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aikakauskirja 1976:4 

Luottopäätökset ja investointien suuntautu
minen Suomessa* 

AVAUSSANAT 

JUHANI RISTIMÄKI 

Elinkeinoelämämme keskeisin ongelma on tätä nykyä rahoitus tai 
oikeammin sen puute. Ongelman syvyyttä kuvaa se, että esimerkiksi 
teollisuusyrityksistä yli 90 ro on kuluvana vuonna ajautunut tuotan
non kasvua rajoittaviin rahoitusvaikeuksiin. Heikko rahoitustilanne 
näkyy tietenkin ensin investoinneissa, lähinnä uusien investointien 
aloituksen hidastumisena, ja sitten keskeneräisten jatkumisen vaa
rantumisena. Nämä vaiheet meillä sivuutettiin jo viime talvena ja 

. jouduttiin seuraavaan, jossa esiin on tullut käyttöpääoman puute ja 
sen seurauksena uhka pyörien pysähtymisestä. 

Rahoituksen puutteessa on jouduttu kovin kovakouraisesti karsi
maan yritysten investointeja, erityisesti uusia projekteja. Niinpä Suo
men Pankin tuoreimman tiedustelun mukaan teollisuuden investoin
nit supistuvat kuluvana vuonna yli viidenneksen edellisestä vuodesta. 
Tämä kehitys on erittäin ikävä senkin vuoksi, että tulevaa noususuh
dannetta ei voida rakentaa yksinomaan kulutuksen varaan. Inves
tointien supistumisesta saattavat iloita vain ne piirit, jotka ovat voi
makkaasti kritisoineet kansantaloutemme korkeaa investointiastetta 
ja tällä perusteella vaatineet erityisesti teollisuusinvestointien supis
tamista. 

Nykyisten taloudellisten vaikeuksiemme voittaminen onnistuu 
våin, mikäli tuotantomme kilpailukykyisyydestä pidetään huolta. Täs
sä mielessä on tarpeen huolehtia tuottavuuden riittävän nopeasta 

.., Keskustelutilaisuus Kansanta!loudellisessa Yhdds-tyksessä,syysikuun 20 päivänä 1976. 
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kasvusta. Tuottavuuden lisääminen on kuitenkin ratkaisevasti kiin
ni investointitoiminnasta ja sen rahoituksesta. Nykyistä suurempi osa 
kansantaloutemme investoinneista on kanavoitava teollisuuden ratio
nalisointi-investointeihin sekä ammattitaidon ja teknologian kehittä
miseen. Viittaukset teollisuuden muka kansainvälisesti liian kor
keaan investointiasteeseen ovat perusteettomia. Se selittyy paljolti jo 
sellaisella tekijällä kuin investointeihimme sisältyvällä piilevällä lii
kevaihtoverolla, jota kilpailijamaissa ei ole. 

Väitteet siitä, että kilpailukykymme heikkous johtuisi pääomien 
käytön tehottomuudesta ja/tai heikosta tuottavuuden kasvusta, eivät 
pidä p9-ikkaansa. Työn tuottavuuden kasvu työpanosyksikköä kohti 
on Suomen tehdasteollisuudessa ollut vuosina 1969-73 keskimäärin 
6,3 %, kun vastaava kasvu tärkeimmissä kilpailijamaissamme on 
ollut 5,7 %. Myös rajapääomakertoimilla mitattu pääomien käytön 
tehokkuus on ollut kansainvälistä keskiluokkaa, jopa selvästi sen ylä
puolella kuluvan vuosikymmenen alkupuolella. Vertailu Ruotsiin 
osoittaa, että rajapääomakertoimet Suomen tehdasteollisuudessa vuo
sina 1964-74 olivat selvästi paremmat kuin Ruotsissa. 

Tuottavuuden tasossa, mitattuna tuotannon jalostusarvolla pal
kansaajaa kohti, olemme selvästi jäljessä kilpailijamaitamme. Ainoa 
kustannusetumme, suhteellisen alhaiset työvoimakustannukset, ei vä
häisemmän työn tuottavuuden takia pääse vaikuttamaan kilpailuky
kyymme. Ensisijainen syy alhaiseen tuottavuuden tasoon on pää
omien niukkuus teollisuudessamme. Pääomavaltaisuuden ja tuotta
vuuden yhteys palkkatasoon on aukoton. 

Ottaen huomioon sen keskeisen merkityksen, mikä tuotantotoi
minnan ja erityisesti sen vaatiman investointitoiminnan rahoituksel
la on vastaiselle talouQ.elliselle kehitykselle, on Kansantaloudellinen 
Yhdistys päättänyt järjestää teemailtapäivän. Sen puitteissa tarkas
tellaan luottopäätöksiä ja investointien suuntautumista Suomessa. . . 

Toivottavasti alustuksien ja niitä seuraavien puheenvuorojen sekä 
keskustelun yhteydessä selviää, tapahtuvatko luottopäätökset nykyi
sissä rahoituslaitoksissa sellaisin perustein, että investointien voidaan 
odottaa suuntautuvan kansantaloutemme kehityksen kannalta tarkoi
tuksenmukaisella tavalla. Mikäli. vastaus on myönteinen, putoaa poh
ja pois esitetyiltä vaatimuksilta julkisen ohjailun lisäämiseksi, ja tus
kinpa silloin on tarpeen enää perustaa uusia rahoituslaitoksiakaan. 



Rahoitusratkaisut ja investointien 
ohjautuminen * 

SIMO KÄRÄVÄ 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Annettu otsake vaatinee sisältämänsä sanaparin osien suhteen tarkas
telua kahtaalta. Toisaalta on lähtökohtana rahoitusratkaisun vaiku
tus investointiin, toisaalta investoinnin ohjaamispyrkimyksen huo
mioon ottaminen rahoitusratkaisussa. Lopuksi puutun liikepankkien 
yritystutkimukseen. 

Sekä investointi- että rahoituspäätöksissä tulee esille monia teki
jöitä, joista viime aikoina on virinnyt vilkas keskustelu, jopa kiis
takin. Tällaisia asiaryhmiä ovat mm. investointien kannattavuus tai 
kannattamattomuus ja sen syyt, varastojen suuruus ja arvostus, käyt
töomaisuuden poistot, verotuksen ankaruus, toimialarationalisointi, 
työhaluttomuus ja -häiriöt sekä kehitysaluepolitiikan merkitys. Kun 
tarkoitukseni on tyytyä kuvaamaan rahoitusratkaisuja lähinnä pan
kin linjajohtajan näkökulmasta ja ehtiä puuttua myös yritystutki
mukseen, jätän sivuun nuo sinänsä kiintoisat taustatekijät, jotka kyl
läkin tuntuvasti vaikuttavat sekä investointihalukkuuteen että inves
tointien suuntaamiseen. Pyrin myös välttämään puuttumista mihin
kään systemaattisiin malleihin, tunnuslukuihin ja muihin menetel
miin, jotka kyllä liittyvät aiheeseen. Sivuutan myös lamakauden in
vestoinneille ja rahoitukselle aiheuttamat erityispulmat. 

Investointeina pidettäneen yleisesti tulon saamiseksi aiheutettuja 
menoja, jotka ovat määrältään suuria ja joissa tuloa saadaan odot
taa pitkään, usein kai turhaankin. Usein investoinneilla tarkoitetaan 
vain reaali-investointeja ja niistäkin lähinnä käyttöomaisuusinves
tointeja. Ei kuitenkaan ole pe~usteetonta lukea investointeihin nii-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivässä Luottopäätökset ja investointien 
suuntautuminen Suomessa syyskuun 20 päivänä 1976 pidetty esitelmä. 
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täkään menoja, jotka on käytetty vaihto-omaisuuden hankintaan. 
Eihän tuotannollinen investointi voine juuri onnistua toimimaan 
ilman välttämättömiä varastoja. Puhutaan myös puhtaista rahainves
toinneista, joiden kohteena ovat esim. arvopaperit. Nehän voivat olla 
yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle hyvinkin tärkeitä. 

Aineellisten investointien oheen on yhä enemmän alkanut ilmaan
tua aineettomia investointeja. Menoja, joista tulos saadaan vasta ajan 
mittaan, käytetään näet runsaasti myös tutkimustyöhön, tuotteiden 
kehittämiseen, pitkävaikutteiseen markkinointiin jne. Aineettomien 
investointien erikoisluonne ilmenee sekä yritystoiminnassa että ra
hoitusasioissa etenkin kahdella tapaa. Ensinnäkään niissä ei synny 
reaalivakuutta, jonka saaminen voi vaikuttaa rahoituspäätökseen. Ne 
eivät myöskään useimmiten näy yrityksen taseessa, sillä yleensä ei 
aktivoida tällaisia »muita pitkävaikutteisia menoja», vaan ne kirja
taan heti kuluina. Voidaan siis olettaa, että mikäli menot ovat sel
laisia, että ne vastedes kerryttävät tuloa, on yrityksen rahoitusraken
ne vankempi kuin tase sinänsä osoittaa. Tämänkin seikan varteen
ottaminen saattaa vaikuttaa rahoituspäätökseen. 

Rahoitusratkaisut 

Rahoitusratkaisulla tarkoitan sekä luottoratkaisuja että pankkita
kaus- ja muita sellaisia ratkaisuja, joilla pankin yrityksen puolesta 
ottama vastuu tekee mahdolliseksi jonkin toisen laitoksen luottorat
kaisun. Lukuunottamatta maksuvalmiusvaikutusta eivät nämä rat
kaisut esim. syntyvän riskin puolesta yleensä eroa toisistaan. 

Ei ole tarpeen perustella eikä aihetta kiistää sitä, että rahoituspää
tökset yleensä vaikuttavat investointien toteuttamiseen. Vaikutuk
sen määrä vaihtelee paljonkin: joissakin tapauksissa on rahoitusrat
kaisulla tuntuva merkitys, joissakin tapauksissa taas muut tekijät 
ohjaavat voimakkaasti investointipäätöstä. Yritykset ovat tässä suh
teessa hyvinkin erilaisessa asemassa riippuen mm. siitä, minkälainen 
yrityksen omarahoitusaste on, ja siitä, rakentuuko investoinnin ra
hoitus suunnilleen samanaikaiselle desinvestoinnille. 

Rahoittajat voivat vaikuttaa investointipäätöksiin luottopolitii
kallaan, luottojen priorisointijärjestyksellä ja luottoehtoja varlOl
ma~la. Luotonantajan mahdollisuus vaikuttaa hl{otonsaajan ratkai.,. 



RAHOITUSRATKAISUT JA INVESTOINTIEN OHJAUTUMINEN 339 

suihin on periaatteessa tietenkin sitä suurempi mitä 'enemmän luot
torahoituksen tarpeessa investoiva yritys on. Suomalaisten yritysten 
omarahoitus ei keskimäärin ole kansainvälisesti ottaen korkea. Suo
malaisten luottolaitosten mahdollisuuksilla myöntää luottoa ja niiden 
kannanotoilla voisi siis tältä pohjalta olla tuntuva merkitys. 

Investointiprosessin luonteesta ja sen asemasta yrityksen koko
naistoiminnassa ja suunnittelussa johtuu kuitenkin, että investointi
suunnitelmat syntyvät -ja kypsyvät päätöksiksi yrityksissä itsessään 
eikä niinkään keskusteluissa rahalaitosten kanssa. Ainakin 1960-
luvulla oli Jaakko Hongon tutkimuksen mukaan kolmella merkittä
vällä teollisuudenalalla luotonantajan vaikutus investointikohteen 
valintaan perin vähäinen. 

Yksittäisen luottolaitoksen rahoitusratkaisun merkitykseen inves
tointipäätökselle tai investoinnin toteuttamiselle vaikuttaa tietysti 
oleellisesti muun rahoituksen saatavuus ja sen ehdot. Kun meillä on 
useita erityis- ja yleisrahalaitoksia, jotka myöntävät luottoja inves
tointitarkoituksiin, ei minkään raha laitoksen kannanoton tarvitse 
olla asiassa täysin ratkaiseva. Muun rahoituksen saatavuudessa on 
yleensä kyse luottorahoituksesta, mutta valtion omistamien yritysten 
kohdalla voi kyseessä olla myös esim. eduskunnan päätös osakepää
oman korottamisesta tai valtion takauksesta ulkomailta tai kotimaasta 
saatavaan luottoon. 

Investointien toteuttamismahdollisuuksiin erityisesti rahoituksen 
kannalta voi vaikuttaa myös se, ovatko kaikkien rahoittajien luoton
myöntämiskriteerit samat. Jos hankkeeseen aiotaan käyttää ulko
maista luottoa, saattaa olla mahdollista, että sen myöntämisessä nou
datetaan muita kriteereitä kuin kotimaan rahoituksessa. 

Rahoituspäätösten kr~teerit 

Yrityksessä investointien suunnittelu on osa pitkän tähtäyksen suun
nittelua. Sille on tunnusomaista, että se ulottuu usealle ajanjaksolle 
ja läpi koko yrityksen. Suunnitelmissaan yritys ottaa huomioon ylei
set taloudelliset trendit, oman yritysalansa näkymät ja omat kehitys
pyrkimyksensä. Kun rahoittaja vuorollaan joutuu ottamaan kantaa 
investointiin, sekin kiinnittää huomiota moniin kriteereihin. Luoton
antajan päätöskriteerit voitaneen jakaa kolmeen ryhmään: 
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1. luotonhakijaan välittömästi liittyvät kriteerit 
2. kokonaistaloudelliset kriteerit 
3. pankin intresseihin liittyvät kriteerit 

Luotonhakijaan liittyvät kriteerit 

Yrityksen vieraan pääoman pitäisi palautua luotonantajille, joille sitä 
paitsi on maksettava korkoa. Oman pääoman on säilyttävä ja sille 
odotetaan osinkoa. Jo näistä syistä yrityksen jatkuva kannattavuus 
on keskeinen tarkastelukohde rahoitusratkaisuissa. 

Rahoituksen ohjautuminen rahamarkkinoilla kannattavuuskritee
rin mukaisesti on saanut huomiota osakseen myös keskuspankin 
taholta. Suomen Pankki tähdensi rahalaitoksille jo vuonna 1967 
antamissaan ohjeissa sitä, että luotonannossa on otettava huomioon 
asiakasyrityksen liiketaloudellinen kannattavuus ja toimintaedelly
tykset. Ohjeiden mukaan luotonsaannin tulisi olla helpompaa sellai
sille yrityksille, joiden kehitysmahdollisuudet näyttävät parhaimmil
ta. Suomen Pankin mielestä on tällöin kiinnitettävä huomiota mm. 
tuotevalikoimaan, rahoitusrakenteeseen, organisaatioon ja liikkeen
johdon kapasiteettiin. 

Keskuspankin tähdentämien kriteerien huomioonottamisella voi
daan turvata luotonantajan saatavia ja vähentää luotonannosta aiheu
tuvaa riskiä. Aikaisemminhan saatavien turvaaminen ja suojautumi
nen luottoriskeiltä rakentui nykyistä voimakkaammin vakuuksiin. 
Tosin rahalaitoksissa on vanhastaan tähdennetty sitä, että vakuus ei 
suinkaan ole luoton myöntämisen peruste vaan lähinnä varmistus
keino. Yrityksen toiminta sinänsä tai käsillä oleva hanke ovat siis 
aina olleet varsinainen luoton myöntäm~sen peruste, mutta kun yri
tyksen kehitysnäkymien tai hankkeen menestymisen luotettava sel
vittäminen on usein vaikeata sekä yrityksen sisäiset ja ulkoiset toi
mintaedellytykset epävarmat, on vakuudellakin sijansa luottoratkai
suissa. 

Kokonaistaloudelliset kriteerit 

Erityisesti viime vuosina on virinnyt keskustelua siitä, heijastavatko 
liiketaloudelliset investointi- ja luottokriteerit riittävästi investoin-
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tien kokonaistaloudellista tuottavuutta. Kumpiakin kriteeriryhmiä on 
pyritty vertailemaan myös empiiriseen aineistoon. Vertailua on tehty 
ainakin Suomen Pankissa ja Teollistamisrahastossa. Näyttää siltä, 
että pelkät liiketaloudelliset tunnusluvut eivät aina kuvastakaan yri
tyksen ja investoinnin kokonaistaloudellisia vaikutuksia riittävästi, 
minkä vuoksi puhtaasti liiketaloudellisia kriteerejä on tarpeen täy
dentää muilla kriteereillä. 

Liioittelematta voitaneen sanoa, että talouspolitiikan tavoitteet 
ovat osittain ristiriitaisia ja että teollisuuspolitiikkammekaan ei ole 
täysin selkeätä. Tämän vuoksi käytännössä jouduttaneen hakemaan 
luotonsuuntaamiskriteereitä enemmän kulloinkin voimassa olevista 
keskuspankin luotto-ohjeista kuin yleisistä kannanotoista ja kokonais
taloudellisista tunnusluvuista. Osaan luottolaitoksia ja investoijia 
kohdistuvat suoranaisesti myös valtioneuvoston antamat suuntaamis
ohjeet. Toisaalta tuntuu siltä, että sellainen ajattelutapa, joka täh
dentää tuotannontekijöiden tehokasta käyttöä ja pitää silmällä kan
nattavuutta, ei ainakaan pitkälle tähtäävästi ole helposti ristiriidassa 
talouspolitiikan keskeisten tavoitteiden, kuten työllisyyden ja vaihto
taseen tasapainottamisen kanssa. 

Suomen Pankki on viime vuosina useaan otteeseen ilmoittanut 
rahalaitoksille niissä noudatettavan luottopolitiikan suuntaviivat. 
Sanonnat ovat olleet siksi selkeitä ja niiden noudattamisen sanktiot 
siksi kovia, että useissa tapauksissa ei kriteeri- tai mittaamisongel
maa edellä tarkoitetussa mielessä ole lainkaan päässyt syntymään. 
Kun keskuspankki toisaalta luettelee etusijalle asetettavat luototus
kohteet ja toisaalta tiukimmin karsittavat kohteet, ei ainakaan nyky
oloissa ole tarvinnut erityisen paljon mittailla jonkin investointikoh

teen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. 

Varsinaisten kokonaistaloudellisten näkökohtien lisäksi pankit, 

jotka toimivat koko maassa ja usealla paikkakunnalla, joutuvat tie

tenkin ottamaan huomioon toimintaympäristönsä erityispiirteitä ja 

-tarpeita. 

Oltakoonpa erilaisten kokonaistaloudellisten kriteeri en merkityk

sestä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista mitä mieltä tahansa, 

voitaneen kuitenkin sanoa, että yrityksen toiminnan ja menestymisen 

edellytyksenä on riittävä liiketaloudellinen kannattavuus. Ja koko-
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naistaloudellisia kriteereitä taas ei voida soveltaa, ellei niiden sovel
tamiseen ole kohteita, . taloudellisesti kannattavia yrityksiä. 

Tähdennettyäni liiketaloudellisten kriteereiden merkitystä luoton
annossa, haluan vastapainoksi todeta pankkien viimE; vuosina enene
västi kiinnittäneen huomiota siihen, että ne myös luottopäätösten 
valInistelussa ja teossa voisivat asianmukaisesti ottaa huomioon koko
naistaloudellisia näkökohtia. Asiasta virinnyt keskustelu ja yritystut
kimuksen menetelmien kehittäminen ovat edistäneet tällaista suun
tausta. 

Pankin intresseihin liittyvät kriteerit 

Rahalaitosten toimintaa säätelevät monet lain säännökset ja muut 
sitovat ohjeet. Rahalaitokset ovat myös itse yrityksiä, joiden täytyy 
ottaa kannattavuuden vaatimukset huomioon toiminnassaan. Nämä 
kaksi seikkaa vaikuttavat luotonantoon yleensä ja tietysti myös inves
tointien rahoitukseen. 

Pankkitoiminta ei viime vuosikymmenien varrella ole varmaan
kaan muuttunut siinä mielessä, että pankkitoiminnassa edelleen nou
datetaan tai pitäisi noudattaa jo vanhastaan vakiintuneita pankkitoi
minnan yleisperiaatteita, jotka ehkä varmimmin ottavat pitkälle täh
täävästi huomioon myös rahalaitoksen omat edut. Näitä periaatteita
han ovat etenkin seuraavat toimintasäännöt. Pankki sijoittaa käytös
sään olevat varat turvallisesti. Pankki jakaa rahoitusratkaisuissa 
syntyvää vahingonuhkaa useille toimialoille ja luotonsaajille. Pankki 
pyrkii maksuvalmiutensa puitteissa tyydyttämään asiakkaidensa 
oikeutetut luotontarpeet. 

Yleisten pankkiperiaatteiden noudattamisen ohella pankit tietysti 
pitävät silmällä omaa tulonmuodostustaan ja toisaalta mahdollisuuk
sia kasvattaa ottolainaustaan. Nämä näkökohdat ovat käsittääkseni 
varsin pitkälti kokonaistaloudellisten tavoitteiden mukaisia. Säästä
misen edistäminen ja vientiin liittyvien tulojen kartuttaminen liene
vät yleisten tavoitteidenkin kannalta hyväksyttäviä. 
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K riteereiden soveltamismahdollisuus 

Pankkien luotonantoa koskettelevissa puheissa ja kirjoituksissa nä
kyy silloin tällöin sellainen olettamus, että päätöstilanne pankissa 
olisi valintatilanne, jossa voitaisiin aina vapaasti valita edullisin vaih
toehto, rahoittaa vain parhaimpia investointihankkeita. Kun luotto
hakemukset kuitenkin käytännössä tulevat käsiteltäviksi jonossa, 
jonka pituus on vuosia, eivätkä siis rinnakkain, ei tuollaiseen ihan
teelliseen valintatilanteeseen juuri päästäne. Tosin voidaan ja pitää
kin yrittää muuttaa jono ajatuksissa riviksi, mutta onnistuminen on 
epävarmaa. Tuskinpa sitä paitsi on raha- tai muutakaan laitosta, 
jonka tiedossa olisivat ennalta kaikki yrityksissä hautuvat investoin
tiajatukset. 

