettuihin tutkimuksiin. Tämän karsimislinjan vastapainona ryhmä eräissä 
kohdissa viittaa jopa jonkinlaiseen sivistykselliseenkin tarkastelutapaan 
maiIiitessaan: »Ei näytä myöskään siltä, että yliopistojen ja korkea
koulujen opiskelijain määrän kasvua voitaisiin tai olisi syytä hillitä. 
Lahjakkuusreservejä on sekä maaseudulla että niissä kansankerroksissa, 
joissa koulunkäynti ei vielä ole- yleistynyt. »16 . 

Ka~simismenettelyn tasapuolisuutta sosiaaliryhmittäin, tuloluokittain 
ja alueittain olisi pidettävä vaatimuksena silloin, kun ehdotetaan voi
makkaita julkisen vallan toimenpiteitä opiskelijoille aiheutuvien kustan
nusten kompensoimiseksi lainojen, avustusten ja palkkojen muodossa, 
mihin ryhmä viittaa. On otettava huomioon, että nämä tukitoimenpi
teet kohdistuisivat pieneen etuoikeutettujen ryhmään, jonka tulon odo
tukset muutoinkin ovat hyvät. Suosituksissaan ryhmä mm. esittää, että 
jokaiselle riittävät lahjat omaavalle olisi väitöskirjat yötä varten myön
nettävä 10 000 markan apuraha vuodessa kolmen vuoden 'ajan.17 Apu
'rahojen myöntämiselle ei esitetä mitään ylärajaa. Tarkoituksena ilmei
sesti on lisätä pätevien tutkija- ja opettajavoimien määrää, mitä talou
dellisen kasvun kannalta on pidettävä tarpeellisena. Kysymys on kuiten
kin h-qomattavasta tulonsiirrosta varsin pienen ryhmän hyväksi. Saman
suuntainen, joskin hieman laajempaa ryhmää koskeva ajatus on se, että 
kaikille opiskelijoille myönnettäisiin avustusta 1 000 markkaan vuodessa, 
mikä vastaisi lähes kolmen kuukauden keskimääräisiä opiskelukustan
nuksia. Periaatteessa ei ole syytä vastustaa, tällaista järjestelmää, mutta 
on korostettava tasapuolisuuden tarvetta~sekä sitä, että ehdotukseen sisäl
tyvä tulonsiirtoaspekti tunnustetaan. Pelkästään ajatuskokeilunakin olisi 
ollut mielenkiintoista vertailla ehdotusta vastaavanlaiseen lainarahoitus
järjestelmään. 

Heikkous näyttää olevan. myös siinä mietinnön kohdassa, jossa on 
arvioitu eri opintosuuntien kehittämistarpeet. Ryhmä on ollut tietoinen, 
että luonnontieteellistä ja teknillistä opetusta on syytä korostaa humanis
tisten aineiden kustannuksella. Riittävän pitkälle eI ryhmäkään ole 

16. Työryhmän lausunto, s. 55. 
17. Työryhmän lausunto, s. 48. 
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tässä painopisteen muuttamisessa uskaltanut mennä, koska se on joutu
nut toteamaan, että olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin opiske
lijapaikkojen ja tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi erityisesti teknii
kassa, luonnontieteissä ja lääketieteessä. Ryhmä jatkaa: »Opiskelijapaik':" 
kojen lisääminen pääasiallisesti humanistisilla aloilla, vaikka lisäykset 
niilläkin ovat tarpeellisia, ei tyydytä todellisinta tarvetta.»18 Tämä sinän
sä hyvä oivallus ei kuitenkaan ole johtanut riittävän pitkälle meneviin 
toimenpidesuosituksiin. Sen sijaan eräässä yhteydessä viitataan jopa 
siihen, että humanististen tieteiden opiskelijoiden kasvu voi muodostua 
otaksuttua suuremmaksikin. Vika meillä lienee siinä, ettei toden teolla 
ole edes yritetty selvittää koulutetun työvoiman kysynnän kehitystä tule
vina vuosina. Jos tällainen kysyntäennuste laadittaisiin ja todettaisiin, 
kuten on luultavaa, miten huomattavan suureksi tuotantoelämässä 
teknillis-tieteellisen koulutuksen saaneen työvoiman kysyntä tulee muo
dostumaan, olisi pakko meilläkin murtaa nykyisin vallitseva maagillinen 
sidonnaisuus humanististen ja teknillis-luonnontieteellisten tieteiden ke
hittämisen välillä, ts. hieman kärjistäen: Jos meillä perustetaan jokin 
kemian professuuri, on samalla perustettava myös jokin kansatieteen 
tai kirkkohistorian professuuri. 

Ryhmän mietinnössä herättää mielenkiintoa arvioitu varojen tarve. 
On selvää, että jos suunnitelmat tällaisenaan toteutettaisiin pääsisimme 
kyllä korkeakoulumenojen osuudessa kansantuotteesta kansainvälisesti 
»hyväksyttävälle» tasolle. Ei kuitenkaan ole varmaa, että 'suunnitelman 
edellyttämä valtion meno talouden rakennemuutos kyetään toteutta
maan. Koko koulutuspanoksen osuus kansantuotteesta on meillä jo nyt 
kansainvälistä huippuluokkaa, joten tuskin ilman muuta voidaan olettaa, 
että koulutuksen osuutta valtion menotaloudessa kyetään lisäämään 
suunnitelman edellyttämällä tavalla muiden valtion menoryhmien kus
tannuksella. Erillisohjelman heikkoutena on yleensä se, ettei sitä saada 
sopimaan finanssiointimahdollisuuksien tarjoamiin puitteisiin. Myös mui
den valtion tehtäväkenttään kuuluvien alojen kehittämistarpeet on otet
tava julkisen talouden rahoituslaskelmassa samanaikaisesti huomioon. 
Tällainen erillisohjelma yhden menoryhmän osalta tuo helposti muka
naan samanlaisia kehittämisohjelmia muiden menoryhmien osalta ja 

18. Työryhmän lausunto,s. 28. 
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.kaikissa ohjelmissa luultavasti tulee olemaan suunnilleen yhtä voimakas 
kasvu. Tässä voidaan viita,ta esimerkkinä äskettäin julkisuuteen saatet
tuun, yksityisillä varoilla laadittuun kansallisten tieteiden kehittämis
ohjelmaan 1966-1980. Mainitussa ohjelmassa edellytetään valtion 
avustuksien lisäämistä kOe tieteille 80 prosentilla vuodesta 1964 vuoteen 
1966 ja 1970-luvulla avustusten määrän tulisi olla nelinkertainen vuo-
den 1964 valtionapuun verrattuna. Jatkoa tulee varmasti seuraamaan. 

Jotta eri alojen kehittämissuunnitelmat saataisiin oikein mitoitetuksi, 
on tarpeiden tärkeysjärjestyksen harkinta välttämätöntä, koska julkisen 
vallan finanssiointimahdollisuudet ovat meillä rajoitetut. Tässä mielessä 
olisikin syytä harkita vaihtoehtoislaskelmien esittämistä koulutussuunni
telmien vaatimista kustannuksista. Em. työryhmä viittaa kyllä mahdolli
siin muutoksijn kustannusperusteissa, mm. lisääntyvän television käytön 
vuoksi yliopisto-opetuksessa, mutta ryhmän käsityksen mukaan ·mahdol
liset muutokset eivät vaikuta olennaisesti siihen, mitä kehityksen hyväksi 
olisi lähivuosina tehtävä. Korkeakoulujen ulkopuolelle jäävien suuren 
lukumäärän sekä eri alojen suuret määrärahatarpeet huomioonottaen 
luulisi olevan aiheellista vakavasti paneutua kaikkiin mahdollisiin kus
tann ussäästöihin kielila bora torioiden, televisio-opetuksen, halvem pien 
rakennusratkaisujen ym. toimenpiteitten avulla. 

Havainnollisen kuvan valtiontalouden rahoitusmahdollisuuksista an
taa hallituksen budjettiesitys vuodelle 1966. Hallitus on tosin ilmoitta
nut »sä~stölinjastaan» huolimatta asettaneensa pääpainon juuri korkea
kouluopetuksen edistämiseen. Uusia virkoja ,onkin perustettu emo työ
ryhmän suunnitelman pohjalta. Mistään todella uudesta korkeakoulu
poliittisesta linjasta, new dealistä, ei kuitenkaan voine olla kysymys, 
sillä esitetyt määrärahat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osalta ovat 
tosin kuutisentoista prosenttia viime vuonna käytettyjä määriä suurem
mat, mutta lienevät jopa hieman/ kuhivana vuonna käytettäviä määriä 
vähäisemmät. Koko koulutuspanostakaan ei sanottavasti lisätä nyt esi
tetyillä määrärahoilla, kun vertailuperusteena käytetään kuluvana vuon
na käytettävää määrää. Ristiriitaisuus esitettyjen lausuntojen ja kylmän 
todellisuuden välillä selittynee sillä, että nimenomaan opetustoimen 
kulutusmenoissa on muissa kuin uudistus ehdotusten kohdalla säästetty 
melko runsaasti. 

Organisatorisia kysymyksiä ei välttämättä tarvitsisi ottaa esille täss 
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yhteydessä. Em. työryhmän mietinnössä on kuitenkin ehdotus, jolla on 
finanssiointiin liittyviä vaik':ltuksia. Ryhmä esitti ajatuksen korkeakoulu
opetuksen keskus organisaation luomisesta ehdottaen erityisen määrä
rahatoimikunnan asettamista. Tällaisen toimikunnan merkityksestä voi
daan lausua epäilyjä. Ensinnäkin se ajaisi liian suppean sektorin kehit
tämistä. Koulutuksen kokonaisohjelmointiakin pitäisi ajaa jollakin ta
holla, jotta korkeakouluohjelma ei jäisi irralliseksi. Ei liene tarkoitus, 
että meilläkin tähdätään erikseen opetusministeriöön ja korkeamman 
opetuksen ministeriöön kuten Puolassa. Finanssiointikysymyksenä tulee 
esille myös se näkökohta, että korkeakoulut ilmeisesti pyrkisivät varmista
maan oman edustuksensa tällaisessa toimikunnassa, jolloin on todennä
köistä, että finanssiministeriön budjetinlaatijat joutuvat suhtautumaan 
toimikunnan määrärahasuunnitelmiin samoin ennakkoluuloin kuin mui
denkin virastojen ja laitosten toivomuksiin, ts. he olisivat varautuneet 
»tavanmukaiseen» ylimitoitukseen. 

Esitetyt huomautukset on tarkoitettu positiiviseksi kritiikiksi. Tähän 
on sitäkin suurempi syy, koska vuoden 1966 budjettiesityksessä on vii
tattu parhaillaan valmisteilla olevaan korkeakouluo?jelmaan, joka perus
tunee Presidentin työryhmän mietintöön ja siitä annettaviin lausuntoihin. 

Jos esittämälläni yleisluontoisella ongelmien tarkastelulla olen voi
nut osoittaa, että asiat harvoin ovat juuri sellaisia, kuin miltä ne näyttä
vät, olen kysymyksilläni saavuttanut tarkoitukseni. Voinkin lopettaa 
walesilais~n parlamenttiedustajan toteamukseen: »What is the answer 
that is the question». 
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Puheenvuorot edellisen johdosta: 

o. E. -Niitamo: 

Koulutusmenojen arvioinnin ja kirjaamisen 
ongelma 

En pyri seuraavassa kritisoimaan Risti
mäen esitystä, vaan pikemminkin täyden;.. 
tämään sitä eräästä aivan toisesta häkö
kulmasta. Tarkastelen koulutusmenojen 
ongelmaa taloudellisen suunnittelun ja 
sitä tietä kansantalouden kirjanpidon kan
nalta. Myös siihen R.istimäen esitelmä vie 
ajatukset, siinähän on kysymys juuri julki
sen talouden kirjanpidosta. 

Lähtekäämme siitä, että kirjanpito on 
vallitsevien tai vallinneiden teorioiden 
sivutuote. Kansantalouden kirjanpidon -
sellaisena kuin me sen tunnemme - pe
rusideat heijastavat anglosaksisen kult
tuuripiirin tutkijoiden pyrkimyksiä kvanti
fioida keynesiläistä taloustiedettä. Tulok
siin vaikuttavina ympäristötekijöinä mai
nittakoon ensinnäkin 30-luvun lamakausi 
ja sittemmin ongelma »rriiten -rahoittaa 

sota.» 
Seurauksena näistä tekijöistä oli, että 

sekä Keynesin sävyttämä teoria että sen 
sivutuote, kansantalouden kirjanpito, voi
makkaasti keskittyivät ns. tehokkaan ky
synnän ongelmiin. Kasvun ongelmat, 
täsmällisemmin sanoen investoinnit ja 
niiden rahoitus jäivät hieman varjoon. 

Tarkoitan tällä sitä, että vaikka sellaiset 
neokeynesiläiset kuin HARROD, DOMAR ja 
JOAN ROBINSON dynaluisoivat tarkastelua 
kehittämällä investointien Ja kasvun väli
sen suhteen tarkastelutapoja, niin esimer
kiksi kansantulolaskennassa tai paremmin
kin kansantalouden kirjanpidossa inves
tointiprosessin käsittely on toistaiseksi pi-

täytynyt varsin mitäänsanomattomiin rat
kaisuihin. 

Nyt ollaan tätä kaulaa kuromassa um
peen jopa niin voimakkaasti, että ne tar
kastelutavat, joita esimerkiksi Harrod ja 
Dorpar loivat fyysisen pääoman ja kas
vun suhteista, pyritään yhdistämään myös. 
ns. aineettoman pääomanmuodostuksen 
ja kasvun suhteita koskeviksi, ts. koulutus-
virran ja -varannon sekä vastaavan -
seurauksena olevan - tuotannon kasvun 
välisiä suhteita koskeviksi. Näin siis teorian 
puolella. 

Kirjanpidon puolella tämä ongelma hei
jastuu pyrkimyksenä luoda käsite- ja vas
taava muuttujien mittaamisjärjestelmä, 
joka voidaan yhdistää kansantalouden kir
janpidon nimellä käyvään reaali- ja ni
mellisarvosarjojen järjestelmään. 

Eräänä vaikeimmista ongelmista tässä 
on koulutuspääoman, ts. koulutusvaran
non mittaaminen. 

Jos käsittelemme tiedon tason ilmiötä 
analogisesti fyy'sisen pääoman kanssa ja 

suoritamme varantoarvostuksen, voi se 
tapahtua 

a) selvittämällä ns. historialliset kus
tannukset, ts. mitä nykyisten ihmis
ten koulutus on tullut tähän mennes
sä maksamaan tai 

b) ns. uusintakustannukset (mitä nyky
koulutustason luominen nykyväli
nein maksaisi) tai 

c) arvioimalla koulutuspääoman arvo 
sen tulevien tuottojen perusteella. 

Ensimmäinen tie on helpoin, mutta tu
lokseltaan ehkä pääomavarannon arvon 
kannalta mitäänsanomattomin. Keräisim
me tiettyyn kiinteään rahaan arvioiden 
koulutalojen ja opetus- tms. välineiden 

aiheuttamat menot, opettajien palkka
summatjne. 



Myös toisen suhteen voidaan esittää 
monia huomautuksia. 

Kolmas, eli tiedon tulevien tuottojen 
diskonttaamismenetelmä on mielenkiin-:
'toisin, mutta myös kieltämättömän epä
määräinen. 

Tällöin jo esim. tiedon kansantaloudelliset 
tuotot ovat ilmeisesti aivan toiset kuin 
henkilökohtaiset. Tiedon kansan taloudellis~n 
tuottavuuden kvantitatiivisia arvioitahan 

, on tehty, mutta niillä on vain tuollainen 
suuntaa antava oirearvonsa, ts. parhaim
massa tapauksessa karkean suuruusluokan 
informaation arvo, heikoissa tapauksissa 
vain pedagoginen merkitys. 

Jos taas yksityinen henkilö arvioi kou
lutuksensa tuoton tulevan, odottamansa 
tulevaisuuden palkan perusteella, niin 
joudutaan taas ilmeisiin vaikeuksiin. On 
erittäin vaikea ennakoida, mihin palkka
polii ttisissa ra tkaisuissa tulevaisuudessa 
mennään; mennäänkö siihen, että kukin 
saa tuottavuutensa mukaan vai tekeekö 
kukin kykynsä mukaan ja saa tarpeensa 
mukaan. 

Omat Qngelmansa sisältyvät tietenkin 
poistojen arviointiin tämän tieto(koulutus 
tms.) -varannon osalta. Jos tarkoitamme 
pääom:an kulumisella paitsi fyysistä kulu
mista (»kotirouvaksi» siirtymistä, eläk
keelle siirtymistä tai kuolemista tms. pois
tumista aktiivisesta osallistumisesta) myös 
»kaupallista vanhenemista», tulemme var
sin mielenkiintoisiin ongelmiin. Tällöin 
joudutaan selvittämään, miltä osin kou
lutuksen antama tieto on jo vanhentunut

ta, epärelevanttia, käyttökelvotonta jne; 

naln joudutaan aikuiskasvatuspulmiin 

koulutuskomponentin ohjelmoinnissa ja 
kirjaamisessa. 

Edellä tarkastelin varantojen kirjaamis-
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ongelmaa. Seuraavassa sivuan lyhyesti 
virtojen kirjaamista. 

Suurena periaatteellisena kirjaamison
gelmana on se, onko kaikki vaiko määrätty 
osa opetus- ja tutkimusmenoista -.- myös 
juoksevista -- kirjattava investointime
noina. 

Tämä tuntuu aluksi ehkä triviaalilta on
gelmalta, mutta silti se ei ole mitenkään 
turhanpäiväinen. Olettakaamme, että 
opettajien lukumäärää lisätään. niin, että 
opettajien palkkamenot nousevat 40 milj. 
nmk. Jos nyt tämä menoerä informoidaan 
kulutusmenojen nousuna, on sillä aivan 
toinen :merkitys kuin jos se katsotaan si
joitusmenoksi. l's. sanotaanko tämän me
nolisäyksen johdosta: »hullu mies Huitti
sista syö enemmän kuin tienaa», kuten 
julkisen kulutuksen kasvuun on syytä 
usein suhtautua. Jos taas tajutaan, että 
on kyse kasvumme turvaamisesta, menois
ta, joiden vaikutuksesta kansantuotteen 
nousu tulevaisuudessa turvataan, on ra
tionaalisen tiedon taso poli tiikan kä ytettä
vissä olevat psykologiset mahdollisuudet 
aivan toiset. 

Toinen esimerkki otettakoon Suonlen 
Pankin pääjohtaja Klaus Wariksen ja 
STK:n toimitusjohtaja Päiviö Hetemäen 
äsken esitetyistä varsin tunnetuista puheen
vuoroista. He painottivat koulutus- sekä 
tutkimus- ja selvitystyön merkitystä tuotta
vuuden lisääjänä. Näissä esityksissä oli 
voimakkaasti se sävy, että meidän on näin 
investoitava tulevaisuutemme turvaamisek
si, on sijoitettava rahaa teknillisen tieto
varannon laadun parantamiseen, jonka 
varannon turvin pysymme huomennakin 
taloudellisella maailmankartalla. 

Tietenkin saatetaan lausua varaus, että 
jos opetusmenot emo kriteerein luetaan 
investointimenoiksi ja lisäksi jär:.jestelmään 
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tulee fyysisen pääoman lisäksi aineettoman 
pääomavarannon käsitteistö ko~sekvens

seina, niin miten on suhtauduttava mui
hin kulutusmenoihin, jotka ovat suunna
tut tulevaisuuden turvaamiseen. Sellaisia 
ovat esim. terveydenhoitomenot. Tällöin 

Jaakko Numminen: 

Juhani Ristimäen kiitettävänä pyrkimyk
senä on korostaa sekä kongressivaikutel
mien että kotoisten havaintojen pohjalta 
koulutuksen määrätietoisen suunnittelun 
merkitystä yhteiskunnan menestymiselle. 
Tämän vuoksi olisi hyvin ollut mahdol
lista, että hän olisi innostunut myös Tasa
vallan Presidentin asettaman työryhmän 
lausunnosta, joka on likipitäen ainoa ko
konaisen koulutusasteen käsittävä kehit
tämissu unni telma, mikä meillä viime vuo
sina on saatu aikaan. Näin ei kuitenkaan 
näytä olevan asianlaita. 

Ristimäen mukaan »suurin puute emo 
työryhmän I mietinnössä on se, ettei se 
perustu mihinkään kokonaisohjelmaan, 
vaan on itse asiassa vain irrallinen toimen
pidesuosi tuskokoelma». Tällainen vasta
väite voidaan kaiketi esittää jokaista suun
nitelmaa vastaan, sillä tavallisesti suunni
telma on aina sijoitettavissa jonkin muun 
yleisemmän suunnitelman tai filosofian 
yhteyteen. Syynä siihen, että työryhmän 
lausunto ei perustu mihinkään koulutuk
sen kokonaisohjelmaan, on yksinkertai
sesti se, että tällaista kokonaisohjelmaa 
ei ole, eikä sen laatiminen ole kuulunut 
työryhmän tehtäviin. Tähän ei myöskään 
toistaiseksi näytä olevan mahdollisuuksia. 
Kyseenalaista sitä paitsi on, kuinka laa-

voidaan ylimalkaisesti sanoa, että tervey
denhoitomenot ovat luonnon resurssien 
ylläpitomenoja. Jos niillä lisätään tuotan
tokapasiteettia tulevina period~ina, olisi 
ne näiltä osin assosioitava investointi
menoiksi. 

jaksi ohjelma voidaan laatia, jotta sillä 
vielä olisi jotakin käytännöllistä merki
tystä. 

Jos korkeakoululaitoksen kehittämis
suunnitelmaa tehtäessä olisi jääty odotta
maan jonkinlaista kaikki koulutusmuodot 
ja -alat huomioon ottavaa kokonaissuun
nitelmaa ynnä sellaisen rahoitusohjelmaa, 
olisi suunnitelma ylimmän opetuksenkin 
kehittämisestä ollut lykättävä epämää
räiseen tulevaisuuteen. Jokainen mene
tetty vuosi ylimmän opetuksen laajenta
misessa merkitsee kuitenkin suuria kan
sallisia menetyksiä tulevaisuudessa. Ol
koon esimerkkinä teknillinen korkeakoulu
opetus. Korkeakouluinsinööreistä on jo 
nyt monilla aloilla suuri puute, ja varmaa 
on, että pula tulee jatkuvasti pahenemaan 
1960-luvun loppuvuosina. Nyt tehtävät 
teknillisen korkeakouluopetuksen laa
j ennussuunnitelma t tulevat parhaimmas
sakin tapauksessa tuntumaan työmarkki
noilla vasta joskus 1970-1uvun puoli
maissa. Kapasiteetiltaan riittämätön tek
nillinen korkeakouluopetus tulee vaikeut
tamaan muun muassa alemman teknilli
sen ja ammatillisen opetuksen laajenta
mista. Korkeakouluopetuksen lisääminen 
tällä ja monella muullakin alalla on 
koulutusjärjestelmän kehittämisen vält
tämätön edellytys. Tältäkin kannalta no
pean huomion kohdistaminen juuri kor-



irrin 

keakouluopetuksen laajentamiseen puo
lustaa paikkaansa. Ei ole myöskään osoi
tettu, että esitetty korkeakouluopetuksen 
kehittämissuunnitelma olisi ristiriidassa 
koulupoliittisten uudistamispyrkimysten, 
kuten peruskoulun luomisen tai Suomen 
Ylioppilaskuntien Liiton ns. varjokomi
tean laatiman lukion kehittämissuunnitel
man kanssa. Sitä paitsi suunnitelma ylim
män opetuksen kehittämisestä voi varsin 
joustavasti ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset koulu tusj ärj estelmässä. 

Työryhmän ehdotus taas ei sellaisenaan 
ole mikään irrallinen »toimenpidesuosi
tuskokoelma» vaan korkeakoululaitoksen 
kehittämisen kokonaisohjelma seuraaviksi 
15 vuodeksi; juuri laajamittaisuutensa ja 
pitkän aikajänteensä perusteella se on 
herättänyt huomiota paitsi meillä myös 
Skandinaviassa. Irrallisena sitä tuskin voi 
pitää muussa mielessä kuin että se on 
ensimmäinen laatuaan. 

Ristiriitaisuutta esiintyy Ristimäen poh
diskelussa, kun hän epäilee, että suunni
telman edellyttämää valtion menotalou
den rakennemuutosta ei meillä kyetä 
toteuttamaqn, mutta vaatii samalla kal
liin luonnontieteellis-teknillisen koulutuk
sen osuuden lisäämistä vielä työryhmän
kin ehdottamasta. Hän siis arvelee, että 
rahoja korkeakouluihin ei tule riittämään 

niin paljon kuin työryhmä edellyttää tar
vittavan, mutta vaatii samalla sellaisia 
koulutuksen lisäyksiä, jotka tekisivät ko
konaiskustannukset vielä suuremmiksi. 

Nlyöskään työryhmän ehdottaman yli
opistojen ja korkeakoulujen määräraha
toimikunnan funktiota ja asemaa esitel
möitsijä ei ole tajunnut. Ei ole kysymys 
siitä, että luotaisiin yliopistojen ja korkea
koulujen vaatimuksia esittävä edustus
elin, jonka ylimitoitettuja anomuksia bud-
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jettiviranomaiset joutuisivat punakynällä 
käsittelemään. Työryhmän ehdotuksen 
mukaan tarkoitus olisi perustaa toimi
kunta, joka pyrkii ohjaamaan korkea
koulujen kehittämislain perusteella kor
keakouluille tulevia varoja parhaalla mah
dollisella tavalla. Toimikunnan eräänä 
tärkeänä tehtävänä olisi pyrkiä saatta
maan eri korkeakouluilta tulevat kehit
tämissuunnitelma t sopusoin tuun valta
kunnan yleisen pitkän tähtäyksen korkea
koulupolitiikan kanssa ja valmistaa tältä 
pohjalta koko korkeakoululaitoksen kä-· 
sittävä yhtenäinen vuosittainen budjetti
esitys.Näin vaativan päämäärän saa
vuttamiseksi toimikurtnassa tulisi. olla kor
keakoululaitoksen vahva ja asiantunteva 
edustus, jotta se nauttisi luottamusta paitsi 
korkeakoulujen omassa keskuudessa myös 
budjettiviranomaisten ja varoja myön

tävän valtiomahdin, eduskunnan, piirissä. 

Rahat tulisivat siis säädettävän lain, ei 

toimikunnan esityksen perusteella. Toimi

kunta vain osoittaisi, miten vuosittaiset 

määrärahat olisi suunnattava. 

Ristimäki puuttuu esitelmässään myös 

kysymykseen opinto tuesta ja vertaa kes

kenään opintolainoja ja opiskelijapalkkaa. 