Investointi ei yrityksenkään kannalta yleensä ole· kovinkaan eril
linen hanke, vaan elimellinen osa yrityskokonaisuutta ja yrityksen 
jatkuvaa toimintaa, joten pelkkä investointien vertailu on yleensä 

( , 
liian suppea tarkastelukulma ja -kohde. 

Yrityksen reaali- ja rahaprosessi on kovin monitahoinen. Tämän 
vuoksi luotonantaja ei voi käytännössä täysin varmistua siitä, mihin 
yrityksen toiminnan rahoitukseen käytettävissä olevat, myös inves
tointiluottona saadut varat lyhyelle tähtäävästi menevät. Investoin
nin luotottamisella voi siis olla rahoituksellisia sivuvaikutuksia. 

RahoitusratkaisuJ ja yritystutkimus 

Pankit ovat kautta vuosikymmenien pyrkineet perustamaan luotto .. 
ratkaisunsa juuri asiakastuntemuksen varaan. Viime vuosikymme
nille saakka asiakastuntemuksen hankkiminen oli lähes tyystin pank
kien sivukonttorien ja pääkonttorin linjajohdon varassa. Pankkien 
kasvaessa sekä yritystoiminnan monipuolistuessa ja sen toimintaedel
lytysten muuttuessa asiantuntemukseen tähtäävä toiminta muodostui 
pankeissa erityistoiminnoksi, yritystutkimustoiminnoksi, joka avus
taa linjajohtoa päätösten valmistelussa. 

Liikepankkien yritystutkimuksen yhteisenä taustatekijänä on tie
tysti se, että pankilla on yleensä laajakonttoriverkko, joka· tekee 
mahdolliseksi toiminnan ulottamisen yritysten lähettyville, sekä että 
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luottopäätösten tekijät - konttorien johto ja pääkonttorin linjajohto 
- ovat jatkuvassa yhteydessä tutkittaviin yrityksiin. 

Liikepankeissa on tähdennetty sitä, että tutkijoiden on saatava 
toimia itsenäisesti sekä että tutkimus ja päätöksenteko on pidettävä 
toisistaan erillään. Tähän pankeissa pyritään etenkin ristikkäisorga
nisaation ja tutkijain jatkuvan koulutuksen avulla. 

Yritystutkimuksen tärkeänä tehtävänä on muokata yrityksestä 
saatava tieto päätöksenteossa tarvittavaan muotoon. Yritystutkimus 
arvioi myös sellaisia arvoja, joita ei voida rahassa mitata, esim. yrityk
sen laskentatoimen tasoa tai yrityksen johtamismenetelmiä. Toimiala
tiedon hallinta auttaa yrityksen menneisyyden arvostelussa ja tule
vaisuuden kartoittamisessa. Julkisten tilastojen usein jo vanhanpuo
leisen tiedon ohella on erityisen tärkeätä, että yritystutkimus pystyy 
hankkimaan inside-informaatiota mm. toimialajärjestöiltä ja toimi
alan vaikuttajayksilöiltä. Yritystutkimuksen tulee soveltaa ja ottaa 
käyttöön menetelmiä, jotka palvelevat tutkimustoimintaa ja rahoi
tusneuvontaa. Tässä suhteessa ovat monet atk-pohjaiset menetelmät 
tulleet varsin keskeisiksi. 

Tutkijoita pankin palvelukseen haettaessa on erityistä huomiota 
kiinnitetty siihen, että heidän mukanaan saataisiin pankkiin käytän
nön kokemusta myös teollisuuden ja kaupan aloilta. Tämän koke
muksen ja tutkimustoimessa saadun taidon avulla tutkijat voivat val
mentaa myös pankin linjajohtoa yritysasioiden ymmärtämiseen. Toi
saalta voidaan yritystutkimustyötä pitää hyvänä valmennuksena lin
jajohtoon siirtyville henkilöille. 

Talouselämän häiriötekijöiden, kuten inflaation sekä laajojen tai 
toimialoittaisten kriisien seuraaminen ja huomioonottaminen vaatii, 
että yritystutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tällaisiin eri
tyiskysymyksiin sekä hankitaan niistä tietoa kotimaasta ja ulkomailta. 

Vuonna 1973 perustettiin yritystutkimusneuvottelukurita, jossa 
on mukana lähes kaksikymmentä raha- ja luottolaitosta sekä kauppa
ja teollisuusministeriö. Neuvottelukunta perustettiin lähinnä tutki
musmenetelmien sekä käytettävien tunnuslukujen ja lomakkeiden 
yhtenäistämistä varten. Aloitettu yhteistyö luonee myös mahdolli
suuksia yritystutkijoiden jatkokoulutukselle. 

Nähdäkseni yhteistoiminta ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että 
yksittäisen rahalaitoksen tehtävä tutkimuksen ja yrityspalvelujen 
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kehitystyössä päättyisi; sitä näet tarvitaan innovaatioiden aikaansaa
miseksi ja toteuttamiseksi. Yrityspalvelut, jotka läheisesti liittyvät 
yritystutkimukseen, ovat osa pankkien välistä tervettä kilpailua. 

Yritysten· toiminnan ja hankkeiden selvittäminen maksaa. Luotto
ratkaisuja ei myöskään voi kovin pitkään tutkimuksilla viivyttää. 
Nämä kaksi varteenotettavaa seikkaa asettavat rajoja yritystutkimus
toimintaan käytettäville voimavaroille. 

Lopputoteamuksia 

Aiheen kaksi keskeistä sanaa ovat olleet investointi ja rahoitus. 
Kun yrittää miettiä, mitkä ovat ne kaksi keskeistä seikkaa, jotka 
käytännön rahoitustoiminnassa tulevat noista kahdesta sanasta mie
leen, niin ainakin omalta osaltani toteaisin seuraavaa. 

Toisaalta pidän tarpeellisena tähdentää sitä, että investointi on 
useimmiten niin epäitsenäinen ja elimellinen osa yritystä ja sen toi
mintaa, että sekä investoinnin vaikutuksen ennalta arvioiminen että 
investoinnin jälkitarkkailu ovat varsin vaikeita ja jäävät parhaim
millaankin puutteellisiksi lukuisten tekijöiden vaikutusten selvittä
misvaikeuksien johdosta. Sekä yrityksen että rahoittajan tulisikin 
nähdäkseni keskittää huomionsa voimakkaasti siihen, minkälainen 
koko yritys ja sen toimintaympäristö ovat ennen investointia ja inves
toinnin jälkeen. 

Investoinnin käsite ja luonne - menot nyt, tulot myöhemmin -
korostaa sitä, että rahoituksessa ja siihen liittyvässä yritystutkimuk
sessa joudutaan varsin paljon, periaatteessa oikeastaan yksinomaan 
katsomaan eteenpäin. Menneisyyteen ja nykyisyyteen katsominen on 
oikeastaan vain pohjan saamista tulevaisuuteen suuntautuvalle tar
kastelulle. Tältäkään pohjalta katsoen emme voi tietää paljon. Mitä 
oikeastaan tiedämme rahoittavamme, kun joudumme lähtemään 
siitä, että investointi ei ole vain seiniä ja koneita, vaan sisältää myös 
yrityksen organisaation ja miehityksen sekä on tehty alati muuttu
vaan ympäristöön ja epävarmoille markkinoille? On melko selvää, 
että osa hankkeista epäonnistuu tai ainakin kompuroi alkuvaiheis
saan sekä kohentuu ehkä olojen muuttuessa ja joskus yrittäjänkin 
vaihtuessa. 
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Kun· investointi on siis epäitsenäinen ja sen vaikutusaika sekä 
kestoltaan että sisällöltään epävarma, tulisi sekä liike- että kokonais
taloudellisin perustein tapahtuva investointien selvittely ja tarkkailu 
pitää järkevissä puitteissa. Ei ole mieltä tutkia ja tarkastella ylen 
tarkoin yhtä osa-aluetta, jos muilla osa-alueilla lähes kaikki on mah
dollista., Oikeasuhtaisella, jalat maassa pitävällä tutkimuksella, olipa 
se sitten liiketaloudellisista tai kokonaistaloudellisista lähtökohdista 
etenevää, on käytännön työssä kuitenkin aina yksi tärkeä ja melko 
kiistaton merkitys: tutkimuksen lähtökohtien ja tulosten paperille 
pano varmistaa sitä, että yrittäjä ja rahoittaja pysyvät keskustelus
saan asiassa paremmin kuin ilman papereita. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Onko erityisluottolaitoksilla erityistietoa?* 

ELJAS SUKSELAINEN 

Esitykseni otsikko on ymmärretty retorisena kysymyksenä liittyen 
päivän teemaan Luottopäätökset ja investointien suuntautuminen Suo
messa. Tämän esityksen tarkoituksena on näinollen vastata kysymyk
seen, onko Teollistamisrahasto Oy:llä erityisluottolaitoksena hallus
saan jotain erityistietoa, jonka turvin sen luottopäätökset ohjaavat 
investointeja paremmin kuin muun tyyppisten rahoittajien luotto
päätökset. Kantaa ei sitävastoin oteta siihen miksi yritykset hakevat 
rahoitusta juuri Teollistamisrahastolta. Tässä yhteydessä ei ole myös
kään mielekästä lähteä yksityiskohtaisesti erittelemään kaikkea Teol
listamisrahaston hallussa olevaa tietoa, vaan pidättäydytään selvitte
lemään sitä, kuinka Teollistamisrahasto toteuttaa toiminta-ajatustaan 
ja millaisia tietovirtoja tämä päätöksentekoprosessi pitää sisällään. 

Teollistamisrahaston toiminta-ajatus 

Teollistamisrahaston toiminta-ajatuksena on koota ja suunnata voi
mavaroja yritystoiminnan kehittämiseksi. Sanalla voimavarat tar
koitetaan sekä tietoa että rahaa. Yritystoiminta-sana on rajattu 
käsittämään lähinnä teollisuus- ja matkailuyritykset. Kehittämisellä 
tarkoitetaan liiketaloudellisesti kannattavan ja kokonaistaloudelli
sesti suotavan, rahoituksellisesti elinkelpoisen toiminnan synnyttä
mistä tai laajentamista. Näinollen Teollistamisrahaston toiminta-aja
tus pitää sisällään päivän teemaan kätkeytyvän investointien »oikeaID> 
suntaamisen. 

Pitkävaikutteisten investointihankkeiden rahoittaminen muodos-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivässä Luottopäätökset ja investointi~ 
suuntautuminen Suomessa syyskuun 20 päivänä 1976 pidetty esitelmä. 
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ta~Teollistamisrahaston toiminnan rungon ja kaikki luottopäätökset 
tehdään yritystutkimuksien perusteella. Oletan, että kuulijat jos
sain määrin tuntevat yritystutkimuskäsitteen entisestään, joten en 
lähde sitä tässä tarkemmin määrittelemään. 

Se kuinka hyvin Teollistamisrahasto pystyy valittujen investointi
kriteerien pohjalta löytämään oikeat luototuskohteet riippuu paljolti 
Teollistamisrahaston hallussa olevasta tiedosta, kehitetystä analyysi
metodiikasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa itse yritystoimintaan ja 
investointihankkeen suunnitteluun. Tämä viimeksimainittu seikka 
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on yleensä ongelmallisin, sillä jos investointikohteissa ei ole valinnan
varaa, ei ole myöskään mielekästä analysoida niitä sofistikoiduillame
netelmillä. Lopputulos nimittäin voi olla ainoastaan niin hyvä kuin 
miksi yritykset pystyvät hankkeensa suunnittelemaan. 

Päätöksentekoprosessi 

Jot~a Teollistamisrahasto voisi toteuttaa toiminta-ajatustaan valitse
miensa investointikriteerien pohjalta, sillä täytyy olla käsittelyproses
si, joka pitää sisällään tarvittavan tiedon keräämisen, analysoinnin ja 
päätöksenteon sekä luonnollisesti sitä seuraavan toteuttamisvaiheen. 
Lisäksi on pystyttävä luomaan valvontamekanismi, jolla seurataan 
onko omalla toiminnalla ollut toivotut vaikutukset. 

Oheisessa kuviossa on esitetty Teollistamisrahaston päätöksen
tekoprosessi pelkistettynä. Katkoviiva jakaa prosessin yritystutki
mukseen ja lopulliseen päätöksentekoon. 

Yritystutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko hanke toteutta
miskelpoinen ja täyttääkö se Teollistamisrahaston investointikritee
rit. Tätä varten tarvitaan tietoa yrityksen menneisyydestä, investoin
tikohteesta, yrityksen toiinintaympäristöstä ja tulevaisuuden näky
mistä. 

Teollistamisrahaston käyttämät tiedon lähteet voidaan jakaa kar
keasti esim. seuraaviin ryhmiin: 
1. Yrityksiltä saatava tieto: pitää sisällään lainahakemuksen ja sen 

mukana lähetetyt tiedot, yritystutkimuksen yhteydessä saadut tie
dot ja seuranta-tiedot 

2. Julkiset tilastot ja tutkimukset 
3. Toimialajärjestöjen välittämä tieto 
4. Muiden rahalaitosten laatimat yritystutkimukset, jotka Teollista

misrahasto saa yritysten valtuutuksella haltuunsa 
5. Muiden laitosten laatimat toimialatutkimukset 
6. Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten kontaktien kautta 

saadut tiedot 
7. Ammattikirjallisuus ja lehdet. 

Ensimmäinen ryhmä on ehdottomasti tärkein, koska se antaa 
varsinaisen sysäyksen prosessin tutkimuksen suorittamiselle ja toi
saalta yritykset ovat yleensä jo keränneet oman päätöksentekonsa 

2 
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tueksi paljon tarpeellista tietoa. Muiden rahalaitosten yritystutki
mukset ovat useimmiten erittäin käyttökelpoista tietomateriaalia Teol
listamisrahaston tutkimuksessa, vaikka Teollistamisrahasto perustaa
kin kaikki luotto päätökset omaan yritystutkimukseen. 

Kuviossa muodostaa prosessin ytimen ns. analyysivaihe, jossa 
yleisin tuote on yritystutkimuskertomus suosituksineen. Analyysi
vaiheessa yhdistyvät ajatustyön tuloksena uusi tieto aiemmin proses
soituun erikoistietoon käyttäen kehitettyä analyysimetodia ja koke
muksen tuomaa harkintaa. Analyysin tuloksena syntyvä yritystutki
muskeromus suosituksineen siirtyy lopulliselle päätöksentekijälIe, 
johtokunnalle. Johtokunta tekee päätöksen kokemuksensa ja yritys
tutkimuskertomuksen perusteella (käytännössä 95 % :sti suosituk
sen mukaan). Yritystutkimuskertomus palaa myös vastaisen yritys
tutkimuksen tiedostoon. 

Teollistamisrahaston analyysiprosessissa syntyy myös muuta eri
tyistietoa, jota käytetään joko lopullisessa päätöksenteossa tai joka 
siirtyy suoraan vastaisen yritystutkimuksen tiedostoon. Tällaista pro
sessisoitua tietoa ovat: seurantatutkimukset, seurantayhteenvedot, 
hankkeen seurantayhteenvedot, toimialatutkimukset, toimialaseuran
takatsaukset, neuvontaraportit, kokonaistaloudelliset tutkimukset, 
Teollistamisrahaston yrityssuunnitelma. 

Kaikki yllämainitut paperit ovat tietyllä tavalla yritystutkimuk
sen yleistä taustatietoa, vaikka niillä on myös oma täsmällinen tar
koituksensa Teollistamisrahaston toiminta-ajatuksen toteuttamisessa. 

Teollistamisrahaston erityistieto 

Koska varsinaiset yritystutkimuksen tietolähteet ovat suurelta osin 
kaikkien luotonantajien ulottuvilla, ei pelkästään sitä, että tätä tie
toa kerätään Teollistamisrahaston haltuun systemaattisesti, voida pi
tää poikkeuksellisena. Varsinaisena Teollistamisrahaston erityistie
tona pitäisin vasta kuviossa esitetyn prosessin tuloksena syntyvää tie
toa, joka jakaantuu kolmeen ryhmään: a) kirjallisessa muodossa 
olevat tutkimusraportit ja yhteenvedot; b) kehitetty metodi, joka on 
myös dokumentoitu tutkimusohjeiden muotoon; c) tutkijoiden ko
kemus. Koska tämän esityksen puitteissa ei ole mahdollista käydä 
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läpi metodiikkapuolta rajoitun seuraavassa prosessoidun tiedon hie
man yksityiskohtaisempaan kuvailemiseen ja siinäkin sellaisiin seik
koihin, joiden uskon eroavan muiden luotonantajien käytettävissä 
olevista tiedoista. 

Yritystutkimuskertomus on tärkein analyysiprosessin tulos. Teol
listamisrahasto toi yritystutkimuskäytännön Suomeen vuonna 1963 
lähinnä Maailmanpankin aloitteesta. Menetelmää on jatkuvasti ke
hitetty ja se on otettu käyttöön myös monissa muissa rahalaitoksis
sa. Yritystutkimuskäytäntö on pääpiirteittäin yhdenmukaistettu lä
hinnä yritystutkimusneuvottelukunnan toimesta, jossa kaikki yritys
tutkimusta harjoittavat rahalaitokset ovat jäseninä. Kertomuksen si
sältö kuitenkin vaihtelee eri laitosten kesken jonkin verran, mutta 
kaikki käsittävät yleensä yrityksen taustatiedot, menneisyyden tase
analyysin, selvityksen investoinnista ja sen rahoituksesta sekä yri
tyksen tule~aisuuden ennusteen. 

Käsittääkseni Teollistamisrahaston yritystutkimuskertomus poik
keaa muista lähinnä siinä, että sillä on täsmällisemmin määritelty 
muoto ja sisältö, sekä siinä, että erityistä huomiota on kiinnitetty pro
jektin kannattavuuden ja kokonaistaloudellisen suotavuuden tarkas
teluun. Toisin sanoen pyritään tuomaan esille nimenomaan investoin
nin vaikutus ja sitä kautta myös välttämään hyvin kannattavien yri
tysten kannattamattomien hankkeiden rahoitus. Tämä on todellinen 
ero traditionaaliseen luotonantajaan verrattuna, joka monasti ra
hoittaa tällaisia hankkeita hyvän asiakassuhteen perusteella. Toisaal
ta Teollistamisrahasto voi turvata huonosti menestyneen yrityksen 
parantamispyrkimyk~et, mikäli rahoituksellinen elinkelpoisuuden 
kriteeri tulee tyydytettyä. 

Projektitarkastelu mahdollistaa myös mielekkään kokonaistalou

dellisen analyysin, joka perustuu investoinnin aiheuttaman lisäjalos

tusarvon syntymisen arvioimiseen ja uuden kapasiteetin vaikutuk

seen jo olemassa olevan kapasiteetin käyttöasteeseen. 

Teollistamisrahastossa tähän mennessä tehdyn n. 3 000 yritystut
kimuksen sisältämä erikoistietomäärä on mittava ja kattavuudessaan 

ainutlaatuinen. Vuoden 1975 alussa täsmennetty kertomuksen sisäl

tö mahdollistaa myös sen, että syntynyttä aineistoa voidaan käyttää 

tehokkaasti vastaisen tutkimuksen tietolähteenä. 
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Seurantayhteenveto 

Teollistamisrahaston kaikki asiakkaat ovat raportointivelvollisia toi
minnastaan ainakin kerran vuodessa. Raportointi sisältää mm. tulos
ja tasetiedot sekä toiminnan todellisen tuloksen selvittämiseen tarvit
tavat lisätiedot. 

I 

Tästä noin tuhannen yrityksen vuosittain lähettämästä aineistos-
ta laaditaan ns. seurantayhteenveto, joka sisältää jokaisesta yrityk
sestä tärkeimmät toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja kiinnostavim
mat absoluuttiset arvot. Tämä yhteenveto muodostaa mainion ver
tailupohjan yritystutkimuksen tueksi ja on lähes ehtymätön erityis
selvitysten lähde. Seurantatiedostoa ollaan paraikaa siirtämässä tieto
koneelle, jolloin analyysit monipuolistuvat käsittämään toimialatut
kimuksen ja kokonaistaloudellisen tutkimuksen vaatimat tunnuslu
vut ja yhteenvedot. Teollistamisrahaston asiakaskunta kasvaa vuo
sittain melkoisesti, joten tiedosto tulee yhä edustavammaksi. Monilla 
toimialoilla jo kaikki merkittävimmät yritykset ovat Teollistamisra
haston asiakkaita. Aineistossa ei myöskään esiinny mitään alueittaista 
tai pankkisuhteeseen perustuvaa rajoittuneisuutta. 

Hankkeiden seuranta 

Teollistamisrahasto edellyttää asiakkailtaan raportointia rahoitettu
jen hankkeiden edistymisestä ja toteutuneista kustannuksista. Tutki
jat voivat näin kouluttaa itseään vertaamalla hankkeiden toteutumis
ta omiin kustannusarvioihinsa. Lisäksi Teollistamisrahastossa on ke
hitetty erityinen toteutuneiden rakennuskustannusten seuranta~ ja 
vertailusysteemi, joka mahdollistaa Teollistamisrahaston rakennus

alan asiantuntemuksen korkean tason. 