Hän pyrkii lähestymään kysymystä etu

päässä sosiaalisten tulonsiirtojen ongel

mana sekä opiskelijan ja hänen riskinsä 

kannalta. Opintotukea käsiteltäessä olisi 

kuitenkin lähtökohdaksi otettava yhteis

kunnan intressi mahdollisimman toiminta

kykyisen korkeakoululaitoksen luomiseksi 

ja siten akateemisen koulutuksen saaneen 

työvoiman saannin turvaamiseksi. Opin

totukea on annettava ennen muuta siitä 

syystä, että opiskeluaika ei venyisi liian 

pitkäksi ja että työn ohella opiskelevat 

eivät täyttäisi korkeakouluja liian moneksi 
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vuodeksi ja tukkeaisi siten opinkäynnin 
mahdollisuuksia uusilta ikäluokilta. Toi
saalta korkeakoulun käynyt työvoima 
olisi saatava täydellä teholla mukaan työ;.. 
elämään mahdollisimman nuorena. Kun 
Suomen Ylioppilaskuntien Liiton viime
aikaiset selvitykset osoittavat, että opinto
lainojen käyttö on selvästi vähentymään 
paln, koska ilmeisesti laina varoin opis
kelua pidetään vastenmielisempänä kuin 
omin ansioin suoritettua, tämä osoittaa, 
että käyttökelpoisin muoto on suoranai
nen opiskelijapalkka. 

Ristimäki on oikeassa siinä, että meiltä 
puuttuu koulutuksen kokonaissuunnitel
mao Meillä ei ole useista esityksistä huoli
matta saatu käyntiin kaikkia akateemisia 
koulutusaloja rinnakkain tarkastelevaa 

Eero Tuomainen: 

Edellä on tullut varSin selvästi esille 
maamme koulutoimen kokonaissuunnitte
lun puutteellisuus ja ne syyt, joiden takia 
koulutuksen kokonaissuunnitteluun olisi 
uhrattava aikaa ja varoja kuten muualla. 
Ulkomailla sovelletut tutkimus- ja suun
nittelumetodit eivät ole maassamme tun
temattomia eivätkä myöskään niin mut
kallisia, etteikö nii tä täälläkin voisi koe
tella. Toistaiseksi on maassamme kuitenkin 
suhtauduttu varauksellisesti niihin mit
taustuloksiin, joita koulutuksen ja talou
dellisen kasvun välisestä suhteesta on saatu, 
samoin kuin taloudellisista ongelman
asetteluista lähteviin koulutuksen kehit
tämisohj elmiin. 

Koulukustannusten historiallisessa ke
hityksessä on maassamme· havaittavissa 
eräitä mielenkiintoisia piirteitä. Koulujen 

työmarkkinatutkimusta eikä meillä siten 
ole käytettävissä kelvollisia työmarkkina
ennusteita. Meiltä puuttuu myös monia 
korkeakoululaitoksen kehittämistä koske
via selvityksiä, muun muassa tutkimukset 
nykyisin käytössä olevien karsintamene
telmien pedagogisesta, amma tillisesta tai 
sosiaalisesta vaikutuksesta. Tällaisten 
puutteiden keskellä ei kuitenkaan auta 
nostaa käsiään ylösja antautua, vaan niistä 
huolimatta on pyrittävä laatimaan määrä
tietoinen kehittämissuunnitdma niiden 
sentään varsin selvien kehitystendenssien 
perusteella, . jotka jo ovat nähtävissä. Sa
maan aikaan olisi saatava alkuun näitä 
kysymyksiä koskeva tutkimus- Ja selvitys
työ, jonka tulost~n perusteella suunnitel
mia on aika ajoin tarkistettava. 

kustannusten osuus kansantuotteesta vä
heni 1930-luvun alusta sodan loppuun 
asti ja saavutti 30-luvun alun tason vasta 
50-luvun puolivälissä. Reaalisten koulutus
kustannusten absoluuttinen tasokjn laski 
30-luvulla jatkuvasti. Sodan jälkeen nousu 
on ollut hyvin nopeata. Reaalinen kasvu 
on ollut 1950- ja 1960-luvuilla kaksi ker
taa niin nopeata kuin kansantuotteen 
kasvunopeus. Peruskoulut ovat säilyttä
neet vankan asemansa koulujärjestelmäs
sämme. Kansakoulujen osuus on pysynyt 
30-luvun alusta noin 60 % :nakaikista 
koulukustannuksista ja korkeakoulujen 
osuus on ollut alle kymmenen prosentin. 
Ammatillisten koulujen, ts. ammattikou
lujen ja -opistojen sekä korkeakoulujen 
osuus kaikista koulukustannuksista on 
noussut 15 %:sta vuonna 1930 17 %:iin 
vuonna 1962. 

On ilmeistä, että koulutuksen rakenne 



ja laajuus muuttuvat kuluvalla kymmen
luvulla huomattavasti., Pienenä viitteenä 
tästä on koulutuskustannusten ' osuuden, 
kaksinkertaistuminen bruttokansan tuot
teesta viimeisten viidentoista vuoden aika-
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na. Muokkausvaiheessa oleva korkeam
man opetuksen kehittämisohjelma lienee 
omiaan torjumaan kansainvälisten mitta
puiden mukaan jo uhkana ollutta tiedol
lista ja taidollista takapajua. 



Kehitysapu ja taloudellinen kasvu 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

lokakuun 25 päivänä 1965 piti 

JAAKKO ILONIEMI 

Jos, katselemme maailmaa kokonaisuutena, toteamme empimättä, että 
oman aikamme laajamittaisin taloudellinen ongelma on taloudellisen 
kasvun absoluuttinen ja relatiivinen ero teollistuneiden ja alikehittynei
den maiden välillä. 

Kansantulon eroja ilmaisevat luvut eivät kerro koko totuutta.' Selvää 
on, että taloudellisesti primitiivisessä yhteiskunnassa tilastollinen tieto 
tuotannosta ja kulutuksesta jää aina sangen vajaaksi. Moni sellainen 
palvelus tai valmistusprosessi, joka teollistuneissa maissa tulee tarkoin 
kirjatuksi, jää tilastoissa näkymättömäksi. Tämä ei kuitenkaan peitä rat
kaisevaa. lopputulosta - kasvun tasoerot ovat edelleen varsin huomat
tavat eivätkä ole suinkaan pienenemässä. 

Vuoden 1964 aikana nousi tuotanto Maailmanpankin arvion mukaan 
teollisuusmaissa noin viiden prosentin verran. Kun väkiluvun kasvu oli 
noin pros~ntin tienoilla, nousi tuotanto henkeä kohden laskettuna noin 
neljä prosenttia. Kehitysmaissa ei tuotannon kasvu jään yt prosentti
luvuissa ilmaistuna teollisuusmaista paljoakaan jälkeen - kokonaistuo
tannon nousu oli ehkä neljä prosenttia, mutta väkiluvun kasvu vaihteli 
kahdesta kolmeen ja puoleen prosenttiin. Henkeä kohden laskettuna jäi 
siis tuotannon nousu vain kahteen, eräissä tapauksissa puoleen prosent
tiin. Tässä mielessä on siis ero melkoinen. Mutta jos otamme huomioon 
absoluuttiset luvut, korostuu ero vielä entisestäänkin. Teollisuusmaiden 
kansantulo oli viime vuonna Maailmanpankin arvion mukaan yhteensä 
noin $ 1.100 miljardia kun taas kehitysmaiden noin $ 200 .miljardia. 
Kun kehitysmaissa asuu noin kaksi kertaa niin paljon väkeä kuin teol
lisuusmaissa, todetaan tästä, että teollisuusmaissa oli kansantulo enem
män kuin 10-kertainen kehitysmaihin verrattuna henkeä kohden las
kettuna .. 
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Nämä luvut eivät sisällä mitään sinänsä uutta. Ne vain vahvistavat 
ja korostavat jo kauan tunnetun tosiasian ja antavat siitä jossain määrin 
kvantitatiivisen kuvan. Tässä yhteydessä on kuitenkin syy~ä korostaa sitä 
tosiasiaa, että puhuminen kehitysmaista ja niiden taloudellisesta kasvusta 
keskiarvoina on helposti johtamassa kohtuuttomiin yleistyksiin, millä on 
varteenotettavaa käytännöllistä merkitystä kansainvälist.en toimenpitei
den kannalta. Niinpä esimerkiksi vuotuinen taloudellinen kasvu viimeksi 
kuluneiden seitsemän vuoden <1:ikana kaikissa kehitysmaissa oli ,henkeä 
kohden laskettuna 2,1 prosenttia erään virallisen OECD:n julkaiseman 
amerikkalaisen arvion mukaan. Tämä luku sisältää maanosittainjaettuna 
varsin huomattavia eroja, jotka johtuvat suurelta osalta väestönkasvun 
erilaisuuksista, mutta ei vain siitä. Niinpä Afrikassa luku oli vain 1,1 pro
senttia, latinalaisen Amerikan keskiarvo oli henkeä kohden 1,3 prosenttia 
kun taas Etelä-Aasian oli 2,1 prQsenttiaja Lähi-Idän peräti 3,2 prosenttia. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on kasvun vauhti kehitysmaissa yleensä 
siksi vähäinen, että tästä aiheutuva poliittinen paine valtiolliseen johtoon 
muodostuu usein varsin suureksi. Tämä on helposti aiheuttamassa yhteis
kunnallisessa elämässä epävakaisuutta, jolla puolestaan on pääoman
muodostusta ja sijoitushalua hidastuttava vaikutus. Näin voitaisiin liioit
telematta 'väittää, tosin selvästi yleistäen, että poliittisen tietoisuuden 
herääminen alikehittyneessä maassa saattaa aikaansaada niin suuria odo
tuksia taloudellisella alalla, että kun toiveet eivät täyty, seurauksena on 
labiili poliittinen tilanne, joka jarruttaa myös taloudellista kasvua. 
Tämä koskee tietenkin erityisesti yksityistä sektoria, niin hyvin 'koti
kuin ulkomaisiakin investointeja. 

Olisi houkuttelevaa antautua spekuloimaan niitä syitä, jotka ovat 
aikaansaaneet kansainvälisiä yrityksiä kehitysmaiden taloudellisen kehi~ 
tyksen jouduttamiseksi. Tämä on aluetta, jossa mielipiteiden määrä ylit
tää moninkertaisesti käytettävissä olevat tosiasiat. Tyydyn tässä mainit
semaan vain muutamia: 

1) Poliittiset syyt - pyrkimys ylläpitää tai saavuttaa poliittista vai
kutusvaltaa entisissä siirtomaissa tai strategisestija poliittisesti tär
keissä kehitysmaissa. Halu tukea sympaattisia hallituksia niiden 
toimenpiteiden tai edustaman poliittisen linjan vuoksi. 
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2) Maailmantalouteen liittyvät syyt. Pyrkimys luoda tilaa teollisuus
maiden jatkuvalle taloudelliselle kasvulle stimuloimalla kansainvä
lisen kaupan mahdollisuuksia entistä laajempien kokonaisuuksi~n 

. puitteissa. 

3) Kauppapoliittiset ja kaupalliset syyt. Pyrkimys ylläpitää ehkä siirto
maakaudella saavutettuja taloudellisia asemia tai luoda uusia. Jul
kisen vallan ja yksityisten yrittäjäin koordinoidut toimenpiteet ulko
maankaupan laajentamiseksi. 

4) Poliittis-moraaliset syyt. Mm. voimakkaat kotimaiset painostusryh
mät eräissä kehittyneissä maissa. 

Operoisimme kovin epävarmoilla tekijöillä jos pyrkisimme kvantita
tiivisesti arvioimaan näiden. eri syiden merkitystä toimenpiteiden koko
naisuuden kannalta. Se olisi tuskin mahdollistakaan sen vuoksi, että mm. 
sisä- ja ulkopoliittisista syistä valtiollinen johto kombinoi usein monta 
syyryhmää tavoitellen toimenpiteillään samanaikaisesti hyvinkin erilaisia 
päämääriä. Sen lisäksi, mitä valtiollinen johto tietoisesti tavoittelee, tule~ 
vat kuvaan mukaan vielä ao. maan eri piirien erityisintressit ja niiden 
ajaminen. Tästä esimerkkinä voitaisiin mainita jonkin Euroopan maan 
poliittinen halu tukea vaikkapa Mauretanian hallitusta. Kun päätös on 
tehty ja siihen ollaan valmiit osoittamaan varoja, on varsin todennäköistä, 
että ao. antajamaan vientipiirit pyrkivät - hallituksen päätöksen perus-· 
motiiveistq, riippumatta - käyttämään hyväkseen näin tarjoutuvaa mah
dollisuutta esim. tilausten saamisen muodossa. Kansalaisjärjestöt voivat 
omien yhteyksiensä tehostamiseksi ja arvovaltansa lujittamiseksi suunni
tella toimenpiteitä :NIauretaniassa pyrkien saamaan tähän tarkoitukseen 
valtion varoja. Toimenpide voi johtaa näinollen varsin monenlaisiin 
seurannaisilmiöihin alkuperäisestä poliittisesta tarkoituksesta erillään. 
Joskus saattaa valtiollisen johdon tavoitteen ja sen ympärille ryhmitty
vien intressien välillä vallita suoranainen konflikti. On olemassa luke
mattomia esimerkkejä siitä,. miten esim. finanssilahjalla on ostettu lah
joittajamaasta kehityksen kannalta myöhemmin yhdentekeviksi osoit
tautuneita koneita ja laitteita. 

»Kehitysapu» kuuluu siihen taloudelliseen ja poliittiseen sanastoon, 
joka on kotiutunut meidänkin kieleemme vasta viime vuosina. Kuten 
monet muut taloudelliset ja poliittiset termit, sille on hyvin työlästä 
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antaa täsmällistä ja yleisesti hyväksyttävää sisältöä. Asian luonteesta 
johtuu, että antaja' määrittelee käsitteen yleensä väljemmin kuin vas
taanottaja. Tämän esityksen tarpeita ajatellen kutsun kehitys avuksi sel
laisia valtion suorituksia, lahjoja tai lainoja, jotka annetaan vastikkeetta 
tai käypää vastiketta halvemmalla. Jos esim. lainan korko alittaa sen, 
minkä maa maksaisi vapailta markkinoilta lainatessaan, on kyseessä 
kehitysapu, vallankin jos laina on pitkäaikainen. Näiltä osin OECD 
käyttää viittä vuotta kri teeriona. 

Tämän määritelmän puitteissa voidaan OECD-maiden osalta todeta, 
. että kymmenen vuotta sitten oli kehitysavun määrä noin 2 miljardia 
dollaria vuodessa. Se nousi 1950-luvun loppupuolella varsin nopeasti 
saavuttaen vuonna 1961 korkeimman arvonsa, 6,1 miljardia dollaria. 
Siitä lähtien ovat muutokset olleet varsin vähäisiä, mutta kokonaisvo
lyymi on jäänyt jonkin verran alle tämän. luvun. Summat koskevat 
OECD-maita. Ero tämän luvun ja kaikkien maiden antaman kehitys
avun välillä oli ennen vuosikymmenen taitetta häviävän pieni. Tällä 
hetkellä arvioidaan, että OECD-maat vastaavat hyvin yli 90 prosentista 
kaikesta kehitysavusta edellä mainitun määritelmän puitteissa.' 

Multilateraalisesti, ts. kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten 
kehitysaputarkoituksiin vastaanottamat varat olivat vuonna 1964 Maail
manpankin ja OECD:n arvioiden mukaan noin 8 prosenttia koko sum
masta eli 6 miljardista dollarista, jäännöksen muodostuessa bilateraali
sesta avusta. Bilateraalinen apu puolestaan oli osin lainoja, osin lahjoja 
ja eri maiden kohdalla oli tässä suhteessa hyvin suuria eroja. Niinpä 
Ranskan etupäässä Afrikan maille antamasta avusta kolme neljännestä 
olifinanssilahjoja, kun taas Japanin osalta vastaava luku oli vain nel
jännes avun kokonaismäärästä. Hyvin suuria olivat myös lainojen mak
suaikojen keskimääräiset erot: Yhdysvaltojen osalta on luku peräti yli 
30 vuotta kun taas esim. Italian kohdalta se jää alle kymmenen vuoden. 
Kokonaislukuina voidaanOECD-inaiden osalta todeta, että suunnilleen 
puolet kaikesta annetusta kehitysavusta on annettu lahjojen muodossa 
toisen puolen ollessa vastaavasti lain9ja. Lainojen keskimääräinen påi
notettu laina-aika oli yli 27 vuotta ja korkoprosentti 3,1. 

Täydennykseksi on todettava, että kun edellä on ollut puhe vain 
julkisen vallan harjoittamasta kehitysaputoiminnasta, se on tapahtunut 
lähinnä vertailuaineiston selvyyden lisäämiseksi. Kuitenkin voidaan mai-
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nita, että vuonna 1964 oli yksityisten ulkomaisten kehitysmaihin suun
nattujen sijoitusten ja pitkäaikaisten lainojen yhteisarvo 2,3 miljardia 
dollaria eli yli kolmannes 'kaikesta ulkomaisesta kehitysmaihin virran
neesta pääomasta. Vaikka yksityisen pääoman perusmotivaatio luonnol
lisesti on voiton tavoitteleminen, on sillä varsin monia samanlaisia vai
kutuksia kehitysmaiden kannalta kuin julkisen vallan myöntämillä lai
noilla tai finanssilahjoilla. Vaihtelut yksityisen pääoman virrassa kehitys
maihin ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin julkisen pääoman. 
Vuosi 1957 edusti korkeinta arvoa, n. 3,4 miljardia dollaria, kun taas 
vuonna 1963 saavutettiin viime vuosien pohja, vain 1,7 miljardia dol
laria. Luvut ovat nettoarvoja, joista siis lyhennykset, korot ja kehitys
maista poisviedyt voitot on vähennetty. 

Edellä esitetty ei ilmaise vielä mitään siitä, miten paljon ulkomaisia 
pääomia vuosittain tarvittaisiin, jotta kehitysmaiden vuotuinen talou
dellinen _ kasvuvauhti riittäisi luomaan tarpeeksi pääomia· taloudelliselle 
jatkuvalle kumulatiiviselle kasvulle, eli Walt. W. Rostowin sanaa käyt
tääksemme taloudelliselle »take off» -vaiheelle. Tästä on esitetty erilaisia 
keskenään voimakkaasti kilpailevia arvioita, joiden käyttökelpoisuutta 
kuitenkin himmentävät poliittiset näkökohdat. 

Yhdistyneiden Kansakuntien Kauppa- ja kehityskonferenssin 
(UNCTAD) pääsihteeri, argentiinalainen ekonomisti tri RAUL PRE
BISCH, esitti emo konferenssia varten laatimassaan laajassa katsauksessa 
tästä eräitä näkökohtia. Arvionsa hän pohjasi YK:n yleiskokouksen jou
lukuussa 1961 hyväksymään päätöslauselmaan, jolla kuluva vuosikym
men julistettiin kehityksen vuosikymmeneksi ja sen aikana saavutetta
vaksi tavoitteeksi asetettiin viiden prosentin vuotuinen kasvu kehitysmai
den kansantulossa. Prebischin mukaan - ottaen huomioon perushyö
dykkeiden hintakehityksen viimeaikaiset tendenssit - kasvaa kehitys
maiden ulkomaisen valuutan tarve vuoteen 1970 mennessä noin 20 mil
jardia dollaria suuremmaksi kuin niiden saamat vientitulot, jos pyritään 
toteuttamaan viiden prosentin vuotuisen kansantulon nousun edellyt
tamät investoinnit. On huomattava, että emo viisi prosenttia ei ole per 
capita - vaan kokonaisluku. 

Prebisch toteaa, että puolet kaikesta pääomanmuodostuksesta menee 
väestönkasvun aiheuttamiin kustannuksiin ja näinollen viiden prosentin 
vuotuinen kasvu merkitsisi sitä, että kehitysmaat saavuttaisivat Länsi-
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Euroopan maiden vuoden 1964 elintason vasta keskimäärin noin kah
deksankymmenen vuoden kuluttua. Edelleen hän jatkaa: »Kehityksen 
alimmalla asteella olevat maat,joiden väkiluku käsittää suunnilleen puo
let kehitysmaiden väkiluvusta, tarvitsisivat noin kaksisataa vuotta saa
vuttaakseen Euroopan tämänhetkisen elintason.» Näiden arvioiden va
lossa Prebisch pitää viiden prosentin kasvun tavoitetta vain ohimenevänä 
välivaiheena. 

Amerikkalaisen AID:n puolivirallinen arvio, jonka OECD on julkais
sut, on huomattavasti optimistisempi. Ottaen lähtökohdaksi viime vuo
sien vientitulojen kehityksen sekä investointien nykyisen tuottavuuden 
arvio päätyy noin 13 miljardiin dollariin. Eroa on siis noin kolmannes 
Prebischin esittämiin lukuihin nähden. 

Olen maininnut nämä kaksi lukua esittääkseni jotain siitä kvantita
tiivisesta ongelmanasettelusta, joka liittyy kansainväliseen kehitysapu
politiikkaan. Kumpikaan luku ei tietenkään sinänsä edellytä tämän suu
ruista ulkomaisten pääomien virtaa - samaa lopputulosta voidaan 
tavoitella myös kauppapoliittisin järjestelyin menettelemällä siten, että 
kehitysmaiden vientitulot kasvavat vastaavasti. Ylimalkaisuudestaan huo
limatta luvut kuitenkin osoittavat, että niinkin vähäinen kehitysmaiden 
kansantulon nousu kuin 2 1/2 prosenttia henkeä kohden vaatisi teollisuus
mailta niiden nykyisen kehitysavun kaksinkertaistamista, ehkä kolmin
kertaistamista. Lisäystarve kasvaa jyrkästi, jos aiotaan käydä kaventa
maan kehitysmaiden ja teollistuneiden maiden elintasojen eroja. 

Edellä luetellut tiedot osoittavat vain osan ongelman luonteesta. Ne 
kätkevät taakseen koko sen problematiikan, joka liittyy kehitysmaiden 
ulkomaankauppaan sekä niiden keskimäärin suurimman taloudellisen 
sektorin, maatalouden, kehitykseen. En käy tämän esityksen puitteissa 
käsittelemään varsin kiistanalaista kysymystä kehitysmaiden tuottamien 
perushyödykkeiden hintojen heilahteluista ja siihen liittyvää »terms of 
trade» -problematiikkaa, jolla tätä nykyä on varsin keskeinen sijansa 
kansainvälisessä kauppapoliittisessa väittelyssä. Totean vain, että kehi
tysmaiden mahdollisuudet monipuolistaa omaa talouselämäänsä, ennen 
muuta vientituotteidensa valikoimaa, ovat sangen rajoitetut. 

Samalla kun kehitysmaiden ulkomaankauppa on ratkaisematon ongel
mavyyhti, on maatalous, nimenomaan elintarviketuotanto, osoittautunut 
kehitysmaiden kansantalouden ahtaimmaksi pullonkaulaksi. Professori 
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GUNNAR MYRDA.L totesi viime heinäkuussa pitämässään esitelmässä, että 
maailmassa ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapahtunut 
elintarpeiden tuotannossa henkeä kohden laskettuna mitään parannusta. 
Ravitsemustilanne on varsin suurissa maapallon osissa jatkuvasti huo
nontumaan päin ja erot eri talousjärjestelmien välillä näyttävät tässä 
suhteessa olevan melko pienet. Tilanne on pakottanut monet kehitysmaat 
turvautumaan elintarpeiden, nimenomaan viljan tuontiin teollisuus
maista, mikä on puolestaan yhä kaventanut. niiden valuuttavarantoa 
kaikkine jnvestoinneille haitallisi:qe vaikutuksineen. Jos nykyinen kehi
tystendenssi jatkuu - jolloin väkiluvun kasvu ylittää runsaasti elintar
peiden. tuotannon kasvun -' on jo muutaman vuoden kuluessa avoin 
ja miltei rajoittamaton nälänhätä vallitseva ilmiö suurissa osissa Aasiaa. 

Alkuperäinen vuonna 1961 esitetty arvio oli, että teollistuneiden mai
den tulisi käyttää noin 1 prosentti vuotuisesta kansantulostaan pääoman
siirtoihin kehitysmaihin, jotta saavutettaisiin kehityksen vuosikymmenen 
tavoite, viiden prosentin vuotuinen taloudellinen kasvu. OECD on teh
nyt laskelmia siitä, mikä on tilanne tällä hetkellä: jos OECD-maiden 
yhteenlaskettu kansantulo vuonna 1964 arvioidaan noin 900 miljardiksi 
dollariksi, yksi prosentti tästä edellyttäisi 9 miljardin dollarin kokonais
summaa pääomansiirroill~ kehitysmaihin. Tämä on saavutettu noin 
90-prosenttisesti. Kuitenkin ovat eri maiden suoritukset erittäin vaihtele
via. Niinpä esimerkiksi Ranska käyttää noin 1,3 prosenttia kansantulos~ 
taan kehitysapuun, lähinnä valtion finanssilafijoihin. Englannissa vas
taava luku on noin 0,7 prosenttiaja USA:ssa saman suuruinen. Pohjois
maissa luku vaihtelee Norjan 0,35:stä alaspäin Suomen edustaessa poh
joismaiden ja samalla todennäköisesti Euroopan alhaisinta lukemaa, 
0,035 prosenttia. Näinollen voidaan sanoa, että vuoden 1961 tavoite on 
OECD:n kannalta suurin piirtein saavutettu. Siitä huolimatta on -
kuten alussa mainitsin - kansantulon kasvu kehitysmaissa jäänyt noin 
viidesosan alle tavoitteen. 

Jos pidämme vielä lähtökohtana tohtori Prebischin mainitsemaa 20 
miljardia dollaria vuoteen 1970 mennessä, tämä edellyttäisi - ottaen 
huomioon kauppapoliittisten toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutuk
sen suhteellisen hitauden - että teollistuneet maat viidessä vuodessa 
kolminkertaistaisivat kehitysapunsa ja muut pääomansiirtonsa kehitys:
maihin. Tämä tulee epäilemättä kohdistamaan suuren paineen myös 
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niihin maihin, jotka ovat tähän mennessä tehneet suhteellisesti vähiten. 
Suomi kuuluu korostetun selvästi tähän ryhmään. Palaan tähän myö
hemmin .. 

* "* * 

Ulkomainen apu, jonka kehitysmaat ovat viime vuosina ottaneet vas
taan, jakaantuu hyvin erilaisiin ja teholtaan suuresti vaihteleviin ryh
miin. Yhtä perusteltua kuin keskustella avun kokonaismäärän noususta 
on keskustella avun käytöstä. Tä:r:nä on ala, jossa ei voida osoittaa mitään 
yleispätevää ja ehdotonta prioriteettien järjestystä. Kysymykset on rat
kaistava maasta maahan paikallisten edellytysten mukaisesti. :NIaailman
pankin kuluvan vuoden syyskuussa ilmestynyt toirnintakertomus on esit
tänyt näitä ongelmia - ollakseen kansainvälisen laitoksen asiakirja 
harvinaisella suoruudella: 

»Osaksi johtuvat kehitysmaiden ulkomaisen velan ongelmat epä~ 
viisaasta lainanannosta ja -otosta. Ongelman perustana on toi
saalta teollisuusmaissa häikäilemätön myyntimiesmentaliteetti, jota 
usein edistää vientiluottojärjestelyjen väärinkäyttäminen, ja toi
saalta kehitysmaissa halu välttää työtä ja vaivaa projektien rahoi
tuksen valmistelemisessa. Tällaisissa tapauksissa käy niin, että ote:" 
taan . suuria määriä lyhytaikaisia lainoja vaikkakaan vientitulot 
eivät kasva riittävän nopeasti kattaakseen nopeasti maksettavaksi 
la~keavat kuoletuserät. Sellaisia lyhytaikaisia lainoja käytetään 
usein rahoittamaan hitaasti tuottavia projekteja ja aivan liian usein 
sellaisia projekteja, jotka eivät milloinkaan tuota mitään. 