Toimialatutkimus 

Teollistamisrahastossa on suoritettu toimialatutkimusta jo usean 
vuoden ajan vaihtelevalla ambitiotasolla. Korkealaatuisinta tasoa 
maassamme edustaa viime vuonna valmistunut kenkäteollisuuden kil-
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pailukykyä kartoittanut tutkimus. Toimialatutkimuksen kehittämi
nen on Teollistamisrahastossa juuri nyt murrosvaiheessa, koska on 
monelta taholta ehdotettu, että koko rahalaitosten toimialatutkimus
tarve tulisi pääosin tyydyttää Teollistamisrahaston toimesta. Tätä sil
mällä pitäen on Teollistamisrahastossa viety läpi mittava metodin ke
hittelyohjelma ja tutkimustavoitteet on täsmennetty. Mikäli »go
ahead» saadaan lähipäivinä, laajennetaan toimialatutkimusresursseja 
ratkaisevasti. Tällöin tavoitteena tulee olemaan käytännönläheisten, 
ongelmakeskeisten toimialatutkimusten laatiminen. Pyrkimyksenä 
on riittävä kattavuus, jotta luottopäätöksissä voitaisiin aina luotetta
vasti ottaa huomioon toimialan erityispiirteiden tuomat ongelmat. 
Tutkimusten toimialavalinnat eivät tule aina olemaan esim. jonkin 
TOL-luokan mukaisia vaan tuotannon ja kilpailutilanteen kannalta 
mielekkäitä kokonaisuuksia. 

Metodipuolella pyritään käyttämään hyväksi myös toimialan yri
tysten ja toimialajärjestöjen asiantuntemusta. Uskonkin, että tämä 
suunniteltu toimialatutkimuksen kehittäminen tulee lisäämään mer
kittävästi Teollistamisrahaston hallussa olevaa erityistietoa ja paran
tamaan entisestään luottopäätösten tasoa. 

Kokonaistaloudellinen tutkimus 

Pystyäkseen arvioimaan toimintansa kokonaistaloudelliset vaikutuk
set on Teollistamisrahastossa kehitetty yhteistyössä Suomen Pankin 
kanssa tietynlainen kokonaistaloudellinen analyysikehikko. Käytän
nön sovellutukset on viety niin pitkälle, että kaikissa investointi
hankkeissa tietokone laskee automaattisesti joukon kokonaistalou

dellisia vaikutuksia. Toisaalta Teollistamisrahastossa seurataan kan
santalouden kehitystä ja kehitysnäkymiä tiivisti, jotta oma toiminta 
voitaisiin sopeuttaa yhteiskunnan· kehitykseen. Mahdollisuuksien 
mukaan pyritään vaikuttamaan myös ulkoisten tekijöiden kehityk

seen. Vaikutuskeinoja ovat mm. talouspoliittiset kannanotot, lausun
not eri intressiryhmien tekemistä ehdotuksista ja Teollistamisrahas
ton yrittäjille järjestämä koulutus. Kokonaistaloudellista tietoa koo

taan myös sisäisiä suhdannekatsauksia varten. 



354 ELJAS SUKSELAINEN 

Yritysneuvonta 

Esityksen alussa totesin, että rahoittaja joutuu yleensä valitsemaan 
rahoituskohteet rajoitetuista vaihtoehdoi&ta. Toisin sanoen projek
tit ovat vain niin hyviä kuin miksi yrittäjät ne suunnittelevat. Teol
listamisrahasto kehitysluottolaitoksena haluaa mennä pitemmälle eli 
vaikuttaa myös suoraan yritysten hankkeiden laatuun. Tämä tapah
tuu suppeassa muodossa tutkijoiden toimesta varsinaisen yritystut
kimusprosessin yhteydessä. 

Yhtiössä toimii myös neuvontaryhmä, joka pystyy palvelemaan 
yrityksiä taloushallintoon, tuotantotekniikkaan, markkinointiin, pro
jektisuunnitteluun ja yritysjuridiikkaan kohdistuvissa suunnittelu
ongelmissa. Tämä neuvonta suuntautuu rajoitettujen resurssien vuok
si etupäässä toimintaansa aloittaviin tai huomattavan muutosvaiheen 
edessä oleviin yrityksiin. Neuvontatyön . yhteydessä syntyy elävä yh
teys käytännön liikkeenjohdon ongelmiin ja muodostuu paljon arvo
kasta kokemusperäistä dokumentoitua tietoa vastaista yritystutki
musta ja neuvontaa varten. Vaikka Teollistamisrahasto ei pyrikään 
kilpailemaan varsinaisten konsulttiyritysten kanssa, tuntuu sillä ole
van melkoinen työkenttä juuri yritysten investointien suunnittelun 
ohjauksessa, sillä varsinkaan pienten yritysten ei kannata useinkaan 
palkata pysyvää suunnitteluhenkilökuntaa ja yrittäjän omat resurssit 
eivät riitä. 

* * * 
Teollistamisrahasto toimii yhdessä paikassa ja tutkimustyö suorite
taan keskitetysti johdettuna ryhmätyönä. Tämä mahdollistaa jousta
van ja tehokkaan informaation kulun, joten tieto ei vain kasaannu 
vaan sitä myös käytetään päätösten teossa. Uusia tutkimusmenetel
miä kehitetään jatkuvasti ja tutkijoiden kokemus- ja koulutustasoa 
lisätään tasaisesti. Näin ollen uskon, että Teollistamisrahaston luot
topäätökset ovat ja tulevat olemaan sopusoinnussa valittujen kritee- . 
rienkanssa, jotka kriteerit puolestaan ovat oikein asetettuja toiminta-

. ajatuksen suhteen. Koska toiminta-ajatus puolestaan on sopusoinnus
sa päivän teeman kanssa, uskoisin vastanneeni otsikon esittämään 

kysymykseen. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Onko erityisluottolaitoksilla erityistietoa?* 

VEIKKO O. VUORIKARI 

Ra~anlainaus kuuluu maailman vanhimpii,n ammatteihin, eikä noiden 
vanhojen ammattien luonne kovin paljon muutu. Se, jolla on varaa, 
lainaa toiselle ja perii korkoa. Korko on lainaustilanteesta riippuvai
nen siten, että mitä suurempi riski rahan takaisin saamisesta sitä suu
rempi korko peritään. 

Seuraavassa käsittelen aluksi investointien luokittelua riskin mu
kaan. Riskinjaon pohjaksi otan vakuusajattelun silloin, kun vakuus 
on turvaava, ts. luotonantajalla ei ole todennäköistä riskiä rahojen
sa takaisin saamisesta. Yleisesti käytetyn terminologian mukaan ovat 
kyseessä vakuuksia vastaan myönnettävät luotot. Jos riski kasvaa 
niin, että vakuudet eivät enää ole pankkikelpoisia, ts. pankeista ei 
voi saada pitkäaikaisia luottoja näitä vakuuksia vastaan, koska riski 
rahojen takaisin saannista on liian suuri, pankkikielessä käytetään 
termejä vakuudettomat luotot tai luotot ilman vakuuksia. Sen sijaan 
valtion riskirahoituksesta puhuttaessa käytetään termiä luotot ilman 
turvaavaa vakuutta (ITV -luotot). 

Turvaavaa ja ilman turvaavaa vakuutta -termit KERAn luotoissa 
on esitetty kuviossa 1. Turvaavaksi katsotaan 0-60 %:n kiinteistö
kiinnitys maa-alueisiin ja rakennuksiin kiinteistön todennäköisestä ar
vosta. ITV-vakuuksia ovat ns. loppupään kiin~eistökiinnitykset, ts. sel
laiset kiinnitykset, jotka kohdistuvat etuoikeusjärjestyksessä viimei,;. 
simpään 40 % :iin kiinteistöarvosta. Irtaimistokiinnitykset ovat yleensä 
myös ITV -vakuuksia. 

Kuviossa 2 on esitettyesimerkinomaisesti eri investointikohteiden 
jaottelu riskialttiuden mukaan rahoittajan näkökulmasta sekä eri 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivässä Luottopäätökset ja investointien 
suuntautuminen Suomessa syyskuun 20 päivänä 1976 pidetty esitelmä. 
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Kuvio 1. Turvaava ja ITV-vakuus Kera-luotoissa. 
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Kuviosta voidaan havaita, että rakennusinvestoinnit ovat toteutu
neista kustannuksista vakuusarvoltaan turvaavia vakuuksia n. 60 
% :iin saakka arvostaan, lopun 40 %:n osalta kiinnitykset niihin ovat 
ei-turvaavia vakuuksia. Konehankinnat hyvin harvassa tapauksessa 
ovat turvaavia vakuuksia, kuitenkin suurten erikoiskoneiden koh
dalla ilmeisesti pankkikäytäntö käsittää myös tietyn osan koneen 
arvosta turvaavaksi vakuudeksi. Muilta osin konehankinnat ovat 
»vakuudettomia», ts. ITV -vakuuksia KERAlle. Rahoittajan riski on 
varsin suuri, kun on kyseessä käyttöpääomainvestoinnit ja etenkin 
henkiset investoinnit. Tyypillisesti riskialtteimpia investointeja ovat 
investoinnit koulutukseen, koska tällöin investointi sinänsä ei tarjoa 
rahoittaj alle vakuuskohdetta. 



Kuvio 2. Eri rahoitusmuotojen pääasiallinen riskinottoalttius ja eri investointikohtei
den riskialttius (rahoittajan näkökulmasta). 
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Eri rahoituslähteiden rahoitushalukkuus on hyvin erilaista. Va
kuutuslaitosten, säästö- ja osuuspankkien sekä Postipankin pääasial
linen rahoitus kohdistuu yksinomaan turvaavaIla vakuudella annet
taviin luottoihin. Ennen kaikkea vakuutuslaitosten ottama riski ei 
saa kohdistua muihin kuin omista varoista myönnettyihin luottoihin. 
Jokaisella vakuutuslaitoksella on sosiaali- ja terveysministeriön mää
räämä »riskirajansa». Sama koskee myös säästö- ja osuuspankkeja. 
Viimeksi mainittujen kohdalla vakuuden laatua valvoo Pankkitarkas
tusvirasto, ja tämä on monille rahalaitoksille ainakin viime aikoina 
ollut varsin katkera pala nieltäväksi. Voimakkaammin riskiä ottavana 
rahalaitoksena tulevat mukaan liikepankit ja on huomattava, että 
OKO ja SKOP ovat liikepankkeja siinä missä KOP, SYP ja HOP. Täs
tä taulukosta puuttuu Suomen Pankin finanssirahoitus, mutta Suomen 
Pankki ei ota riskiä, joten Suomen Pankki toimii vielä voimakkaam
min riskittömällä sektorilla kuin mitkään muut tässä esitetyt raha
laitokset. 

Valtion rahoitustoiminnassa rahalaitosten riskinotto on jo h uo
mattavampaa. Suomen Vientiluotto Oy: ei ota merkittävästi riskiä, 
mutta sen sijaan Vientitakuulaitos kantaa vientikauppoihin liittyviä 
riskejä. Periaatteessa Teollistamisrahasto Oy on finanssiluottolaitos 
ja historiallisesti Valtiontakauslaitos (VaTL) perustettiin suurelta 
osin Teollistamisrahaston luottojen takaamiseksi. Vielä tälläkin erää 
Teollistamisrahasto on suurin yksityinen luottolaitos, johon VaTL:n 
takaukset kohdistuvat. Valtiontakauslaitos ei periaatteidensa mu
kaan saa ottaa vastavakuuksiksi turvaavia vakuuksia, vaan sen on 

aina otettava ei-pankkikelpoisia vakuuksia myöntäessään valtion 

takauksen luotto laitoksen rahoitukselle. KERA, INRA, Vientitakuu

laitos ja muut vastaavat on esitetty kuviossa. 

Jos kuviota 2 tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan todeta, että 

on varsin vähän rahoituslähteitä, joista riskirahoitusta on saatavissa. 

Ehkä tämä osaltaan johtuu siitä, että Suomen rahalaitoksia koskeva 

lainsäädäntö ei salli koron normaalia nousua riskin suurentuessa. 

Valtio ottaessaan riskiä Valtiontakauslaitoksen, Vientitakuulaitoksen, 

KERAn tai INRAn ITV-Iuottojen muodossa perii varsin muodollista 

vakuusmaksua. Esim. KERAn luottojen vakuusmaksu on 1/2 %. 
Mikäli liikepankit ottavat riskiä esim. myöntämällä pankkitakauksia 
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ja saavat heikohkoja vastavakuuksia, on vakuusmaksun suuruus jopa 
3 %. 

Muualla maailmassa, ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Länsi
Euroopan maissa, on huomattava määrä sijoittajia, nk. sijoitusluotto
laitoksia, jotka ottavat riskiä. Luottoperusteet ovat tosin erilaiset 
kuin meillä Suomessa. Suomalaisen tavan mukaista tasaisella korolla 
annettua lainarahoitusta tunnetaan maailmalla hyvin vähän. Periaat
teessa luotottajat ottavat riskiä hankkeissa ja saavat riskin mukaan 
arvioituna korkeamman koron kuin he amerikkalaisen »AA:n Double 
A» vakuuksilla varustetun yrityksen kohdalla voivat saada. Yleis
maailmalliset sijoitusyritykset ottavat riskiä nk. portfolio-periaatteen 
mukaan niin, että osa luotoista myönnetään riskittömänä ja pienellä 
osalla, 1-2 %:lla koko luottokannasta pelataan riskipeliä. Riski
hankkeista luotonantajat saavat onnistuessaan riskiä vastaavan 
koron. Ehkä tässä on suuri syy siihen, etteivät investoinnit Suomessa 
ole suuntautuneet nopeasti kansantaloutta ja tuottavuutta lisääviin 
aloihin. Meidän rahoitustoiminnassamme korkotaso on voimakkaasti 
yhteiskunnan säädeltävissä, ja hyvätkään hankkeet eivät saa riittä
västi omia pääomia kasvun edellyttämällä tavalla yksityisiltä mark
kinoilta. 

Vakuusajattelun mukaisesti tuntuu siltä, että kaikki rakennus
investoinnit kasvaviin keskuksiin tai liikepaikoille ovat sekä keski
määräisen minimituoton että inflaatiosuojan osalta varsin turvallisia 
sijoituksia. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa vallit
see nopea inflaatiovauhti, ei oikeastaan sijoitetun pääoman tuottoa 
suoraan vuokratulojen muodossa esim. rakennuksista voida lainkaan 
laskea, vaan lisäksi pitäisi ottaa huomioon varman sijoituksen tuoma 
inflaatiosuoja. Näin ollen ovat viime aikoina mm. vakuutuslaitokset 
lähteneet lainan myöntämisen sijasta sijoittamaan varansa rakennuk
siin, turvaten näin vuokratuloin koron vaatiman perustuoton sekä 
lisäksi saaden »lisäkorkoa» inflaatiosuojan muodossa. Kun tähän 
vielä liitetään vakuutusyhtiöiden kohdalla mahdollisuus verojärjeste
lyin saada koko vuokratulo verotta yhtiön omiin pääomiin, on tultu 
siihen, että varsin merkittävä osa liikepaikkojen ja suurempien kau
punkien uusista rakennuksista on tällä hetkellä vakuutusyhtiöiden 
omistamaa kiinteistöosakeyhtiökantaa. Ainoastaan Etelä-Suomessa 
ovat nämä kiinteistöt olleet yritystoiminnan tuotannollisessa käytössä. 
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Eri investointivaihtoehtojen riskialttius heijastuu näistä investoin
neista saatavaan ·tuottovaatimukseen, ja jos halutaan yleensä inves
tointien tuottoa parantaa, tulee investoinnit pyrkiä suuntaamaan ris
kialttiimmille toimialoille. Suomalainen rahoitusjärjestelmä erityis
luottolaitoksineen on ilmeisesti kehittymässä siihen suuntaan, että 
yritystutkimusvaiheessa pyritään projektien kannattavuusvaatimusta 
nostamaan vähintään pankkikoron tasolle. Meiltä puuttuvat kuiten
kin edelleenkin yksityisen sektorin luototusjärjestelmät korkeamman 
riskinotto on kohdistuvan rahoituksen osalta, ts. oman pääoman sijoi
tusmahdollisuudet muutakin kautta kuin suurimpien yhtiöiden 
fuusiointien ja siinä suhteessa toiminnan diversoinnin kautta. 

Inflaatiokehitys Suomessa on aiheuttanut yrityksille rahapulan. 
Tämä on ennen kaikkea esiintynyt käyttöpääoman rahoituksen niuk
kuutena. Tämä yksinkertainen hokema, joka on savu eli seuraus 
jostakin, on ollut viime aikoina varsin yleisesti eri paikoilla esitetty 
asia. Varsinainen syy käyttöpääomapulaan on tosiaan inflaation 
aiheuttama, ja pula näkyy nimenomaan käyttöpääomarahoituksessa, 
koska rahoitusvajaus ei voi muualla ilmetä. Yrityksen kassassa ei ole 
varsinaista erillistä rahaa investointien rahoitukseen, vaan kaikki 
rahoitetaan samasta kassasta. Se, missä investointienkin rahoitus
aukot näkyvät, on juuri käyttöpääomapula. 

Toinen syy käyttöpääomapulaan on viimeaikainen heikko kannat
tavuus. Ts. yritykset eivät ole saaneet tulos- plus poistorahoitusta 
kaavailemassaan määrin, ja näin ollen rahoitusbudjetit ovat alijää
mäisiä. Mutta kolmas ja varsinainen syy mielestäni on ennen kaik
kea pienen ja keskisuuren teollisuuden osalta vakuuspula. Kuten 
aiemmin esitetystä riskitaulukosta voidaan todeta, yritykset tarvitse
vat käyttöpääomaluottoihin turvaavat vakuudet, mikäli aikovat saada 
niitä Suomen Pankin rahoituspooliin kuuluvista erityisluottolaitok
sista tai myös säästö- tai osuuspankeista, vakuutuslaitoksista jne. Ts. 

linanssirahoittajat eivät ota riskiä rahoittamiensa hankkeiden suh
teen .. Jos yrityksen vakuusvaranto ei salli tai tee mahdolliseksi luo
ton ottamista turvaavin vakuuksin, vaikka rahaa olisi tarjolla, yritys 
ei voi ottaa rahaa, ellei riskinjakoa samalla jollain tavalla uudelleen
arvioida. Esimerkiksi Kehitys~luerahasto Oy:n tulo vuonna 1971 
kehitysalueiden rahoitusmarkkinoille aiheutti varsin voimakkaan 
investointiaallon kehitysalueella juuri siksi, että Kehitysaluerahasto 
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Kuvio 3. Keran rahoituspäätösten valmistelu. 
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saattoi käynnistää useita hankkeita varsin pienin riskirahoitusosuuk
sin ottamalla pitkäaikaisten luottojensa vakuudeksi sellaisia vakuuk
sia, joita vastaan normaalit rahalaitokset eivät olisi antaneet pitkä
aikaista luottoa. Kun on todettavissa, että esim. Kehitysaluerahaston 
1 200 asiakkaasta yli 800 on sellaista, joilla on ilman turvaavaa vakuut
ta olevia luottoja, voidaan todeta, että kehitysalueiden viimeaikainen 
investointitoiminta on ollut nykyisellä tasollaan ainoastaan sen vuok
si, että valtio on KERAn kautta osallistunut yritysten riskirahoituk
seen vakuuksien suhteen varsin voimakkaasti. Kehitysalueiden kor
kotuilla on tähän varsin pieni vaikutus. Ystävämme, eräät liikepank
kimiehet, toteavat, että liikepankit ottavat riskiä vakuuksien suhteen 
ja senhän me olemme todenneet viime aikoina - suurissa hankkeis
sa. Pienyritysten kohdalla kaikki liikepankit eivät läheskään aina 
ota riskiä vakuuksienkaan suhteen, ja ennen kaikkea säästö- ja osuus
pankeilla, mikäli ne haluavat toimia omista keskuspankeistaan riippu
mattomina, on hyvin voimakas taipumus pidättäytyä vakuusajatte
lussa edelleenkin. 

Mikäli erityisluottolaitos KERAn tapaan ottaa jonkin verran ris
kiä hankkeessa vakuuksien suhteen, mutta pyrkii olemaan ottamatta 
riskiä tuottojen suhteen, tulee luototusyrityksen organisaatio ja toi
minta järjestää tätä päämäärää silmällä pitäen. Kuviossa 3 on esi
tetty KERAn rahoituspäätöksen valmistelu. Rahoituspäätös on muo
dostettu tyypillisen takaisinkytkentäjärjestelmän mukaan siten, että 
tehdyn päätöksen toteutumista seurataan varsin tiiviisti ja tarvittavat 
muutokset esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi tehdään niin monta 
kertaa kuin on kussakin tapauksessa tarpeen. KERAn tavoitteiden 
»mittauselimenä» toimii seurantatoimisto ja muutokset sellaisissa 
yrityksissä, jotka eivät ole saavuttaneet tavoitteeksi asetettua sijoite
tun pääoman tuottoprosenttia, pyritään hoitamaan pääasiallisesti ke
hittämistojmintojen avulla. Kehittämistoiminnoilla tässä tapauksessa 
tarkoitetaan tuotekehitystä, markkinointia, koulutusta ja konsultoin
tia. Näin ollen KERA toimii golfinpelaajan tavoin: ensimmäinen luot
topäätös on pitkä ensilyönti tiettyyn suuntaan ja harvoin pääsemme 
tilanteeseen hole-in-one. Seuraavissa päätöksentekovaiheissa inves
toinnin seurannan ja toteutumisen yhteydessä joudumme useasti 
muuttamaan välinettä. Tavoite on lähempänä, mutta suunta mihin 
lyödään, saattaa ensimmäisestä kerrasta muuttua varsin oleellisesti. 
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Myös välineet, joilla seuraava kierros pelataan, saattavat olla muuta 
kuin lainat tai vakuusmuutokset. Näin ollen KERAn tapaisella eri
tyisluottolaitoksella tulee olla hyvin voimakas seurantajärjestelmä 
sekä edelleen riittävät henkiset sekä aineelliset resurssit ryhtyäkseen 
niihin toimenpiteisiin, joilla yritystoiminnan kannattavuuden suunta 
saadaan riittävän nopeasti muuttumaan niin, ettei pakkotilanteeseen 
ja reaalisaatioihin jouduta. 