Pääoma on elintärkeätä, mutta yhtä tärkeätä on sen tehokas 
käyttäminen. Joskaan kehitysmaat eivät ole ainoita, jotka syyllis
tyvät huonoihin investointeihin, arvovaltaohjelmiin, kohtuuttomiin 
puolustusmenoihin tai muihin tuhlauksen muotoihin, on kuitenkin 
välttämätöntä jatkuvasti tehostaa investointeja juuri siksi, että 
käytettävissä on niin vähän pääomaa.» 

Nämä mainitut esimerkit osoittavat hyvin, miten taloudellisesti kehit
tymätön maa saattaa olla liian kokematon ja taitamaton osatakseen 
puristaa saamastaan tai lainaamastaan pääomasta irti parhaan mahdol-

.--.......... -------------------------------
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lisen ~ehon. Tässä suhteessa ovat eri lainanantajat hyvin erilaisissa ase
missa. Eräät antajamaat suorittavat avustuksensa suoraan vastaanottajan 
budjettiin sen vajauksen kattamiseksi arvioimatta tarkemmin varojen 
käytön tarkoituksenmukaisuutta. Eräät lainanantajat, vallankin Maail
manpankki liitännäisineen, suorittavat mitä huolellisimman tutkimuksen 
investointikohteesta ; vasta vakuuttauduttuaan investoinnin tarkoituksen
mukaisuudesta ja luotettavuudesta p.e irroittavat tarkoitukseen varoja 
edellyttäen samalla lainanottajan käyttävän projektin rahoitukseen siinä 
määrin omia varojaan, että se~ mielenkiinto on varmistettu mahdolli
simman pitkälle. Budjettirahoitus ja projektirahoitus edustavat tässä pää
asiallisia toimintalinjoja. 

Oleellinen on myös kysymys lainojen ehdoista ei vain maksuajan ja 
koron suhteen vaan myös niideq. sitomisessa. Sitomiseen ovat johtaneet 
varsin monet eri syyt, mm. eräiden apua myöntävien maiden r,askaat 
maksutasehuolet. Toisena tärkeänä tekijänä ovat olleet vienti-intressien 
vaalimispyrkimykset. Samalla kun lainojen sitomisella saattaa olla kil
pailua rajoittava ja siten hintoja nostava vaikutus - mikä alentaa lainan 
tehokkuutta - samalla sitominen epäilemättä lisää julkisen vallan haluk
kuutta myöntää uusia suuria lainoja. Perusteluina ovat sekä viennin 
tukemis- että joskus työllisyysnäkökohdat. Eri Pohjoismaissa käydyssä 
julkisessa keskustelussa on tältä osin esitetty toisistaan voimakkaasti poik
keavia näkökohtia. Tällä hetkellä sitoo Tanska omat lainansa kokonaan 
Tanskasta tapahtuviin hankintoihin. Ruotsi on puolestaan valinnut va
paamman tien. LainanottajalIaon valta ostaa vapaan kilpailun pohjalta, 
ja ruotsalaisille toiminimille on tarjottava tilaisuus osallistua kilpailuun. 
Aivan viime päivinä on tästä kysymyksestä käyty väittelyä Ruotsin vienti
piirien ja valtiovallan edustajien välillä, ja viimemainitut ovat ilmoitta
neet pysyvänsä kannallaan. 

Arvioitaessa syitä siihen, että avun vaikutus on monasti jäänyt odo
tettua pienemmäksi, on vielä mainittava soveliaiden projektien puute. 
Useimmat kansainvälistä taloudellista apua antavat maat ja käytännöl
lisesti katsoen kaikki järjestöt edellyttävät, että apu annetaan hyvin val
misteltuun ja suunniteltuun projektiin sen rahoittamiseksi. Usein tähän 
liittyy vielä vaatimus siitä, että kotimaisen rahoituksen on vastattava 
joko kaikista sellaisista kustannuksista, jotka voidaan hoitaa vastaanotta
jan valuutalla, tai ainakin huomattavasta osasta kokonaiskustannuksia. 
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Nykyään on vain sellaisilla mailla, jotka itse asiassa ovat jo melko pit
källe kehittyneitä, tiedolliset ja taidolliset edellytykset tällaisten.projek
tien valmistelemiseen. Niinpä voi teknillisen avun toimenpiteillä, tiedon 
ja taidon viennillä, olla varsin suuri merkitys toteuttamiskelpoisten pro
jektien valmistelussa. 

Teoreettisesti katsoen on multilateraalinen kehitysapu toiminta tässä 
suhteessa eheä ja aukoton kokonaisuus, jossa kaikki eri vaiheet ovat edus
tettuina. YK:n teknillisen avun laajennetun ohjelman eli EPTA:n puit
teissa voidaan saada asiantuntija-apua esimerkiksi luonnonvarojen esiin
tymisen selvittämisessä. Kun tämä vaihe on ohi, voi YK:n erityisrahasto 
myöntää varoja projektin kehittämiseksi edelleen kohti toteutustaan esi
merkiksi suorittamalla. kOe alueen tarkan kartoitus- ja tutkimustyön. Jos 
luonnonvaroje~ hyväksikäyttö edellyttäisi alueen infrastruktuurin, esi
merkiksi kuljetuslaitoksen kehittämistä, voi Kansainvälinen kehittämis-
järjestö IDA tukea tässä vaiheessa. Seuraavassa toteutusvaiheessa voi 
Maailmanpankki osallistua esimerkiksi voimansaannin turvaamiseen. 
Viimein voi Kansainvälinen rahoitusyhtiö tulla mukaan finansioimaan 
itse yri tystoimin taa. 

Teoreettinen kaava siitä, miten institutionaalinen puoli on hoidettu, 
näyttää varsin aukottomalta ja kestävältä. Todellisuudessa asia on tie
tenkin paljon mutkallisempi monista syistä, ei vähiten hallinnollisista. 
Vastaanottajamaan omalta hallinnoita vaaditaan erinomaista koordi
naatiota, jos se kykenee ensin esittämään YK:n teknillisen avun lautakun
nalle hyvän suunnitelman perusselvityksiksi; tämän toteuduttua - sano
kaamme kahden vuoden kuluessa - sen on esitettävä jatkokehittely
pyyntö Erityisrahastolle ja tämän valmistuttua, ehkäpä parin kolmen 
vuoden kuluessa, käännyttävä IDA:n, Maailmanpankinja viimein IFC:n 
puoleen. Jo pelkkä prosessi veisi aikaa hyvin 4-6 vuotta näin toteutet
tuna. 1tlutta tämäkään ei vielä riitä, sillä onnistuakseen olisi koko tämän 
toimenpidesarjan oltava mahdollisimman läheisessä yhteydessä ao. maan 
yleisen kehityssuunnittelun ja sen rytmityksen kanssa. Siinä olisi vaikea 
tehtävä minkä hyvänsä kehittyneenkin maan ratkaistavaksi. 

Teoreettisesti on kaikki tämä verrattomasti helpompaa laajamittai
sessa bilateraalisessa projektissa, jossa teknillinen ja finanssiapu yhdisty
vät. Sama antaja voi vastata perustutkimuksista, jatkotutkimuksista, 
infrastruktu urifinanssioinnista, projektilainoituksesta sekä vielä yhteis-
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toiminnassa yksityisen sektorin kanssa edistää asian saattamista mahdol
lisesti kaupalliseen vaiheeseen. Tässäkin suhteessa on näin pitkälle har
monisoitu toiminta melko harvinainen ilmiö. Se nimittäin edellyttäisi 
antaja- ja vastaanottajamaan viranomaisilta erittäin suurta yhteistyö-· 
kykyä ja -halua, ei vain keskenään vaan kummaltakin vielä omassa. 
maassaan. lVlonet antajamaat ovat haluttomia sitoutumaan pitkäaikai
siin ohjelmiin mm. budjettiteknillisistä syistä. Merkitystä on myös sillä,. 
että jos ohjelma havaittaisiin myöhemnlässä vaiheessa epätarköituksen-· 
mukaiseksi, olisi siitä kesken irroittautuminen poliittisesti ehkä hyvinkin. 
vaikeata. Näin on tilanne valitettavasti edelleen sellainen, että bilateraa-· 
lisessakin toiminnassa ovat tilapäisjärjestelyt ja osaratkaisut vallitsevia,. 
mikä rajoittaa käytettyjen varojen tehon optimoimista. 

Kehitysapuvarojen »katoamisesta» on Suomenkin lehdissä kierrellyt 
eräs ulkomainen arvio, jonka mukaan ehkä neljännes, ehkä enemmänkin 
kaikesta annetusta kehitysavusta häviää eri välikäsiin ennen kuin varat 
saavuttavat kohteensa. Ei ole aihetta epäillä sitä, että tällaisiakin tapauk
sia esiintyy. Ne johtuvat usein syistä, jotka eivät kestä päivänvaloa sen 
paremmin antajan kuin vastaanottajankaan kannalta. Kyseessä saattavat 
olla kehitysapumäärärahoista suoritetut varat, joita on käytetty johonkin 
luonteeltaan usein kyseenalaiseen kaupalliseen transaktioon. Sen poli
tiikan puitteissa, jota esimerkiksi Pohjoismaat noudattavat, ovat tämän
tyyppiset katoamiset erittäin epätodennäköisiä. Finanssiavun myöntä
minen tarkoin tutkittuun ja yksilöityyn projektiin, jonka toteuttamisessa 
rahoittaja antaa vielä välitöntä teknillistä apua ja harjoittaa siten välil
listä kontrollia, on suhteellisen turvallista. Kun vielä maksut suoritetaan 
työn edistymisen mukaan eikä avokätisenä budjettirahoituksena, on anta
jalla reaalinen mahdollisuus varmistua siitä, että hukkaprosentti pidetään 
niin alhaisena kuin suinkin on mahdollista. 

Edellä on esitetty monia sellaisia seikkoja, jotka ovat raJolttaneet jo 
annetun kehitysavun tehokkuutta ja riippuvat osin antajista, osin vas
taanottajista. Samalla nämä tekijät ovat olleet esteenä kehitysavun koko
naisvolyymin kasvulle. On mielenkiintoista nähdä, että keskeisten kehi
tysapua antavienmaiden OECD:ssa muodostama komitea (Development 
Assistance Committee) on kiinnittänyt hyvin paljon. huomiota siihen, mitä 
teollisuusmaiden tulisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Kun DAC on 
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eräanlainen veronmaksajaorgaani, on näillä suosituksilla tässä yhtey
·dessä erityinen arvonsa. 

Viime heinäkuussa hyväksymissään suosituksissa esittää DL-\G mm. 
seuraavia näkökohtia: 

1) DAG-maiden tulisi lisätä kehitysaputoimintaansa ainakin YK:n 
kauppa- ja kehityskonferenssin suosittelemalle tasolle eli yhteen 
prosenttiin kansantulostaan. Tämä koskee erityisesti niitä maita, 
jotka ovat tehneet vähiten~ , 

2) Apu tulisi keskittää erityisesti sellaisiin maihin, joiden omat toimen
piteet antavat aihetta olettaa, että apu johtaa tehokkaisiin tuloksiin. 

3) Teknillistä apua tulisi antaa erityisesti taloudelliseen suunnitteluun 
ja projektointiin. 

Toinen suositusten sarja koskee ennen muuta antajamaiden toimen
piteiden ehtoja. DAG korostaa voimakkaasti miten tärkeätä on, että 
antajamaat harmonisoivat keskenään antamansa avun ehdot. Lähtökoh
daksi asetetaan ainakin 25 vuoden laina-aika, korkeintaan 3 prosentin 
korko ja 7 vapaavuotta. Kuten huomataan, ovat tällaiset lainat huomat
tavasti edullisempia kuin esimerkiksi Maailmanpankin myöntämät -
niitä voidaan lähinnä verrata IDA:n rahoitusehtoihin. 

On syytä todeta, että edellä esitettyjä ehtoja ei ole pidettävä epärea
listisina. Jo nykyisin on 82 prosenttia DAG-maiden kehitysavusta joko 
vähintään, 25 vuoden lainoja ja finanssilahjoja, ja mainitut 7 vapaa
vuotta edustavat näihin lainoihin sovellettua painotettua keskiarvoa. 
Toinen asia on, että avun kokonaisvolyymin lisääminen näillä ehdoilla 
saattaa kohdata varsin suuria valtiontaloudellisia vaikeuksia. Toisaalta 
taas on epätodennäköistä, että antajamailla on realistisesti valittavana 
muutakaan tietä, jos avun volyymia halutaan lisätä' ainakin väkirikkaim
pien ja kehityksessä eniten jäljessä olevien maiden kohdalla. Näiden 
maiden ulkomainen velkataakka on jo nyt sellainen, että mitkään suh
teellisen lyhytaikaiset lainat eivät voi niitä auttaa. Niinpä Etelä-Aasian 
maiden, vallankin Intian ja Pakistanin, velkataakka on viime vuosina 
kasvanut vuosittain 30 prosentilla. Tämä on johtanut siihen, että eräät 
kehitysmaat käyttävät jopa 20 prosenttia vientituloistaan velkojensa 
lyhennyksiin ja korkojen maksamiseen. Näin joudutaan uusia lainoja 
ottamaan edellisten lyhennysten ja korkojen maksamiseen. Maailman-
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pankin arvion mukaan nousevat ulkomaisen velan hoitomenot kehitys
maiden osalta yhteensä noin 4 miljardiin dollariin vuodessa. 

* * * 
Suomi kuuluu sekä taloudellisesti että maantieteellisesti samaan ryh

mään kuin OECD-maat. Se on kuitenkin tähän saakka ollut suhteis
saan kehitysmaihin varsin etäällä· OECD-maiden linjasta~ Kuitenkin on 
ilmeistä, että kehitysmaakysymysten· poliittisen merkityksenjatkuva kasvu 
kansainvälisen kaupan foorumilla, etenkin UNCT ADissa mutta myös 
GATTissa pakottaa meidät aloittamaan kokonaan uuden politiikan. 
Tällä hetkellä käytämme vuodessa runsaat 2 miljoonaa dollaria kan
sainväliseen kehitysapuun. Summasta on neljä viidesosaa multilateraa
lista ja yksi viidesosa pohjoismaista tai bilateraalista. Kaksi miljoonaa 
dollaria eli runsaat 6 miljoonaa markkaa edustaa osapuilleen 0,035 pro
senttia kansantulostamme. l!lkonainen paine lähemmäksi yhden pro
sentin rajaa, jonka Suomikin on periaatteessa hyväksynyt jo vuonna 1961 
äänestäessään YK:ssa kehityksen vuosikymmenen tavoitteiden puolesta, 
tulee ennen pitkää olemaan poliittinen ja taloudellinenkin realiteetti. 
Olisi kuitenkin erittäin epätarkoituksenmukaista päästää tilannetta sel
laiseksi, että toimenpiteemme olisi reaktio välttämättömyyden edessä 
eikä aktio, jonka suunnan määrääminen tapahtuisi perusteellisen har
kinnan ja oman etumme mukaisesti. 

Tarkoituksenmukaisinta lienee, että kehitysapumme oleellinen korot
taminen nykyisestään tulee tapahtumaan rinnan sekä bilateraalisella että 
multilateraalisella linjalla. Molemmat toimintamuodot ovat sekä talou
dellisten että poliittisten etujemme mukaisia. Tähän mennessä ovat toi
menpiteemme bilateraalisella alalla olleet siksi vähäisiä, että meitä esi
merkiksi OECD:n ei-jäsenmaat käsittävässä katsauksessa ei lainkaan 
lueta tässä suhteessa antajamaihin. Kuitenkin olisi bilateraalisen toimin
nan hyvin suunnitellussaja hyvin suunnatussa sektorissa hyvät edellytykset 
ottaa huomioon myös omat kauppapoliittiset etumme. Olisi epärealistista 
odottaa, että muutamassa vuodessa voisimme saavuttaa - valtiontalou
den ja maksutasehuolemme huomioonottaen - esimerkiksi muiden Poh
joismaiden tason. Sitävastoin meidän olisi ennen muuta teknillisen avun 
piirissä hankittava sellaista kokemusta ja oppia, joka on välttämätöntä 
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siirryttäessä varsinalslln laajakantoisiin taloudellisiin avustusohjelmiin. 
Teknillisen avun merkitys myös viep.titeollisuutemme koulutuskenttänä 
olisi epäilemättä merkittävä. 

Ne toimenpiteet, joihin tähän mennessä Suomessa on ryhdytty kehitys
aputoiminnan hallinnon tehostamiseksi ovat tässä mielessä riittämättö
miä. Tapahtuneesta keskityksen aloituksesta huolimatta ei vieläkään ole 
hallinnollisia edellytyksiä tehokkaaseen multilateraaliseen toimintamme 
koordinoimiseen määrätietoisesta suunnitellusta hallituksen politiikasta 
puhumattakaan. Bilateraalisella alalla käytämme puolestaan niin selvästi 
symbolisiksi luokiteltavia summia, että ongelmia ei vielä ole päässyt esiin
tymään. Olisikin vaarallista kasvattaa tätä sektoria kovin suureksi ennen 
kuin sen tehokasja hyvin suunniteltu administraatio on toteutettu. Tässä 
suhteessa olemme kuitenkin" tyypillisessä hallinnon kehässä: Kun ei ole 
varteenotettavia bilateraalisia projekteja, ei mainittavaa suunnittelu- ja 
hallintoapparaattiakaan tarvita~ Kun tällaista apparaattia ei ole, ei pro
jekteihinkaan voida ryhtyä. Kun aikanaan syntyy poliittinen päätös 
osallistumisemme huomattavasta tehostamisesta - olipa tämän päätök
sen takana sitten poliittinen tai kauppapoliittinen motivaatio - tulee sen 
toimeenpanovaihe olemaan vaikeasti läpivietävä yritys. Tässä ovat esi
merkkinä mm. naapurimaidemme, vallankin Ruotsin. laajenevan kehi
tysap'utoiminnan jatkuvat hallinnolliset ongelmat. 

Kehitysaputoiminnan käsittäminen pelkäksi kansainväliseksi hyvän 
tahdon eleeksi on varmaankin eräänä tekijänä vaikuttamassa siihen, että 
osallistumisemme on ollut sangen vähäistä, meihin rinnastettavien mai
den joukossa verrattomasti vähäisintä. Meillä ei vielä ole nähty tämän 
toiminnan liittymäkohtaa kansainväliseen talouteen sekä omaan talou
delliseen kasvuumme ja tämän ennen pitkää ulkomaankaupallemme aset
tamiin vaatimuksiin. Vasta kun tämä nähdään selkeästi, voidaan odottaa 
motivaation olevan kyllin voimakas aikaansaadakseen tehokkaita ja mää
rätietoisia toimenpiteitä. 



Lapsiperheiden käytettävissä olevien 

tulojen muutokset 

Kirjoittanut 

ANTERO PERÄLÄINEN 

Lapsiperheiden kulutusmahdollisuuksia on meidän maassamme tähän 
mennessä selvitelty KansainväliseriPerhejärjestöjen Liiton (UIOF) elin
tasokomission laskentamenetelmää käyttäen. Nämä laskelmat on esi
tetty eräiltä vuosilta Pekka Kuusen kirjassa 60-luvun sosiaalipolitiikka 
sekä tämän kirjoittajan artikkeleissa Väestöntutkimuksen vuosikirjoissa 
VII ja VIII. Laskelmissa katsottiin ensin, kuinka suuri on pääkaupun
gissa asuvan keskitason teollisuustyöläisen käytettävissä oleva tulo, . kun 
vuosiansiosta vähennettiin valtion tulovero, kunnallisvero, kirkonvero 
ja kansaneläkemaksu ja siihen lisättiin lapsi- ja perhelisät. Tämän jäl
keen laskettiin, kuinka suuri summa eriperhetyypeissä lapsiluvun kas
vaessa tarvittaisiin kulutustason pitämiseksi muuttumattomana. Las
kelma tehtiin siten, että lapsettoman parin käytettävissä oleva tulo 
kerrottiin määrätyllä k~rtojmella. UIOF:n laskentamenetelmän mukaan 
lapseton ayiopari edusti 1,75 kuluttajayksikköä (ky) ja kukin lapsi 
puolta yksikköä. Tämän perusteella saatiin tavoitekulutus, ja käytet
tävissä olevien tulojen määrää verrattiin siihen. Tulos ilmoitettiin pro
senttina tavoitekulutuksesta. Tällä tavoin laskettuna ja käyttäen Suo
men oloihin sovellettuja hieman alhaisempia lapsen ky-arvoja päädy
tään seuraavaan asetelmaan, joka osoittaa kolmanteen kalleusryhmään 
kuuluvalla paikkakunnalla asuvan keskitason teollisuustyöläisen kulutus
mahdollisuudet prosentteina tavoitteesta lapsiluvun kasvaessa yhdestä 
kuuteen (taulukko 1). 

Kokemus on osoittanut, että tämä laskentamenetelmä on hyvin teo
reettinen ja sen avul1a on vaikeata antaa selvää kuvaa lapsiperheiden 
kulutusmahdollisuuksista ja perhekustannusten tasauksesta sekä suurelle 
yleisölle että niille, joiden pitäisi tehdä päätöksiä perhekustannusten 
tasaukseen vaikuttavista seikoista, lapsilisistä, veronhuojennuksista ym. 
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Taulukko 1. Kulutusmahdollisuudet eri suuruisissa teollisuus työläisen perheissä 
vuoden 1965 toisella neljänneksellä. Vuosiansio 7980 mk. 

Lasten Ky- Tavoitteeksi Käytettävissä Kulutusmahdolli-

luku luku asetettu olevat tulot suudet tavoitteesta 
kulutus mk/v. prosentteina 

0 1-.75 6.562 6.565 100 
1 2.28 8.531 6.918 81 
2 2.75 10.302 7.308 71 
3 3.17 11.877 7.742 65 
4 3.57 13.387 8.182 61 
5 3.97 14.896 8.608 58 
6 4.38 16.405 9.034 55 

Tämän laskutavan avulla on myös vaikea seurata eri suuruisten per
heiden käytettävissä olevissa tuloissa ja keskinäisissä suhteissa· tapah
tuvaa kehitystä, koska erot eri perhetyyppien kesken jäävät melko vä
häisiksi. Perheen kasvaessa tulisi myös ottaa huomioon se, että ruoka
kunnan jäsenluvun kasvaessa kaikki kulutusmenot eivät' kasva samassa 
suhteessa. Yleensä katsotaan, että lasten lukumäärän kasvaessa kulut 
henkeä kohden supistuvat ja kulutustason ennallaan pitämiseksi tarvi
taan ajnakjn aluksi jokaista uutta kuluttajayksikköä kohden hieman 
vähemmän kuin edellisiä yksikköjä kohti. 

Tämän johdosta esitetään seuraavassa toinen laskentamenettely, jolla 
yksityiskoptaisemmin voidaan seurata lapsiperheiden käytettävissä ole
vissa tuloissa tapahtuneita muutoksia. Vertauskohdaksi on otettu keski
tason teollisuus työläisen vuosipalkka ja laskettu, kuinka monta prosenttia 
käytettävissä olevat tulot eri perhetyypeissä ovat tästä vuosipalkasta. 
Lapsettomilla perheillä ja pienillä perheillä on luonnollisesti käytettä
vissä vähemmän kuin vuosipalkka, mutta lapsirikkailla perheillä käy
tettävissä olevat tulot nousevat suuremmiksi kuin vuosipalkka. Näin 
laskien saadaan selville eri suuruisten perheiden keskinäiset erot sekä 
myös se, tapahtuuko käytettävissä olevissa tuloissa supistusta vai lisä
ystä vuosipalkkaan nähden. 

Teollisuustyöläisten palkkatasoa on meidän maassamme seurattu 
vuodesta 1939 alkaen. Kun olot sota-aikana olivat poikkeukselliset ja 
heti sotien päätyttyä palkkataso muuttui hyvin rajusti, on allaolevassa 
selvityksessä lähdetty vuodesta 1939 ja sen jälkeen otettu vuosi 1946, 
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jolloin palkkataso vakiintui. Vuodesta 1949 alkaen on laskelmat tehty 
nelivuotisvälein. Ennuste ~n laadittu vuosille 1969 ja 1973 olettaen, 
että vuosipalkka kasvaa 25 % :lla nelivuotiskautena, mutta verotuksessa 
ja lapsilisissä ei tapahdu muutoksia. 

Vuosipalkka on laskettu siten, että kunkin vuoden toisen vuosineljänneksen keski

tuntiansio on kerrottu koko vuoden työtuntien lukumäärällä, joka viime vuosina on 
ollut 2240. Toisen neljänneksen palkkataso on ollut miltei sama kuin vuoden keski

arvo. 

Taulukko 2. Vuosiansio, jota tässä tutkimuksessa on käytetty veronalaisena tulona. 

1939 180 1957 4.592 ( ennuste) 
1946 950 1961 5.915 1969 10.000 
1949 2.020 1964 7.460 1973 12.500 
1953 3.700 1965 7.980 

Kunnallisveron suuruutta laskettaessa on otettu huomioon lapsivähennys sekä edel

lisen vuoden kansaneläkemaksuja sosiaalivähennys (200 mk vuonna 1964, muina vuosina 
vastaavasti palkkatasoon suhteutettuna). Kunnallisveron, kirkonveron ja kansaneläke

rr::aksun yhteismääräksi on otettu vuonna 1964 15 %; siihen sisältyy myös sairaus
vakuutusmaksun osa. Kunnallisveron äyrimäärän kehitystä on seurattu kaupunkien 

keskimääräjsen äyrin mukaan. Niinpä vuonna 1939 äyri oli 9, 1946 9,5 ja 1953 alkaen 

noin 12. Kirkonvero on merkitty koko aikana markaksi ja kansaneläkemaksu on kas

vanut 0,5:stä 1,5:een markkaan. 
Valtion tuloverotuksessa on . otettu huomioon työtulovähennys, kalliinpaikan vähen

nys vaimon,ja lasten osalta 111 :ssa kalleusryhmässä sekä emo sosiaalivähennys jö kansan
eläkemaksu. Tuloverosta on vähennetty lapsivähennys. Verotuksen jälkeen käytettävissä 

oleviin tuloihin on lisätty lapsilisä ja perhelisä. Eräissä tapauksissa on ko. vuosina ta
pahtuneetmuutokset otettu huomioon kuin ne olisivat astuneet voimaan vuoden alussa. 

Lapsettomaksi aviopariksi on otettu 111 :een vero luokkaan kuuluva; sen lisäksi 

on laskettu ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvan yksinäisen henkilön käytettävissä 

oleva tulo. 

Oheinen taulukko 3 sekä piirros osoittavat, että vuonna 1939 eri suu
ruisten perheiden käytettävissä olleet tulot eivät suurestikaan eronneet 
toisistaan. Asiaan vaikutti vain kunnallis- ja valtionveron lapsivähennys; 
valtion tuloveroa maksoi vain yksilapsinen perhe. Lapsettomaan avio
pariin verrattuna kuusilapsisen perheen käytettävissä olevat tulot oli
vat vain vajaat 6 % suuremmat (ks. taulukko 4). 