Yritystutkimuksella on varsin keskeinen merkitys luottopäätök
sen teossa, mutta KERAn riskinotto vaatii myös tiivistä seurantaa 
sekä voimakkaita kehittämistoimintoja. Yritystutkimus on näinollen 
kuin ensilyönti golfissa. Merkittävä, muttei lopullisesti ratkaiseva. 

Vastauksena otsikkoon: »onko KERAn tapaisella erityisluottolai
toksella erityistietoa?» voidaan todeta, ~ttä KERA pyrkii keräämään 
sitä samaa tietoa, mitä yritykset itsekin tarvitsevat riskinsä arvioimi
seen, ja samoin perustein tekemään omat riskianalyysinsa ja ryhty
mään toimenpiteisiin, jotta myös mahdollisesti korkeamman tuoton 
omaavat investoinnit, nimenomaan markkinointiin, tuotekehitykseen 
ja koulutukseen, pystyttäisiin rahoittamaan. Myös seurantatiedon 
jatkuva hyväksikäyttö uudessa atviointitilanteessa on hyvin kes
keistä. 



Puheenvuorot: 

Luottopäätökset ja kasvupolitiikka 

KARI PUUMANEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Talouspolitiikan tavoitteena on ulkomaisen velkaantumisemme mer
kittävä hidastaminen siten, että samalla voitaisiin turvata kohtuulli
nen taloudellinen kasvu ja tarjontaan nähden riittävä työvoiman 
kysyntä. Miten luottopäätökset ovat yhdistettävissä tähän tavoit
teenasetteluun? 

Ulkomaisen velan lisäys eli vaihtotaseen vajaus (B) on yhtä suuri 
kuin kotimaisen kysynnän (E) ja kotimaisen tulonmuodostuksen (Y) 
erotus ja tämä puolestaan yhtä suuri kuin nettoluottoekspansio eli 
pääoman tuonti (6 K) ynnä kotimaisen luottokannan lisäys (6 L) 
vähennettynä rahoitussaatavien kasvulla (6 M) : 

(1) B=E-Y=6K+ 6L-6M 

Vaihtotaseen vajaus (B) voidaan rajoittaa halutun kokoiseksi 
mitoittamalla pääoman tuonti (6 K) ja kotimainen nettoluotonanto 
(6 L - 6 M = Suomen Pankin kotimaisen hettosaatavan lisäys) 
vaihtotasetavoitteen suuruiseksi. Tällöin määräytyy kotimaisen ky
synnän ja tulon erotus, mutta ei niiden taso. Tietyn vaihtotasetavoit
teen puitteissa voidaan sen sijaan pääoman tuonnin ja kotimaisten 
luottojen kohdentumiseen vaikuttavilla päätöksillä myötävaikuttaa 
tavoitelIun ulkoisen tasapainon toteutumiseen mahdollisimman kor
kealla reaalisen tulonmuodostuksen tasolla. 

Päinvastainenkin väline-tavoite-kytkentä on tietenkin ajatelta
vissa. Mutta jos luottojen määrä mitoitettaisiin ensisijaisesti kasvu
ja työllisyystavoitteiden mukaan ja ulkoisen tasapainon saavuttami
nen jätettäisiin luottopäätösten valikoivuuden varaan, jäisi rahoitus-
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politiikka kummankin tavoitteen suhteen pelkän myötävaikuttajan 
asemaan. Talouspolitiikan eri lohkojen välinen vastuunjako olisi täl
löin perin hämärä. 

!-

Kasvusuora 

Luottopäätösten kasvupoliittisen roolin hqvainnollistamista voidaan 
yrittää jatkaa ns. kasvusuoratarkastelulla. Kirjoitetaan vaihtotase
identiteetti muotoon 

(2) b=ag-fJ 

jossa b on vaihtotaseen vajaus prosentteina bruttokansantuotteesta, 
fJ kotimainen bruttosäästäminen samoin prosentteina bruttokansan
tuotteesta, g bruttokansantuotteen reaalinen kasvuvauhti ja a ns. 
pääomakerroin. Jotta yhtälö pitäisi paikkansa, on pääomakerroin 
määriteltävä käypähintaisen bruttoinvestointiasteen (ml. varasto
investoinnit ) ja kokonaistuotannon reaalisen kasvuvauhdin suhteena. 

Jos säästämisastetta (fJ) ja pääomakerrointa (a) tarkastellaan 
kiinteinä parametreina, osoittaa yhtälö 2 ne velkaantumisvauhdin 
(b) ja kasvuvauhdin (g) yhdistelmät, joiden kesken kasvupoliittinen 

3 
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valinta voi tapahtua. Kuvioon 1 on piirretty tällainen kasvusuora 
sekä eräs velkaantumisvauhdin ja kasvuvauhdin yhdistelmä. Ku
viossa 2 on osoitettu, kuinka määrällisellä luotto politiikalla velkaan
tumista voidaan hidastaa (pystysuora nuoli) ja kuinka mm. luotto
päätösten kohdentamispolitiikalla voidaan kasvusuoraa samalla pyr;.. 
kiä siirtämään edullisempaan asemaan (alas oikealle suuntautuva 
nuoli). 

Perimmältään ei määrällisen ja laadullisen rahoituspolitiikan väli
nen työnjako ole näin yksiselitteinen. Kireästi mitoitettu rahoituk
sen saatavuus voi johtaa myös edullisempaan kasvu suoran asemaan 
mm. siten, että inflaation vaimetessa ja kilpailukyvyn kohentuessa 
päästään korkeampaan pääoman käyttöasteeseen, mikä puolestaan 
ilmenee pääomakertoimen laskuna ja yrityssäästämisen voimistumi
sena. Muutoinkin on kasvusuoraan suhtauduttava samalla varovai
suudella kuin identiteettipohjaisiin ajatusrakennelmiin yleensäkin. 
Niiden käyttökelpoisuus rajoittuu kysymyksenasetteluihin, joissa 
parametreina tarkasteltujen suureiden riippuvuutta toisistaan ja 
muuttujina tarkastelluista suureista voidaan pitää toissijaisena. 

Suomen kasvusuoran sijainti oli 60-luvun lopussa ja 70-luvun 
alussa erittäin edullinen. Hyvät vientisuhdanteet sekä devalvaation 
ja vakauttamisen voimistama kilpailukyky johtivat korkeaan resurs
sien käyttöasteeseen ja siten alhaiseen pääomakertoimeen. Samalla 
parantunut kannattavuus tuki yrityssektorin säästämistä ja valtion
talouden saneeraus ja nopeasti kasvavat verotulot paisuttivat julkista 
säästämisastetta. Näiden hyvien vuosien kasvupolitiikan tulokseksi 
muodostui yksipuolisesti ennätyksellisen nopea taloudellinen' kasvu. 
Sen sijaan velkaantuminen jatkui jättäen perinnöksi nykyisen mak
sutaserasitteemme. 

Heikentyneen vientikysynnän, alentuneen hintakilpailukyvyn ja 
valloilleen päässeen julkisen menokehityksen myötä on kasvusuo
ramme sijainti parin viime vuoden aikana jyrkästi huonontunut ja 
ennusteet jatkosta eivät paljon lohtua lupaa. Näin ollen jouduttaneen 
ulkomaisen velkaantumisemme tavoiteltu hidastaminen toteutta
maan olosuhteissa, joissa edellytykset kasvun ja työllisyyden ylläpi
tämiseen ovat jo muutoinkin selvästi aiempaa heikommat. Tätä har
maata näköalaa vasten käy ymmärrettäväksi se entistä vilkkaampi 
keskustelu, jota meillä viime aikoina on eri tasoilla käyty niukkojen 
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rahoitusresurssien käytöstä .. Investointien: tehostamisesta, luottopää
tösten kohdentamisesta, rahoitusvirtojen ohjailusta - mikä nimitys 
nyt ketäkinmiellyttää - etsitään uutta seerumia, joka kumoaisi mui
den: tekijöiden aiheuttaman kasvusuoran aseman heikentymisen. 

Investointikriteerit 

Kasvusuoratarkastelun perusteella investointihanketta voidaan pitää 
tämänhetkisten kasvupoliittisten tavoitteittemme suhteen tehokkaana, 
jos sen yhteenlasketut vaikutukset koko kansantalouden pääomaker
toimeen ja koko kansantalouden säästämisasteeseen ovat sellaiset, 
että se suhteellisen lyhyellä aikavälillä siirtää kasvu suoraa edullisem
paan asemaan. Tämän makrokriteerin soveltaminen investointien 
toimintakohtaiseen suuntaukseen ja projektitasolle tuottaa kuitenkin 
melkoisia vaikeuksia kansantalouden sisäisten rakenteellisten riippu
vuuksien perin vailIinaisen tuntemuksen johdosta. 

Asiaa selventänee muutama esimerkki siitä, millaisiin johtopää
töksiin kasvusuoratarkastelu nimenomaan ei anna aihetta. Työkus
tannuksia säästävä rationalisointi-investointi, joka ei lisää tuotannon 
määrää, ei ole kasvupoliittisesti tehoton sen vuoksi, että sen hanke
kohtainen pääomakerroin on plus ääretön. Tuotannon kannattavuu
den paranemisen vaikutus säästämisasteeseen voi olla pääomaker
roinvaikutusta suurempi. Poistot ja voitot ovat osa kansantalouden 
bruttosäästämistä. Vapautuvalla työvoimalla voidaan lisäksi tuotan
toa ehkä kasvattaa muissa yrityksissä ilman lisäinvestointeja. Sa
masta syystä ei ole perusteltua pyrkiä muitta mutkitta siirtämään 
investointien painopistettä korkean pääomakertoimen toimialoilta 
matalamman pääomakertoimen toimialoilIe. Kiinteähintaiset toimi
alakohtaiset pääomakerroinlaskelmat ovat pettäviä myös sen vuoksi, 
että investointien tehottomuus saattaakin ilmetä lisätuotannon epä
edullisena hintakehityksenä. Kasvusuoran pääomakerroin on kiin
teähintainen pääomakerroin kerrottuna investointien ja tuotannon 
suh teellisella hinnalla. Jokin perusrakenneinvestointi, sanokaamme 
uuden tien rakentaminen, ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti 
kannattamaton sen vuoksi, että sen pääomakerroin on määritelmäl
lisesti ääretön. Tieverkoston tuottamille palveluksille kun ei lasketa 
arvonlisää kansantulokirjanpidossa. 
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Arviointiperusteiden selkiintymättömyydestä ja hataruudesta 
huolimatta näyttäisi asianharrastajien keskuudessa nyt vallitsevan 
melkoinen yksimielisyys eräistä lähivuosien investointipolitiikan pää
linjoista. Ensinnäkin perusrakenneinvestointien puolelta, erityisesti 
asunnoista ja energian tuotannosta, olisi siirrettävä voimavaroja mui
hin tarkoituksiin. Tämä ei johdu korkeista pääomakertoimista, vaan 
näille aloille syntyneistä tarjontareserveistä ja muuttuneista kysyntä
ennusteista. Myös varastoinvestointien puolella pitäisi kohtuuden 
nimessä löytyä tinkimisen varaa. Tuontannollisten investointien 
kohdalla olisi painopiste edelleenkin pidettävä avoimen sektorin teol
lisuusinvestoinneissa. 

Kasvupoliittisten pulmiemme kannalta olisi lisäksi suotavaa, että 
raskaan perusteollisuutemme voimakkaan laajentumisen jälkeen 
kannattavia jatkojalostusmahdollisuuksia löydettäisiin nyt myös ke
vyemmän teollisuuden puolelta. Myös kustannuksia säästävien ja 
tuottavuutta nopeasti kohentavien rationalisointi-investointien suh
teellisen painon pitäisi lähivuosina kasvaa, jos mieli saada viime vuo
sien mittavat teollisen kapasiteetin laajennukset täyteen käyttöön 
nykyisillä kustannussuhteilla. 

Lopuksi tunnustan uskovani, että suhdannepolitiikan ja tulopoli
tiikan onnistumisella tai epäonnistumisella tulee olemaan lähivuosien 
kasvusuoraan verrattomasti merkittävämpi vaikutus kuin ekonomis
tien investointipoliittisilla ahaa-elämyksillä. 



Valtio rahoittajana 

TIMO RELANDER 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Keskustelun alustajien tarkasteltua iltapäivän teemaa lähinnä varsi
naisten rahoituslaitosten kannalta haluaisin täydentää kuvaa valtion 
luototustoiminnan lähemmällä tarkastelulla, varsinkin kun valtion 
lainananto on viime vuosina kasvanut huomattavasti nopeammin 
kuin muut valtion menot ja on nykyisellään jo yli 10 % valtion 
menoista. 

Valtion budjettipolitiikalla ja siihen pohjautuvilla luottopäätök
sillä on tietyssä määrin mahdollista vaikuttaa investointien suuntau
tumiseen siten, että ne täyttävät asetetut kokonaistaloudelliset tavoit
teet. Tämä voi tapahtua joko valtion hallinnollisten ja sen omista
mien liikelaitosten investointien tai valtionyhtiöille suuntautuvien 
rahavirtojen välityksellä tai ohjaamalla rahavirtoja luottolaitoksille 
käytettäväksi edelleen yksityisen yritystoiminnan rahoitukseen erik
seen määrättävien periaatteiden pohjalta. 

Valtion merkitys luotonantajana on melkoinen: valtion suoran 
lainanannon ja valtion rahoituslaitosten osuus maan koko luottokan
nasta on noin neljännes. Liikepankkien, säästöpankkien ja osuus
pankkien osuus on noin puolet ja lopun muodostavat kiinnitysluotto
laitokset, vakuutus sektori ja luottokaupan rahoituslaitokset. 

Valtion rooli laajan yhteiskuntapoliittisen yhteisen hyvän toteut
tajana heijastuu välttämättä sen luotonannon jakaantumiseen, ja se 
poikkeaakin melkoisesti varsinaisten rahoitusla;itosten luotonannon 
jakautumasta. Koska valtion harjoittaman rahoitustoiminnan ja sen 
mukana luotonannon tavoitteet ovat kiinteästi johdettavissa näistä 
laajemmista yhteyksistä, on valtion luototustoimintaa myös tarkas
teltava osittain toisenlaista taustaa vasten kuin edellä esitetyissä pu
heenvuoroissa on tehty. Samanaikaisesti on kuitenkin toisaalta tun
nustettava, että olemassa olevat arviointi perusteet eivät ole riittäviä 
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tehtyjen luototuspäätösten yhteiskunnallisten ja kokonaistaloudellis
ten vaikutusten luotettavaan selvittämiseen. 

Kun keskustelun teemana on investointien suuntautuminen, on 
täydellisyyden vuoksi todettava se kaikille selvä seikka, että luotto
toiminnan ohella valtion budjettitalouteen liittyy huomattavasti eriä, 
joilla on välitöntä vaikutusta investointien tasoon ja suuntautumi
seen. Suuri osa investointeihin suuntautuvasta valtion rahoituksesta 
luetaan kuitenkin kulutusmenoihin tai reaalisijoituksiin tai se menee 
valtionapuina tms. siirtomenoina mm. kunnille ja elinkeinoelämälle. 
Tämäntyyppinen rahoitus jää niin ollen tämän tarkastelun ulkopuo
lelle. Tällaisia ovat esim.erilaiset infrastruktuurin luomiseen tähtää:
vät investoinnit, jotka luovat perustaa maassa harjoitettavalle talou
delliselle toiminnalle. 

Suoranaisen budjettitalouden puitteissa myönnettyjen lainojen 
lainapääoma oli viime vuoden lopussa noin 11 mrd markkaa. Raha
laitosten antolainaus yleisölle oli samana ajankohtana 45 mrd mark
kaa. Suurimman osan, lähes ·60 % valtion lainanannosta muodosti
vat arava-ja asuntolainat, maa- ja metsätalouteen suuntautui (lähin
nä maatilatalouden kehittämisrahaston kautta) lähes 20 % ja tehtä
väryhmään »teollisuuden edistäminen ja muut taloudelliset tehtävät» 
noin 17 %. Tähän tehtäväryhmään luettavista lainoista muodostivat 
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suurimman· yksittäisen lainaryhmän debentuurilainat luotto-osake
yhtiöille. Muiden tehtäväryhmien osuus lainamuotoisesta rahoituk
sesta jäikin siten vähäiseksi. Jos vertailun vuoksi tarkastellaan esim. 
liikepankkien luotonannon jakautumaa, havaitaan teollisuuden ole
van selvästi suurin luotonsaajaryhmä, 37 <ta luotonannosta, ja seuraa
vana on kauppa 16 prosentilla. Asuntotarkoituksiin on asuntokiin
teistöyhtiöille ja yksityishenkilöiden asunto-osakeluottoihin myön
netty myös noin 16 % luottokannasta. Rahalaitossektorissa on toi
saalta melkoisia eroja; säästöpankeilla on asuntoluottojen ja osuus
pankeilla maa- ja metsätaloussektorin osuus korostunut. 

Tuotanto- ja investointitoiminnan edistämiseen suuntautuva val
tion rahoitustuki tapahtuu useassa eri muodossa: valtion suorana lai
nanantona teollisuudelle, korkotukilainoina ja niistä maksettavana 
korkotukena, valtionyhtiöiden osakepääomien korotuksina, tutkimus
ja tuotekehittely toiminnan tukemisena tai valtion rahoitustukena 
teollisuuden tuotanto- ja investointitoimintaaedistäville osakeyhtiöil
le, siis lähinnä KERAlle. Huomion arvoinen ainakin uusimuotoisena 
rahareikänä on myös ryhmä »kehitysalueiden investointi-, käynnis
tys- ja koulutusavustukset». 

Tämän tyyppisiin tarkoituksiin myönnettiin valtion varoista vii
me vuonna lähes 900 milj. markkaa, joskaan kaikkia näitä varoja ei 
ole suoranaisesti kohdistettu nimenomaan määrättyjen investointien 
toteuttamiseen. Mainittu 900 milj. markkaa jakaantui lähemmin 
siten, että lainojen osuus oli 112 milj. markkaa, korkotuen 74 milj. 
markkaa, osakepääomien korotusten 326 milj. markkaa, tuotantotoi
mintaa edistävien osakeyhtiöiden eli käytännössä KERAn rahoitus
tuki oli 223 milj. markkaa, ja tutkimus- ja tuotekehittely toiminnan 
edistäminen sai 149 milj. markkaa. Lisäksi investointien eri muo
doissa esiintyvät verohelpotukset merkitsivät verrattain suurta tuki
erää. 

Tehtäväryhmittäisestä jaottelusta lähtevä valtion lainanannon 
tarkastelu antaa tietysti vain hyvin summittaisen kuvan valtion lai
nanannon vaikutuksista investointien suuntautumiseen Suomessa. 
Hienojakoisempaan tarkasteluun tässä suhteessa olisi mahdollista 
päästä tutkimalla lähemmin niitä kriteerejä, joilla valtion rahaa jae
taan erityyppisille investoinneille. Keskeisessä asemassa tässä suh
teessa ovat nykyisin valtioneuvoston antamat investointien luototus-
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ohjeet, jotka muodoltaan hieman muuttuneina ovat nyt olleet voi
massa puolisentoista vuotta. Ohjeet koskevat valtion viranomaisten 
ohella valtion omistuksessa olevia rahoituslaitoksia. Ohjeilla pyri
tään rahoituksen suuntaamiseen harkitusti sellaisiin kohteisiin, jotka 
nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa parhaiten näyttäisivät toteut
tavan asetetut valhtotase- ja työllisyystavoitteet: luototusohjeiden 
keskeinen sanoma on kannattavien teollisuusinvestointien ensisijai
suus. Vaikka näiden ohjeiden sitovuus rajoittuu vain valtion suoraan 
lainanantoon ja tietyssä määrin valtion rahoituslaitosten lainan
antoon, ei niiden merkitys valtion rahoitustoiminnan laajuuden joh
dosta suinkaan ole vähäinen. Kun valtion rahoitus yleensä muodos
taa osan yksittäisten investointikohteiden rahoituksesta, muo
dostuu ohjeiden kokonaisvaikutus sitäkin suuremmaksi. Tässä yhtey
dessä ei liene tarpeen selostaa lähemmin ohjeiden sisältöä. Riittänee, 
kun todetaan, että niiden yleis suunta on yleisesti todettu oikeaksi 
vallitsevassa rahoitustilanteessa. 