Vuonna 1946 havaitaan eri perhetyyppien välisten erojen kasvaneen 
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Taulukko 3. Teollisuustyöläisen käytettävissä olevat tulot suhteessa vuosiansioon eri perhetyypeissä 
indeksilukuina (vuosiansio = 100). Kuvio on piirretty näiden lukujen perusteella. 

" 

Yksi- Aviopari, lasten lukumäärä 
Vuosi 

näin en I I I I I I 0 1 2 3 4 5 6 

1939 89 . 89 90 92 92 93 94 95 
1946 74- 81 85 88 90 94 100 105 
1949 78 83 89 96 103 109 116 123 
1953 78 82 88 95 102 109 115 122 
1957 80 84 89 95 99 104 110 115 
1961 81 84 89 93 97 102 107 111 
1965 79 82 87 92 97 103 108 113 
1969 77 81 84 88 93 98 103 107 
1973 76 79 82 86 89 93 I 97 101 

huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että tuloverotuksessa oli otettu käy
täntöön veroluokkajärjestelmä. Ihme kyllä tuloveroa perittiin mainit
tuna vuonna jopa kuusilapsiselta perheeltä! Perhelisää alettiin myöntää 
samana vuonna neljännestä lapsesta alkaen. 

Vuonna 1949 lapsirikkaiden perheiden käytettävissä olevat tulot 
kohosivat huomattavasti enemmän kuin muiden sen johdosta, että 
lapsilisä tuli mukaan kuvaan, perhelisää oli korotettu ja tuloverotuksessa 
kolmen ja useamman lapsen perheet olivat vap.autuneet verosta koko
naan. Ka,l1iinpaikan vähennyksissä oli myös otettu käytäntöön jokai
sesta lapsesta myönnettävä vähennys. Tällöin olivat kuusilapsisen per
heen käytettävissä olevat tulot 48 % suuremmat kuin lapsettomalla 
parilla (ks. taulukko 4). 

Vuonna 1953, jolloin lapsilisä oli saavuttanut sen tason, jolla se pysyi 
useita vuosia, perhekustannusten tasaus saavutti suurimman tehonsa. 
Kuusilapsisella perheel1ä oli käytettävissä 49 % enemmän kuin lapsetto
maIla parilla. UIOF:n elintasolaskelmien mukaan kuusilapsisella per
heellä pitäisi kuitenkin olla 2,5 kertaa enemmän kuin lapsettomalla 
parilla, jotta näiden elintaso olisi sama. Kuusilapsisen perheen kulutus
mahdollisuudet v. 1953 olivat 59 % tavoitteeksi asetetusta kulutuksesta. 

Kahdeksan seuraavan vuoden aikana eli vuoteen 1961 asti laskelmat 
osoittavat, että pienien perheiden käytettävissä olevat tulot hieman kas
voivat tai pysyivät miltei ennallaan verovähennysten muutosten joh-
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Kuvio osoittaa, kuinka monta prosenttia vuosipalkasta (= 100) keskitason teollisuustyöläisen käytet
tävissä olevat tulot ovat olleet eri vuosina ja eri perhetyypei3sä, kun palkasta on vähennetty verot 

ja siihen lisätty lapsi- ja perhelisät. 

dosta (mm. työtulovähennys oli otettu käytäntöön), mutta suurten per
heiden käytettävissä oli vuosipalkasta vähemmän kuin aikaisemmin. 
Tämä johtui siitä, että lapsilisät pysyivät muuttumattomina vuosina 
1952-1960 ja v. 1961 tehty korotus oli vähäinen. Kunnallisverotuk
sessa myönnettävät lapsivähennykset pysyivät täysin ennallaan, vaikka 
palkkataso ja elinkustannukset olivat tuntuvasti kasvaneet. Vuonna 1961 
oli kuusilapsisella perheellä käytettävissä vain 32 % enemmän kuin lap
settomalla perheellä (ta uI ukko 4). 

Vuonna 1965 havaitaan pienten perheiden tuloissa edelleenkin supis
tumista lähinnä kunnallisveroon liittyvien rasitusten kasvun johdosta. 
Kunnallisveron lapsivähennystä on tosin v. 1965 korotettu suunnilleen 
elinkustannusten nousua vastaavasti, mutta valtion tuloverotuksessa 
lapsivähennys on pysynyt muuttumattomana. Tämän seurauksena 
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tuloveroa perittiin maInItussa esimerkkiperheessä viime vuonna jo 
kolmilapsiselta perheeltä, ~un vuonna 1961 veroa maksoi vain yksi
lapsinen perhe. Lapsilisän määrää:' on korotettu ja porrastus on otettu 
käytäntöön. Perhelisääkin on hieman muutettu. Kuusilapsisen perheen 
lapsi- ja perhelisät ovat nykyisin miltei yhdeksänkertaiset yhden lapsen 
perheen vastaavaan tukeen verrattuna; vuonna 1953 tuki oli vain 
seitsenkertainen. Keskitasoa suurempien perheiden käytettävissä olevat 
tulot vuosipalkkaan nähden ovatkin hieman kasvaneet. Lapsilisän por
rastus näkyy siis selvästi kuvassa. 

Taulukko 4. Eri suuruisten perheiden käytettävissä olevat tulot suhteessa lapsettoman parin vastaa
viin tuloihin indeksilukuina (lapsettoman avioparin käytettävissä olevat tulot = 100). 

Vuosi Yksi- Aviopari, lasten lukumäärä 

näinen 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 

1939 100 100 101 103 104 104 105 106 
1946 91 100 104 107 111 116 122 129 
1949 94 100 108 116 124 132 140 148 
1953 95 100 108 116 125 133 141 149 
1957 96 100 106 113 119 125 131 137 
1961 96 100 106 111 116 121 127 132 
1965 96 100 105 111 118 125 131 138 
1969 96 100 105 109 115 121 127 133 
1973 95 100 104 108 112 117 122 127 

Perhekustannusten tasauksen teho on kuitenkin nykyisin heikompi 
kuin 1950-luvun alussa. Kuusilapsisen perheen käytettävissä on nyt 
38 % enemmän kuin lapsettomalla parilla (taulukko 4); vuonna 1953 
vastaava luku oli 49 %. Tämä tilanteen huonontuminen johtuu osaksi 
siitä, että lapsilisän reaaliarvo on vuoden 1953 tasosta, alentunut n. 
15 %:lla. Kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista maksettava lapsilisä 
on tosin hieman suurempi kuin ostoarvoltaan muuttumaton arvo, mutta 
ensimmäisestä ja toisesta lapsesta maksetut lapsilisät ovat jääneet kehi
tyksessä jälkeen. Tämä ei kuitenkaan yksinomaan selitä lapsirikkaiden 
perheiden käytettävissä olevien tulojen supistumista. Jos haluttaisiin, 
että kuusilapsisen perheen käytettävissä olisi edelleenkin 50 % enem
män kuin lapsettomalla parilla, pitäisi lapsi- ja perhelisiä korottaa noin 
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50 % :l1a, jos tätä tietä haluttaisiin palauttaa ennalleen aikaisemmin 
vallinneet suhteet. Valtion tulovero ei myöskään ole voinut vaikuttaa 
edellä todettuun ilmiöön, koska esimerkki tapauksessa ainoastaan yhden 
ja kahden sekäjonakin vuonna kolmen lapsen perhe on maksanut valtion 
tuloveroa. Ainoana asiaan vaikuttavana syynä on siis ollut kunnallis
verotus. 

Kunnallisverotuksen kiristyminen on johtunut kahdesta seikasta. En
sinnäkin ,on äyrin hinta hieman noussut: vuonna 1953 olivat kunnallis
vero, kirkonvero ja kansaneläkemaksu yhteensä 14 0/0' vuonna 1965 nämä 
olivat tässä laskelmassa yhteensä sairausvakuutusmaksuineen 15,375 %. 
Kun lapsivähennyksen määrää on muutettu ainoastaan viime vuonna, sil
loinkin elinkustannusten muutosta seuraten, on vuosien kuluessa kunnal
lisveron piiriin tullut yhä monilapsisempia perheitä. Lapsirikkaiden per
heiden verorasitus on siis noussut enemmän kuin muiden perheiden. 
Todettakoon, että vuonna 1946 kunnallisveroa maksoi esimerkkitapauk
sessa, kun P?erusvähennys otettiin huomioon, nelilapsinen perhe, mutta 
ei enää viisilapsinen. Vuonna 1953 oli veron piiriin tullut seitsenlapsi
nen, vuonna 1957 yhdeksänlapsinen, vuonna 1961 yksitoistalapsinen ja 
vuonna 1964 kunnallisveroa olisi peritty tässä esimerkkitapauksessa viisi-

, toistalapsiselta perheeltä, jos sellaisia olisi ollut. Vuonna 1965 tehdyn 
muutoksen johdosta kunnallisvero ulottuu nyt kymmenlapsiseen per
heeseen asti. 

Tähänastisesta kehityksestä voidaan siis todeta, että samanaikaisesti 
kun lapsilisiä on porrastettu ja tukea lisätty suhteellisesti enemmän 
keskitasoa suuremmille perheille, samanaikaisesti on veronhuojennusten 
merkitys kunnallisverotuksessa vähentynyt ja verotus kiristynyt. Vero
tuksen kautta on siis tavallaan otettu pois osa siitä edusta mikä lapsi
lisien porrastamisen avulla on annettu. 

Verotusjärjestelmämme ~äyttää olevan sellainen, että ellei vuosittain 
tarkisteta lapsiperheille myönnettyjen vähennysten määriä, lapsiper
heiden verotus nousee enemmän kuin lapsettomien parien. Tämä käy 
selvästi ilmi laaditusta ennusteesta, jossa on oletettu vuosiansion nou
sevan nelivuotiskautena 25 % :lla ja kaikkien muiden asiaan vaikutta
vien seikkojen pysyvän ennallaan. Eroavuudet eri perhetyyppien kes
ken supistuisivat edelleen tuntuvasti. Kuusilapsisen perheen käytettä
vissä olevat tulot olisivat vuonna 1973 enää 27 % suuremmat kuin 
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lapsettoman parin (taulukko 4); tilanne olisi miltei sama kuin vuonna 
1946&-- Kaikkien lapsiperhei~en käytettävissä olisi vuosipalkasta vähem
män kuin aikaisemmin. Kunnallisverorasituksen kasvun ohella kuvaan 
tulee myös valtion tuloveron kiristyminen. Kun vuonna 1965 tuloveroa 
peritään kolmilapsiselta perheeltä, vuonna 1969 veroa maksaisi jo viisi
lapsinen ja vuonna 1973 yhdeksänlapsinen perhe! Tämä laskelma osoit
taa selvästi, että veronhuojennusten tulisi seurata paitsi elinkustannusten 
myöskin jossain määrin palkkatason kehitystä. Ei voine olla tarkoituk
senmukaista supistaa lapsirikkaiden -perheiden käytettävissä olevia tuloja 
valtion ja kunnallisveron kiristämisen avulla, kun laskelmat osoittavat, 
että suurten perheiden kulutusmahdollisuudet lapsettomaan pariin ver
rattuna ovat yhä 50-60 prosentin välillä. 

Jos toisaalta ajateltaisiin, että elinkustannukset pysyisivät usean vuoden 
aikana muuttumattomina, mutta palkkataso kasvaisi tasaisesti,. on sel
vää, että veroa voitaisiin ryhtyä perimään sellaisiltakin perheiltä, jotka 
aikaisemmin olivat siitä vapautetut. Jos laskelmat samanaikaisesti osoit
tavat, että keskitasoa suurempien perheiden käytettävissä olevat tulot 
supistuvat enemmän kuin pienten perheiden, olisi lapsilien porrastusta 
lisättävä tai tehostettava veronhuojennuksia. Joka tapauksessa tulisi 
pitää silmällä kokonaisuutta eikä - kuten tähän asti - tehdä erikseen 
päätökset siitä, mitä annetaan eli lapsilisistä, ja erikseen siitä, mitä 
veroina otetaan eli verovähennyksistä. Toisen käden pitäisi tietää mitä 
toinen tekee. Tähän asti näyttää tilanne olleen sellainen, että toinen käsi 
on ottanut osan pois siitä mitä toinen on antanut. Tahallaanko vai tuot
tamuksellisesti, sitä eivät asiakirjat osoita! 

( 



Taloushistoria ja taloudellinen tutkimus 

Kirjoittanut . 

ERKKI PIHKALA 

Ongelman taustaa 

Eri historian tutkimus aloista on talous- ja sosiaalihistoria joutumassa eri
koisen mielenkiinnon kohteeksi. Tämän voidaan katsoa johtuvan ensin
näkin teknilliseen ja teolliseen vallankumoukseen liittyvästä yleiseIl: mie
lenkiinnon heräämisestä taloudellis-sosiaalisia kehitysilmiöitä kohtaan. 
Toiseksi tämä johtuu siitä, että taloushistoria on, paitsi että se on his
torian tieteiden eräs alalaji, saanut kaikkein merkittävimmän sysäyksen 
kehitykselleen yhteiskuntatieteiden ja sieltä lähinnä kansantaloustieteen 
taholta.1 Kolmanneksi on taloudellinen kehitys tullut yhä monimutkai
semmaksi ja kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan yhä enemmän erikois
tietoja. - Taloudellisen kasvun ja sen alkuunpääsyn ongelma on kehitys
maiden taloudellis-sosiaalisten ongelmien takia tullut varsin ajankohtai
seksi. Tästä on mm. osoituksena yhä kasvava kasvututkimuskirjallisuus. 
Myös muut/mahdolliset talousjärjestelmämuodot kuin nimenomaan län
nen teollisuusmaissa vallinneet ovat alkaneet kiinnittää talouspoliitik
kojen ja tutkijoiden mieliä.2 Näin on etenkin sen jälkeen kun mahdolli
simman nopea taloudellinen kasvu pitkällä tähtäimellä on tullut yleisesti 
hyväksytyksi päämääräksi ja kun on huomattu, että julkisen vallan on 
yhä enemmän vastattava jatkuvasti suurenevista perusinvestoinneista 
sekä pyrittävä ~>suunnittelemaan» lähivuosien taloudellista kehitystä 
ilman suoranaista suunnitelmataloutta. 

1. Suomessa taloushistoriallinen tutkimus on tapahtunut lähinnä historioitsijoiden toimesta. Tämä 
ei ole voinut olla jättämättä selviä merkkejä meillä tehtyjen taloushistoriallisten tutkimusten tasoon. 
Meillä tutkimus on kohdistunut lähinnä henkilöihin ja yrityksiin, yhteiskunnallis-taloudellisen ana
lyysin jäädessä vähemmälle huomiolle. 

2. Konkreettisena esimerkkinä on tästä kahden taloudellisen järjestelmän - sosialismin ja kapi
talismin - välinen kilpailu. 
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Se, ettei taloushistoria Suomessa juuri lainkaan - ja muuallakin vain 
hyvin vaihtelevassa määrin - ol~ vakiinnuttanut asemaansa, johtunee 
siitä, että puhtaat historioitsijat eivät ole olleet halukkaita tunnusta
maan oppiaineen yhteiskuntatieteellistä h~onnetta ynnä tämän luonteen 
edellyttämiä tutkimusmetodeja.Toisaalta yhteiskuntatieteilijät ja heistä 
lähinnä kansantaloustieteilijät- taas ovat pitäneet taloushistoriaa kansan
taloustieteen historiallisen koulukunnan mukana vanhentuneena kansan
taloustieteen »vähäisenä» osana.3 

Taloushistorian suurin puute on tietenkin se, että sillä ei ole omaa 
tieteellistä metodia. Siksi alalla on jouduttu turvautumaan milloin puh
taasti historialliseen, taloustieteelliseen ja/tai sosiologian käyttämiin 
metodeihin. Toisaalta oman metodin puute lienee todistus tämän tieteen
alan nuoruudesta, sillä metodin kehittäminen vie oman aikansa. 

Joka tapauksessa voidaan mm. edellä mainittuihin kasvututkimuksen 
tarpeisiin viitaten todeta, että taloushistorian merkitys ei kuitenkaan 
enää ole niin vähäinen kuin esim. Suomessa tällä alalla saavutetuista 
tuloksista ja siitä, mitä se meillä on naapuritieteilleen pystynyt tarjoa
maan, voidaarr päätellä.4 

Kansantaloustiede, taloushistoria, historia 

Taloushistoria on kuten sanottu, aina ollut kansantaloustieteen ja his
torian välisessä jännityskentässä. Molempien tieteiden edustajilla on 
näinollen ollut huomattav~ vaikutus alan kehitykseen. 

Kansantaloustiede näyttää vaikuttaneen eniten ns. teollisen vallan
kumouksen alkamisen jälkeiseen - aikaan kohdistuvaan tutkimukseen. 
Näitä jopa 1700-luvulta, mutta useimmiten 1800-luvulta alkavia tutki~ 
muksia sanotaan kuitenkin usein »kasvututkimuksiksi» vaikka tutkimus 

3. Eräänlaisena »oikeutettuna» syynä tähän voidaan meillä pitää sitä, että historiallinen koulukunta 
sai aikoinaan Suomessa vahvan aseman ja ehkä liiankin suuren merkityksen kansantaloustieteessä. 
Tapahtuneen reaktion voimakkuus on tältä pohjalta varsin hyvin ymmärrettävissä. Historiallisen 
koulukunnan voimakkuuteen taas vaikutti se, että sivistysmaantieteellisistä syistä anglosaksisten yhteis
kuntatieteiden tutkimustulokset eivät saaneet meillä huomiota osakseen. 

4. Taloushistorian asema ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat meillä kuitenkin viime aikoinajou
tuneet siksi suuren mielenkiinnon kohteeksi, että Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 
asetti keväällä 1965 toimikunnan selvittämään taloushistorian laitoksen perustamisen tarvetta. 
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itse asiassa olisikin lähellä taloushistoriaa. Se, että näitä »kasvututki
muksia» ei kutsuta omalla, nimellään- ei edes epäsuorasti - talous
historiallisiksi, johtunee siitä, että kansantaloustieteilijät erheellisesti pitä
vät jotain menneeseen aikaan liittyvää tutkimusta taloushistoriallisena 
vain mikäli siinä on käytetty yksinomaan historiallista tutkimusmene
telmää. 5 Kasvututkimuksella on kuitenkin paljon saavutettavaa, mikäli 
se rohkeasti pyrkii täydentämään tutkimustuloksiaan historiallisella mene
telmällä esiin saaduilla kvalitatiivisilla tiedoilla. 6 

Historiallista menetelmää lienee sovellettu lähes samassa määrin niin 
uusimpaan aikaan kuin sitä edeltäneisiin aikakausiin. Viime aikoina on 
kuitenkin tehty eräitä mielenkiintoisia yrityksiä soveltaa kansantalous
teoriaa myös huomattavasti varhaisempiin vuosisatoihin. Nykyiset talous
teoriat eivät kuitenkaan aina sellaisinaan sovellu menneeseen, vaan niitä 
on muokattava silloisten »oikeudenmukaisina» ja hyväksyttyinä pidet
tyjen käsitysten mukaisiksi. Esim. se, että koron ottamista ei keskiajalla 
hyväksytty, muuttaa nykyisten korkoteorioiden luonnetta oleellisesti, 
samoin myös tällöin vallinneita kasvuolosuhteita ja edellytyksiä. Ny
kyisten kansantalousteorioittemme pätemättömyys avannee silmät myös 
huomaamaan, että ihmisen taloudelliset käyttäytymiskaavat saattavat 
muuttua ja ovat muuttumassa koko ajan. Yhteiskunnan yksilöiltään edel
lyttämien normien ei siten nykyisen ajattelutavan mukaan tarvitse enää 
olla samoja kuin viisikymmentä vuotta sitten. On suuri ero kerjäläis
munkkiu,destaan täyden tyydytyksen saavan yksilön ja yhtäältä freudi
laisen psykologian mukaan käyttäytyvän ihmisen sekä toisaalta tuotanto
välineiden valtion hallussa olemisen luonnollisena asiana hyväksyvän 
henkilön välillä, vain erään esimerkin mainitaksemme. Menneen ajan 
taloudellisten lakien ja mahdollisten erojen selville saaminen nykyisiin 
vallitseviin sääntöihin verrattuina on omiaan 'tarkentamaan ja paranta
maan talouselämän pitkän ajan kehitykseen liittyvien lainalaisuuksien 
tuntemusta sekä lisäämään mahdollisuuksiamme päätellä, mitä tulevai
suus tuo tullessaan. 

5. Meillä Suomessa on vain harvoissa taloushistoriallisissa tutkimuksissa käytetty muuta kuin 
historiallista tutkimusmenetelmää. 

6. Historiallinen menetelmä on tarpeen esim. kehityskululle oleellisten institutionaalisten tekijöi
den esille saamiseksi ja niiden syiden ja vaikutusten tutkimiseksi. 
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Taloushistorian tehtävät 

Kansantaloustieteen perusk~sitteeseen niukkuuteen liittyen ELI F. HECK

SCHER määrittelee taloushistorian käsittävän ne muutokset, joita aikojen 
kuluessa on tapahtunut niukkuuden tosiasian alaisessa taloudenpidossa. 
Tällöin taloushistoria tulee monessa kohdassa niin lähelle sosiaalihisto-

/ 

riaa, että rajaa o~vaikea vetää. Kummankin tutkimuksen kohteena ovat, 
. CJ 

kuten yleensäkin ihmisten käyttäytymistä yhteiskuntana tutkivilla tie-
teenaloilla, joukkoilmiöt ja ihmisjoukot. Taloushistoria saattaa erityis
tapauksissa tutkia kuitenkin myös yksityis tapauksia tai yksityishenkilöitä. 

Koska julkinen yhteiskunta usein pyrkii säätelemään talouselämää val
litsevien, yleisesti hyväksyttyjen »ideologioiden» mukaan, niin julkisen 
yhteiskunnan harjoittama talouspolitiikka kuuluu myös taloushistorian 
tutkimustehtävään. Tässä tapauksessa taloushistoria on varsin lähellä 
kansantaloudessa ajankohtaisena olevaa kasvututkimusta ja eri. talous
järjestelmiin kohdistuvaa tutkimusta. 7 Näillähån pyritään selvittämään, 
millä keinoin ja minkälaisen talousjärjestelmän puitteissa olisi saavutet
tavissa ja turvattavissa kansantalouden mahdollisimman suuri reaali
tuotannon vuotuinen kasvu pitkällä tähtäimellä. 8 Talouspolitiikkaan 
kohdistuvaa tutkimusta ei kuitenkaan saa samaistaa koko tähän tieteen
haaraan. Eihän esim. ole takeita siitä, että annettuja asetuksia olisi nou
datettu tai edes pystytty tehokkaasti valvomaan. 

Taloushistorioitsijan on siis, kuten kansantalousmiehenkin, tutkittava 
miten po~itiikka vaikuttaa taloudellisiin tapahtumiin ja talouspolitiik
kaan. 9 Lisäksi on tietenkin muistettava, että taloudelliseen kehitykseen 
vaikuttavat myös tekijät, joihin esim. valtiovalta ei voi vaikuttaa ollen
kaan tai vain hyvin vähän. Tällaisia ovat esim. sadon mukanaan tuomat 
vuotuiset vaihtelut sekä tekniikassa tapahtuneet muutokset. 

Julkisten yhdyskuntien suorittamat taloudelliset toimenpiteet sekä nii-

7. Eri talousjärjestelmiin kohdistuvassa tutkimuksessa lienee kyse lähinnä »vertailevasta kansantalous
tieteestä» (comparative economics), jolla pyritään selvittämään, mitä taloudellis-sosiaalisen kehityksen 
kannalta hedelmällisiä ratkaisuja eri kansantalouksissa on kyetty löytämään. Tämä on sitäkin mielen
kiintoisempaa kun myös sosialistimaissa on sovellettu mitä erilaisimpia päälinjasta poikkeavia ratkai
suja. »Comparative economics» näyttääkin olevan tulossa muotiin kasvututkirnuksen ja »WeIfare 
economics'in» jälkeep. 

8. Maksimaalista taloudellista kasvua ei aina ole pidetty talouspolitiikan päämääränä. 
9. Talouspolitiikka luo usein kansantalouden ajankohtaisimmat tutkimuskohteet ja toisaalta usein 

väittää toimivansa taloudellisesta tutkimuksesta saatujen viitteiden mukaisesti. 
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hin liittyvät perustelut ovat tutkijalle tärkeitä siksi, että ne välittävät 
hänelle tiedon siitä, mitä hallitsevat piirit kulloinkin todella tavoittelevat 
ja mitä he sanoivat tavoittelevansa.' Näinollen on taloudellisten ideologioiden 
historia hyvin lähellä kansantaloustieteen oppihistoriaa. Tällöin jäävät 
kansantaloustieteen tutkittaviksi . erilaiset kansantaloustieteelliset teoriat 
eri aikoina ja taloushistorialle lähinnä niiden soveltaminen ja sen tulokset 
käytännössä. Ajatelkaamme vain, mikä on todellinen ero taloushisto
rioitsijan ja kansantalousmiehen välillä kummankin tutkiessa esim. 1930-
luvun lamaa. Rajaa on käytännössä vaikea vetää, sillä tuleehan hyvän 
kansantalousmiehen - ellei hän sitten ole aivan puhdas teoreetikko ~ 
melko tarkoin tuntea viimeisten 30-50 vuoden aikana tapahtunut talou
dellinen kehitys pystyäkseen yleensä »ottamaan osaa keskusteluun». Näin 
hän ainakin voisi toistaa edellisinä vuosikymmeninä tehdyt talous

poliittiset ja myös teoreettiset johtopäätösvirheet edellistä kertaa hie
man avonaisemmin silmin. Tässä yhteydessä ei kansantalous miesten tule 

~ ! 

vetäytyä »vastuusta» epänormaalien olosuhteiden aiheu~tamien ongel-
mien edessä, so. kieltäytyä tutkimasta siirtymistä sota- ja säännästely

talouteen tai päinvastoin, tai kansant.alouden pitkäaikaista toimimista 
olosuhteissa, jotka eivät vastaa teorioissa oletettuja. Poikkeukselliset olot

han näyttävät olevan vakituinen ilmiö kansantaloudessa keskimäärin 
yhden s~ukupolven aikana.10 

Talouspolitiikan historiasta taas on lyhyt matka poliittiseen historiaan. 
Taloushistoriaa ei siis voida tutkia ilman tutkittavan ajanjakson poliitti
sen historian ainakin pääpiirteissään tuntemista. 

Kuten kansantaloudessa, niin myös taloushistoriassa on mahdollista 
tarkoin mitata joukkoilmiöiden voimakkuutta ja siten myös saada niiden 

keskinäisten suhteiden arvioiminen lujalle pohjalle. Aikasarjojen jälkeen
päin konstruoiminen on usein mahdollista, mutta se vaatii aiheeseensa 

hyvin perehtynyttä taloushistorioitsijaa.ll Valitettavasti ei vanhemmista 
ajoista kuitenkaan aina ole saatavissa riittävästi kvantitatiivisia tietoja, 

ja siksi tutkija joutuu usein tekemään johtopäätöksensä kvalitatiivisten 
tietoj en perusteella. 

10. Kansantaloustieteessä näytään tarvittavan eri teoriat rauhanaikaisia ja poikkeusolosuhteita 
varten. 

11. Riittävät aikasarjat mm. tarjoavat mahdollisuuksia aikasarja-analyysiin tietokoneiden avulla. 
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Malliajattelu ja talouselämä 

Kansantaloudessa on ohjelmointikoneiden ja ekonometrian kehitys joh
tanut erilaisten taloudellisten mallien luomiseen. Näin on kansantalous 
saanut varsin arvokkaan lisän. Viime vuosina on yleisesti omaksuttua 
malliajattelua kuitenkin alettu moittia siitä, että malleja ei aina ole laa
dittu riittävän analyysin pohjalla, vaan on unohdettu ne erikoisoletta
mukset, joiden varaan ne on rakennettu. Erityisesti on kritiikki kohdis
tunut siihen, että institutionaalisia tekijöitä on jätetty ottamatta huo
mioon, muuttujien lukumäärä on liian pieni jne. Mallien henkinen rajoit
tuneisuus on johtanut siihen, että monissa tapauksissa ei ole tajuttu sitä, 
miten »muuttuminen» yhteiskunnassa, so. ulkosyntyisissä muuttujissa 
jatkuvasti tapahtuvat muutokset, heikentää numeerisesti määriteltyjen 
mallien paikkansapitävyyttä pitkällä tähtäimellä. Malleista on usein 
myös tullut päämäärä eikä väline. Mallien ja talouselämän luonteesta 
kuitenkin johtuu, ettei ohjelmoinnilla esim. voida ratkaista mitä tuote
taan (vapaa-aikaa, asuntoja, autoja vai aseita), sillä siksi erilaisia ovat 
yksilöiden ja eturyhmien preferenssit. Ohjelmoinnilla voidaan vain rat
kaista, miten pitäisi tuottaa, s~. missä suhteessa käytetään eri tuotanto
panoksia, kun päätö~ asetetuista tavoitteista on syntynyt. 

Mikä tavoite on yhteiskunnan kannalta »paras», on selvästi enemmän 
tai vähemmän poliittinen kysymys. Kun poliitikot kysyvät taloudellisilta 
asiantuntijoilta neuvoa, ei selitykseksi riitä jokin ma~lija sanominen »näin 
on oikein teorian mukaan, jos ette tee näin, niin ... » (käsien levittelyä), 
vaan asiantuntijoilla tulee olla pitkän tähtäimen »näkemys» siitä, mihin 
tietyt talouspoliittiset ratkaisut johtavat. 

Taloushistorian heikko tuntemus ja siihen liittyvän taloudellisen muut
tumisen »ymmärtämättömyys» saattavat olla syynä siihen, että vasta-

. valmistuneet kansantaloustieteilijät, jotka ovat oppineet hyvin teoria
rakennelmansa, oppineet rakentamaan taloudellisia malleja sekä hallit
semaan kansantaloudellisen ajatustekniikan, helposti sortuvat ajattele
maan, että he tietävät vastaukset ja vastaavat toimenpiteet maamme 
kaikkiin taloudellisiin ongelmiin. Vain liike-elämän kierous, ammatti
yhdistysliikkeen »tyhmyys» ja vastuuttomuus, pankkien vanhoillisuus 
sekä' etupiirien ja -järjestöjen omien etujen häikäilemätön ajaminen 
sekä poliitikkojen vastuuntunnottomuus ja vaalikalastelu ovat esteenä 
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sille, että oikeisiin toimenpltelslln talouselämän tervehdyttämiseksi eI 
voida ryhtyä. Keskuspankin olisi vain huolehdittava rahanarvosta j<::t 
maksutaseesta ja hallituksen poistettava työttömyys ja turvattava riitt ävä. 
taloudellinen kasvu. Korkeakouluopetus antaa helposti käsityksen, että 
ongelmat ovat ratkaistavissa, jos vain oikeat taloustieteilijät saisivat hoi
taa asioita vapaasti. 

Kuitenkin on länsimaisen kansantaloustieteen perusta Adam Smithistä 
alkavine »näkymättömine käsinee.n» yhtä kaukana todellisuudesta ja. 
yhtä lailla haavekuva kuin Karl Marxin ja Leninin ajatuksiin perustuva 
»suunnitelmatalous», jossa valtiovalta ratkaisee ongelmat ohjelmointi
koneiden avulla. 

Paitsi taloushistorian riittävää ja »oikeaa» opetusta12 saattaa puute olla 
poliittisen ja talouspoliittisen filosofian opetuksen erottamisessa kansan
taloustieteestä. Kansantalousmieheltä vaadittu jonkinlainen »talous
filosofian» tuntemus onkin ymmärrettävää, kun otetaan huomioon kan~ 
santalouden syntytausta. Historiallisen perspektiivin opettamisen ohella 
jää institutionaalisten seikkojen alleviivaaminen myös usein olematto
maksi. Talouspolitiikassa, jota talousteoria tukee ja tutkii, pitäisi tietenkin 
»edistää yhteistä hyvää», mutta vain harva tietää mitä se on. Tässä tul
laankin jälleen taloudellisten moraalikäsitteiden muuttumiseen, jotka jat
kuvasti muuttavat talousteorian perusteita. Kansantaloustieteen oppihis
torian riittävä tuntemus on, viitaten siihen, mitä aikaisemmin on sanottu 
talousteorian vaikutuksesta talouselämään, eräs edellytys taloushistorioit-
sijalle ja myös hyvälle talousteoreetikolle. 

Taloushistorian ja naapuritieteiden yhteistyö 

Yllä olevasta lienee jo ilmennyt, että taloushistorian tulee tutkimusolo
suhteissaan ja esim. laitoskäytössä ja -työssä pyrkiä mahdollisimman 
lähelle naapuritieteitään, k~ska se tarvitsee kummankin alan teoreettista 
apparatuuria oman kehittymässä olevan metodinsa lisäksi pystyäkseen 
analyysissaan muuhunkin kuin tapahtuneiden asioiden kirjaamiseen ja 
kertomusluonteiseen toistamiseen. Taloushistorioitsijan on pyrittävä näke
mään eri asioiden ja seikkojen koko tapahtumakenttä nimenomaan talou~ 
dellis-sosiaaliselta kannalta. Poliittisten seikkojen vaikutusta ei saa unoh-

12. Talous- ja sosiaalihistorian tehtävänä on antaa oppilaalle yleiskuva kehityksestä, eikä niinkään 
paneutua yksityiskohtaisesti esim. erillisten tuotteiden vuotuisiin tuotantolukuihin. 
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taa, mutta toisaalta on luovuttava niiden tähänastisesta yliarvioimisesta. 
Ilman kansantalouden ja sosiologi~n apua ei talous- ja sosiaalihistoria 
voi luoda kuvaa yhteiskunnassa tapahtuvasta taloudellisesta ja sosiaali
sesta muuttumisesta. 

Vain yhdessä toimien voivat taloushistoria ja kansantalous paljastaa 
taloudellisesta kehityksestä säännönmukaisuuksia. Tällaisia ovat olleet 
mm. suhdannevaihtelut, sekuläärinen hinta-aalto jne. 

Toiseksi taloushistorioitsija on ai~oa, joka arkistoista ja tilastojen perus
materiaalista pystyy kaivamaan ja viitsii kaivaa esiin tarvittavat perus
tiedot esim. aikasarjoja varten. Tällöin ei tarvitse sanoa tutkimuksen 
pysähtyvän koska ei ole »tietoja», mitä puutetta sosiaalitieteilijät ja kan
santalousmiehet usein valittavat. Vanhojen valmiiden aikasarjojen osalta 
näyttää toisinaan lisäksi siltä, että tilastonkerääjät aina ovat olleet kiin
nostuneet keräämään epäoleellisia sarjoja. Heidän työnsä »paikkaami
sen» voi siis vain taloushistorioitsija useimmiten tehdä . 

. Taloushistorioitsija joutuu useimmiten turvautumaan irralliseen mate
riaaliin, joka ei tietenkään ole niin »hyvää» kuin se, jota taloustiede 
normaalioloissa käyttää. Tällöin hän punnitsee »otoksensa» edustavuutta 
tilasto materian antaman avun turvin. Johtopäätökset on tietenkin tehtävä 
pitämällä mielessä aineiston asettamat rajoitukset. Valitettavasti talous
historioitsija - ainakin SU9messa toistaiseksi - näyttää tähän asti kam
moksuneen kaikkea tilastotieteeseen ja mm. otantatekniikkaan liittyvää. 
Kuitenkin tilastotiede on yhtä hyvin talous- ja sosiaalihistorioitsijan kuin 
minkä muun alan tahansa tutkijan apuväline.13 

Vaikka taloushistoria siis on ollut eräs historiantieteen erikoisala, on 
se kehityksessään ajautunut siksi lähelle muita yhteiskuntatieteitä, että 
sen ei enää voida katsoa kuuluvan vain historian yhteyteen. Taloushis
toria mitä suurimmassa määrässä löisi laimin kehittymismahdollisuutensa, 
mikäli se ei ennakkoluulottomasti - nimestään »historia» huolimatta14 

- olisi läheisessä yhteydessä muihin yhteiskuntatieteisiin. Ii> 

13. Nykyinen tilastojulkaisulaitos taas varmaan mielellään antaa koneapua ja julkaisee nykyajan 
tilaston vaatimusten mukaisesti uusittuja ja uudelleen laadittuja »historiallisia sarJoja» ta1oushisto~ 
riallisesta materiaalista. 

14. Myös kansantaloustieteen »sopimaton» nimi aiheutti oppiaineelie monessa maassa, mm. Rans~ 
kassa (Economze Politique) vaikeuksia. 

15. Taloushistorian ohella on meilläjopa täysin laiminlyöty eri talousjärjestelmiin kohdistuva tut
kimus. Niinpä esim. sovjetologian syrjään jättäminen meidän asemassamme olevassa maassa on outoa, 
kun muualla sitä varten on kokonaisia instituutteja. 
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Kritiikkiä taloushistorian käyttömahdollisuuksista 

Aikaisemmin jo mainitun oman tutkimusmetodin puuttumisen lisäksi on 
taloushistorialla eräs vaikeammin havaittava haitta. Kasvuteorioista on 
vaikeaa saada irti mitään positiivista yksinomaan taloushistorian avulla. 
Taloushistorioitsijoiden yleisin virhe näyttää olevan - muutamaa har
vaa poikkeusta lukuunottamatta - tehdä liian yleistäviä johtopäätöksiä. 
Jonkinlaisen teorian muodostamista esim. jonkin alueen kehityksestä vai
keuttaa jo sekin, että RosTowin »taloudellisen kasvun vaiheita»16 ehkä 
lukuunottamatta ei ole olemassa yleistä taloushistoriallista kasvuteoriaa. 
Useimmat teoriat näet jäävät parhaimmillaankin vain osittaisanalyy
siksi. Teorioitten osittaisanalyyttinen luonne ja niiden kvalitatiivisuus 
est.ävät määrittelemästä esim. kuinka paljon korkeammalla rautateolli
suutemme teknillisen tason olisi tullut olla, jotta se olisi selvinnyt, kilpai
lusta 1900-luvun alussa ulkomaisia tuotteita vastaan. Edelleen taloushis
torioitsijan on usein vaikeaa tietää, käyttääkö hän staattista vai dynaa
mista mallia. Hänen tulee osata tehdä tarkalleen ero selitettävien ja selit
tävien, riippumattomien ja riippuvuussuhteessa olevien muuttujien vä
lillä. Sen jälkeen kun parametrit ja riippuvat muuttujat on saatu erote
tuiksi toisistaan, on vielä jäljellä hankala tehtävä määrätä milloin ja 
minkäsuuruisia muutoksia pienet kvalitatiiviset erot saavat aikaan talou
den kehityssuunnassa. 

Suppeat osittaisteoria~ taas säännöllisesti kumoavat toisensa.17 Oliko 
Suomelle eduksi vai vahingoksi muihin maihin verrattuna alhainen tulli
suoja 1880-luvulta lähtien? Oliko paped.nviennillemme onneksi se, että 
suljetut Venäjän markkinat pakottivat sen suuntaamaan vientiponniste
lunsa lännen paljon vaativammille markkinoille? Saiko puun ja paperin 
nopeasti kasvava vienti suhteellisen »helposti» saatavine vientituloineen 
suomalaiset yrittäjät ja viejät sekä valtiovallan suuntaamaan huomionsa 
liiaksi tälle alalle ja näin unohtamaan muiden teollisuusalojen kehittämi
sen sekä niiden tuotteiden viennin, vai oliko metsäteollisuus tässä suh
teessa ainoa kehityskelpoinen' ala Suomessa? Tätä ei ainakaan Ruotsista 
saatava rinnakkaiskuva ole omiaan vahvistamaan. Nämä ovat kaikki 

16. Rostowin teos saattaa olla hyvin vaarallinen aloittelijoiden käsissä. KokeneemmiIle se sen sijaan 
tarjoaa eräänlaisen ajatuskokeilun. Teoksen saama suosio kuvastanee kansantalousmiesten taloudel
lisen filosofian tarvetta. 

17. Yllä mainitut vaikeudet tulevat myös ilmi taloudellisten kasvu- ja kehitysennusteiden laati
misessa. 
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kysymyksiä, jotka omaksuvat tOlsllnsa nähden täysin vastakkaisen kan
nan ja joihin tyhjentävästi vastaaminen on mahdotonta.18 Tällä ei kui
tenkaan tahdota sanoa, että taloushistoriassa voi sattua mitä tahansa, 
vaan niiden kannusten lisäksi, jotka taloushistorioitsija ansaitsee muok
kaamalla perusaineistoa, hän voi antaa lihaa sen luurankokuvan päälle, 
jonka kansantaloustieteilij ät ja ekonometrikot luovat ihmisen ja ihmis
ryhmien taloudellisesta käyttäytymisestä. 

18. Ks. tästä CHARLES KINDLEBERGER Econoinic Growth in France and Great Britain 1851-1950, s. 325. 
Kindleberger on kirjoittanut teoksen kokeillakseen nimenomaan taloushistorian antamia mahdolli
suuksia kasvuteorian alueella. 



Summary 

ECONOMIC HISTORY AND ECONOMIC RESEARCH 

By Erkki Pihkala, Pol. Lic. 

The rapid progress in the study of eco
nomic growth, comparative economics as 
well as problems of developing economies, 
has made research students realise the 
necessity of developing the study of Eco
nomic History in Finland. As in some 
other countries, Economic History as a 
subject of study is still not established in 
Finland and as a result is not given the 
importance it deserves in University cur
riculums and syllabuses. This can be 
mainly attributed to the fact that the 
status of Economic History in the larger 
field of history and social sciences still 
remains undefined, to a large extent 
because it ~s a relatively new subject. 1 t 
appears that economists consider the 
methodology of Economic History, like 
the German historical school, to be out 
of date and hence not a significant part of 
modern economic analysis. Historians, in 
turn, seem to be somewhat wary of the 
modern methods of study adopted by the 
social sciences, for instance, the ~se. of 
electronic computers, and statistics and 
sampling techniques. 

Both historians and economists have 
applied their own special approaches to 
the study of Economic History: the histo
rians have concentrated mainly ori the 
periods before the Industrial Revolution, 

although it must be admitted that recently 
certain interesting attempts have been 
made to apply modern economic theories 
to the past, when economic preferences 
were significantly different; economists, on 
the other hand, in studying recent Eco
nomic History, have tended to neglect the 
significance of economic change and 
environmental factors in the past. 

The role of Economic History 

In the development of economic theory, 
Economic History has a major role to 
play, namely, to study the mutual influence 
of economic policies and economic events 
prevailing at different periods. Economic 
History is related to the study of different 
economic systems, and its crucial task is to 
enable the examination of economic growth 
by an analysis of factors within different 
institutional frameworks, given the partic
ular preferences of the society. Economic 
:History should also. act as an aid in the 
study of' abnormal' conditions, for example, 
awar or an embargo. Based on the 
assumption of 'ceteris paribus' conditions, 
economic analysis has often failed to take 
these real factors into consideration. 

Moreover,. it is possible for economic 
historians to prepare time series studies. 



and to provide the relevant information 
necessary for these studies. The close 
relationship between Economic History 
and the social sciences is today well
established, as proved by the mutual 
cooperation of Economic History with 
Economics on the one hand, and with 
Sociology on the other. 

The sterility af economic models 

Wi th the increasing use of econometrics 
and electronic computers as aids to 
analysis, possibilities of investigating new 
branches of Economics have been opened 
upo However, recently there has been 
considerable criticism of thinking in terms 
of models, or 'model thinking', on the 
grounds that the technique has limited 
scope, that the assumptions economic 
models are based on are unrealistic, and 
that models are of little help in deciding 
the goals of economic policy. Lacking a 
background in Economic History, and 
in general taking the goals of economic 
policy as given, modern economists have 
been convinced that economic theory 
provides all the solutions to economic 
problems. For this reason, they have failed 
to understand the real problems that 
formulators of economic policy face in the 
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practical application of economic theory. 
When choosing between alternative 

goals of economic poliey, an understanding 
of economic change and what might be 
described as »economic philosophy» is 
essential. 

The limitations af Economic History 

Despite the urgent need to advance the 
study of Economic History, it must be 
admitted that the subject has certain 
inherent limitations. Besides the absence 

of a methodology of i ts own, Economic 
History has other disadvantages. Thus, it 
is quite difficult to understand. growth 
theories in the light of Economic History 
alone. In addition, economic historians 
have tended to generalise far too freely, 
and many of the theories formulated have 
been merely partial analyses, at times 
contradicting each other. Problems of 
dynamics afttl statics also arise in connec
tion with Economic History. 

In conclusion, Economic History de
serves greater attention than it receives at 
present. Above all it can be of great use 
in the preparation of basic material for 
economic research and in filling out the 
skeleton picture of man's economic be

haviour that economists create. 



Katsauksia 

Veikko Reinikainen: THE FOREIGN EXCHANGE GAP IN 
DEVEI~OPING COUNTRIES AND 

NEOCLASSICAL TRADE THEORY. A NOTE 
ON S. BURENST AM LINDER'S MODEL. 

1. On Nov. 21, 1964, at the Work Con
ference of the Finnish Society for Eco
nomic Research, Dr. Staffan Burenstam 
Linder delivered an address on the rele
vance of the neoclassical theory of inter
national trade. A glance at the Society's 
Yearbook in 1964 shows that he had 
interesting ideas.1 

Linder's central thesis was that this 
theory is not of relevance to developing 
countries. The problems of developing 
countries are, however, relTnt for Fin
land's international economic relation
ships. The neoclassical theory may perhaps 
be irrelevant; nevertheless as a point 
of departure, it is probably the most 
economic {approach to setting out the 
problems faced by developing countries 
with respect to international trade. How
ever, neither Linder nor others com
menting on his address clearly explained 
in what sense and why the traditional 
theory of trade is irrelevant. Conse
quently, there is reason to present a 
third, somewhat delayed, comment in 
an effort to express views not brought 
forth at the Work Conference. 

2. As a rule, the traditional theory of 

1. See Taloustieteellisen Seuran Vuosikirja (Tear

book ofthe Finnish Societyfor Economic Research) 1964, 
Helsinki 1965. 

international trade has been explained 
within a two-country model. Linder's 
criticism was not directed at this assump
tion. In his opinion, even if the existence 
of a larger number of countries is taken 
into account, the traditional theory can 
be a pplied to the following cases: the 
intra-trade of highly developed countries, 
the intra-trade of developing countries, 
and the trade between developing coun
tries and backward countries. Problems 
only arise in connection with trade 
between developing countries and highly 
developed countries. The problem dis
cussed by Linder would arise even if 
there were only two countries in the 
world,one highly developed country and 
the other a developing country. The issue 
may thus be analyzed as a problem of 
one developing and one highly developed 
country, and a comparison of Linder's 
arguments with the results of the tradi
tionai two -eoun try model. Wha t is the 
basic difference between th~se two mod
els? From the viewpoint of trade poliey, 
the following: in Linder's opinion it is 
possible for a developing country to 
experience a foreign exchange gap, that 
is, »external and internal equilibrium 
cannot be achieved simultaneously»2. 

2. Ibid . , pp. 15 and 22. 



This is impossible ln the neoclassical 
theory. Hence, the question is:, where 
cloes this difference lie; that is, which 
important aspect in the neoclassical theo
ry has been overlooked? The present 
writer believes that it cannot be argued, 
as Linder does, 'that »according to con
ventional theory the existence of an 
export maximum is an impossibility»3, 
and that »a developing country need 

not be able to export the goods, in which 
it is most competitive»4. The general 
claim about the special nature of the 
problems ofdeveloping countries is no 
doubt acceptable. But if it is really sought 
to clarify why the neoclassical theory is 
rather irrelevant for developing countries, 
the arguments should be set out in a 
slightly different form from what Linder 
does. 

(a) Frequently, the neoclassical theory 
of international trade is applied to an 
analysis of trade not only in a two
country model, but also one assuming two 
commodi ties and two factors of prod uction. 
The central weakness of this theory, 
when applied to trade between a devel
oping country and a highly developed 
country, is that in the model only the 

commodities but not the ,factors can be traded 

and that in general there exist only either 

finished consumer goods or factors of production 

but no intermediateproducts. Linder's thesis 
on the existence of the foreign exchange 
gap is in turn primarily dependent upon 
the assumption that trade in factors of 
production also takes place and that inter

mediate products exist. The problem he 
analyzes is beyond the reach of the tra

ditional model. 1 t is henc.e understand-

3. Ibid . ,p. 19. 
4. Ibid., p. 21. 

KATSAUKSIA 67 

able that in Bhagwati's survey also the 
section »Central Limitations» draws atten
tion in particular to »Intermediates ancl 
Capital Goods. »5 

(b) When the ideal conditions of the 
model depart from the real world in this 

crucial respect, it follows that the prob
lems which seem to be automatically 
solved in the model are in fact of central 
importance. In the traditionai model the 

substitution between imported and do
mestic factors of production causes no 
problems since no factors are imported. 
The full employment of domestic factors 
of production is guaranteed by their 
substitutability, their universality and the 
flexibility of factor prices. The volume of 
trade is insignificant save in the welfare 
sense. Linder's central thesis again may 
in the opinion of the present writer be 
formulated in the following way: it is 

the volume oj' trade which is of central impor

tance in reality. Perhaps Cassel is right in 
arguing that it is always possible to pay 
for import by exports at a certain leve1.6 

But in the case of trade between a devel
oping country and a highly developed 

5. BHAGWATI writes, however: »Of far greater 
significance is the neg1igib1e dent made so far by 
intermediate and capita1 goods in the theoretica1 
models emp10yed by ana1ysts of internationa1 
trade. To state this is not to assert that the present 
stock of know1edge will not survice the required 
change in the formu1ation of the models. In fact, 
we do know, from such 1itt1e ana1ysis as a1ready 
obtains in this direction that the surviva1 rate 
tends to be quite high!» J. BHAGWATI The Pure 

Theory of International Trade: A Survey. The Eco
nomic Journa1, March 1964, pp. 51-52. Bhag
wati also emphasizes that this neg1ect has meant 
that many prob1ems have notbeen ana1yzed at alI. 

6. Cf. the quotation from Cassel in the no te 
by the present writer. Yearbook of the Finnish 

Society . . ,p. 30. 
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c~untry this daes nat say much: at such 
a point of external equilibrium the, volume 
of trade, especially the import volume, 
would inevitably become exceedingly 
smal!. Consequently, the basic weakness 
of the neoclassical theory lies in the fact 
that it has not given sufficient attention 
to the significance of the import (trade) 
pattern and import volume. 7 

( c) An import minimum vvill constitute 
a problem only if the capacity to import 
tends to fall below this minimum. In the 
long run, the capacity to import is a 
function af the volume of exports and the 

,terms of trade. The traditional theory is 

not given due credit, however, ij' it is argued that 

it precludes the possibility ql an export maxirnum. 

This claim has not been advanced, either 
in the pure theory ar in the monetary 
theory of international trade. With respect 

to the volume of exports, the neoclassical theory 

only claims that every country, even if it is a 

developing country, is capable oj' exporting 

sufficient?y to pay Jor its imports. The volume 
of trade depends upon the relative price 
differentials. The principal weakness of 
the traditionai theory on the export side 
is that it operates within a theoretical 
framework in which each commodity is 
both produced and consumed by both 
countries. The differences between the 
countries are relative diflerences only. 
But this is, on the other hand, the basic 
lesson taught us by the traditionai theory: 

7. 1 t should be emphasized, however, that 

although imports were neglected in the central 

mode! of the neoclassical theory, their significance 
has been realized in other connections. The 

idea of an import multiplier along with the ex

port muItiplier has been. introduced by STOLPER 
and the ]apanese economists AKAMATsu and 

KOJIMA. See Bhagwati, op. cit., p. 53. 

.even relative differences are sufficient for 
the existence of international trade. If 
it is assumed that the factors ofproduction 
are internationally immobile, the pre
trade compensations for factors are at 
or above the subsistence minimum, and 
if the relative productivities and, conse
quently, relative prices, differ from each 
other, it is possible to open up trade 
from which both countries gain. Each 
country exports the commodity in which 
it has the comparative advantage, that 
is, through whose production it most 
efficiently expands world output. In 
practice, how is it realised in which com
modities a country has comparative ad
vantage? This question can actually be 
answered only if it is assumed that the 
price mechanism operates efficiently. In 
that case it can be stated that a country 

posse!ses comparative advantage in those com

modities which it is capable of exporting under 

free trade and payments balance. ln this sense 

every country is always capable oj' exporting 

the commodities in which it possesses a com

parative advantage. This is the only way 
in which the concept of comparative ad
van tage can be defined.8 Thus it is always 

8. This is so because the statement that a 
country specializes in the 'production of those 

commodities in which it is most competitive 
signifies that the country produces the commod

ities through whose production she most effi

ciently increases total world output. There is no 
general rule for indicating how such commodities 

will be found, when it is assumed that the coun
tries differ from each other with respect to factor 

proportions, technology and preferences. But if 

the efficiency of the price mechanism is re!ied 
upon, then a country should be considered as pos

sessing eomparative advantage in those prod
uets in which she is eompetitive under free 
trade and other »eeonomic freedom». But the 
difficulty is that if the objeet is to predict the 



possible to export and to import some 
quantity of commodities. But it i~ another 
matter whether the resulting volume of 
trade is sufficient, when domestic pro
duction requires imported inputs, and 
when all the inter-country differences 
are not relative differences. Linder's own 
thesis regarding the significance of demand 
differences and the significance of the 
pattern and volume of domestic demaild 
in general is in the case of developing 
countries more important than the prob
lem of the minimum factor reward. This 
latter element would only constitute an 
acute problem if the developing country 
attempts, in the production of export 
goods, to adopt a technology consistent 
with the eXlstIng factor proportions, 
while at the same time predicting its 
competitiveness by applying the Heck
scher-Olin theorem to a rough factor 
classification. But the very possibility of 
a foreign exchange gap shows that the 
developing countries are not doing this. 

Consequently, in the case of exports, 
the limitations of the theory of comparative 
costs canriot be condensed into the state
ment that »a developing country need 
not be able to export those commodities 
in which it is nlost competitive»~-(wich is 
in fact a conceptual impossibility). 1t may 
be claimed, on the other hand, that the 

sectors in which a country will be competitive 
this statement does not have much to offer. By 

thus defining the concept of comparative advan
tage to mean that a developing country seems in
capable of exporting those commodities in which 

it would seem to possess comparative advantage, 
Linder, in the opinion of the present writer, 
quite unnecessarily avoids emphasizing the 
sharp difference in the evaluation of the desir
ability of marginal as against structural changes. 