Valtion harjoittaman luotonannon toinen puoli on harjoitetun 
budjettipolitiikan vaikutukset rahoituksen saatavuuteen muita kana
via pitkin, eli vaikutukset yleisiin rahamarkkinoihin. Jos asiaa tar
kastellaan valtion nettovelan kehityksen pohjalta, havaitaan, että val
tiovallan merkitys luotonottajana laski koko tämän vuosikymmenen 
alkupuoliskon sekä absoluuttisina nettovelkamarkkoina että erityi
sesti suhteessa bruttokansantuotokseen; vuonna 1971 valtion netto
velan osuus BKT:sta oli 6.6 %, kun taas vuonna 1974 se oli vain 
0.1 <]"0 - vuoden 1974 päättyessä valtiolla ei siis käytännöllisesti kat
soen ollut lainkaan velkaa. Velka alkoi kuitenkin kasvaa nopeasti 
vuonna 1975 valtiontalouden rahoitusaseman heikennettyä jyrkästi, 
ja valtionvelka kasvaa myös kuluvana ja ilmeisesti myös seuraavana 
vuonna. 

Tämä saattaa vaikeuttaa luotonsaantia sellaisiin yksityisen sekto
rin suunnittelemiin investointeihin, jotka olisivat täysin hyväksyttä
viä myös valtion omien pyrkimysten ja sen itsensä soveltamien luoto
tuskriteerien mukaan. Periaatteellisia näkemyseroja luototuskelpois
ten investointikohteiden suhteen ei valtion, rahalaitosten tai luottojen 
saajien välillä kuitenkaan esiintyne, mutta kuten on todettu, julkisen 
menotalouden ambitioasteenmadaltaminen ei ole yhtään sen helpom
paa kuin yrityspolitiikan tavoitteiden ja menetelmien mukauttami-
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nen pysyvästi kireämpiin olosuhteisiin. Selvää sen sijaan on se, että 
valtion toiminn·assa eräät kokonaistaloudelliset näkökohdat, alue- ja 
rakennepoliittiset tekijät jne. joutuvat korostettuun asemaan myös 
luottopolitiikkaa suunniteltaessa. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Yksityinen, investointi ja sen huolenaiheet 

KEIJO TIUSANEN 

Jokavuotisen yrityssuunnittelun eräänä osana syntyy tuloslaskelma, 
joka tänä pääomaköyhänä aikana perustuu lähinnä olemassa olevien 
tuotantoresurssien käyttöön niitä vain pakollisin korvausinvestoin
nein täydentäen. Erillinen tarkastelu suoritetaan pitemmälle ajanjak
solle jaettavista laajennus- ja uustuoteinvestoinneista. Niitä otetaan 
ohjelmaan sikäli kuin ne katsotaan kiire elli siksi ja rahoitus järjestyy. 

Asetelmassa 1 olen tarkastellut Oy Nokia Ab:n investointiprojek
tin käsittelyä. Keskushallinnossa yhdistetään teollisuusryhmien tulos
laskelmat ja investointiprojektit sekä tarkastellaan kokonaismahdol
lisuuksia projektien toteuttamiseksi. Tässä näyttelevät oma rahoitus 
ja sen kehitysnäkymät sekä luotonsaanti oleellista osaa. Kun alusta
vasta kokonaisohjelmasta on päästy yksimielisyyteen, se hyväksy te
tään yrityksen johdolla, jonka jälkeen teollisuusryhmät ryhtyvät 
tarkempaan projektin tarkasteluun. Tehdään markkinoihin perus
tuva kannattavuuslaskelma, tutkitaan mm. työvoimansaannista riip
puva sijaintipaikkakunta ja selvitetään luottorahoitus. Kun nämä 
ovat selvinneet, voidaan tehdä lopullinen esitys yhtiön hallitukselle. 

Asetelma 1. Investointipäätöksen synty Oy Nokia Ab:ssä. 

1. Teollisuusryhmän yrityssuunnitelma 
2. Tuloslaskelmien yhdistäminen ja kokonaisinvestointimahdollisuuksien ja -tarpeiden 

tarkastelu (investointibudjetit) 
- omarahoitus ja sen kehitys 
- Luoton saanti 

3. Alustava investointiprojektien hyväksyminen 
4. Investointiprojektien tarkempi työstö teollisuusryhmissä 

- Kannattavuuslaskelma 
- Sijaintipaikkakunnan valinta 
- Luottorahoituksen selvittely 

5. Lopullinen esitys hallitukselle 
- Valintakriteerit 

- Laskennalliset 
- Kokonaisvaikutus yrityksen ja maan talouteen 
- Kokonaisnäkemys markkinoista 

- Investointipäätös 
- Toteutus 
- Seuranta 
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Valintakriteerit jakaisin kolmeen osaan, jotka ovat kannattavuus
laskelman yhteydessä syntyneet laskennalliset kriteerit, kokonaisvai
kutus yrityksen ja suurissa projekteissa jopa maan talouteen sekä 
kokonaisnäkemys markkinoista. Investointipäätöksen tekijälle kaik
kien näiden tunteminen on luonnollisesti tärkeää. Investointiehdo
tuksen tekijä voi kuitenkin tahallisesti tai tahattomasti tehdä melko 
lailla virheotaksumia ja päästä laskennallisissa arvoissa hyviinkin 
näkymiin. Sen vuoksi pidän ehdottoman tärkeänä, että päätöksen
tekijäIle annetaan mahdollisimman tarkka kuva markkinoista, joista 
taas ensisijaisesti johtuu investoinnin kannattavuus. Jos markkina
näkymät ovat suotuisia ja niiltä saatava hinta riittävä, ovat ainakin 
ensimmäiset edellytykset hankkeen onnistumiselle täytetyt. Päätök
sentekijän ei suinkaan tarvitse hallita teknologiaa, miten tuote teh
dään. Kun onnistumisesta ollaan vakuuttuneita ja hankkeen rahoitus' 
on järjestyksessä, tehdään investointipäätös, jota seuraa toteutus ja 
toteutuksen seuranta. 

Kun asioita hoitavat ihmiset kaikkine heikkouksineen, investointi
päätös ei luonnollisesti synny näin loogisessa jär~estyksessä, vaan 
siinä täytyy usein lähteä uudelleen alusta. 

Asetelma 2. Yksityisen investointitoiminnan tämänhetkiset huolenaiheet. 

1. Inflaa tio 
2. Omarahoitusmahdollisuuksien kaventuminen 
3. Heikko tuottavuus ja kansainvälinen kilpailukyky 
4. Erehtymisen mahdollisuus 
5. Yhteiskunnan toimenpiteet ja tavoitteet: 

- Investointien kokonaisvaltainen ohjaaminen ja seuranta nyt ja jatkossa -
byrokratiaako? 

- Yhteiskunnan omien investointien ohjaamattomuus 
- Valtiovallan yritystoiminta 
- Tietoisesti annettu väärä kuva valtiovallan teollisuudelle antamasta tuesta 
- Teollisuuden pieni osuus kokonaisinvestoinneista 

Yksityistä investointi toimintaa painavat tällä hetkellä monennä
köiset huolet. Asetelmassa 2 on esitetty näitä huolia. Jatkuva inflaa
tio pyrkii viemään pohjan pois hyviltäkin tarkasteluilta. Jos tuotan
tolaitos haluaisi vain keinotella kiinteistöinvestoinneilla, olisi sen 
luonnollisesti sijoitettava rahansa niiihin. Mutta kun tuotanto on pää
toiminta-ajatus, on rakentaminen vain välttämätön pakko. Se vaatii 
Suomessa huomattavia pääomia, ja kun omarahoitusmahdollisuudet 
ovat jatkuvasti kaventuneet ja luotonanto vaikeutunut, joudutaan 
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alussa mainitsemiani useita kannattaviakin investointeja lykkäämään. 
Useiden hankkeiden kannattavuutta ja tuotteen kilpailukykyä kan
sainvälisillä markkinoHla luonnollisesti heikentää maassamme todettu 
heikko tuottavuus ja verrattain alhainen teollisuuden investointi
aste. Investoinnin täytyy perustua markkinoihin ja niiden 
vaatimuksiin, mutta johtuen kulutustapojaan muuttavasta kulut
tajasta investoija saattaa niissä useinkin erehtyä hyvin paljon. 
Esimerkkinä tästä mainittakoon USAn automarkkinat. Öljykriisin 
jälkeen lähes kaikki autontuottajat kehittivät pienautotuotantolinjan. 
Eurooppalaisia pienautoja myytiin siellä voimakkaasti ja eurooppalai
set yhtiötkin innostuivat perustamaan USAhan tuotantolaitoksiaan. 
Viime vuoden puolella kuluttajat kuitenkin lähes lopettivat pienauto
jen ostamisen ja voimme hyvin kuvitella, mitä vääriä investointeja 
noissa tuotantolaitoksissa on tehty. Tuottavuuden ollessa kuitenkin 
USAssa korkea saattaa olla, että tuotanto lähitulevaisuudessa kulkee
kin USAn pikkuautotehtaista kohti Eurooppaa. Suomesta löytyy luon
nollisesti esimerkkejä investoinneista, jotka on perustettu joidenkin 
ulkolaisten markkinoiden varaan, ja siinä on epäonnistuttu. 

Yhteiskunnan toimenpiteet ovat tehneet yksityisen investointitoi
minnan yhä vaikeammaksi. Yksityinen yhtiö joutuu jatkuvasti anta
maan Suomen Pankille tietoutta investointinäkymistään lähivuosille. 
Siitä huolimatta useat arvovaltaiset henkilöt väittävät, ettei valtioval
lalle tule tietoutta kaikista investointihankkeista ja pyrkivät perusta
maan lisää paperisotaa vaativia virastoja. Tämä paperisota panee 
monen pienyrittäjän nostamaan kätensä pystyyn ja luopumaan hel
posti hankkeistaan. Yhteiskunnan omien investointien ohjaamatto
muus hämmästyttää samoin veronmaksajaa, sillä vähän päästä saam
me nähdä tai lukea lehdistä, kuinka joku investointiprojekti on tullut 
ehkä kaksi kertaa kalliimmaksi kuin alkuperäinen investointiehdo
tus. Ei voi välttyä siltä ajatukselta, että esityksen tekijät ovat tahal
lisesti tai tietämättömyydestään jättäneet huomioimatta rakennuskus
tannusindeksin viime nousukauden aikana tapahtuneen erittäin jyr
kän nousun. Tämä kasvuhan pitäisi olla kaikkien mittavien projek
tien esittelijöiden silmien edessä j9ka päivä eikä auta esittää sellaisia 
selityksiä, ettei päätöstä tehdessä osattu arvioida projektin kesto
aikaa. Valtiovallan oma yritystoiminta on ollut ymmärrettävää sil
loin kun se etupäässä kannattavilla alueilla on suuntautunut paljon 
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investointipääomia vaativille aloille, kuten kaivosteollisuus ja kun se 
ei kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Viime aikoina on sen 
sijaan selvästi havaittu valtiovallan pyrkivän aloille, joissa jo on yksi
tyistä . yritteliäisyyttä. Ottaen huomioon valtion voiman lainsäädän
nössä, pääomien hankinnassa jne. on tästä helposti seurauksena yksi
tyisen yrityksen vetäytyminen ja tehtyjen investointien tuhlautumi
nen. 

Poliitikot tuovat mielellään varsinkin budjettikeskustelun aikana 
ja ympäri vuottakin esille niitä lukemia, millä valtiovalta tukee teol
lisuutta. Näissä kuitenkin jätetään helposti mainitsematta mikä osa 
menee tuotekehitykseen, mikä valtion omien yritysten pääomien 
korotukseen jne. Mikä tärkeintä aivan systemaattisesti unohdetaan 
mainita se, mistä rahat tähän avustukseen tulevat. Tukemiseen käy
tettävät varansahan valtiovalta saa yritystoiminnassa syntyvistä 
tuloista mukaan lukien maksetut palkat joko välillisinä tai välittö
minä veroina. Teollisuuden osuuden kaikista investoinneista on 
todettu viimeaikaisissa tutkimuksissa olleen vain korkeintaan neljän
nes ja sen on edelleen todettu olevan liian pieni voidaksemme kil
pailla menestyksellisesti kansainvälisillä markkinoilla. Eiköhän nyt 
olisi varaa jo tinkiä vähemmän tuottavista investoinneista ja kansal
lisen ohjelman puitteissa ryhtyä sijoittamaan varoja entistä enemmän 
teollisuuteen, jotta pärjäisimme tässä kasvavan kansainvälisen kau
pan ja kovan kilpailun maailmassa. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Kansantaloustieteen opetuksen vaiheita 
HelsinginYliopistossa* 

LAURI o. ·af HEURLIN 

Kun· kohdallani on tullut luopumisen aika ja siirryn emeritusprofes
sorien joukkoon, haluan luoda katsauksen· kansantaloustieteen ope
tuksen eräisiin vaiheisiin Helsingin yliopistossa. Hallussani nyt ole
va professuuri, joka perustettiin lähes seitsemänkymmentä vuotta 
sitten, ei kuitenkaan ollut alansa ensimmäinen maassamme, vaan 
ekonomian eli kansantaloustieteen professorinvirka perustettiin Tu
run Akatemiaan jo vuonna 1747 eli hyödyn aikakautena Uppsalan 
yliopiston esimerkin mukaisesti. 

Turun Akatemian ekonomian professoreista . ensimmäiset olivat 
aikansa todella huomattavia miehiä, nimittäin Peter Kalm ja Peter 
Gadd. Peter Kalm oli niin kuuluisa, että Adam Smith kansantalou
dellisessa pääteoksessaan Kansojen varallisuus, jonka ilmestymisestä 
on tänä vuonna kulunut kaksisataa vuotta, siteeraa arvostavalla ta
valla laajalti Kalmin Amerikkaa koskevaa teosta. Kun myös Ame
rikan Yhdysvallat täyttää tänä vuonna kaksisataa vuotta, ei ole ky
symys aivan puhtaasti sattumasta, sillä kummankin virikkeenä ovat 
olleet ajan valistusfilosofien vapauden aatteet. 

Turun Akatemian ekonomian professuuri oli melko luonnontie
teellisesti orientoitunut ja se siirtyikin meidän ekonomistien mielen
karvaudeksi vuonna 1828 kokonaan kasvitieteen haltuun. Juuri nii
hin aikoihin Englanti oli saanut ensimmäisen kansantaloustieteen 
professorinsa, kun Oxfordin yliopistossa kansantaloustiede, joka sii
hen asti oli luettu kuuluvaksi moraalifilosofian piiriin, erotettiin pro
fessorin edustamana itsenäiseksi oppialaksi. 

* Perustuu Helsingin Yliopisto.ssa toukokuun 6 päivänä 1976 pidettyyn jäähyväisluen
toon. 
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Kun kansantaloustieteen professuuri perustettiin uudelleen Hel
singin yliopistoon seitsemänkymmentä vuotta sitten, elettiin" maas
samme synkkiä aikoja. Suomen autonominen suuriruhtinaskunta 
sai puolustaa asemaansa suuressa Venäjän maassa. Suomen akatee
minen sivistyneistö oli vakuuttunut siitä, että puolustaminen käy 
päinsä sitä paremmin, mitä enemmän me itse hoidamme asiat niin, 
ettei kansamme laajojen kerrosten tarvitsisi syyttää hädästä ja puut
teesta Suomea, vaan että kaikista epäkohdista tulee syy vieraan val
lan niskoille. Tosiasia on, että teollisuuden läpimurto pahasti myö
hästyneenä toi selvästi päivänvaloon ne yhteiskunnalliset epäkohdat, 
jotka jo maalaisköyhäläisyyden aikana olivat olleet Suomessa ja 
jotka näin saivat enemmän poliittista voimaa. Ei kaikista epäkoh
dista ja puutteista käynyt vieraan vallan syyttäminen. 

Edellä olevan perusteella vuosisadan alussa kansantalousmiesten 
mielenkiinto kohdistui sosiaalipolitiikkaan ja muihin sosiaalisiin ky
symyksiin. Sosiaalipolitiikka luettiin silloin kansantaloustieteen pii
riin, se ei ollut vielä tämän tieteen itsenäistynyt tytär. 

Historia opinkehtona 

Vuosisadan alun suomalaisen kansantaloustieteen suuntautumista on 
katsottava sitä taustaa vastaan, että Suomen tiede yleensä sai 
silloin tärkeimmät vaikutteensa Saksasta, jonka kansantaloustiedettä 
silloin hallitsi myöhempi historiallinen koulukunta. Sen edustajat 
puolestaan olivat lähellä Verein ftir Sozialpolitik -nimistä yhdistystä. 

Historiallisen koulukunnan huomattavimmat edustajat, kuten 
Gustav v. Schmoller ja Adolph Wagner korostivat, että kansantalous
tiede erikoisesti itävaltalaisen koulukunnan vaikutuksesta oli liian 
abstraktinen ja teoreettinen sekä että kansantaloustieteen problee
moja on tarkasteltava historiallisen taustan, taloudellisten instituutioi
den ja todellisen taloudellisen tapahtumisen pohjalta. Tästä kaikesta 
oli kuitenkin ensiksikin se ikävä seuraus, että kansantaloustieteessä 
alettiin tarkastella probleemoja taaksepäin. Siitä tuli historiallisen 
koulukunnan miesten käsissä retrospektiivinen tiede, eikä eteenpäin 
katsova, prospektiivinen tiede kuten kaikkien yhteiskuntatieteiden 
historiatieteitä lukuunottamatta tulisi olla. 
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Toiseksikin historiallinen koulukunta valitettavasti laiminlöi teo
reettisen perustutkimuksen. Se ei hyväksynyt kansantaloudellisia 
lakeja vaan katsoi, että niitä ei ole. Tämä mielipide levisi sitten kan
santaloustieteen ulkopuolelle ja silloin tällöin sitä tavataan meidän
kin päivinämme. Muistan hyvin, että Helsingin yliopiston professori 
ja rehtori sekä sittemmin kansleri Edvin Linkomies puhui kansanta
louden olemattomista laeista. Näin ollen historiallisen koulukunnan 
asenteesta johtui, että sen tosin aiheettomasti katederisosialisteiksi 
nimitetyt edustajat laiminlöivät teoriaa. Oli tietenkin hyvää ja kau
nista, että he kiinnittivät huomiota Saksan sosiaalisiin epäkohtiin, 
mutta kansantaloustieteen edistämisen kannalta se ei riitä, sillä tiede 
tarvitsee perustakseen teoreettisen pohjarungon. 

Suomen kansantaloustiede joutui vielä enemmän kärsimään his
toriallisesta koulukunnasta, koska meillä ei ollut sen vastapainona itä
valtalaista koulukuntaa. Suomessa ei ollut varsinaista kansantalous
tiedettä juuri lainkaan, olihan kansantaloustieteen opetus ollut meillä 
miltei satavuotisessa prinsessan unessaan. Varsinkaan kansantalous
teorian tutkimusta ei Suomessa ollut vielä vuosisadan ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Ainoatakaan teosta siltä alalta ei ollut ilmestynyt 
ja Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa vain pari artikkelia käsit
teli teoriaa. Pelkäänpä pahoin, että nykyinen nuori polvi ei niitä edes 
pidä teorian alaan kuuluvina. 

Sitä paitsi myös induktiivinen ja empiirinen tutkimus oli maas- Ii 

samme kovin humanistisesti etten sanoisi humanitaarisesti suuntau
tunut. Näin ollen se ei ottanut huomioon niitä saavutuksia, joihin 
matemaattinen tilastotiede oli jo silloin päässyt. Matemaattinen ti
lastotiede tulikin meidän maahamme luonnontieteiden ennen kaik
kea nousevien metsätieteiden edustajien avulla. 

Osallistuvaa tiedettä 

Nykyään on muotia puhua ongelmakeskeisestä ja osallistuvasta tie
teestä. Kansantaloustieteen ensimmäistä professoria J. H. Vennolaa 
ei voi moittia siitä, etteikö hän olisi ollut osallistuva. Päinvastoin hän 
ei ollut ainoastaan osallistuva, vaan hän pystyi kunnioitettavalla 
tavalla valtaamaan itselleen huomattavan poliittisen johtoaseman. 
Hän oli kaksi kertaa juuri itsenäistyneen maamme pääministerinä, 
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mikä oli tietenkin erinomainen asia kansantaloustieteelle. Kerrotaan 
mm. tarinaa siitä, kuinka Mannerheim kysyi häneltä: »Miltä nyt tun
tuu olla professori, kun on juuri ollut pääministeri.» Vennola vastasi: 
»Nu är det mera tankearbete.» Joka tapauksessa'hänonnistui hank
kimaan kansantaloustieteelle ulkonaista mainetta ja arvovaltaa. Sitä 
se tarvitsikin, sillä akateemisen sivistyneistön keskuudessa kansanta
loustiede oli terra incognita, tuntematon maa. 

Tiede ei kuitenkaan elä vain kiitoksella ja kunnialla eikä edes 
siten, että se saa edustajikseen koko kansakuntaa johtavia henkilöitä. 
Kyllä se tarvitsee niiden ohella myös vaatimattomampaa ainesta, kui
tenkin sellaisia lahjakkaita henkilöitä, jotka haluavat uurastaa teo
rian parissa huomaamattomammin. Heidän tulee pyrkiä viemään 
myös teoriaa eteenpäin joko siten, että he tuovat ulkomaiden saavu
tuksia maahamme ja soveltavat niitä omiin oloihimme tai että he 
antavat teoreettiselle perustutkimukselle oman vaikkapa pienenkin 
panoksensa. Tällaisia tiedemiehiä ei silloin ollut, niin vaikea oli kan
santaloustieteen alkutaival. 

Jonkinlaista liikettä tähän seisovaan veteen sai se, että kansan
taloustieteelle perustettiin rinnakkaisprofessuuri, tosin ensi vaiheessa 
finanssiopin professuuri. Tämän viran ensimmäiseksi haltijaksi on
nistuttiin saamaan Ernst Nevanlinna, joka myös oli ollut huomattava 
poliittinen osallistuja. Hän oli ollut kansanedustajana valtiopäivillä 
ja oli tehnyt finanssiopin alalta empiirisiä tutkimuksia. Näin ollen 
olisi luullut, että hän olisi ollut samanlainen osallistuja kuin Ven
nolakin. Nevanlinna oli kuitenkin kiinnostunut myös teoriasta. Kun 
hän oli kuitenkin tullut suhteellisen myöhäisessä iässä tieteelliseen
työhön ja akateemiseen opetukseen, hänellä ei ymmärrettävää kyllä 
ollut niin paljoa omia ja itsenäisiä ajatuksia teorian alalta, mutta sitä 
arvokkaampaa oli, että hän pani suuren arvon miehelle, jolla oli 
vahva asema sen ajan skandinaavisessa kansantaloustieteessä. Tämä 
mies oli ruotsalainen Gustav Cassel. Nevanlinna oli niin suuri Casselin 
ihailija, että sanoi luennollaan: »En ole kyllin hyvä Casselin kengän
nauhoja päästämään.» 

Gustav Cassel oli alunperin matemaatikko ja itsekin tullut vasta 
suhteellisen myöhäisessä iässä kiinnostuneeksi kansantaloustieteestä. 
Hän oli kirjoittanut erinomaisen selkeän opp.ikirjan yleisestä kansan
talousteoriasta, Theoretische Sozialökonomie. Erich Schneiderin mie-

4 
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lestä tällä teoksella oli käänteentekevä vaikutus saksalaisella kieli
alueella, sillä se pelasti Saksan kansantaloustieteen tuholta vapaut
taen sen historiallisen koulukunnan kahleista. 

Cassel oli tullut kuuluisaksi kai lähinnä Saksan sotakorvauksia 
vastustavan kantansa johdosta, mutta Suomessa hänen maineensa oli 
suuri 20-luvulla erityisesti Nevanlinnan ansiosta. Kuten sanottu teo
reetikkona Nevanlinna vannoi ihailemansa Casselin sanoilla, eikä 
näin ollen voinut olla kovin itsenäinen, mutta hän oli armoitettu luen
noitsija ja opettaja. Tällä seikalla oli inspiroiva vaikutus meihin 
hänen oppilaisiinsa. Olin nimittäin tullut vuonna 1931 opiskelemaan 
pääaineena kansantaloustiedettä, jonka peruskurssia Nevanlinna 
luennoi suurelle ja innokkaalle kuulijakunnalle. 

Nevanlinna puhui usein elämän traagisesta pohjaluonteesta ja 
tämä traagisuus toteutui vuonna 1932 hänen omalla kohdallaan en
nenaikaisena tapaturmaisena kuolemana. Tämä oli masentava isku 
meille hänen oppilailleen, mutta sillä seikalla, että hän oli saanut 
kansantaloustieteen vanhentuneisiin, vuosisadan alusta peräisin 
oleviin ja täysin saksalaiseen historiallis-hallinnolliseen suuntaukseen 
perustaviin tutkintovaatimuksiin uitetuksi mukaan Casselin terävän 
oppikirjan, oli kuitenkin ratkaiseva vaikutus meidän nuorten kehi
tykseen. Meille avartui käsitys siitä, minkälaista kansantaloustieteen 
pitää olla perusrungoltaan. Kun on omaksunut kansantaloustieteen 
teoreettisen pohjan, ei ole niin kovin vahingollista, vaikka sovellutuk
set olisivat lampaiden laskemista. 

Laman radikalismia 

On tietenkin hyvä ja ehkä välttämätöntäkin, että nuori opiskelija ei 
ole vain puhtaan teorian lumoissa, vaan että kansantaloustieteeseen 
kuten yhteiskuntatieteisiin yleensä on häntä innoittamassa ja vel~ 
voittamassa elävä tunto siitä, että on vaikeita aktuaaleja yhteiskun
nallisia ongelmia. Niistä ei ollutkaan puutetta 1930-luvulla, sillä 
maailmaan oli silloin levinnyt lamakausi, jopa ankarin industrialisti
sen ajan historiassa, niin meistä ainakin silloin tuntui. Se oli tuonut 
kansamme laajoille kerroksille taloudellista hätää, puutetta ja työt
tömyyttä, samalla kun se oli aiheuttanut vaikeita poliittisia kriisejä. 
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Ne, jotka rupesivat kiinnostumaan yhteiskuntatieteellisistä ja lähinnä 
kansantaloudellisista probleemeista, halusivat kuitenkin perehtyä 
asiaan realistisesti. 

He joutuivat siten olemaan oppositioasemassa paitsi mielestään 
Suomen jälkeenjäänyttä kansantaloustiedettä ja' sen opetusta vastaan 
myös silloisessa ylioppilasmaailmassa vallalla olleita oikeistoradikaa
leja suuntauksia, nimittäin AKS:ää, Lapuan liikettä ja IKL:ää vas
taan. Ainakin siinä kansantaloustieteen opiskelijain piirissä, joka 
myöhemmin vuonna 1936 perusti Taloustieteellisen Kerhon, oli 
oikeistoradikaaleja vain yksi ainoa, nimittäin Esa Kaitila. Hänkin oli 
IKL:n kannattajista kaikkein maltillisimpia ja siirtyikin sitten myö
hemmin edistyspuolueeseen ja sitä seuraaviin liberalistisiin puoluei
siin, joiden huomattavimpia johtohenkilöitä hän myöhemmin oli. 

Maassamme oli 1930-luvulla toinenkin oppositioryhmä Akateemi
sen Sosialistiseuran ympärillä, joka vastusti oikeistoa ja ylioppilai
den oikeistoradikaaleja liikkeitä sekä oli kriittinen yliopiston opetuk
selle. Mielenkiintoista oli kuitenkin havaita, että tuskin kukaan 
tämän seuran jäsenistä ainakaan pääaineena luki Karl Marxin tie
dettä, kansantaloustiedettä, vaan joko estetiikkaa, valtio-oppia, lää
ketiedettä, hammaslääketiedettä tai insinööritieteitä. 

Meihin nuoriin vihaisiin kansantaloustieteen opiskelijoihin koski 
kipeästi se hätä ja puute, jonka lamakausi oli tuonut Suomeen ja sen 
laajoihin kansankerroksiin, kuten myös kansantaloustieteen 'opetuk
sen hätä. Rehellisyyden nimessä on kuitenkin sanottava, että näihin 
huoliin liittyi paljon itsekkäämpiäkin motiiveja, mutta en katsoisi 
sitä paljoa vähemmän ymmärrettäväksi. Asia oli nimittäin niin, että 
kansantalouden maisterien asema ei ollut hyvä niihin aikoihin. Var
sinaisia kansantaloustieteellisiä virkoja ei - ollut monta, ja muille 
aloille ei suinkaan ollut helppoa kansantaloustieteen maisterin pape
reilla päästä niiden olemattoman arvostuksen perusteella. Tämä joh
tui siitä, että professorimme oli kovin humaani käyttääkseni Helsin
gin yliopiston historiikin hänestä käyttämää adjektiivia, mihin minä 
täydestä sydämestäni yhdyn. Muiden alojen maisterit pelkäsivät, 
että kansantalouden maisterien olematon arvostus tarttuisi heihinkin 
ja käyttivät sen tähden meistä mm. nimitystä pinnarit, jos nyt tässä 
juhlavassa tilanteessa jättää muut, rumemmat nimitykset syrjään. 
Meidän oli pakko myöntää, että knoppologia pelasi vähän liian hyvin, 
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joten kansantaloustieteessä saattoi saada maisterin todistuksen vai
vaamatta itseään liikaa. Kun kansantaloustieteen professoreilla ei ollut 
käytettävissä assistentteja ja oppilaita oli paljon, oli ymmär
rettävää, että tentti koko kansantaloustieteen arvosanan appro
baturista laudaturiin suoritettiin yhdessä ainoassa kuuluste
lussa, kun sen sijaan nykyään olemme jakaneet joka arvosanan kuu
lustelun vähintään kahteen osaan. Nyt myönnän, että professorimme 
oli ylivoimaisen tehtävän edessä, joten sentään puolustan häntä, var
sinkin kun en tiedä, kuinka lahjakkaita ovat seuraajani edeltäjiensä 
haukkumisen taidossa. Se kriittisyys, jolla suhtauduin professoriini, 
on auttanut minua sekä ymmärtämään että kestämään sitä kritiikkiä, 
jonka me professorit saimme nuorten opiskelijain taholta kokea 
tässä vuosikymmenen vaihteessa, silloin kun taistelu oli kiihkeimmil
lään. 

Laadusta ja määrästä 

Sen verran rohkenen kuitenkin sanoa, että kyllä nykyajan kansan
talouden maisterit voisivat olla hiukan kiitollisia siitä, että välittö
mät edeltäjäni sekä nykyiset kolleegani ja ehkä minä itsekin olemme 
asettaneet kansantaloustieteen vaatimukset korkeammalle ja että kan
santaloustieteen opetus on sekä määrällisesti että laadullisesti paran
tunut. Tosin vieläkin on epäsuhde professorien ja opiskelijoiden luku
määrän välillä, varsinkin jos vertaamme omia oloja ulkomaiden aina
kin parhaisiin yliopistoihin. Siitä huolimatta että korkeakouluissa 
tällä hetkellä valmistetaan mielestäni liian paljon yhteiskuntatieteiden 
aloilla kandidaatteja, käsitykseni mukaan kansantalouden maisterit 
ovat vieläkin kovaa valuuttaa. Heidän asemansa on sentään suhteel
lisen hyvä, kunhan vain heillä on hyvin suoritetun tutkinnon ohella 
alalla vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Mutta kyllä meitä 
3D-luvun kansantalouden maistereita haavoittivat Yrjö Kivimiehen 
sanat: »Jos haluat pysyä ikäsi köyhänä ja tyhmänä, rupea lukemaan 
taloustiedettä». Sitäkin suuremmalla syyllä näin tapahtui, kun pel
käsimme, että sanoissa on vinha perä. Toisaalta lohduttauduimme 
sillä, että jokainen uusi tiede ja uusi oppiala joutuu taistelemaan tiet
tyjä ennakkoluuloja vastaan. Kertoohan muistelmissaan Hjalmar 



, 

KANSANTALOUSTIETEEN OPETUKSEN VAIHEITA 385 

Schacht, josta sittemmin tuli Saksan valtakunnanpankin pääjohtaja, 
että kun hän sanoi juristiystävilleen rupeavansa lukemaan. talous
tiedettä, he nyökyttivät ystävällisen alentuvasti päätään ja sanoivat: 
»Wer nich ts wird, wird Wirt.» 

Kansantalouden maisterit 30-luvulla reagoivat eri tavalla tutkin
tonsa huonoon arvostukseen. Osa valitsi vaatimattoman viran toivoen, 
että he henkilökohtaisilla ansioilIaan voisivat osoittaa todelliset ky
kynsä ja siten päästä alallaan sitäkin tietä eteenpäin. Joskus työnan
tajat suorastaan suosivat heitä juuri sen tähden, että he olivat pal
jon valmiimpia aloittamaan matalalta portaalta kuin juristit, joitten 
tutkinIl/olla oli ainakin heidän omasta mielestään suuri arvovalta 
taakkanaan, meidän nuorten kansantalouden maistereiden mielestä 
liiankin suuri. Jotkut kansantalouden maisterit menivät niin sanotun 
laudatur-metsästyksen linjoille ja lukemalla muita aineita pyrkivät 
saamaan tutkinnolleen sitä tietä arvostusta. Jotkut menivät juridi
seen tiedekuntaan jatko-opinnoille. Siten monet niistä, jotka liian 
helpoista kuulusteluista huolimatta olivat tunnollisesti perehtyneet 
kansantaloustieteeseen, saivat nämäkin opinnot ikään kuin kierto
teitse hyväksi käytetyksi ja tällä tavalla muuta tietä saavuttamansa 
aseman avullla saivat myös kansantaloustieteen omaksi ja yhteiskun
nan hyväksi käyttöön. 

Taloustieteellisen Kerhon ympärille kerääntyneet ainakin niin 
sanotut sisärenkaan jäsenet sen sijaan katsoivat, että kansantaloustie
dettä täytyy puolustaa kansantaloustieteellä, ja sitäkin tiukemmin 
paneutuivat jatko-opintoihinsa. Monet ryhtyivät täydellä tarmolla 
kirjoittamaan väitöskirjaansa toivoen, että tohtorintutkinnolla, kan
santaloudenkin tohtorintutkinnolla on sentään vielä arvovaltaa yh
teiskunnassa. Ratkaiseva merkitys myöhempää aikaa silmällä pitäen 
kansantaloustieteen tutkimuksen ja opetuksen kehityksen kannalta 
oli uudella orientoinnilla, jonka me nuoret olimme omaksuneet. Ryh
dyimme yhteistoimintaan muiden pohjoismaiden nuorten kansanta
lousmiesten, kanssa. Ulkonaisen konkreettisen ilmauksen tämä yhteis
toiminta sai nuorten taloustieteilijäiden pohjoismaisissa kokouksissa, 
joista ensimmäinen pidettihi Tukholmassa vuonna 1936. Toisen 
saimme yllättäen vuonna 1937 pidettäväksi Helsingissä. 

Tässä yhteydessä saimme havaita joskus ehkä hiukan pientä kat-
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keruutta tuntien, että Skandinavian maissa oli kansantaloustiede ja 
sen opetus aivan toisella tasolla kuin sen ajan Suomessa. Kaikissa 
Skandinavian maissa oli monia kansainvälistä arvovaltaa nauttivia 
tiedemiehiä kuten Norjassa sittemmin Nobel-palkinnon saanut Rag

nar Frisch ja Tanskassa mm. Zeuthen. Tukholmassa oli syntynyt ko
konainen koulukunta uranuurtajia muun muassa sellaiset miehet 
kuin Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin, Erik Lindahl sekä Johan ja Gustav 
Akerman. Skandinavian kansantalousmiehet rakensivat oppinsa mo
derniin vankkaan teoreettiseen, osittain matemaattiseen metodiin pe
rustuvaan runkorakenteeseen, mutta samalla he usein tarttuivat ak
tuaaleihin yhteiskunnallisiin probleemeihin sekä saavuttivat täten 
vaikutusvaltaa myöskin näiden maiden poliittisessa elämässä. Heistä 
Gunnar Myrdal ja Bertil Ohlin olivat myöhemmin poliittisessa joh
toasemassa. Tämä kaikki antoi tietenkin kansantaloustieteelle mai
netta ja arvovaltaa, jota vielä lisäsi se, että he katsoivat edeltäjäkseen 
suuren ruotsalaisen kansantalousmiehen Knut Wicksellin. Heidän 
ansiostaan Knut Wicksell onkin saavuttanut ansaitsemansa aseman 
kansantaloustieteen historiassa. 

Toista huomattavaa sysäystä Suomen kansantaloustieteen kehi
tykselle merkitsi myös J. M. Keynes ja varsinkin hänen juuri vuon
na 1936 ilmestynyt teoksensa, suomalaiselta nimeltään Työllisyys, 
korko ja raha. Keynesiä oli meidän opinnoissamme tuskin mainittu 
hänen maailmankuuluisuudestaan huolimatta, mutta sitä innokkaam
min me nuoret maiste:dt omassa tutkijapiirissämme kävimme lävitse 
hänen pääteoksensa ja yhteisvoimin kirjoitimme siitä artikkelin 
Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan. Siinä käytimme ensimmäisen 
kerran suomennosta Keynesin keksimälIe käsitteelle employment. 
Paavo Aarnion ehdottamana nimitimme sitä työllisyydeksi, joka 
sana sitten kulovalkean tavoin levisi koko yhteiskuntaan ja kuuluu 
tänä päivänä taloudellisen ja poliittisen kielenkäytön yleisimpään 
rekvisiittaan. Keynes nimittäin käänsi käsitteet ylösalaisin. Ennen 
puhuttiin työttömyydestä, nyt puhutaan työllisyydestä. Ajatus on 
sellaisenaan yksinkertainen, ei vain olla tultu sitä aikaisemmin aja
telleeksi. Nero nähdään parhaiten keksinnöstä, joka olisi pitänyt kek
siä jo kauan sitten. 
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Henkilökuvia 

Arvokkaan tuen toiminnallemme antoi silloinen keskipolven edus
taja ja sittemmin nykyisen professuurini haltija Br. Suviranta. Hän 
oli itsekin osallistuja mm. valtiovarainministeriön kansantalousosas
ton johtajana ja huomattavana taloudellisena asiantuntijana monissa 
toimikunnissa. Hän pani samalla suuren arvon teorialle ja oli siltä 
alalta myös julkaissut tutkimuksia. 

Suvirannan kehoituksesta lähdin Tukholmaan jatko-opinnoille 
vuonna 1937. Turvallisin mielin ajattelin, että minullahan on selkä
rankanani Casselin vankat opit, mutta siinä erehdyin pahan kerran. 
Siellä nuoret vihaiset miehet sanoivat heti kärkeen, että Cassel on 
passe. Myrdal ja muut Casselin oppilaat hienotunteisesti vaikenivat 
Casselista, mutta Myrdalinoppilaat kritisoivat häntä ankarasti. Casse
lin tasapainokäsitteelle rakentuva uusklassinen teoria ei sopinut lain
kaan heille ja vielä vastenmielisempää oli heistä se, että Cassel van
hemmiten oli tullut yhä innokkaammaksi kapitalismin puolesta pu
hujaksi. Kapitalismi ei siihen aikaan ollut valttia, lamakautta kun 
elettiin. Suuri osa silloisista nuorista ekonomisteista oli Myrdalin ta
voin sosialisteja, ja heidän johdollaan tutustuinkin Tukholmassa pa
remmin Marxiin. Olen iloinen voidessani näin jälkeenpäin todeta, 
että Cassel on osittain tullut rehabilitoiduksi. Käydessään täällä jokin 
aika sitten kuuluisa kasvututkija E. Domar antoi sen tunnustuksen, 
että Cassel on ensimmäisenä käyttänyt kasvuasteen käsitettä. 

Uusklassisten oppien sijasta oli Tukholman koulukunta nimikko-
I kaupunkinsa opiskelijoiden suosiossa ja vilpittömällä mielellä minä

kin päätin siihen tutustua ja valita sen perusteella väitöskirjani 
aiheen. Huomasin kuitenkin, että riittävän lyhyessä ajassa en saa 
täytetyksi opinnoissani n'äin havaitsemaani aukkoa. Aloinkin tutkia 
uusklassiselta pohjalta yleisen tasapainon teoriassa keksimääni moni
käsitteisen ratkaisun mahdollisuutta. Kun Cassel oli selvin sanoin 
väittänyt ratkaisun yksikäsitteiseksi kilpailutapauksessa, luulin, että 
minulla oli keksintööni prioriteetti. Myöhemmin huomasin tässäkin 
asiassa erehtyneeni, mutta katsoin voivani kuitenkin kirjoittaa mo
nografian pro bleemasta. 

Kansantaloustieteen opetusta ja sen kehitystä Suomessa voitiin 
jo 30-luvun lopulla katsoa optimistisemmin. Vanhentuneet tutkinto-
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vaatimuksetkin oli saatu meidän nuorten tekemän yksityiskohtaisen 
ehdotuksen mukaan täysin uusituiksi modernille tasolle. Monet nuo
ret lahjakkaat miehet oli saatu innostumaan kansantalousteoriaan, 
sekä deduktiiviseen että induktiiviseen, Taloustieteellinen Kerho yh
dyssiteenään. Tämän myönteisen kehityksen katkaisi julmalla tavalla 
talvisodan syttyminen niin kuin niin monen hyvän asian. Sotien 
aiheuttamat tappiot paitsi menetettynä aikana olivat suuret sen joh
dosta, että moni etevä nuori kansantalousmies joutui kokemaan san
karikuoleman. Heistä haluan aivan erikoisesti mainita kerhomme 
ensimmäisen puheenjohtajan, etevän empiirikon ja havaintojen teki
jän Pauli Korpisaaren sekä terävän abstraktin teorian edustajan 
Lauri Waldenin. 

Sotien jälkeen sotakokemusten karaisemat kansantalousmiehet 
tarttuivat nyt hiukan varttuneina niihin haastejsiin, joita jälleenra
kennustyö antoi Suomelle yllin kyllin kansantalouden 'alalla. Saman
aikaisesti monet heistä saattoivat suorittaa loppuun opintonsa ja väit
telivät kansantaloustieteen tohtoreiksi. Tapaammekin heidät jälkeen
päin tärkeissä vakansseissa kansantaloustieteen akateemisina opet
tajina kuten Mikko Tammisen, mutta monet heistä tulivat vieläkin 
keskeisimpiin asemiin kuten Klaus Waris, joka sittemmin oli mm. 
Suomen Pankin pääjohtajana. Näin ollen tiedekin pääsi hiukan edis
tymään. Tosin sotien jälkeiset erilaiset asiantuntijatehtävät talousneu
vostossa ja toimikunnissa vaativat myös meidän voimiamme, mutta 
toisaalta antoivat käytännön talouspolitiikan ja talouselämän johtoon 
sen kosketuksen, joka ekonomisteille empiirisen tieteen edustajina 
on tärkeä. 