See JAMES E. MEADE Trade and Welfare, eh. VIII. 
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traditionai theory gives a defective and 
a misleading picture of not only the 
imports but also the exports ofa developing 
country. Assuming that the elements over
looked on the import side have been best 
expressed by stating that trade is not 
exclusively conducted in finished con
sumer goods, on the export side the 
weakness of the traditionai theory may 
be synthetized as follows: the neoclassical 
theory is a marginalist theory. According to 
the neoclassical theory the opening up of 
trade does not bring any qualitative 
additions to the production and expend
iture pattern of either country. Conse
quently, it cannot provide any conclusions 
regarding the desirability of changes that 
are significant from the qualitative view
point, that is, structural changes. Such 
structural changes are a case in point, 
however, when a developing country 
attempts to produce those commodities 
for export that it would not produce in 
the absence of trade. The weakness of 
the traditionai theory on the export side 
is thus not that it claims that »the existence 

of an export maximum is an impossibility», 
but rather that in the neoclassical theory the 
lJolume qf exports has not in the first place been 
thought aJ' as a problem qf importance. 1f trade 
is accompanied by intra-marginal changes, 
as is the case in Linder's model, the 
volume of exports constitutes the central 

problem. 
1 t is easy to understand why the tradi

tionai theory is restrictive in this way. 
The object of the original theory of com
parative costs was merely to demonstrate 
that specialization and exchange are 
profitable, despite the existence of only 
relative differences between countries, 
that is, marginal differences. The possi-
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bility of structural differences was by no 
means excluded. But since it is the con
cept of comparative advantage' which 
has been considered more difficul t for 
laymen to comprehend, the thesis that 
international trade is based upon com
parative advantage has assumed too 
central a position in the textbooks. The 
theory of international trade has increas
ingly depended upon the view that differ-' 
ences between countries are in fact rel
ative differences only. Thinking along 
these lines is possible only if a very rough 
classification of factors is made, say, the 
classical three-factor breakdown of land, 
labor and capital. It requires a homo
geneity postulate for each group. This 
is the most convenient way of rendering 
the theory incapable of analysing, for 
example, the trade situation of a devel
oping country. The differences between 
a· developing country and a highly devel
oped country are qualitative rather than 
quantitative. The dlfferences in the pattern 
of demand that Linder emphasizes, for 
instance, can largely be traced to the 
differences i~ »land» in different coun
tries; the size of the country is the only 
factor necessary to modify the differences 
in land. When attention is exclusively 
devoted to the quantities of the factors 
of production, these elements are entirely 
overlooked. 

3. The consideration of the export 
volume problem has been postponed too 
long. The volume of exports is important 
because it affects the capacity to import. 
And imports are important because they 
affect the degree of capacity utilization, 
the possibility of preventing a decline in 
the capital stock and, finaUy, the possi
bility of enlarging the capital stock. In 

terms of the model of the traditionai 
theory it is possible to hold fuU employ
ment stationary, although at different 
levels, either with or without foreign trade, 
while total capacity remains unchanged. 
In Linder's model the prevalence of a 
particular stationary state depends upon 
the capacity to import. Trade may induce 
an increase in real income in Linder's 
model also, although not by the reallo
cative effect offull employment, but rather 
by affecting the degree of capacity utili
zation and the capacity itself. In this 
sense it may be said that »the gains fr<?m 
trade are of a different nature.»9 

But it should be asked: how can.a deve
loping country, historicaUy speaking, arri
ve at such a situation in the first place if 
the possibility of a foreign gap exists? 
This gap has not always existed; it has 
arisen at a particular point of time - but 
when and how? The gap does not exist 
in backward countries, but when a back
ward country becomes a developing one, 
its output capacity is being expanded 
as a resul t of an increased desire to 
develop. This also brings about changes 
in imports: in the first stage, the country 
imports capital goods for net investment 
( expansion imports) . The second stage 
is entered when the expanded capacity 
is ready for utilization. Two new kinds 
of import are then introduced: operation 
imports and reinvestment imports. These 
first two stages are not accompanied by 
any particular balance of payments prob
lems; it is probably easy to obtain credit 
to support the initial enthusiasm to de
velop; and it is possible to eliminate from 
imports former non-input items. The 

9. Yearbook of the Finnish Society . . . p. 21. 
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desire to develop will, however, continue 
to grow stronger. If the ratio of input 
imports to domestic factors remains con": 
stant, import requirements will increase 

more rapidly the better the problem 
was solved in the early stages, that is, 
the larger the net investment achieved. 

If the capacity to import (the volume 
of exports and the terms of trade) does 
not develop suffieiently favourably, this 

gives rise to a foreign exchange gap -
a difference between import requirements 
and the eapaeity to import. The origin of 

a foreign exehange gap may henee be 
traced back to a sort of acceleration 

prineiple. In such a situation international 
capital movements serve as an instrument 

not only of growth policy but also of 

employment poliey. 

The above comments make it increas

ingly dear that the irrelevance of the traditional 

theory for developing countries is basically due 

to the fact that trade is also carried on in 

interrnediate products and in capital goods, 

although this is not taken into consideration in 

the models used. After all, behind the foreign 

exehange gap lies the question: why does 

the above-discussed aeceleration start? 

Why does the initial expansion of capacity 

oceur through imported capital goods? 

The answer is, of course, for the very 

reason that these countries desire to devel

op. This desire represents an effort to 

eliminate the difference between the de

veloping and the highly developed coun

tries. From the purely economic viewpoint, 

it has generally been held that the limited 

eapital stock constitutes one of the prin

eipal differenees. But the import of capital 

goods is not necessarily an expression of the 

countries' desire to obtain foreign resources in 
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general.10 The import of eapital goods is an 
expression of the view that, above all, 
economic development requires that the 
levelt of eehnical know-how of the highly 

developed eountries be attained. An 
essential feature of capital imports is the im
port o..f production techniques. The traditionai 

theory is inapplicable to trade policy in de
veloping countries because of the theory's 
limited ability to demonstrate the ways 

in whieh real income may be increased. 
According to the neodassical theory, 
if the production functions are assumed 

to be given, participation in trade leads 
to a movement along the transformation 

function. Each country has its own pro
duction function, which may perhaps 

differ from those of other countries, but 
this faetor lS overlooked. Production 
functions are not considered items that 
enter -trade. The situation, is however, 

different' as regards development policies 

in the real world. The neodassical theory 

of reallocation is thus irrelevant for the 

developing countries, because develop
ment presupposes the equalization of 
teehnical know-how, and this in turn calls 

for the import of production techniques. 
This is obviously impossible without the 

country importing capital goods at the 

same time.ll 

10. It should be emphasized that this repre
sents a dear departure from the earlier view well 
illustrated by Kindleberger's statement: »The 

need for foreign loans is due to an over-all need 

for resources, not a need for foreign resources in 

particular». International Economics, Rev. ed., p. 427. 

11. If technical know-how can be promoted in 

other ways, say, through technical assistance, 
this should of course be taken into account. 

But under no circumstances should capital goods 
and technical know-how be analyzed as separate 
entities. Development signifies an increase in 
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In this connection Erkki Laatto's com
ment, presented at the W ork Conference 
should be noted. In his view one of the 
fundamental weaknesses of neoclassical 
theory is the assumption thai. the produc
tion functions in different countries äre 
identical.12 As pointed out by Linder 
at the Work Conference, this explicit 
formulation can surely be associated only 
with Bertil Ohlin, and not with the 
neoclassical theory in general. N everthe
less it is still justified to draw attention to 
the assumption of the identity of produc
tion functions. This is so because the 
special assumption is, though in a some
what different sense, a part of the neo
classical theory in general: ij' it is sought 

to apply the Heckscher-Ohlin theorem norma

tively in order to Jormulate policy recom

mendations on the hasis oJ Jaetor proportions 

alone, then it must he assumed that production 

techniques are the same in the dijJerent countries. 

(This, however, merely requires that the 
isoquants are of the same shape; total 
productivity of factors may still vary from 
one country to another. The possibility of 
trading despite differences in total pro-

average real eapital per worker in the eeonomy. 
Since it is impossible to suddenly inerease the 

capital stock so that the most modern equipment 
could be introduced in all sectors, it is neeessary 

either to alter the technique slightly in all seetors 

or considerably in a few seetors. The latter 
alternative is preferable if it is considered that 

only then will the change really raise not only 
the amount of eapital but also the level of teeh

nieal know-how. This aspeet has not been dealt 
with at all in the literature. As Bhagwati writes: 

»Although reeent writings have underlined the 
desirability of treating teehnical ehange integrally 

with eapital aeeumulation, trade theory is east 

in the neoclassical tradition, whieh separates them 
out». Bhagwati, op. eit. p. 41. 

12. See Tearbook oftheFinnish Society ... , p. 25. 

ductivity is in fact the central idea of the 
traditional theory.) It is only under this 
assumption that the difference in the 
transformation functions, and hence in 
the relative productivity of different 
sectors, rests upon the differences in the 
relative proportions of factors. And only 
then does the maximiza tion of world 
output require specialization in accord
ance with the Heckscher-Ohlin theorem. 
But a country's production pattern cannot 
be »frozen» according to the factor pro
portions prevailing at a particular point 
of time, because development in itself 
requires changes in factor proportions. 
Of greater importance is the fact that the 
principal difference between countries is 
perhaps not the difference in the quantity 
of factors in the traditionai sense, but the 
difference in technical know-how. (After 
all, this is the invisible factor which 
causes the differences in productivity 
between countries, even though the iso
quan~s are of the same shape.) Develop
ment requires the equalization of produc
tion functions. It is for this reason that the 
assumption about identical production 
functions, which is inevitably involved in 
the normative Heckscher-Ohlin analysis, 
proves particularly dangerous. U nder the 
assumption that technology is given, the 
basic factor in growth policy, »the diffu
sion of knowledge», is igRored. The tra

ditional recommendation Jor Jree trade then 

holds Jor the developing countries only if it can 

he shown that Jree trade is the most efficient 

means oJ changing the Jaetor proportions and of 

increasing technical know-how.13 

13. No answer to this question ean be found in 
the literature. Teehnieal ehange has been dealt 
with, but in a very narrow sense. That is, eompar

ative staties is not suffieient, beeause in the case 



4. This type of theory of trade for devel
oping countries carries importa~t impli
cations for commercial poliey. In prin
ciple it is still possible that free trade is 
the best alternative after alI. However it 
is more likely that the rule of free trade 

iri principle will be replaced by export 
premiums, protection of import-competing 
industries, multiple exchange rates, and 
favouring other developing countries to 
the disadvantage of industrial countries. 
In addition, it should also be emphasized, 
however, tha t in a more general sense 
Linder's two-country model gives a sys
tematic picture of how the problem of 
the foreign exchange gap faced by the 
developing countries can be solved.14 

There are still a number of points in 
Linder's model which certainly require 
clarification. Among these, the definition 
and the measurement of the concept of the 
foreign exchange gap may be mentioned. 
1 t is hardly appropriate to call it »the 
deficit on the programme balance of pay

ments», because this would include auton-

of developing countries the problem is not the 
influence of given changes in technique upon 
trade but of the influence of alternative trade 

patterns upon technology. For literature dealing 

with technical changes see Bhagwati, op. cit., p. 41. 

14. The following recommendations co me to 

mind at once: (1) the development of export 
opportunities by an appropriate selection of the 

»first» investment projects, (2) the promotion 

of exports by economic poliey, (3) the optimiza
tion of the commodi ty structure and regional 
distribution of imports, (4) the development of 

production to replace imports, and associated 
with it, (5) the acquisition of technical know-how 
from abroad in forms other than imports of 

commodities, and (6) capital imports; not in any 
form whatsoever, but in the following order of 

preference: aid, (trade), loans. 
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omous capital movements. Instead the 
foreign exchange gap should be defined 
as the difference between the imports re
quired to maintain a specified geowth rate 
and the capacity to import based upon 
exports. This is necessary because if it is 
desired to apply aggregate macromodels 
for this problem, an increase in imports 
financed through foreign credit should be 
clearly distinguished from imports financed 
through exports. Linder's Figure 1, for 
instance, may be interpreted in two 
different ways :15 (1) the initial change is 
shown as an increase in imports financed 
through foreign credit, and the other 
changes - including the possible change 
in exports - as functions of the initial 
change; or (2) an increase in exports 
occurs first, after which imports imme
diately catch up with the growth of 
exports thus giving rise to an import 
multiplier effect. Viewing the problem 
according to either of these two interpre
tations it is clear that a macromodel 
including all the ma~n variables would be 
required before it would be possible to 
show the effects even theoretically. The 
present writer believes that Linder's mo
del is most appropriately interpreted up 
to the point d16 X=M, and that the im

port surplus will arise only after this 
point; this retains the connection of the 
model with growth theory. But in the 
final analysis it may turn out that aggre
gate macromodels do not have very much 
to offer for the treatment of this problem. 
If the object is to predict how a given 
increase in imports affects an economy, 
or rather, what the import requirements 

15. See Yearbook ofthe Finnish Society . .. , p. 17. 

16. See Figure 1, Ibid. , p. 17. 
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of a given tota1 output and tota1 invest
ment are, know1edge of the economy's 
input-output re1ationships is or' course 
essential. After all, the assumption about 
fixed proportions ties Linder's model clo
sely to the input-output ana1ysis. Obvious-
1y an input-output table containing capi
taI formation in gross terms should be 
constructed. It is apparent that developing 
countries do. not offer very good possi-' 
bilities for this, even though there. is, 
for example, a high standard economic 
p1anning in India. In Finland, on the 
other hand, it shou1d bepossible to obtain 
the input-output relationships rather soon. 
It is another thing-that the static input
output ana1ysis may not be a suitab1e 
too1 for solving the problems connected 
with input-imports (with the exception 

of operation imports?). Fin1and's pay
ments problem is in any case to a con
siderable extent of the type described by 
Linder's foreign exchange gap. The con
cept of an import ininimum is certainly 
relevant for Finland. Moreover, Finland 's 
difficulties in exporting cornrriodities' other 
than those based upon her own· primary 
production can to some extent be explain
ed on the basis of the same premises 
made by Linder while explaining the 
difficulties of the developing countries in 
exporting manufactured products. Fin
land lags behind her neighbours to the 
extent that sheis interested in buying what 
they offer, but they are disinterested in 
buying what shehas to offer. Linder's 
two-country mode1 demonstrates· what 
Finland should do. 



Kirjallisuutta 

TAPANI KAUPPINEN - JUHA VANHANEN 
Pankkitoiminnan käsikirja. Osuuskassojen 
Keskusliitto ry, Helsinki 1965. 210 s. 

Viime kesänä ilmestyi näin pankkimiehen 
kannalta· eräs erittäin -mielenkiintoinen 
kirjauutuus: maisteri TAPANI KAUPPISEN 
ja ekonomi JUHA VANHASEN kirjoittama 
Pankkitoiminnan käsikirja. Mielenkiintoa li
säsi se, että -edellisestä yleisölle tarkoite
tun pankkiasiain käsikirjan julkaisemisesta 
oli kulunut jo kolmekymmentä vuotta. 
KYÖSTI JÄRVISEN Pankkitekniikka oli suu
rista ansioistaan huolimatta jo lähes täy
dellisesti vanhentunut. Eri pankit ja raha
laitosryhmät olivat korvanneet tämän 
puutteen omalta osaltaan käyttämällä 
koulutustoiminnassaan omia sisäisiä ohje
kirjojaan, mutta kaupalliset oppilaitokset 

ovat jo pitkän aikaa olleet vailla kunnol
lista pankkialan oppikirjaa. Pankkien ylei
sölle tarkoittamat oppaat eivät ole joko 
hajanaisuutensa tai ylimalkaisuutensa 
vuoksi voineet tätä puutetta poistaa. 
Tämän vuoksi on ilolla todettava, että 

toiminnan historiaa ja yleistä pankkitie

toutta, minkä jälkeen on varsinainen pank
kiteknillinen osa. Tämä puolestaan jakau
tuu osiin: ottolainaus, antolainaus, koti

mainen ja ulkomainenmaksu~iike sekä 
arvopaperi- ja notariaattiasiat. 

Pankkitoiminnan historiaa ja yleistä 
pankki tietou tta käsittelevässä osassa tekij ä t 
ovat onnistuneet löytämään oikean käsit
telytavan ja -tyylin. Samoin annostus on 
sopiva. Pankkiteknillisessä osassa on var
mastikin ollut vaikeuksia päättää, kuinka 
seikkaperäisesti kustakin aiheesta tulisi 
kirjoittaa. Tässäkin ratkaisu on onnistu
nut. Ne pankkitoiminnan alat, jotka ovat 
lähimpänä yleisöä, on käsitelty tarkem
min, harvinaisemmat aiheet puolestaan 
lyhyemmin, joskus vain maininnalla. Täl
löin on -tietenkin vaarana se, että jokin 
asia jää lukijalle vain irralliseksi nimityk
seksi, joka ehkä vaatisi lisäselvityksiä. 
Kun kirja kuitenkin lähinnä on tarkoi
tettu oppilaitoksille, on tuo lisäselvityksen 
antaminen helposti järjestettävissä. 

Ainoan puutteen, jonka jopa ehdottai-
asiaan o'n puututtu, ilolla varsinkin siksi, sin korjattavaksi seuraavaan painokseen 
että - tulkoon tämä jo etukäteen maini- näen siinä, että kotimaiset perimistehtä
tuksi kiitoksena tekijöille - aSIassa on vät ovat jääneet kovin vähälle käsittelylle. 
onnistuttu. Asiastahan on vain lyhyt maininta vek-

Kirjan sisällysluettelo noudattaa to- selien ja toinen pankkisiirronyhteydessä. 
tunnaista jakoa-: ensin käsitellään pankki- 'Varsinkin liikepankeissanämä tehtävät 
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muodostavat melko tärkeän asiaryhmän, 
joten pieni lisäys seuraavaan painokseen 
lienee paikallaan. Tämä olisi tehtävä eri
tyisesti siksi, että kirjan tulevat käyttäjät 
ovat suurelta osin liike-elämän palveluk
seen siirtyviä ja näin ollen varmastikin 
tulevat tekemisiin perimistoiminnan 

kanssa. 
Kielenkäyttö ja tyyli on asiallista. Pien

tä vaihteluahan siinä tosin esiintyy joh
tuen lähinnä siitä, että kirjoittajat ovat 
ymmärrettävistä syistä käyttäneet poh
jana työtovereittensa laatimia selostuk
sia'. Tällä tavoin esimerkiksi pankkitermi 
»luotonanto» on kirjan talletusosassa voi
nut vääntyä lainanannoksi. - Pankin 
palveluksessa olevana olen ehkä jäävi 
arvostelemaan kirjan »kansantajuisuutta». 
Mielestäni sitä ei voi kuitenkaan syyttää 
vaikeatajuiseksi ja lennokkuuttahan ei 
kukaan pankkitoiminnan käsikirjalta vaa
tinekaan. 

Kirjan loppuosassa on lomakekokoel
ma,jota täydentävät jo varsinaiseen teksti
osaan liittyvät kuvat. Se, että kuvien va
linta on oikea, on erittäin tärkeää. Onhan 

pankkitoimir~.ta hyvin suurelta osin lo
makkeiden kanssa pelaamista, eikä käy
tännön pankkityön ymmärtämistä voida 
edes ajatella, ellei tarvittava lomakkeisto 

ole tuttua. Kirja täyttää nämä vaatimuk
set. Lomakekuvat on valittu huolellisesti 
ja ne selventävät lukijalle pankkiasioiden 
suorittamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Koska kustantajana on rahalaitosryh-

PATRICK M. BOARMAN Germany' s Economic 

Dilemma. Injlation and the Balance of Pay

ments. New Haven and London, Vale 
University Press, 1964. xiv+344 s. $ 7.50. 

mä, luin kirjan erittäin kriitillisesti siinä
kin mielessä, että etsin mahdollista kus
tantajan mainospalaa. Lomakemallit ovat 
ymmärrettävistä syistä osuuskassojen käyt
tämiä. Asiasta tietenkin voidaan keskus
tella, mu tta tämähän ei ole mikään 
puute, koska lomakkeisto kaikissa pan
keissamme on suurin piirtein samankaltai
nen. Pieni siristys silmäkulmassa sanoisin 
kuitenkin, että sivulla 29 olevan lauseen 
» ... käyttävät keräämänsä talletusvarat 
oman paikkakuntansa hyväksi.» voisi liit
tää myös, muita pankkeja koskevaksi tai 
jättää pois kokonaan. Kaikki maamme 
rahalaitokset pystyvät pääomien siirtoon 
paikkakunnalta toiselle ja sit~ myös 
suorittavat. Tästä kansantaloudellisesti 
tärkeästä seikasta lienevät kaikki talous
elämää vähänkin tuntevat samaa mieltä. 
M"airrostaa rahan pysymistä saman 
paikkakunnan piirissä on melkein samaa 
kuin mainostaa, että teollisuuslaitos myy 
tuottei taan ainoastaan kotimaahan. Jos 
kysymyksessä olisi mainosjulkaisu, en sa
noisi mitään, mutta koska kysymyksessä 
on oppikirja, on lukijoille syytä antaa 
puhdasta taloustietoa ja jätt~ä mainos 
asiaankuuluvien elinten suoritettavaksi. 

Näine pienine reunahuoma u tuksineni 
totean vielä lopuksi, että tekijät ovat to
della onnistuneet tehtävässään ja tuoneet 
markkinoille kirjan, jonka avulla jokai
nen asiasta kiinnostunut saa hyvän kuvan 
nykyisin harjoitetusta pankkitoiminnasta. 

MARTTI RAUTONEN 

»Sosiaalisen markkinatalouden» arkkiteh
dit ovat nähneet paljon vaivaa selittä~k
seen, että »talousihme» on väärä sana 
kuvaamaan kehitystä, joka ilmeni Länsi-



Saksassa 1950-luvulla. Saksalaiset eivät 
siirtyneet sodanjälkeisestä kaaoksesta ta
loudelliseen järjestykseen ja vaurauteen 
siksi, että heidän taloudelliset hyveensä 
olisivat äkillisesti lisääntyneet. Vapaus 
tavaroiden tuotannossa ja kurinalaisuus 
rahapolitiikassa olivat ne kaksi tukipilaria, 
joiden avulla maa nousi melkein täydelli
sestä hävityksestä taloudelliseen kukois
tukseen. Voimakkaan taloudellisen nou - . 
sun rinnalle muodostui kuitenkin tekijä, 
jonka negatiivisia vaikutuksia vastaan 
jouduttiin jatkuvasti kamppailemaan: 
maksutaseen kroonisen ylijäämän aiheut
tama inflatorinen paine. 

PATRICK M. BOARMAN on oleskellut 
pitkähkön ajan Saksassa keräten materiaa
lia nyt esiteltävää teostaan varten. Hän 
selostaa siinä raha- ja finanssipolitiikan 
lopulta toivottomaksi käynyttä taistelua 
maksutaseylij äämän infla torisia vaiku tuk
sia vastaan sekä pyrkii analysoimaan 
vientiylijäämän syitä, samaten kuin niitä 
toimenpiteitä ja ehdotuksia, joiden avulla 
maksutaseen ylijäämää haluttiin supis
taa. Teoksensa loppusivuilla hän Saksan 
esimerkkiin' viitaten esittää lisäksi oman 
käsityksensä nykyisen kansainvälisen mak
sujärjestelmän heikkouksista sekä mah
dollisuuksista sen parantamiseen. 

Keräämäänsä laajaan tilastoaineistoon 
vedoten kirjoittaja repii rikki eräitä to
tunnaisia käsityksiä kauppataseen ylijää
män syistä. Se ei johtunut Saksan viralli
sesta politiikasta, joka olisi välittömästi 
suosinut vientiä muualla tapahtunutta 
enemmän. Se ei johtunut vientihinnoista, 
jotka todellisuudessa nousivat länsimaiden 
kärkiryhmässä. Se ei myöskään johtunut 
siitä, etteikö tuonti olisi pystynyt hinta
kilpailuun Länsi-Saksan markkinoilla. Ly

hyesti sanoen, kauppataseen laaja ja jat-
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kuva ylijäämä ei riippunut koti- tai ulko
maisesta hintakehityksestä. 

Kirjoittaja lähestyy kauppataseylijää
män probleemaa uudelta suunnalta. Vien

nin voimakkuus ja tuonnin suhteellinen 
pienuus johtuvat hänen käsityksensä mu
kaan suurelta osalta Saksan kahtiajakau
tumisesta. Ennen sotaa Saksan läntinen 
osa oli tärkein itäosassa tuotettujen kulu
tustavaroiden ostaja ja itäosa puolestaan 
tärkein läntisen osan pääomatavaroiden 

kuluttaja, jolloin »kauppatase» osoitti 
jossain määrin ylijäämää läntisen osan 
hyväksi. Itä-Saksan markkinoiden mene
tys tehosti jo aikaisemminkin voimakasta 
vientisuuntoista taloutta Länsi-~aksassa, 

varsinkin kun itäosasta suuntautuneen 
»tuonnin» loppuminen merkitsi vähem
mässä määrässä tuonnin kasvua muista 
maista kuin Länsi-Saksan oman kulutus
tavarateollisuuden sodanjälkeistä nousua. 
Aikaisempi Saksan sisäinen tavaravaihto 
muuttui täten sodan jälkeen Länsi-Saksan 
vientiylijäämäksi. Toinen syy vientiyli
jäämän syntyyn oli sodanjälkeinen talous
politiikka, joka suosi investointeja kulu
tuksen kustannuksella enemmän kuin 
muissa maissa. Täten Länsi-Saksan tulon
jako muodostui ja jäi epäalttiiksi Kulu
tukselle ja »vientisisältöinen» investointi
toiminta lisääntyi. 

Edellämainittu eI kuitenkaan selitä 
Länsi-Saksan voimakasta vientimenestys
tä, sillä muissakin maissa kiinnitettiin 
suurta huomiota viennin kehittämiseen. 
Tässä yhteydessä kirjoittaja arvostelee 
kansainvälisen kaupan teorioita, joissa 
tuotteet oletetaan homogeenisiksi ja an
netuiksi, hinnanja laadun jäädessä ainoiksi 
tärkeiksi muuttujiksi. Saksalaisten menes
tys perustuu myös kaupankäynnin parem
muuteen: he pystyvät esittämään suurem-
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man valikoiman saman sektorin tuotteita 
kuin kilpailijansa ja tuomaan ne esiin 
»oikeaan aikaan oikealla hinnalla 'oikeassa 
paikassa». Tämä joustavuus perustuu 
Saksan teollisuuden rakenteeseen. Jo aikai
sessa vaiheessa luotu voimakas antitrusti
lainsäädäntö muodosti puitteet vapaalle 
kilpailulle ja tehokkaan pienen ja keski
suuren teollisuuden syntymiselle. Vastoin 
yleistä käsitystä, jonka mukaan suuret 
konsernit ovat uusien ideoiden, markki
noita koskevan tutkimuksen ja sitä tietä 
tehokkuuden ja kasvun pääasiallisimpia 

lähteitä, nimenomaan pieni ja keskisuuri 
teollisuus pystyy joustavammin mukautu
maan markkinoiden kysyntäolosuhteisiin 
ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Tämä 
havaittiin myöskin naapurimaissa, jolloin 
antitrusti-lainsäädäntöäkohennettiin, mut
ta vasta useita vuosia myöhemmin kuin 
Länsi-Saksassa. 