Tutkijan kenttä on avara 

Koko sotien jälkeisenä aikana on kansantaloustieteen asema Suo
messa selvästi parantunut. Opetus on laadullisesti saatu melko kor
kealle tasolle. Kiitän' tässä erityisesti kolleegojani, jos minut katso
taan jääviksi itseäni arvostelemaan. Määrällisesti on opetusta saatu 
lisää, joskin vieläkin on epäsuhde opettajien ja oppilaiden lukumää':' 
rän välillä. Opettajien määrän kasvun ja oppilaiden ankaran karsin
na,n ansiosta tämä suhde on selvästi parantunut. Arvokasta kansan
ta19ustieteen edistämisen kannalta on ollut myös se, että on perus-
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tettu taloustieteellisiä tutkimuslaitoksia, joissa etevillenuorille on 
annettu tilaisuus tieteelliseen työhön, vaikkakaan ei aina aiheiden 
vaapaaseen valintaan. Niin ikään on tässä syytä mainita Suomen 
Akatemian eriasteiset tutkijanvirat. Nimenomaan kansantaloustie;.. 
teen edistämisen kannalta ensiarvoisen suuri merkitys on ollut Yrjö 
Jahnssonin Säätiöllä, joka on sekä jakanut stipendejä että kutsunut 
tänne kansainvälisesti johtavia ekonomistej a luennoimaan. Parha.il
laan on käynnissä jatko-opintokurssi suppealle tutkijaryhmälIe. Sitä 
johtaa Nobel-palkinnon saanut Kenneth J~ Arrow, jonka Suomelle 
tekemien suurten palvelusten ansiosta julistetaan valtiotieteen kun
niatohtoriksi tämän vuoden promootiossa. 

Kansantaloustieteen merkitys on kohonnut myöis sen tähden, että 
se käsitykseni mukaan on viime vuosikymmeninä mennyt suurin 
harppauksin eteenpäin. Niin ikään yhteiskunta tarvitsee yhä enem
män tieteellisesti koulutettujen ekonomistien palveluksia sen tähden, 
että julkinen talous on paisunut ja että valtiovalta on ottanut talous
järjestelmästä riippumatta yhä voimakkaamman otteen yksityisestä 
talouselämästä. Tällä tavalla on tutkittu myös monia laajoja erityis
probleemoja. Varsinkin' 1950-luvulla oli kasvuongelma muodissa. 
Rahan arvo on kiinnostanut ekonomisteja, koska se kuulema on ol~ 
lut huononemaan päin. Maailmantalouden probleemat ovat myös 
etualalla talousliittoutumien aseman ja merkityksen kasvaessa ja kol
mannen maailman probleemien tullessa yhä aktuaalimmiksi ja akuu

timmiksi. Viime aikoina on taas puhuttu siitä, että taloudellisella 

kasvulla on vaaransa, koska se rasittaa liikaa luontoa ja sen rajal

lisia resursseja. Kun sosiaalinen tasoittuminen on nykyään huudos

sa, on kiinnitetty huomiota kehittyneiden maiden ja ns. kehitysmai

den väliseen polarisaatioon. Väestö ongelmat ovat tulleet yhä vai

keammiksi. Meidän maatamme uhkaa väestön väheneminen, mutta 

suuressa osassa maailmaa on uhkaamassa' Malthuksen ennustama 

katastrofi väestönräjähdyksen muodossa.Väestöoppi on kuitenkin 

viime aikoina tullut omaksi oppialakseen ja saanut tiedekuntaan 

oman professuurinsa vieläpä sosiaalipolitiikan eikä kansantaloustie

teen erikoisalana. 

Aktuaaleja probleemoja on siis Suomessa ollut yllin kyllin, niis

tä ei ole puutetta. Ekonomistit ovat niihin omalta osaltaan tarttuneet, 
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kuten heille kuuluukin. Näin ollen on tarjolla vaara, että teoreettinen 
perustutkimus jää syrjään. Nykyään ei ainakaan voida syyttää sitä, 
etteikö näitä empiirisiä probleemoja olisi tarkasteltu modernien me
todien pohjalta. Erikoisesti on pantava merkille se, että matematiik
ka ja tilastotiede ovat aivan toisella tavalla kuin ennen sotia päässeet 
vaikuttamaan kansantaloudellisiin selvityksiin, joita on tutkittu eko
nometriselta pohjalta. Vaikka itse olen toivonut juuri tällaista kehi
tystä, on kuitenkin varottava vastakkaista vaaraa, nimittäi.n sitä, 
että ekonomistit laiminlyövät opetuksessa liiaksi institutionaalisia, 
hallinnollisia ja historiallisia näkökohtia. Asiaa lievittää kuitenkin 
se, että nyt on taloushistoria erikseen edustettuna valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa, samoin on sosiaalipolitiikka erotettu omaksi oppialak
seen. 

Kansantaloustieteen yhtä vähän kuin muidenkaan yhteiskunta
tieteiden teoreettista perustutkimusta ei milloinkaan saisi laiminlyödä. 
Aivan erityisen käsittämätöntä on minusta se, että nykyistä opetusta 
arvostellaan siitä, että siinä vallitsee kansantaloudellisten käsitteiden 
sekamelska ja että opetuksessa pannaan liian paljon paino'a teorialle. 
Kansantalousteorian ehkä tärkeimpänä tehtävänä on juuri täsmäl
listen käsitteiden luominen ja niiden välisen luokittelun suorittaminen 
loogisesti pitävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Empiirisessä tieteessä tosin joudutaan vaikeuksiin luokittelun täs
mällisiä rajoja vedettäessä. Mutta näitä vaikeuksia ei helpoteta sillä, 
ettei ensin laadita tarkkaa teoreettista karttaa. Sitten jälkeenpäin 
voidaan todeta, että joitakin tekijöitä ei voida aivan täsmälleen luo~ 
kitella. Muistuu mieleeni, kuinka eräs matemaatikko kysyi Nevan
linnalta, että onko paperinenäliina pitkä- vai lyhytaikainen hyödyke, 
eli nykyisin termein kesto- vai kertahyödyke. 

Käsitteiden sekamelskasta voidaan syyttää sitä, että teoriaa on 
liian vähän tai että se ei ole riittävän terävää, ei suinkaan sitä, että 
teoriaa on. En väheksyisi myöskään käytännön taitoja, mutta ne 
saavutetaan parhaiten kokemuksen kautta ja kokemuksen kor
keakoulu on kokemus itse. Harjoittelun järjestäminen ei kansantalous
tieteen alalla päinvastoin kuin lääketieteessä kuulu yliopiston tehtä
viin. 
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Tutkinnonuudistuksen näkäharhat 

Nykyään puhutaan myös paljon siitä, että opetuksen tulisi olla on
gelma- ja ohjelmakeskeistä ja että kansantaloustieteen opinnoilla ei 
valmisteta opiskelijoita millekään ennalta määrätylle paikalle. Tä
mä voi tietenkin olla kipeä kysymys jollekin nuorelle turvallista ja 
selkeästi ennalta määrättyä tulevaisuutta suunnittelevalle opiskeli
jalle. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että yliopiston tehtävä edistää 
tieteitä ja kehittää nuorisoa kykeneväksi yhteiskunnan palvelukseen 
koskee nyt myös tulevaa vuosituhatta. Emme voi millään ennustaa, 
mitkä ongelmat ovat silloin polttavimpia emmekä näin ollen voi nii
tä varten laatia täsmällisiä ohjelmia. Parhaiten yliopisto voi toteuttaa 
tarkoitustaan, kun se tieteellisen kasvatuksen avulla antaa kasvateil
leen valmiuden ja kyvyn perehtya uusiin tehtäviin. Tiede vain har
voin kykenee antamaan valmiit vastaukset syntyviin probleemoi
hin. Se pikemminkin antaa vain työvälineet niiden ratkaisemista 
varten. Syytä on myös korostaa, että ainakaan vaativimmissa teh- / 
tävissä tieteen ja yliopiston antama tieto ja taito ei suinkaan riitä, 
vaan näiden täyttäjiltä vaaditaan lisäksi paitsi henkilökohtaisia omi
naisuuksia myös sellaisia tietoja ja taitoja, jotka jokainen joutuu itse 
jälkeenpäin hankkimaan. Ajatus siitä, että vain loppututkinnon suo
rittaminen riittäisi vaativiin vakansseihin, on torjuttava. Niinikään 
kun puhutaan opintojen keskeyttämisestä, olisi sillä syytä tarkoittaa 
lähinnä niitä, jotka loppututkinnon suoritettuaan eivät enää avaa 
kirjoja, eivätkä käy esitelmiä kuulemassa. Tänne tulleet ovat tulollaan 
osoittaneet, etteivät kuulu opintonsa keskeyttäneiden joukkoon. 

Kansantaloustieteen opetuksen näkymiin suhtaudutaan tällä het
Kellä melko optimistisesti, kunhan vain pidetään huolta siitä, että si
sältöä maltillisesti ja määrätietoisesti hitaasti kiiruhtaen uudistetaan. 
Jos on tarpeen, niin muotoakin voidaan muuttaa, mutta suuret ker
taleikkaukset tässä vaiheessa järkyttäisivät kehityksen, joka on hil
jalleen käynnissä myönteiseen suuntaan. Tärkeätä on, että valtiotie
teellinen tiedekunta ja kansantaloustiede sen oppialana tulee houkut
telemaan eliittiainesta niitä vaativia tehtäviä varten, joita sekä tiede 
että käytännön elämä, toisin sanoen politiikan, hallinnon ja talous
elämän johtoasemat edellyttävät. Yliopisto on myös eliittiä varten, 
mutta samalla on muistettava, että se ei ole vain eliittiä varten. Tar-
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vitaan paljon myös henkisiltä vaikkakaan ei moraalisilta kyvyiltään 
hiukan vaatimattomampaa ainesta, joka pystyy olemaan apuna varsi
naisille johtajille. Heidän työnsä on välttämätön ja siis yhtä tärkeä. 
Hyvä tieteellinen koulutus auttaa heitäkin, mutta myös heiltä edel
lytetään sellaista, mitä yliopisto yksin ei voi antaa. 

Ne tiedekunnat, joissa yhteiskuntatieteitä opetetaan, ovat täysin 
riittäviä tulevaisuuttakin silmällä pitäen. Tehtäisiin suuri karhun
palvelus sekä kansantaloustieteen edistämiselle että yhteiskunnan 
tärkeiden palvelustehtävien suorittamiselle, jos perustetaan monta 
uutta korkeakoulua näille aloille, kuten on suunniteltu. Aineelliset 
ja henkiset resurssit eivät niihin riittäisi, ja puutteelliset korkeakou
lut, joissa kullakin laajan tieteen alalla on vain yksi professuuri ja 
mahdollisesti joitakin harvoja opettajia apuna, eivät pystyisi anta
maan edes peruskoulutusta koko valtakuntaa palvelevia vaativia teh
täviä varten. Tästä olisi seurauksena, että pienten korkeakoulujen 
kasvatteja ei tulisi näihin tehtäviin, jotka täten jäisivät suurten yli
opistokaupunkien ja niiden ympäristön asukkaiden etuoikeudeksi. Se 
ei olisi tarkoituksenmukaista, kun todellisia kykyjä on aina niukalti, 
puhumattakaan siitä, että tällainen kehitys ei vastaisi sitä eri paik
kakuntien välisten erojen tasoittumispyrkimystä, joka on eräs nyky
ajan politiikan arvokkaita päämääriä. 

Tulevaisuuden toiveita herättää se seikka, että levottomat 
ajat ovat yliopistossamme ohitse ja että täällä tehdään vakavaa työ
tä. Huolestuttavinta ehkä kansantaloustieteen alalla on se, että aka
teemisista opettajista on puutetta. Kansantaloustieteen aseman nou
su on tuonut sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin monta tärkeätä 
vakanssia, jotka sitten vetävät puoleensa etevää ainesta. Ehkä osaI?-
sa on myös sillä, että professorinvirka, joka vielä vuosikymmen sit
ten oli melko arvostettu suomalaisessa yhteiskunnassa, joutui jokin 
vuosi sitten ankaran moite- ja väheksymiskampanjan kohteeksi, mi
kä oli omiaan alentamaan professorin yhteiskunnallista asemaa ja 
prestiisiä. Eduksi akateemiselle opetukselle eivät tällaiset asenteet ole, 
sillä nuori lahjakas henkilö, jolla on yhteiskunnassa muitakin mah
dollisuuksia, varmasti ottaa ne huomioon. 

Olen kuitenkin iloinen siitä, että olen saanut seuraajakseni erään 
suomalaisen kansantaloustieteen etevimmistä ja arvossa pidetyim
mistä edustajista. 'Todella harvinaista professorinvirkojen täyttämi-
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sessä on se, että kun luonnonj~rjestyksen mukaisesti luovun tästä 
virastani heinäkuun viimeisenä päivänä, niin seuraavana päivänä· ot
taa sen vastaan vakinaisesti nimitettynä professorina Jouko Paunio. 
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Hallitsemisen rajat 

ERKKI MÄENTAKANEN 

Talouden ja politiikan illuusiot 

Kriisitilanteissa tavoitteet pelkistyvät ja 
voimakkaat johtajahahmot tulevat esil
le. Toinen maailmansota ja sen jälkiti
lanne mullistivat sisäpoliittisia asetel
mia eri maissa. Tämä oli välttämätöntä 
sodan aiheuttamien sisäisten muutos
ten vuoksi; ulkopolitiikalla oli oma 
osuutensa. Julkinen sektori kasvoi olo
suhteiden pakosta. Jälleenrakentami
nen, avustusohjelmien toteuttaminen, 
sotakorvaukset monissa maissa sekä 
siirtolaisten ja pakolaisten sijoittaminen 
ja asuttaminen olivat luonnollisia kol
lektiivisia tehtäviä. Niiden vaatimien 
voimavarojen irrottamiseksi yleisen ta
varapulan vallitessa säännöstely talous 
jatkui pitkään sodan pää ttymisen j äl
keen. Sota - kaikessa kurjuudessaan
oli vaikuttanut keskushallinnollisia me
netelmiä kehittävästi ja aikaansaanut 
uutta teknologiaa. Länsimaisissa de
mokratioissa pyrittiin kuitenkin pois 

säännöstelystä ja palattiin »normaaliin» 

elämään, mutta säilytettiin valtion vas

tuu erityisesti korkeasta työllisyydestä 
ja sosiaaliturvasta. Hyvinvointivaltio 

tuli yleisesti hyväksytyksi tavoitteeksi, 

mutta pian osoittautui, että se sisälsi 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

sangen ristiriitaisia pyrkimyksiä ihmis
ten ja ihmisryhmien välillä. 

Taloudellinen kasvu voimistui Euroo
pan mantereella ja sitä ruokki pitkälle 
1960-luvun puolelle paljolti maailman
sodasta johtuva tuotantovoimien, erityi
sesti työvoiman siirtyminen yli entisten 
ja uusien rajojen samoin kuin voimakas 
kaupungistuminen. Kasvu oli ripeätä 
joskin epätasaista ja 1970-luvulle tul
taessa alettiin vakavasti pohtia sen ra
joja ja esitettiin ns. nollakasvun teoreet
tinen vaihtoehto. Käytännössä taloudel
linen nousu hidastui tai pysähtyi koko
naan vuosina 1974-75 - ilman että sitä 
kukaan olisi suunnitellut tai edes toivo
nut - ja länsimaat joutuivat 1930-luvun 
alun jälkeen pahimpaan lamakauteensa. 
Näytti siltä, että ihmiset olivat elätel
leet harhakuvitelmia materiaalisen hy
vinvoinnin onnesta ja sen jatkuvasta 
kasvusta määrättömästi yli kauan sitten 
yli tetyn nälkäraj an. 

Taloudellisen kasvun odotusten rin

nalle oli samalla muodostunut hallitus
vallan kasvun poliittinen illuusio. Nämä 

kaksi olivat yhteydessä toisiinsa siitä 
yksinkertaisesta syystä, että - hyvin

voinnin näyttäessä lisääntymistään li
sääntyvän - äänestäjille voitiin luvata 



yhä enemmän ilman suuremman epä
)nnistumisen pelkoa. » Elintasokriiseissä» 
voitiin tehdä helposti kompromisseja, 
jotka eivät itse asiassa ratkaisseet mi
tään ja joiden maksut eivät tuntuneet 
liian karvailta taloudellisen kasvun jat
kuessa. Ei ollut siten ihme, että kasvun 
jouduttua vaikeuksiin, muihinkin kuin 
suhdanteista johtuviin, hallitukset ja 
hallituspuolueet kokivat vastoinkäymi ... 
siä ja ideologista hämmennystä. Kah ... 
den illuusion, taloudellisen kasvun ja 
halli tsij oiden kaikki voi paisu uden, sär
kyminen aiheutti voimakkaan ristiaal
lokon, joka on useissa maissa koettu ta
sapainonpuutteena, jopa suoranaisena 
neuvottomuutena. 

Samaan kriisiin mennessä ihmisiin 
eli hallittuihin oli luotu passiivisuutta 
ruokkiva kuvitelma, että valtio voisi 
ratkaista kaikki pulmat, että hyvinvoin
ti ja sosiaaliturva olivat itsestään sel
viä asioita riippumatta yhteiskunnassa 
suoritetun työn määrästä. Romantii
kan aikana vallinneesta raatamisen 
ihannoimisesta oli siirrytty kuvittele
maan, että niukkuuden laki olisi jo voi
tettu kanta ja että ihminen voisi elää 
ilman otsansa hikeä. Mutta johonkin oli 
kuitenkin unohtunut huolettomuus. Ih
miset eivät ottaneet esimerkkiä kedon 
kukkasista. 

Hallittujen ja samalla kuluttajien 
odotukset oli viritetty korkealle. Ja el
lei odotuksia pystytty aina r"l:l0kkimaan, 
hallitsijoilla oli käytettävissään vielä 
kaksi tai kolme varakeinoa. Pako eteen
päin suunnittelun ihmemaahan, jossa 
neuvostot, suunnittelutoimistot ja ko
miteat ratkoivat ratkaisemattomia on
gelmia milloin lyhyellä, milloin keski
pitkällä ja milloin pitkällä aikavälillä 
päätyen yhteiskuntapoliittiseen suun
nitteluun, joka helposti johtaa kuvitte-
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lemaan, että ihmiset ja yhteiskunta ovat 
valtiota varten eikä päinvastoin. Toise
na mahdollisuutena oli pako taaksepäin 
historian vanhaan hyvään tai pahaan 
aikaan, jossa voidaan ratkoa uudelleen 
jo kerran ratkaistuja pulmia tai yrittää 
pakottaa nykyisyyttä joihinkin histo
riallisiin tilanteisiin tai kokemuksiin. 
Jos tässä ja nyt on tuntunut liian han
kalalta hyväksyä ja käsitellä, kolmas 
tie ulospäin on joskus ollut ulkopoli
tiikka. Neljänneksi itse yhteiskunnalle 
ja sen eri ryhmille on annettu ominai
suuksia, jotka näyttävät saavan ne käyt
täytymään kuin inhimilliset oliot. 

Kasautuvat ongelmat 

Sillä aikaa ovat kuitenkin saattaneet 
kasautua pienet tekemättömät työt. Ih
misillä ja poliitikoilla on varsin luon
nollinen ja kiitettävä taipumus tavoi
tella tai kuvitella jotakin suurta, teke
misen arvoista, vaikuttavaa tai mullis
tavaa, joka ratkaisisi suuria ongelmia, 
poistaisi vääryyttä, edistäisi tasa-arvoi
suutta ja oikeudenmukaisuutta sekä oli
si ylipäänsä hyväksi valtakunnalle ja 
ihmiskunnalle. Mutta joskus pienet 
asiat, joilla ei näytä olevan poliittista 
merkitystä, ovat vähitellen kasaantu
neet suuriksi ongelmiksi. N s. osallistu
misen lisääntyminen ja lähiasioiden 
politisoiminen ovat tavallaan olleet eräs 
ratkaisuyritys, tosin puolinaiseksi jää
vä, niin kauan kuin nekin halutaan pa
kottaa korkeapolitiikan mahtaviin peri
aatteisiin. Vaikeinta on ilmeisesti ollut 
hyväksyä nykyhetken todellisuus ja teh

dä sen vaatimia päätöksiä. Vielä vai
keampaa lienee itse kullekin ollut naut
tia nykyhetkestä. Aina silloin kun on 

harkitusti ja vakavasti tahdottu vaikut-
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taa ja antaa panos yhteisen hyvän edis
tämiseen, se on tavallisesti tietänyt epä
onnistumista jo ennakolta. 

Uudistuskyvyn puuttuessa ja poliit
tisen illuusion vallitessa useat länsimai
set parlamentaariset demokratiat ovat 
joutuneet vaikeuksiin. Poliittinen puo
luekoneisto on vyörynyt yhteiskunta
maiseman yli niellen vasemmalta sisään 
radikaaleja aineksia ja tiputtaen toi
sesta päästä ulos kovettuneita konserva
tiivisia aineksia. Se ei kuitenkaan ole 
jättänyt palj onkaan jälkiä Y likulke
maansa luonnonmaisemaan. Parlament
tien ulkopuolella vaikuttavat voimat 
ovat sitä vastoin kasvaneet ja järjestäy
tyneet. On kiistelty paljon ns. eturyh
mien asemasta poliittisessa j ärj estelmäs
sä, lähinnä niiden tosiasiallisen vallan
käytön suhteesta poliittiseen 'vastuu
seen: 

Sekä- yritys- että työtekijäjärjestöjen 
näköalat ja toimintakenttä ovat laajen
tuneet huomattavasti, samalla kun nii
den toiminnan piiriin on tullut yhä 
uusia asioita. Ajaessaan työväestön etu
ja ammattiyhdistysliike on jo pelkäs
tään toimintansa sivutuotteena hankki
nut poliittista vaikutusvaltaa. Toisaalta 
yri tysten halli tsevuus yhteiskunnassa 
on heikentynyt kuten yleensä poliitti
sen vallan aineellinen, hyödykkeiden 
tuottamiseen tukeutuva pohja. On saa
vuttu tilanteeseen, jossa hallitukset al
kavat muodostaa vastapainon ammatti
yhdistysliikkeelle yrityssektorin hyväk
si.Tieto, taito, koulutus ja ns. organi
saatio tekevät työläisistä vaikuttajayk
silöitä. Syntyy jatkuvasti uusia ammat
teja ja ammattiryhmiä. Yhteiskunta 

muuttuu hienojakoisemmaksi. Tuote

taan yhä e!lemmän palveluksia - ja 
pal veI usektori 

-kollektiivista 

on perusluonteeltaan 

toimintaa edellyttävä. 