Tekijä käsittelee tämän jälkeen mielen
kiintoista kysymystä siitä, missä määrin 
Länsi-Saksalla olisi ollut mahdollisuuksia 
soveltaa käytännössä niitä ohjeita maksu
taseen tasapainottamiseksi, joita varsinkin 
velallismaiden taholta tarjottiin. Nimel
listen palkkatulojen hidas kasvu Länsi
Saksassa 1950-luvulla oli ainutlaatuinen 
ilmiö Euroopassa. Vuosina 1953-1958 
palkkakustannukset tuotantoyksikköä koh
den nousivat Saksassa vain 7 % :lla, kun 
sensijaan esim. Englannissa vastaava nou

su oli 26 0/0. Erään ajatussuunnan mu
kaan Saksan olisi tull~t sallia palkkojen 
nousu keskimääräistä tuottavuuden kasvua 
nopeammin, mutta vain juuri s~n rajan 
alapuolelle, jossa "nimellisten palkkojen 
taso olisi tehnyt mahdottomaksi yllapitää 
hintojen v"akavuutta. Tällöin kulutuksen 
kasvaess'a ko. tavaroiden tuonti olisi li

sääntynyt, ja: samoin· olisivat lisääntyneet 

kulutustavarateollisuuden investoinnit li

sääntyvän myynnin rohkaisemina. Vienti
teollisuus puolestaan olisi joutunut toimi
maan pienemmin voitoin palkkojen nous
tessa ja olisi ollut pakotettu supistamaan 
investointisuunnitelmiaan ja tuotantonsa 
kasvua. Lyhyesti, tuotanto olisi suuntau
tunut palvelemaan enemmän kotimaista 
kuin ulkomaista kysyntää. 

Kirjoittaja ei yhdy tähän näkökantaan. 
Saksalaisten tuotteiden joustamaton ulko
mainen kysyntä ei olisi muuttanut vien~ 
nin kehitystä siinäkään tapauksessa että 
vientihintoja olisi nostettu lisääntyvien 
kustannusten peittämiseksi. Kulutustava
rateollisuuden investoinnit olisiyat kui
tenkin nousseet, jolloin kokonaiskysyntä 
olisi lisääntynyt suhteessa kokonaistarjon
taan. Kysynnän kasvua ei olisi voitu kom
pensoida tuottavuuden kasvulla palkkojen 
nousun ollessa tuottavuuden nousua suu
rempi, ja tuloksena olisi ollut inflaatio. 
Inflaatio olisi tosin ollut »eräs ratkaisu» 
Saksan vientiylijäämän eliminoimiseksi, ja 
eräät maat olivatkin esittäneet »pientä 
inflaatiota» ratkaisuna pulmaan. Inflaa
tion ei kuitenkaan olisi tullut olla ainoas
taan naapurimaissa ilmenneen inflaation 
suuruinen, vaan sen olisi tullut ylittää se. 
Tämän kehityksen hyväksyminen olisi 
kuitenkin merkinnyt sosiaalisen markkina
talouden erään tärkeimmän tavoitteen 
hylkäämistä; Saksan olisi ollut pakko 
hyväksyä »inflaation tuonti» ja luopua 
oman talou~ensa terveestä kehityksestä 
niiden maiden hyväksi, joissa raha- ja 
finanssipolitiikka olivat antaneet periksi 
kysynnän vaatimuksille. Miltään maalta 
ei voida vaatia sellaista uhrausta. 

Toinen Länsi-Saksan maksutaseylijää
män poistamiseen tähtäävä ehdotus liittyi 

. pääo~ataseeseen. Saksan olisi tullut lisätä 



tuntuvasti pääomavientiään kehitysmai
hin. Tällä olisi saavutettu kolminkertai
nen hyöty: kulta- ja valuuttavarat olisi 
saatu tuottavaan työhön, kansainvälistä 
likviditeettikriisiä olisi lievitetty ja maksu
taseylijäämän aiheuttamaa sisäistä in
flaatiopainetta kevennetty. Kirjoittaja aset
taa kuitenkin kysymyksenalaiseksi, olisiko 
näin todellisuudessa tapahtunut. Pää
oman viennillä kehitysmaihin olisi ollut 
»bumerangivaikutus». Se olisi käytetty 
tuontiin Saksasta, jolloin vientiylijäämän 
kasvu olisi kompensoinut pääomataseessa 
tapahtuneen muutoksen. Siinäkin tapauk
sessa, että saksalainen pääoma olisi käy
tetty tuontiin kolmansista maista, vaiku
tus olisi ollut sama. Kolmansien maiden 
lisääntyneet vaateet olisivat lisänneet Län
si-Saksan tavaroiden ja palvelusten kysyn
tää ja tuoneet pääoman takaisin alkuperä
maahan. Aivan toisen kysymyksen muo
dostaa seikka, olisiko Saksalla yleensä ollut. 
pitkäaikaista pääomaa vietäväksi. Saksan 
tähän suuntaan viittaavaan huomautuk
seen suhtauduttiin ulkomailla tietyllä skep
tisismillä, joka perustui siihen ajatukseen, 
että investointien korkea taso oli vähitel
len supistamassa pääoman tarvetta koti
maisiin tarkoituksiin. Tällöin kuitenkin 
unohdetaan, että investoinneista suuri 

osa - 40 % vuonna 1955 ja 25 % vuo
sina 1957-1960 - ohjautui tuottamat
tomaan asuntorakennustoimin taan. Pää
oman ilmeistä niukkuutta osoitti mm. 
pitkäaikaisen pääoman korkokanta, joka 
vielä 1950-luvun lopulla oli korkeimpia 
maailmassa. Yksityistä pääomaa ei voitu 
pakottaa epäedullisempiin sijoituksiin ul
komailla. Mitä mahdolliseen julkisen sek
torin ja pankkijärjestelmän pääoman vien
tiin tulee, ei sen avulla olisi voitu vähen

tää inflaatiopainetta. Budjetin ylijäämästä 
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suoritettavat ulkomaisten velkojen likvi
doinnit, Bundesbankin luotot kansainväli
sille finanssilaitoksille jne. olisivat tosin 
näennäisesti supistaneet käytettävissä ole
vaa valuuttavarantoa, mutta eivät siis 
inflaatiopainetta, joka aiheutui vienti
ylijäämän synnyttämästä tulojen kasvusta. 

Julkisen sektorin ja pankkien pääoman 
vienti ei olisi ollut näiden tulojen vientiä, 
vaan niistä aiheutuneen ulkomaisen mak
suvalmiuden vientiä. Tämä vienti olisi puo
lestaan aikaisemmin mainitun »burneran
giteorian» mukaisesti voinut lisätä Saksan 

vientiylijäämääja siten inflatorista painetta. 
Rahapoliittiset aseet taistelussa kasva

vaa inflaatiopainetta vastaan osqittautui
vat Länsi-Saksan erikoisissa olosuhteissa 
aikaa myöten riittämättömiksi. Bundes
bankin tuli toisaalta pyrkiä neutralisoi
maan kasvavan vientiylijäämän inflatori
nen vaikutus restriktiivisellä rahapolitii
kalla, mutta toisaalta korkokannan korkea 
taso houkutteli jatkuvasti lyhytaikaista 
pääomaa ulkomailta, tehden näin tyhjäksi 
pankin pyrkimykset. Pankki joutui epä
normaalin tilanteen eteen: sen tuli alen
taa diskonttokorkoa inflaationvastaisena 
toimenpiteenä, vaikkakin maassa saman
aikaisesti vallitsi pitkäaikaisen pääoman 
niukkuus. Tämä epätasainen taistelu jat

kui kautta koko 1950-luvun. Vuosina 
1952-1954 korkoa alennettiin 5 % :sta 
3 % :iin, vuosina 1954-1956 sitä nostet
tiin 30/o :sta 5 %:iin ja vuosina 1956-
1959 alennettiin jälleen 5 % :sta 2,75 
%:iin. Vuoteen 1957 saakka finanssipoli
tiikka oli rahapolitiikan tukena: valtion 

budjetin jatkuva ylijäämä eliminoi suuren 
osan maksutaseen ylijäämän aiheuttamas
ta inflatorisesta paineesta. Budjettivuosina 
1957-1958 ja 1958-1959 edellisinä vuo

SIna syntyneet reservit kuitenkin melkein 
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kokonaan käytettiin valtion kasvaneiden 
menojen kattamiseen. Bundesbank joutui 
tällöin yhä suuremmassa määrin käyttä
maan perinteellisiä aseitaan yksityistä 
sektoria vastaan todetakseen, etteivät ne 

enää tehonneet, koska liikepankkien kas
vava valuuttavaranto oli saattanut pankit 
riippumattomiksi keskuspankin rediskon t
tauspolitiikasta. Kuluvan vuosikymmenen 
alussa Bundesbankin oli pakko tunnustaa, 
että näissä olosuhteissa taistelu inflaatiota 
vastaan oli toivotonta, ja. markka reval
voitiin alkuvuodesta 1961. 

Oliko revalvoinnilla toivottu vaikutus? 
Kirjoittaja osoittaa, ettei näin tapahtunut. 
Vuonna 1961 viennin kasvuvauhti tosin 
supistui 6,3 % :iin, verrattuna 16,4 % :iin 
vuonna 1960, mutta samanaikaisesti koko 
läntisessä maailmassa kasvu supistui 11,4 

% :sta 4,4 % :iin. Saksa pystyi siis jälleen 
lisäämään vientiään keskimääräistä enem
män. Varsin hämmästyttävää oli myös 
todeta, että Saksan DM-määräiset vienti
hinnat olivat vuonna 1961 3 % korkeam
mat kuin ennen revalvointia vuonna 
1960. Vuonna 1962 viennin kasvu oli 

vaatimaton (+ 3,9 %), mutta jälleen 
vuonna 1963 runsaat 10 %, jolloin ulko
mailla ilmennyt hintojen nousu oli kom
pensoinut revalvoinnin saksalaisille- vie
jille aiheuttaman takaiskun. 

Kirjoittaja päätyy lopulta tulokseen, 
jonka mukaan tervettä talouspolitiikkaa 
harjoittava valtio ei nykyisen kulta-valuut
takannan vallitessa pysty taistelemaan in
flaation tuontia vastaan. Kulta-valuutta
kannasta luopuminen ja kultakantaan 
siirtyminen selvittäisi tilanteen, koska ve
lallismaiden olisi pakko sovittaa raha- ja 
finanssipolitiikkansa maksutaseen vaati

musten mukaisesti. Kirjoittaja ei yhdy 
ajatukseen, jonka mukaan kultakantaan 

siirtyminen merkitsisi maailmankaupan 
romahtamista likviditeettisyistä. Jonkun 
maan valuuttavarannossa tapahtuu muu
tos vain siinä tapauksessa, että tavaroiden 
ja palvelusten vienti sekä pääoman tuonti 
eivät riitä kompensoimaan tavaroiden ja 
palvelusten tuontia sekä pääoman vientiä. 
Maksutaseen tasapainoa ei saavuteta li
säämällä jonkun myy tillisen »maailman
valuutan» määrää, vaan luomalla olo
suhteet, joissa pääoman liikkeet vastaavat 
vaihtotaseen positiivista tai negatiivista 
nettotulosta. Tilanteessa, jossa maat oli
sivat pakotettuja maksutaseensa tasapai
nottamiseen, ts. jos maiden vienti ja 
tuonti sekä vaihto- että pääomataseen 
osalta olisivat tasapainossa, kansainvälistä 
rahaliikettä ei yleensä syntyisi. Vaikka
kaan tällaista hypoteettista tilannetta tus
kin voidaan nähdä todellisuuden maail
massa, periaate on kuitenkin selvä: yli
jäämät ja vajaukset ovat tulos yksittäisten 
maiden politiikasta, eivätkä yleismaailmal
lisesta kehityksestä. Kansainvälinen likvi
diteettikriisi ei johdu varantojen riittä
mättömyydestä, vaan niiden epätasaisesta 
jakautumisesta. Jos IZansainväliselle Va
luuttarahastolle myönnettäisiin maailman 
keskuspankin oikeudet rahaa luovana lai
toksena, se merkitsisi tosiasiassa sitä, että 
velallismaat - ainoat, jotka lainoja tar
vitsevat - saisivat vapaat kädet maksu
taseen jatkuvaan vajaukseen johtavalle 
poli tiikalle. 

Mikäli teosta kohtaan halutaan esittää 
puhtaasti teknillistä kritiikkiä, voidaal\ 
sanoa että sanonnan tiivistäminen olisi 
ollut kirjalle eduksi. Lukuisat argumenttien 
tueksi esitetyt pitkähköt lainaukset olisi 
kenties voitu sivuuttaa pelkin lähdemai

ninnoin. Joissakin kohdin esiintyy myös. 
epätarkkuuksia termien käytössä. 

ERKKI KETOLA 



RAGNAR FRISCH Theory of Production, 
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 

1965. 366 s. Hfl 39.-. 

Norjalaisen Oslon Yliopistossa vaikutta
van ekonomistiveteraanin professori RAG
NAR FRlscHin tieteellinen ja kirjallinen 

toiminta on saanut laajaa tunnustusta 
osakseen maailman eri puolilla. Tästä on 

osoituksena mm., että hän on luennoinut 
vierailevana professorina lukuisissa arvos
tetuissa yliopistoissa sekä vanhalla man-

. tereella että Amerikassa. Todettakoon li

säksi' että yksinomaan tuotantoteoriasta 
hän on luennoinut Sorbonnen, Yalen ja 

Minnesotan yliopistoissa. Hänen tähän 
mennessä julkaisemissaan lukuisissa artik

keleissa ja teoksissa käsitellään lähes kaik
kia taloustieteen aloja, joista mainittakoon 

taloussuunnittelu kehitysmaissa, mate

maattinen ohjelmointi, liikenne- ja työl
lisyyskysymykset sekä ulkomaankauppa. 

Viimeksi julkaisemassaan ja tässä arvos

teltavana olevassa teoksessaan professori 
Frisch käsittelee tuotantoteoriaa. Aiheesta 

hän on usein aikaisemminkin kirjoittanut 
artikkeleita sekä luennoinut omien sano

jensa mukaan aina vuodesta 1926 lähtien. 

Kirjan perustana ovatkin juuri hänen 
luentomuistiinpanonsa. Alkulauseessa pro

fessori Frisch toteaa ikäänkuin anteeksi 

pyytäen, että hänellä ei ole ollut mahdol

lisuutta tämän kirjan puitteissa perehdyt
tää lukijaa tuotantoteorian useisiin mie

lenkiintoisiin erikoisaiheisiin. Mutta niitä 

ei lukija odotakaan löytävänsä tämäntyyli
sestä perusteoksesta. 

Aiheen valinta on osunut sikäli naulan 

kan taan, että varsinkaan viime vuosikym
meninä tuotantoteoriaa käsitteleviä eri
koisteoksia ei ole liiemmälti julkaistu 

SUNE CARLSONin suppeahkoa teosta A 
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Study on the Pure Theory of Production l u

kuunottamatta, joka sekin juontaa alkunsa 
1930-luvun lopulta. (Totuuden nimessä 
on kuitenkin mainittava, ettei tuotanto

teoriaa kuitenkaan ole kokonaan unoh
dettu, sillä jokaisessa talousteorian oppi

kirjassa on muutama luku omistettu pe
rustavaa laatua. olevalle tuotantoteorialle. ) 
- Sen sijaan sekä teoreettisia että empii

risiä tuotantofunktiotutkimuksia varsinkin 
eri maiden teollisuussektoreista on viime 

vuosien aikana ilmestynyt milteipä jatku
vana virtana. 

Teoksen läpikäyminen pääpiirteittäin 
tässä yhteydessä ei liene haitaksi. Kirjan 

alussa tekijä selvittelee tuotantoteo:riaan 
liittyviä peruskäsitteitä kuten tuotanto, 

tuotantoprosessi ja tuotannontekijät. Vii
meksimainitut hän jakaa ryhmiin useiden 

eri kriteerien mukaan, joista eräät liene
vät verrattain uusia ja saattavat tuoda lisä

valoa peruskäsitteistöön. Seuraavat luvut, 

jotka samalla muodostavat teoksen run
gon, käsittelevät itse tuotantoteoriaa. Tä

mä on jaettu osiin kahden pääjaottelu
perusteen mukaan. Ensimmäisenä perus

teena on tuotantoyrityksen rakenne siinä 
mielessä, tuotetaanko yrityksessä yhtä vai 

useampaa tuotetta samanaikaisesti. Toi

sena jaotteluperusteena ovat tuotannon

tekijät eli ovatko ne jatkuvasti substituoi

tavissa (continuity) vai eivätkö ole (limita
tion). Jokaista tapauskokonaisuutta tarkas
tellaan erikseen sekä teknillisenä että ta

loudellisena tapahtumana, mikä on 

omiaan selventämään näiden kahden kä
siteryhmän välistä, useinkin vaikeasti ha

vaittavaa eroa. 

Kirjan toisessa osassa, josta varsinainen 

tuotantoteoria alkaa, keskitytään nimen
omaan yksituoteyrityksen tuotantoon tuo

tannontekijöiden ollessa jatkuvasti substi-
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tuoitavissa. Jo alkuun tekijä on kerännyt 
kaikki tätä tapausta rajoittavat oletta
muksensa. Niistä lukija voi myös'havaita, 

mitä kirjoittaja pitää tärkeänä ja mitä 
toisarvoisena tässä yhteydessä. Lisäksi lu

kijasta on miellyttävämpää saada tietoon
sa relevantit olettamukset jo heti kappa

leen alussa yhteen koottuina kuin poimia 
niitä vähitellen tekstistä. Kaksi näistä olet
tamuksista on jo mainittu edellä. Kolmas 

perusolettamus on, että tuotanto on »mo
mentäärinen», so. tuotantopanokset muut
tuvat tuotoksiksi samalla hetkellä kun ne 

otetaan 'mukaan tuotantoprosessiin. Aikaa 
ei siis pidetä relevanttina tekijänä tässä 

kappaleessa, vaan sen vaikutusta tarkas
tellaan myöhemmin erikseen dynaamisen 

tuotantoteorian otsikon alla. Lisäksi ole

tetaan, että sekä tuotos että tuotantopa
nokset ovat kvantitatiivisesti mitattavissa 

teknillisissä yksiköissä, ja että tuotanto

tekniikka pysyy tarkasteluajanjaksona va
kiona. Perusolettamusten jälkeen esitetään 
teknillisessä sektorissa eräitä käsitteitä, 

joiden avulla pystytään kuvaamaan jat
kuvia tuotantolakeja. Lisäksi tekijä tuo 

esille näköjään uuden apuvälineen, tuote
akseleraation, jonka avulla hän myös 

myöhemmin operoi. Tuoteakseleraatio on 
tuotantofunktion toisen kertaluvun osit

taisderivaa tta tuotannon tekij öiden suh

teen. Seuraavassa kappaleessa on mm. 

lyhyt historiikki peruskäsitteiden kehityk
sestä ja kehittäjistä. Senjälkeen kirjoittaja 

yksityiskohtaisesti tarkastelee »pari-passu» 

ja »ultra-passum» lakeja. Samassa osassa 
kirjoittaja selvittää lukijalle eri markkina

muotoja ja niiden yleisyyttä ja käy läpi 

sopeuttamisprosesseja ensinnäkin hintojen 
ollessa annetut ja toiseksi niissä tapauksissa, 

joissa hinta muuttuu määrän muuttuessa. 
Tarkastelukohteista mainittakoon tässä 

yhteydessä kustannusten minimointi tuo
toksen ollessa annettu, tuotannon määrän 

maksimointi kokonaiskustannusten ollessa 
annettuja sekä voiton maksimointi ja opti
mointi. Lisäksi tutkitaan yhtäältä tuotteen 

hinnan ja toisaalta tuotannontekijöiden 
hintain muutosten vaikutuksia. 

Kolmannessa osassa pidetään kaikki 

muut perusolettamukset entisellään, paitsi 
että tuotannontekijöiden oletetaan nyt ole
van »rajoittavia», ts. että ne eivät ole 

substituoitavissa. Teknillisessä sektorissa 
huomio on kiinnitetty substituutioalueen 

ja »tuotannontekijärenkaiden» tutkimi
seen. Neljännessä osassa tarkastellaan mo
nituoteyrityksen tuotantoa. 

Viimeisen osan aiheena ovat »dynaa
misen tuotantoteorian elementit». Tässä 

on keskitytty uusintainvestointien tarpeen 

ja niiden ajallisen jakautuman tarkaste
luun. Aluksi tehdään olettamus, että jo

kaisella investointihyödykkeellä on täysin 

määrätty käyttö aika (= elinikä), mikä 

sitten korvataan uudella olettamuksella, 
jonka mukaan jokaisen investointi tavaran 

eliniällä on määrätty todennäköisyys. 

Aiheesta johtuen matematiikka on tässä 
osassa viety paljon pitemmälle kuin teok

sen alkupuolella, mutta se ei kuitenkaan 
tuottane lukijalle ylivoimaisia vaikeuksia. 

Aivan teoksen lopussa on analyyttinen 

yhteenveto, jossa jokaisesta osasta ja kap

paleesta on tehty suppea tiivistelmä. Tätä 

on monessa suhteessa pidettävä erin
omaisena ratkaisuna. 

Vaikka aihetta on käsitelty pääpiir

teittäin »traditionaalisesti», se ei ole estä

nyt kirjoittajaa tuomasta paikoitellen esille 
uusia mielenkiintoisia aspekteja. Teok

sesta kokonaisuutena loistaa läpi kirjoit
tajan perusteellisuus, asiantuntemus ja 

syvällinen perehtyminen aiheeseen. On 



valitettavaa, että eräissä kaa

voissa ja yhtälöissä esiintyy pain?virheitä. 
Toisena 1 ukij aa häiri tsevänä seikkana pi
täisin usein esiintyviä viittauksia edellä 

oleviin kaavoihin ja kuvioihin sekä ylettö
män usein tapahtuvaa asioiden selvittä
mistä suluissa. Positiivisena seikkana, jos
kaan ei minään uutuutena on pidettävä 

ELI GINZBERG (toim. ) Technology and 

Social Change, Edited for the Columbia 
University Seminar on Technology and 

Social Change. Columbia University Press, 
New York and London 1964. 158 s. $ 4.50. 

Tieteiden sauma- tai reuna-alueita kar

toi ttaessaan amerikkalaisilla tu tkij oilla on 

usein tapana järjestää seminaareja, joissa 
ao. ilmiötä sivuavien erikoisalojen tuntijat 

pyrkivät valottamaan sitä eri näkökulmis

ta. Technology and Social Change on erään 
sellaisen seminaarin tulos - keskustelu

pöytäkirja, joka jatkuvan tutkimuksen 
virikkeiksi' osoittaa ongelmia, ei niiden 

ratkaisuja. Ongelmat puolestaan koskevat 

teknisen edistyksen ja yhteiskunnallisten 

muutosten vuorovaikutussuhteita nyky
päivien Yhdysvalloissa, ja niitä esittelevät 

eräät huomattavat liike-elämän, avaruus

ja ilmailuteollisuuden ja soveltavan luon

nontieteellisen tutkimuksen edustajat sekä 

sosiologit ja taloustieteilijät. 
Seminaarin osanottajat käsittelevät var

sinaisia taloudellisia kysymyksiä vähän, 
vaikka he toteavatkin taloudellisen kas

vun tavoittelun olevan syynä teknisen 

edistyksen ja innovaatioiden jouduttamis
pyrkimyksiin. Poikkeuksena on SOLOMON 

F ABRICANT, joka selvittelee nykyään jo 
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sitä, että tärkeimmät väittämät ja mää
ritelmät on selvästi erotettu muusta teks

tistä. Edellä mainittuja muutamia nega
tiivisia seikkoja lukuunottamatta- teos on 

mitä oivallisin lähdekirja ja perusteos 
kaikille niille, joiden on syystä tai toisesta 

perehdyttävä tuotantoteoriaan. 
PEKKA LAHIKAINEN 

totunnaiseen tapaan tuottavuuden ja kan
san tulon kasvun mi ttaamiseen lii ttyviä 

pulmia ja virhekäsityksiä. Muutoin lä
hinnä sosiologiset ja sosiaalipoliittiset 

aiheet hallitsevat keskusteluja. CHARLES 
R. DECARLO tarkastelee inhimillisten ar

vojen kohtaloa teknistyvässä yhteiskun

nassa, jossa yksityisten ihmisten on yhä 

vaikeampi ottaa selko julkisten asioiden 
hoidosta valtionhallinnon (erityisesti puo

lustuslaitoksen) ja suuryritysten paisumi
sen sekä päätöksentekoprossesien moni

mutkaistumisen takia. Näiden demokra

tiaa vaarantavien kehitys piirteiden vasta
painona hän kuitenkin pitää tietojen laa

jempaa ja nopeampaa leviämistä sekä 

ennen muuta koulutuksen merkityksen 

yleistä tajuamista, minkä ansiosta esim. 

taitojen vanhenemisesta johtuvia vaikeuk
sia voidaan lieventää. DANIEL BELL hah

mottelee tulevaisuuden yhteiskuntaa 

muokkaavia voimia, joiden hän otaksuu 

löytyvän yliopistoista ja tutkimuslaitok
sista pikemminkin kuin liikeyrityksistä, 

jotka näihin saakka ovat olleet dynaami

simpia. EARL D. JOHNSON pohtii teknisen 
henkilökunnan käytön ongelmia avaruus

tutkimusta palvelevassa teollisuudessa 

(eräs pulma: mitä tehdä kovapaikkaisille 
nuorille neroille sitten, kun he keski-ikäi-
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sinä käyvät vähemmän tuotteliaiksi?), ja lusten ytimet teoksen Vllmelseen lu

WILLIAM O. BAKER todistelee, .kuinka kuun. 
keksintöjen ja sovellutusten väliset ajat 
ovat kiihtyvästi lyhentyneet viime vuosi

kymmeninä. Jokaisen esi telmän herättä
miä vastaväitteitä ja lisähavaintoja on 

kirjassa lyhyesti s.elostettu, minkä lisäksi 
toimittaja on koonnut keskeisten oival-

E. L. JONES Seasons and Prices. The Role of 

the Weather' in English Agricultural History. 

George Allen & Unwin Ltd, London 1964. 

193 s. Sh 28/-. 

Esiteltävä teos on - kuten sen johdan

nossa todetaan - kirjoitettu lähinnä 
maallikkolukijalle, joka on »interested in 

the history of farming and the enormous 

part played in it by the weather.» Teoksen 

käsittelemä ajanjakso ulottuu l700-luvun 
alkupuolelta kuluvan vuosisadan alkuvuo

siin ja käsittää karkeasti ottaen sen ajan
jakson, jolta ei vielä ollut kerätty syste

maattista maatalous tilastoa mutta jolta 
lähes vuosittain on ollut saatavissa muis

tiin merkittyjä hajatietoja sääolojen vaiku
tuksesta maatalouden tuotokseen. Tarkas

telu pyrkii olemaan ennen kaikkea talous

historiallinen eikä meteorologinen. 

Teos jakautuu neljään osaan, joista 
viimeinen sisältää kunkin vuoden osalta 

(1728-1911) näytteitä maatalouden tu

losta ja säätä koskevista aikalaisten muis

tiin panoista. Ensimmäisessä osassa tarkas

tellaan sään vaikutusta mm. viljan tuo
tantoon, maatalouden työllisyyteen sekä 

maalaiselämään yleensä menneinä aikoi
na. Toisessa osassa kiinnostuksen kohteena 

on kotieläintalous, ja kolmannen osan 

Seminaarissa esitetyt havainnot ja aja
tukset antavat varmasti aihetta pohdis

keluihin »rapakon» tälläkin puolella, 
vaikka useimmat niistä eivät ehkä vielä 

ole Suomen oloissa ajankohtaisia (mutta 
miten lie 1980-luvulla?) 

ALTTI MAJAVA 

otsikko »The Weather on the Wane» an

taa vihjeen säävaihteluiden merkityksen 
vähenemisestä maatalouden tuotantotek

niikan ja liikenneyhteyksien parantuessa 
sekä laajamittaisen elintarvikkeiden tuon

nin päästessä vauhtiin l800-luvun viimei
sellä neljänneksellä. 

Kirjan teksti on asiallista mutta samalla 

myös (kenties aiheesta johtuen) elävää ja 
värikästä. Koko joukko vanhoja ajatus

kangistumia on teoksessa saanut kriittistä 
tarkastelua osakseen. Seuraava sitaatti 

sivulta 64 antaa näytteen eräästä: »His

torians sometimes express the view that 

the farm wage-bill during the eighteenth 
and nineteenth centuries was as fixed as 

the stars in their courses. N othing could 
be further from the truth.» 

Yleispäätelmissään (siv. 129-132) 

Jones päätyy realistiselta vaikuttavaan tu

lokseen, että »despite special pleading 
by farmers' spokesmen» huonot säät ovat 

tarkasteltavana ajanjaksona· harvoin joh

taneet koko maata käsittävään vilja- ja 

rehukatoon. »Typically, they have .done 

most damage to one or two farm enter
prises and left others relatively unscathed, 

or they have not been equally serious in 
all parts of the country. Sometimes, and 

it is a point which should be emphasized, 



weather which has been harmful in one 
sense has prod uced a q ui te differen t, bene
ficial (and conveniently forgotten) effect 
elsewhere.» Edelleen kirjoittaja vahvistaa 
vanhastaan tunnetun käsityksen, että lievä 
katovuosi on joustamattoman kysynnän 
ansiosta saattanut olla farmarille talou
dellisesti edullisempi kuin runsaan sadon 
vuosi, jolloin hinnat herkästi putosivat 
alle kohtuullisten tuotantokustannusten. 
Asianlaidan oikeellisuutta jos ei suorastaan 
tue niin ainakin värittää Macbeth'ista 

Government Finance and Economic Develop
ment. Organisa tion for Economic Co
operation and Development, Paris 1965. 
313 s. 

Government Finance and Economic Development 
esittelee Euroopan taloudellisen yhteistyön 
ja kehittämisen järjestön OECD:n Atee
nassa syyskuussa 1963 j ärj estämän konfe
renssin tuloksia. Konferenssin puheenjoh
tajana oli Ranskan suunnittelutoimiston 
entinen pääkomissaari ETIENNE HIRSCH 
ja raportöörinä prof. ALAN T. PEACOCK, 
esitelmöitsijöinä ja osanottajina johtavia 
hallintovirkamiehiä sekä tieteilijöitä. Kes
kustelu näyttää lähinnä liikkuneen kehi
tysmaiden _. - Etelä .. Euroopan maat mu

kaan lukien - talouspolitiikan ongel
mIssa. 

Finanssipolitiikkaa yleisemmin käsitte
levistä esityksistä mainittakoon, että BEN
JAMIN HIGGINS Texasista pohtii inflaatiota 
ja kasvua, PIERRE DRI (»Institut Atlan

tique») suunnitelmallista finanssipolitiik
kaa ja Israelin HOROWITZ julkisten meno
jen suhdetta kasvupolitiikkaan. Intialai-
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otettu lainaus »here's the farmer, that 
hanged himself on the expectation of 
plenty». 

Allekirjoittaneen tiedossa ei ole esitel
tävän teoksen menekkilukuja, mutta olet
taisi sen kuuluvan jokaisen säätietoisen 
englantilaisen kirjahyllyyn ammattiin ja 
säätyyn katsomatta. Epäilemättä kirjan 
asiatiedot ja päätelmät antavat hyviä 

vihjeitä ja tuoreita näkemyksiä myös suo
malaiselle alan harrastajalle. 

LAURI KORPELAINEN 

nen K. S. KRISHNASWAMY esittelee vaihto
ehtoisia verotusjärjestelmiä ja lopuksi 
Kreikan Pankin J. PESMAZOGLU miettii 
raha- ja finanssipolitiikan rooleja kehitys
suunni telmissa. 

Lukuisista erityistutkimuksista voidaan 
mainita ALAN R. PRESTin» Verotusja inves
tointikiihokkeet», BENT HANsENin »Verotus 
säästämistoiminnan edistäjänä», HARRY 
G. JOHNSONin »Finanssipolitiikka ja mak
sutase» sekä meksikolaisen DE NAVARRE
TEn »Maatalouden verotus». Kirja sisäl
tää vielä pari vero teknillistä ehdotusta, 
kuvausta Etelä-Euroopan oloista sekä lop
puponnet. 

Mitään mullistavaa teoretisointia tai 
käänteen tekeviä käytännöllisiä ehdotuk
sia ei tämänkaltaiselta kirj alta sovi odot
taa, mutta onpahan siinä paljon pikku
tietoa kehitysmaista sekä muutamia kan
sainvälisiä vertailuja. Esim. kertomus Li
banonin tuloveron koonnista on opettava; 
veronkantoviranomaiselle, joka määrää 

verotettavan tulon suuruuden, kannattaa 
maksaa lahjusrahoja suurempi määrä kuin 
maksetaan itse veroja. Että maatalouden 
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ongelmat eroavat maasta maahan, ym
märrämme meksikolaisen selostuksen pe
rusteella: maatalouden huomautetaan tar
vitsevan progressiivista verotusta, jotta 
voitaisiin vastustaa liian suurien tilojen 
muodostumista, ja samaten keskustellaan 
maatalouden vientiveron optimitasosta, mi
kä vero tuottaa lähes puolet kaikista maa
talouden maksamista veroista Meksikossa. 

Mielenkiintoista luettavaa tarjoaa em.· 
Pesmazoglun vertaileva tutkimus Krei
kan, Portugalin, Espanjan ja Turkin ta
loudellisesta kasvusta 19S0-luvulta. Italia 
on jätetty pois, koska sillä jo katsotaan 
teollistuneiden pohjoisosiensa ansiosta ole
van aivan toisenlaatuiset kasvuedellytyk
set. Vertailu suoritetaan kasvuvauhdin, 
pääomanmuodostuksen, inflaation, ulko
maankaupan ja julkisen sektorin osuuden 
perusteella. Kreikka selviää siinä ykköse
nä - se kai on ollut kirjoittajan tarkoitus
kin. Kokonaistuotannon ja pääomanmuo
dostuksen kasvuva uhdi t ovat siellä kor
keimma t ja hinta taso vakaampi kuin Es
panjassa ja Turkissa. Julkiset investoinnit 
ovat olleet Kreikassa mutta varsinkin Tur
kissa suhteellisesti laajemmat kuin Ibe
rian niemimaalla. Näyttää siltä, että 

1) Kreikassa on rohkeimmin kokeiltu 
erilaisia talouspoliittisia keinoja - sään
nöstelyä ja ohjausta ei ole kaihdettu, mil
loin sen on katsottu edistävän tuottavia 
investointeja, jos kohta finanssipolitiikan 
pääpaino on silti ollut yksityisen sektorin 
rohkaisemisessa eikä valtion tuotantotoi
minnassa. Näköjään on pidetty huolta 
myös siitä, että pääomanmuodostusta ei 
kateta setelirahoitusta lisäämällä, päin
vastoin kuin 

2) Turkissa, jonka reaalinen kasvu
vauhti ei tosin paljoakaan jäänyt jälkeen 
Kreikasta, mutta jossa julkisten investoin-

tien lisäys johti melkoiseen inflaatioon; 
Näiden investointien luonteeseen kuului, 
että julkinen valta perusti itse tuotantolai
toksia, kun taas Kreikassa varsinainen 
teollinen toiminta jäi enemmän yksityis
ten käsiin. Julkisilla yrityksillä on merkit
tävä osuus myös 

3) Espanjassa, joka kuitenkin niin in
flaa tiol taan kuin kasvul taan jää jälkeen 
Turkista. Maan talouspolitiikka näyttää 
emo naapureiden rinnalla olleen hieman 
hapuilevaa ja saaneen lujemman otteen 
asioista vasta 1960-luvulla, mutta olihan 
turistituloissa sentään selkärankaa. Kaik
kein vaatimattomin ta oli tämän vertailun 
mukaan kehitys 

4) Portugalissa, jossa tehokas vakaut
tamispolitiikka on auttanut välttymään 
niin pahalta kuin ehkä hyvältäkin. Jul
kisten investointien osuus on täällä huo
mattavasti pienempi kuin toisissa maissa. 

Pesmazoglun esityksestä saa ensi näke
mältä vaikutelman, että Kreikassa on 
osattu tulkita pelin sääntöjä melko ennak- . 
koluulottomasti - ymmärtäen, että inves
tointiedut eivät ole vain lahja suuryhtiön 
ja kirotun: kapitalistin taskuun,ja että val
tiolla täytyy olla varaa myöntää verohel
potuksia nyt kasvattaakseen verotulojaan 
sitäkin enemmän tulev~isuudessa. Inves
tointien rahoitustapoja koskevat järjeste
lyt ovat myös erittäin järkeviä ja kaiken 
kunnioituksen ansaitsevia. Toisaalta kir
joittaja myöntää, että monet ovelatkin 
säännökset ovat parhaimmillaan vain 

paperilla silloin, kun »growth-minded» 
yrittäjäkuntaa puuttuu. Sitä on ilmeisesti 
kuitenkin enemmän Kreikassa kuin esim. 
Turkissa tai Espanjassa; näin ollen saat
taakin valtion suoraan harj oi ttama tuo
tannollinen toiminta näissä jälkimmäisissä 
maissa olla tehokkaampi kasvun tae 



kuin apaattisen yrittäjäkunnan herättele

minen. 
On vahinko, että Suomi ei edes huo-' 

mioitsijana osallistu tällaisiin OECD:n 
järjestämiin keskusteluihin, joista jo~in 

opin jyvä saattaisi meillekin olla noudet
tavissa. Myös olisi varmaan hyödyksi kes
kustellakasvu- ja finanssipolitiikan ongel
mista kreikkalaisten kanssa. 

Kirjan painokuntoon toimittaneet ALÅN 

:NIARTIN SHUBIK (toim.) Game Theory and 

Related Approaches to Social Behaviour. John 
Wiley and Sons, New York-London 1964. 

390 s. Sh. 32/-. 

This book is more an attempt to introduce 
the relatively new subject, the theory of 
games or the study of decision making in 
situations of conflict, to the non-profession
al and the layman than to contribute a 
fresh exposition of the subject matter 
itself. Martin Shubik has ably compiled 
a selectioIi of articles and excerpts from 
articles and books by an impressive list of 
contributors, which in itself ought to 
make the reader curious, even if. not all 
of the aspects of game theory covered 
by the selections are of equal interest to 
hirn. ,The 0 bj ect of the book is to explain 
how game theory and gaming can be 
applied to the social sciences. It demon
strates how the theory has been applied 
to particular types of problems in be
havioural sciences and how the logical 
clarity inherent in the theory of games 
provides a useful methodology to analyse 
at least some aspects ofthe more important 
decision making problems. 
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T. PEACOCK ja GERALD HAUSER ansaitse
vat epäluottamuslauseen erittäin sotkui
sesta tekstistä, jonka viimeinen oikoluku 
on ilmeisesti unohtunut pois. Harvoin 
näkee englanninkieltä ulosannettavan 
näin painovirheitä täynnään. Jo sisällys
luettelo tuo kyynelen toimitussihteerin sil
mään, ja kirjan miltei ainoan matemaatti
sen mallin tekee symbolien sotkeutumi
nen käsittämättömäksi. 

HENRI J . VARTIAINEN 

The book consists of five sections. The 
first is a lengthy introduction by Martin 
Shubik in which he discusses the most 
recent developments in game theory and 
their significance for the behavioural 
sciences. This will perhaps prove the 
most relevant part of the book to those 
inquiring what game theory is really 
all about since Shubik not only gives 
a lucid explanation of the various aspects 
ofthe analytical approach of game: theory, 
ta king the reader step by step from the 
simple two-person zero-sum game through 
to dynamic or non-constant sum games, 
but also sifts out and incorporates the 
most relevant work of important game 
theorists. He thus contributes a compre
hensive and competent survey of the 
subject. 

The selections in the second section are 
on game theory in general and the airn 
is to explain how the theory is relevan t 
to the behavioural sciences and how it 
is possible to apply it to those aspects 
of the study of man that have not been 

considered amenable to formal treatment. 
This section includes excerpts from the 

work of Kaplan, Luce and Raiffa, von 
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Neumann and Morgenstern, Marschak, 
Black, and Milnor. Kaplan's ar~icle on 
»Mathematics and social analysis», in 
response to which a number of papers 
and books attempting to answer some of 
the questions raised have appeared, sets 
out to give a dear appraisal of the von 
Neumann and Morgenstern approach to 
game theory. JV[arschak' s artide on the 
measurement of utility and preferences 
under uncertainty gives a clear, basic 
exposition of a topic essential for those 
intending to absorb recent work on 
decision making under uncertainty. 

In appraising the first two sections, at 
times one gets the somewhat uncom
fortable feeling that the editor is subjecting 
the reader to needless repetition of the 
bare bones of game theory without really 
providing something substantial to chew 
on. But then the intention is to whet 
rather than satisfy the appetite. 

Section three brings the reader squarely 
into the applications of game theory to 
political. choice, power and voting. The 
introduction to »The Types of Social 
Choice» by Kenneth J. Arrow showing 
how the mechanisms of political and 
economic decision making are related, is 
reproduced. His survey of the controversy 
over value judgments and interpersonal 
comparisions of utility is absorbing. Shap
ley and Shubik's offer of »A method of 
evaluating the distribution of power in 
a committee system», is based on simple 
game theory techniques and »weighted 
majority games» as applied to numerous 
cases, as for example, situations in which 
the distribution of power is »pivotal» in 

a bicameral or multicameral system, in 
the D.S. Congress, in the D.N. Security 
Council, in a corporation, and so on. 

The novel feature is the attempt at ob
taining a »power index», despite the 
problems of giving correct weights to the 
different issues. Mann and Shapley follow 
this up by a sophisticated attempt to 
apply such a »power index» for an n
person game to the U. S. Electoral College, 
using a computer technique of approxi
mation or the so-called montecarlo meth
od. In contrast to their work, which 
ignores institutional factors, the artide 
by Luce and Rogow explicitly takes into 
account the main features of a legislature, 
and the effects of defections on a two
party system. 

The next section contains selections on 
the relationship between game theory 
and international problems, bargaining, 
threats and negotiations. YVohlsetter's 
contribution is a stimulating review of 
the unjustified criticisms levelled at game 
theory, which in his opinion only indi
cates that the crities have not assimilated 
the essential principles of the theory and 
have merely misconstrued its application 
to n uclear warfare and in terna tional 

diplomatic and military policies. This 
section also contains part of an important 
artide by Aumann called »Almost strictly 
competitive games», where he shows that 
the zero-sum game based on conflicting 
interests is in fact connected to non-zero 
sum situations in which there can alsa 
exist a distinct opposition of interests. 

The final section, containing articles 
on psychological, sociological and polit
ical gaming, and simulation, gives an 
idea of how advances in game theory 
and its methodology have been paralleled 
by developments in experimental gaming 
and observation. Goldhammer and Speier 
in their review of political gaming stress 



»free» or open garning as opposed to 
formalised games where the rules ar.-e speci
fied and known. Rapoport and Orwant 
give an impressive survey of published 
results on experimental games (up to 

1961) performed by psychologists, ma the-
"maticians, economists and others. Guetz
kow's paper deserves mention. It reports 
the method and resul ts of the use of 
gaming in a simulated situation involving 

international relations. Excerpts from 
Deutsch and Krauss' prizewinning paper 
in social psychology on »Studies of Inter

personai Bargaining» gives details of 
the results of a series of their experiments. 
To the social scientist, this will no doubt 

prove the rnost valuable article on the 
application of game theory. In addition 
it gives the reader an insight into the 

slightly different viewpoints on the theory 

of ganles held by psychologists on the 
one hand and by economists, mathema
ticians, and political scientists on the 
other. 

To sum up, despite the difficulty of 

jAROSLAV VANEK The Natural Resource 

Content oJ United States Foreign Trade 1870-

1955. The M.I.T. Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1963. 142 s. $ 4-. 

jAROSLAV VANEKin vuonna 1957 esitetty 

väitöskirja, joka nyttemmin on ilmestynyt 

korjatussa muodossa, tuo oman lisän 

M.I.T.:n tutkijoiden maineikkaaseen väi
töskirj asarjaan. Tunnetuimpia aikaisem

mista sarjan edustajista lienee KLEINin 
The Keynesian Revolution. Vaikka Vanekin 

tutkimus rakentuu ulkomaankauppateo-
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evaluating the diverse selections in the 
book, a few general observations can be 
made. The book should be of definite 
value to those who have not yet been ini

tiated into game theory techniques and 
its applications. In particular, the book 
will be of vital interest to social scientists 

seeking to apply game theory methods 
since it demonstrates the manner in 

which analyses should be approached. 
l\IIoreover, even the professional and 
the student can benefit from this book 
as each section contains numerous refer

ences enabling those interested in partic
ular aspects of methodology to delve 

deeper. 
However, the book perhaps raises as 

many questions as it ans\vers since the 
very reallimitations of the theory remain: 

game theory involving many players is 
still unsatisfactory; the problem of inter

personai comparisons remains unsolved; 
and game theory is basically static. These 

factors inhibit the usefulness of the theory 

in formalising human behaviour. 
DOLAT PATEL 

rialle, kiinnostanee aihe jo pitkän tarkas

teluperiodinsa vuoksi myös kasvuteoree
tikoita. 

Ulkomaankaupan puhdasta teoriaa kä

sittelevä kirjallisuus on viime aikoina pai

sunut varsin laajaksi. Sen sijaan teorian 

empiirisiä verifioimisyrityksiä on tehty 
melko vähän. Vanekin tutkimuksessa on 

yritetty yhdistää puhdas teoria empiiri
seen tutkimukseen muodostamalla ensiksi 

teoreettinen käsitteistö, jonka avulla pää
dytään tiettyihin testauskelpoisiin hypo
teeseihin. Suuren tilastomateriaalin pe-
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rusteella tehdyt havainnot ja johtopää
tökset näyttävät vahvistavan tutkimuksen 

päähypoteesia, joksi on muodostunut 
HECKSCHER-OHLINin teoriasta kehitelty 

kolmen tuotannontekijän (maa, työ, pää
oma) suhteita koskeva väittämä. 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa tekijä 

valottaa relevantteja käsitteitä ja mit
tauksessa käytettäviä työkaluja. Tämä 
tapahtuu siten, että aluksi konstruoidaån 

yksinkertainen kahden hyödykkeen malli 
transformaa tio- ja indifferenssikä yräs töj en 

avulla. Mallista voidaan päätellä, kuinka 
maan ulkomaankaupan tuotteiden luon

nonvarapitoisuuteen (resource content) vai
kuttavat saatavissa olevat tuotannonteki
jät, tekniikka ja kysyntäolosuhteet. Tuo-. 

tannontekijöiden jakaantumista koskevaa 
teoriaa sovelletaan tässä teoreettisessa 

osassa sellaisiin realistisilta tuntuviin olo

suhteisiin, joissa kaikkia kolmea tuotan
nontekijää käytetään valmistamaan tut

kittavia hyödykkeitä. 
Empiirisessä osassa tekijä pohtii Yhdys

valtain ulkomaankaupassa esiintyvien val
taosaltaan luonnonvaroista valmistettujen 

tuotteiden; (maataloustuotteet, metsäta

loustuotteet, kaivannaisteollisuustuotteet) 

arvo- ja volyymisarjojen käyttäytymistä 
eri ajanjaksoina. Havaitaan että USA:n 

vienti ja tuonti ovat luonnonvarojen ja
kaantumiseltaan tarkastelujaksona muut

tuneet miltei toistensa peilikuviksi. Tämä 

taas selitetään lisääntyneellä työn ja pää
oman käytöllä, luonnonvarojen vähene

misellä, teknologian muuttumisella sekä 

kysyntäolosuhteiden vaihteluilla. Po. muu

tokset esitetään hyvin eksplisii ttisesti trans-

formaatiokäyrien koordinaatistossa, jossa 
toisella akseliIla mitataan valmistettua 
alkutuotetta (malmi) ja toisella pitem
mälle jalostettua tuotetta (auto). Tilasto

tiedot on lisäksi taulukoitu panos-tuotos
menetelmän mukaan, jolloin nähdään 
luonnonvarojen jakaantuminen sekä vien

nin ja tuonnin eri sektoreiden että aggre
gaattien kesken. 

Lopuksi yhdistetään vielä teoreettinen 
ja empiirinen analyysi ja selvitellään tär
keitä pitkän tähtäyksen trendejä, joilla on 

ollut vaikutusta Yhdysvaltain ulkomaan
kauppaan. Niin ikään kosketellaan LEoN
TIEFin aikoinaan havaitsemaa »scarce

factor-paradox'ia» tämän tutkimuksen tu

losten valossa.. Vanekin mukaan USA:n 
tuotannossa saattaa esiintyä hyvinkin run

saasti pääomaa; suhteellisen vähän sen 

tuotannollisia palveluksia joutuu silti vien
tiin, koska luonnonvarat, jotka taas ovat 

niukka tuotannontekijä, vaativat suuria 

määriä pääomaa tullakseen prosessissa 
hyväksikäytetyiksi. Näin ollen luonnon

varojen niukkuus rajoittaa pääomainten
siivistenkin tuotteiden vientiä, pääoman 

ollessa ikään kuin luonnonvarojen kanssa 

»komplemen taarinen» tuotannon tekij ä. 

Voidaan todeta, että tutkimus ei suo
raan noudata jo väljähtäneeksi käynyttä 

ekonometrisen tutkimuksen kaavaa: some 

points of theory, mallin konstruoiminen, 
testaus, tulosten analysointi. Esitys on 

spesifioidusta aiheestaan huolimatta oppi
kirjamaista - historiallista - ja siitä 

kuultaa läpi Vanekin varmuus teoreetti
sessa analyysissä. 

JOUKO SIV ANDER 



ALAN WILLIAMS Publie Finance and Budgetary 
Policy. George Allen & U nwin Ltd., Lon-
don 1963. 283 s. Sh. 401-. -

Exeterin yliopiston professori ALAN WIL
LIAMS on luentojensa pohjalta kirjoittanut 
julkisen talouden ongelmiin erikoistuville 
tarkoitetun oppikirjan, »intended as a self
contained introductory text on the eco
nomics of publie finance and budgetary 
poliey.» Esitys liikkuu täysin teoreettisella 
tasolla, joten esipuheen mukaan kirjan 
pitäisi soveltua kenelle tahansa näitä asioita 
jo hieman ymmärtävälle. 

Käsittelyjärjestys on aivan tavanomai
nen; kukin verotuslaji saa oman lukunsa 
ja menojen puolella ruoditaan lähinnä 
tulonsiirtoja. Kaksi kolmasosaa kirjasta on 
mikro-osaa, viimeinen makroa. 

Kirjan johtavana metodina on kaksi
ja kolmiulotteinen graafinen esitys, sillä 
noin 250 : lle tekstisivulle mahtuu 158 piir
rosta. V oin hyvin ymmärtää, että profes
sori on luennoidessaan liikkunut ahkerasti 
mustaa taulua pitkin, ja olen itsekin jois
sain aikaisemmissa kirjoitelmissa kehunut 
havainnollisten kuvien käyttöä verbaali
esityksen tukena. Nyt on vain todettava, 
että rajansa on kaikella. Sivu sivun jälkeen 
uusi piirros, jossa parhaimmilla~nja kolmi
ulotteisena risteilee alun kolmattakym
mentä suoraa ja käyrää, väliin viitataan 
taaksepäin jonkin aikaisemman, yhtä seka
van kuvion tiettyyn suoraan; aikansa 
näitä silmäiltyään lukija masentuu ja siir
tyy tekstiin. Kun se puolestaan on lähinnä 
kuvioiden selittelyä, on tuloksena raskas
liikkeinen, monotoninen ja vaikeaselkoi -
nen esitys. Muutamissa kohdin auttaa 
lopputulemien taulukointi - esim. erilais-
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ten verojen vaikutuksista kulutuskysyn
tään, säästämiseen tai hyvinvointiin -
mutta useimmiten on johtopäätökset vain 
löydettävä tekstin seasta. Täydennykseksi 
maini ttakoon vielä, että analyysi on kyllä 
lähes täysin korrektia, vain esitystapa on 
onnettomasti valittu. 

Kirjan ns. makro-osa, johon sisältyvät 
mm. suhdanteiden stabilisointi, kasvu sekä 
talouspolitiikka yleensä, on selvästi alku
osaa heikompi ja ylimalkaisempi, mikä 
osoittaa kirjoittajan oman mieltymyksen 
liikkuneen mikro-ongelmissa, budjetin vai
kutuksissa yksityisen kotitaloudenja firman 
päätöksiin. Suhdanteiden tasaamista esi
tellään vain tavanomaisen 45°-kuvion 
staattisissa puitteissa, ja kasvulle sekä 
talouspolitiikalle (joissa ihme kyllä ei ole 
yhtään kuviota) riittää 16 tekstisivua selit
tämään, että budjetilla on vaikutuksia sin
ne ja tänne. 

Arvosteluni on luonnollisesti hyvin sub
jektiivinen, enkä laInkaan kiellä, etteikö 
joku toinen saattaisi löytää kirjasta suu
riakin ansioita. Kotimaassaan ja nimen
omaan tekijänsä kädessä kirja saattaa olla 
hyvinkin paikallaan, jos professori itse siitä 
mustan taulun ääressä luennoi ja oman 

esitys tekniikkansa hallitsee. Jos kirjaa kui
tenkin vertaa - meidän näkökulmastam
me - esim. LEIF J OHANsENin äskettäin 
ilmestyneeseen Offentlig 0konomikk'iin (ar
vosteltu tämän aikakauskirjan edellisessä 
numerossa) vie jälkimmäinen eittämättä 
voiton; siinä edetään korostetusti tär
keästä asiasta toiseen, kun taas Williamsin 
kirjassa kaikki mahdolliset variaatiot ja 
johtopäätökset esitetään peräkkäin tasa
paksuna virtana, äänen korottumatta tai 

kirjasinlajin lihavoitumatta. 
HENRI J . VARTIAINEN 
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