Palveluksia ei voida tuottaa esimerkik
si omavaraisesti, erillisesti tai varastoon 
vaan läheisessä riippuvuussuhteessa 
kanssaihmisiin. Yhteyksien ja kosketus
kohtien lisääntyessä myös yhteiskun
nallisten ristiriitojen mahdollisuudet li
sääntyvät. Työn mielekkyys tulee usein 
kyseenalaiseksi, ja rationaalisesti käyt
täytyvät ihmiset vähentävät työpanos
taan, koska hyvinvointipalvelukset 
näyttävät· olevan siitä riippumattomia, 
eikä tarvitse pelätä putoamista lähel
lekään nälkärajaa. Henkinen nälkä on 
sen sijaan kasvanut. Fyysisen työn te
kijät ja muiden ammattien harjoittajat 
eivät aina ymmärrä toisiaan. 

Laajeneva työkenttä 

Asenteet ja odotukset ovat muuttuneet 
usein nopeammin kuin yhteiskunnan 
aineellinen kehitys. Odotuksia ruokki
vat lisäksi eri maiden välillä vallitsevat 
kehityserot. Odotusten ylittäessä suori
tuskyvyn tai suoritusmahdollisuudet 
kaikki potevat vatsahaavaa ja kulkevat 
otsa rypyssä. Hallituksiin vedotaan, hal
litsijat lupaavat lääkitä, mutta keinot 
ja niiden vaikutus ovat rajallisia, usein 
pinnallisia. Seuraa keskinäistä syytte
lyä, uusia lupauksia ja uutta vatsanpu
rua. 

Hallitsijat ja hallitut kokevat lisäksi 
hämmen tävinä yhteiskunnallisen kehi
tyksen' lisääntyvät kansainväliset kos
ketuskohdat. Talouselämän, sosiaalipo
litiikan ja yleensä sisäpolitiikan päätök
sillä on yhä useammin kansainvälinen 
tausta ja ulottuvuus ja yhä vähemmän 

yksityiset päätöksen tekij ät, hallitukset 

ja hallitsijat voivat itse vaikuttaa kan
sainväliseen ympäristöönsä. Yleinen 

mielenkiinto on kuitenkin huolestutta-



van vähän kohdistunut omien rajojen 
ulkopuolisiin tekijöihin. On kyllä pu
huttu turvallisuudesta ja turvallisuus
politiikasta, mutta sen sisältö on jäänyt 
kovin yksipuoliseksi ja epämääräiseksi. 
Demokraattisesti hallitut maat näyttä
vät pikemminkin ajelehtivan kansain
välisten tapahtumien virrassa, ja niin 
kauan kuin ulkoinen perinteellisesti kä
sitetty turvallisuus eli rauhantila tun
tuu joten kuten varmalta, ei näytä ole
van mitään syytä pahemmin puuttua 
tavaroiden, palvelusten, pääoman, ih
misten ja ajatusten suhteellisen vapaa
seen liikkumiseen rajojen yli, vaikka 
hallitsijat eivät voi olla lainkaan var
moja, mihin tällainen keskinäisen riip
puvuuden lisääntyminen lopulta johtaa. 
Tässä suhteessa länsimaiden hallitsijoil
la näyttää ainakin olevan jäljellä ter
vettä mielikuvitusta ja uskallusta mat
kallaan kohti tuntematonta päämäärää. 

Liikeyritysten toimintakenttä on laa
jentunut valtavasti yli kansallisten ra
jojen, työväenliike on kansainvälistä, 
eri maiden ammattiyhdistykset harjoit
tavat yhteistoimintaa, teollisuuden ja 
elinkeinoelämän järjestöt, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset ja tieteelliset seurat 
eivät voi nykymaailmassa rajoittua ah
taisiin kotimaisiin puitteisiin. Poliittisil
la puolueilla ja ammattiviranomaisilla 
on omat suorat kansainväliset yhteyten
sä. Televisio, lehdistö ja muu tiedotus
toiminta on hämmästyttävän ja häm
mentävän yleismaailmallista. 

Paljon puhutut monikansalliset yri
tykset ovat vain pieni osa monikansalli
sesta toiminnasta, joka näyttää kulke
vanomia ratojaan hallitsijoista piittaa
matta. Hallitukset voivat kokea tämän 
ilmiön oman voimansa ja päätöksente
kovapautensa rajoituksena - tai täy
dennyksenä - riippuen siitä, kuinka 
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hyvin tai huonosti ne osaavat käyttää 
monikansallisia ilmiöitä hyväkseen ja 
sopeutua ilmeisesti peruuttamattomaan 
kehitykseen. Hallitsemisen rajat ovat 
tänäkin alueella epämääräiset. Ajatelta
koon vain Suomen ja Ruotsin välisiä suh
tei ta, j oissa hallitusten ulkopuolisilla 
monipuolisilla yhteyksillä on suorastaan 
ratkaiseva merkitys, mikä on paljon 
enemmän kuin kahden puolueettoman, 
pohjoismaisen veljesdemokratian naa
purisuhde. 

Monikansallisten ilmiöiden piirissä ei 
ole enää kysymys esimerkiksi idän ja 
lännen välisestä erosta Euroopassa, 
vaan siitä, miten kukin maa hallitsee 
sisäisen kehityksensä ja minkä sen ih
miset arvioivat olevan kehitykselle 
eduksi riippumatta siitä, miltä ilman
suunnalta hyvät ajatukset tulevat. 
Uudessa kansainvälisessä ilmastossa ns. 
sisäiset asiat käyvät varsin suhteellisek
si käsitteeksi. 

Halli tuksilla ja par lamen teilla on si
ten mielenkiintoinen ja avara työkent
tä myös siinä mielessä, mitä kiinalaiset 
tarkoittavat toivottaessaan jollekin 
»mielenkiintoista. aikaa», toisin sanoen 
jokin tilanne näyttää lähes ylivoimaisel
ta. Jotkut opit väittävät kyllä tietävänsä 
lopputuloksen, mutta sitä ei voida to
distaa oikeaksi tulevaisuuteen pakene
malla. Koko ajan mennään eteenpäin 
ja siirrytään uudenlaiseen ympäristöön 
tai oikeammin ihmiset vuorollaan ha
vaitsevat vanhentuneensa ja vanhan
aikaistuneensa. 

Kulttuuri muuttuvana 

tekijänä 

Mitä Euroopassa on oikeastaan tapah
tunut ·1800-luvun jälkeen, jolloin se 
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eräiltä osin oli paljon yhtenäisempi 
kuin nykyään? Matkustaminen oli va
paata, passeja . ei tarvittu ja Pietarissa 
hotelli d'Angleterre muodosti huomat
tavien· eurooppalaisten persoonallisuuk
sien kohtaamispaikan. Taide haki virik
keitä maanosan laidasta laitaan. Pin
nalta katsoen oli käynnissä hedelmälli
nen vuorovaikutus. Mutta samalla teol
linen vallankumous laajeni ja kiihtyi, 

liikkeen vauhti kiihtyy siinä määrin, et
teivät länsimaat pysty enää muodosta
maan uutta omaa kulttuuria? 

Suomi on tästä yleisestä näkökulmas
ta katsottuna ollut ns. välikädessä. Toi
sella puolella mannermainen teollinen 
vallankumous, jonka piiriin Suomi vähi
tellen joutui, ja toisella vähän myöhem
min kiihkeä sosialistinen vallankumous. 
Sidokset alkutuotantoon ja omavarai-

kansallistunteet nousivat ja työväestö seen elämäntapaan ovat Suomessa kui
heräsi. Oli tultu sen kehityksen tasan- tenkin vielä niin läheiset ja voimakkaat, 
teelle, joka alkoi renesanssin uudistaes- että teollistuminen ja palveluyhteiskun
sa keskiaikaisen kulttuurin ja Ranskan nan aiheuttama muutos saa aikaan epä
vallankumouksen avatessa portit nyky- varmuutta ihmisissä ja neuvottomuutta 
aikaan. Ihmisten oli sopeuduttava ,hallitsijoissa. Ollaan uuden kulttuurin 
uudenlaiseen maailmaan, omaksuttava 
uudet arvot usein tiedottomasti ja um
pimähkäisesti. Koneellisen tuotannon 
siunaukset ja kiroukset ajoivat ihmiset 
uudenlaiseen olotilaan. Taide ja tiede 
eivät pystyneet yhdistämään eri maiden 
materiaalisesti vaurastuvia, mutta hen
kisesti vieraantuvia ja ristiriitaisia ih
misiä, jos ne koskaan oli va t olleetkaan 
kuin pienten ryhmien yksinoikeus. Toi
saalta ajauduttiin massatuotantoon ja 
massakulttuuriin, toisaalta pirstoudut
tiin tuotantolaitosten ympärille muodos
tuviin henkisiin tyhjiöihin ja. ahtaudut
tiin kaupunkeihin, joiden luonne muut
tui. Uskonnon siteet alkoivat samalla 
murtua, ja ihmiset etsivät epätoivoises
ti uutta tasannetta tai suvantopaikkaa, 
jossa teknologian tuloksista olisi voi
tu nauttia. Mutta sodat mullistivat 
ja vääristivät lisää ihmisten jaihmis
yhteisöjen kehitysratoja, veivät myös 
joissakin tapauksissa teknologiaa eteen
päin ja lisäsivät valtion osallistumista; 
teollisen kasvun tarve on jatkunut. 01-

laanko nyt lähestymässä uutta tasannet
ta, jossa ihmiset voivat hengähtää -
ennen kuin etelän ja pohjoisen välisen 

kynnyksellä. Tässä tilanteessa puolue
hajaannus näytti lisääntyneen 1970-lu
vun puoliväliin tultaessa, ja politiikan 
uudistumiskyky vaikutti heikolta. Se 
oli osin myös sukupolviongelma. 

Onko hallitsemisella rajoja? 

Politiikassa puhutaan rajoista ja raja
arvoista vähän. Kaikki on suhteellista. 
K ui tenkin niistä on syytä keskustella, 
nimenomaan hallittujen, silläkin uhalla, 
että joudutaan kauaksi käytännön poli
tiikasta peräti filosofisten ongelmien 
pariin. On ilmeiStä, että keskustelun 
puute näistä asioista on eräs syy vai
keuksiin, tyytymättömyyteen ja harha
kuvi telmiin· länsimaisissa demokra tiois
sa, samoin kuin niihin vaikeuksiin, joi
ta.hallituilla on pitää puoliaan. Hallitse
misen rajojen piirtäminen ei ole niin 
yksinkertaista kuin esimerkiksi fysii
kassa, jonka lakien perusteella pysty
tään mm. ennustamaan tarkalleen, mil
lä nopeudella maapallon ilmakehään 
singottu satelliitti irtaantuu maan veto,;. 

voimasta· ja syöksyy tuntemattomiin 



tyhjyyksiin, tai mikä on se nopeus, jOl

la satelliitti saadaan maata' kiertävälle 
radalle ja kuinka sitä pitää hidastaa, jos 
se halutaan takaisin maanpinnalle. 

Poliittiset voimat ovat vaikeasti mää
riteltävissä, esimerkiksi ne jotka 'pyrki
vät paisuttamaan julkista sektoria ja ne 
jotka jarruttavat sitä. Tuntuu järkeväl
tä joka tapauksessa olettaa, että on ole
massa, jonkinlainen' raja, jonka yli ,~hal
linto ei voi laajentua, ilman että se'saa
vuttaa halkeamispisteen, jossa kaikki 
hallitsijat ja byrokraatit sinkoutuvat 
taivaan tuuliin. 

Niukkuus luo omat rajansa 

Lisäseikka, jonka perusteella voidaan 
päätellä jonkinlaisen suhteellisen ra
jan olemassaolo on yksinkertaisesti hal:.. 
litusten ja hallitsijoiden rajoitettu inhi
millinen kyky hallita monimutkaisia 
kokonaisuuksia, vaikka he käyttäisivät 
kuinka suuria tietokoneita tahansa.Mi
tä useampia asioita vedetäan politiikan 
piiriin, sitä tehottomammaksi niiden hoi
taminen käy. Tarkemmin ajatellen, mi
tä on esimerkiksi yhteiskuntapolitiikka? 
Karkeasti arvioiden hallitsemisen ra
joille saavutaan silloin, kun uusia pää
töksiä joudutaan tekemään yksinomaan 
vanhojen päätösten vaikutusten korjaa
miseksi, ilman että kehitystä voitaisiin 
viedä eteenp~in. Kärjistetysti voitaisiin 
väittää, että nykyinen julkinen hallin-, 
to on suuressa määrin sattumanvarai
sesti päätettyjen julkisten menojen 
summa, jonka ovat osin aiheuttaneet 
vallassa pysymiseen tai valtaan pääse
miseen tarvittavat lupaukset. Äänestä
jät eivät tunne minkäänlaisia budjetti
rajoituksia kannattaessaan eri puoluei
den ohjelmia, eivätkä puolueet voi kan-
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natuksen 'menettämisen pelossa olla Ju:.. 
paamatta yhä uutta kollektiivista hyv~n~: 
vointia: 

Hallitseminen on kuitenkin' pohjim
miltaan niukkojen yleishyödyllisten 
tuotteiden jakamista - samalla kun se 
on kamppailua siitä, kuka päasee hal,;.. 
litsemaan. Ellei budjettirajoituksia tun
neta ,ja ellei poliittisia tavoitteita ase
teta kunkin maan voimavaroja myöten, 
hallitsijat riistävät suurta osaa hallittu
ja, joutuvat usein lykkäämään välttä
mättömiä toimenpiteitä ja voivat aiheut
taa sekaS'ortoa yhteiskunnassa, talouselä...; 
mässä ja rahamarkkinoilla. Tätä tietä 
kulkien, jos samat hallitsijat kaikesta 
huolimatta haluavat säilyttää asemansa 
- toisin sanoen elleivät he pysty rat..; 
kaisemaan ristiriitaa vallassa pysymi
sen ja niukkojen yleishyödyllisten pal
veI usten j är kevän ' jakamisen välillä .,.-
päädytään helposti hegemonian tavoit
teluun, vallan keskitykseen ja vihdoin 
totalitääriseen hallintoon. Toisesta 
suunnasta samaan lopputulokseen tul
laan, jos hallitut vaativat kaikki hyvin
vointia koskevat palvelukset hallituk
selta tai kuvittelevat, että se voisi rat
kaista heidän kaikki ongelmansa tai 
jättäytävät passiivisina ja välinpitämät
töminä poliittisten har hakuvi telmien 
valtaan. 

Usein kuvitellaan, että kaikki muut
tuisi hyväksi, jos ihmiset käyttäytyisi
vät toisella tavalla; jos kanssaihmiset 
olisivat vähemmän itsekkäitä. J'otkut 
ehkä uskovat, että ihmisluonne muut
tuu ja sen mukana voidaan parantaa 
myös poliittisia järjestelmiä. Siitä ei va
litettavasti ole kuitenkaan merkkejä 
olemassa, tai ainakin muuttuminen ta'
pahtuu perin hitaasti. Itse asiassa on 
parempi hyväksyä itsekkyys, oman voi
ton pyyntf, pätemistarve, kateus, lais-
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kuus, nurjamielinen suhtautuminen ul
kopuolisiin ja aggressiivisuus niiksi te
kijöiksi, joiden varaan politiikkakin ra
kentuu. Yksilölliset tarpeet ja yksilölli
nen kokemus määräävät suures~a mää
rin käyttäytymistä, ja niillä on hyvin 
vähän tekemistä yleishyödyllisten pyr
kimysten kanssa - ellei sitten ole kysy
mys vallan tavoittelusta tai kansallinen 
kriisitila, jossa ihmisten tavoitteet pel
kistyvät ja yhdensuuntaistuvat hengis
säsäilymiseksi. Korkealla nälkärajan 
yläpuolella ja ulkoisesti suhteellisen 
turvallisissa olosuhteissa ihmisten luon
nollinen käyttäytyminen näyttää tuotta
van merkillisiä tuloksia. Näennäistä 
sekasortoisuutta pahentaa vielä se, että 
nuoret ja vanhat joutuvat usein ristirii
taan keskenään, tai oikeastaan edellis
ten ihanteet jälkimmäisten kokemuksen, 
kovuuden, kärsimättömyyden, turha
maisuuden ja vallassapysymisen halun 
kanssa. 

Arkiset teesit 

Ihmisten ja ihmisryhmien käyttäyty
mistä tarkasteltaessa voidaan esi ttää 
ainakin seuraavat väittämät, jotka osal
taan auttavat ymmärtämään hallitsijoi
den ja hallittujen välisiä suhteita: 

1) Ei ole olemassa sellaisia poliitti
sia ratkaisuja, jotka tyydyttäisivät kaik
kia. Aina on olemassa tyytymättömiä, 
milloin suurempi milloin pienempi 
joukko. 

2) Ihmiset eivät aja luonnostaan, yk
.sityisesti ja vapaaehtoisesti yhteistä 
·etua, vaikka he hyväksyvät yleensä va
paaehtoisesti luonnollisina pitämänsä 
yhteiset käyttäytymissäännöt. 

3) Ihmisillä ei ole toisaalta mitään 
sitä vastaan, että joku toinen tai hallit
sijat ajavat tai lupaavat ajaa heidän 

etuaan, kunhan se ei vaadi heiltä juuri 
henkilökohtaisia uhrauksia tai kustan
nuksia. Tässä suhteessa ihmisten suostu
mus ulottuu äärettömän pitkälle. 

4) Hallitsijat tahtovat miellyttää hal
littujaan eli kansaa. Tämäkin halu ulot
tuu hyvin pitkälle, sillä aina on olemas
sa tietty tyytymättömien joukko, jota 
vielä pitäisi tyydyttää. Kun vallassapy
symisen ja siihen tarvittavien lupausten 
välillä ei vallitse välitöntä ja henkilö
kohtaista kokemusyhteytiä tai välittö
miä budjettirajoituksia, poliittinen jär
jestelmä tuottaa pakostakin liiallisia 
odotuksia ja keskenään ristiriidassa 
olevia tavoitteita. Tätä luonnollista 
asiantilaa hämärtää usein halli tsij oiden 
käyttämä epämääräinen, moniselittei
nen puhetapa. 

5) Vaikka halli tsij oilla on inhimilli -
sesti rajoitettu kyky hallita monimut
kaisia kokonaisuuksia, nykyaikaisen 
teknologian tarjoamat välineet antavat 
heille valtavat ellei pelottavat mahdol
lisuudet vaikuttaa ihmisten elämään. 

6) N s .. pitkää tähtäystä ei ole ilman 
lyhyttä, vaikka hurjia hyppyjä tulevai
suuteen on harjoiteltukin. Pitkä tähtäin 
on vain sikäli määr~telty, että ne jotka 
ovat hallitsijoita ja päätöksentekijöitä 
seuraavalle vuosisadalle siirryttäessä 
ovat jo peruskoulunsa käyneet. 

7) Niin hallitsijat kuin hallitutkin 
ovat erehtyväisiä, kuolevaisia ihmisiä. 

8) Ihmiset haluavat kokea ja tehdä 
maailmansa mielekkääksi. Jokaisella on 
tässä suhteessa oma poliittinen ja ta
loudellinen j ärj estelmänsä. 

Demokratia toimii uusissakin 
olosuhteissa 

Tyytymättömyys ja kehitys kuuluvat 
yhteen, joskaan niiden välillä ei vallitse 



aina uutta luovaa, tervettä jännitystä. 
Tämä puuttuu varsinkin silloin, kun 
tosissaan halutaan parantaa maailmaa~ 
Muutoksia tahdotaan, mutta poliittiset 
koneistot eivät näytä toimivan tyydyt
tävästi. Suunnittelussa on jouduttu pit
kälti umpikujaan. Tasapainottomuutta 
esiintyy tavaratuotannon sekä palvelu
sektorin ja hallinnon välillä, fyysisen 
työn ja palvelustyön tekijöiden välillä. 
Teknoraattien aika ei näytä kuitenkaan 
koittavan sellaisena kuin kuviteltiin tai 
pelättiin. Totalitäärisyys uhkaa sekä 
hallitsijoiden taholta että hallittujen 
välin pi tämä ttömyyden, valtioon kohdis
tuvien epärealististen vaatimusten tai 
arvosteluhaluttoman alistumisen seu
rauksena. Mutta totalitäärisyyskään _ei 
pääse helposti etenemään, sillä yhä 
useammat ihmiset ja ryhmät ovat vai
kuttajayksilöitä ja -ryhmiä. Anarkiaa 
esiintyy eikä väkivaltaisuutta voida 
poistaa, päinvastoin se saattaa lisääntyä 
ainakin tilapäisesti teollisten demokra
tioiden piirissä, mutta se on paikallista 
eikä palvele suuria massoja, koska nii
tä ei enää ole. Jako oikeistoon ja vasem
mistoon menettää merkitystään. Yleiset 
opit ja dogmit käyvät auttamattomasti 
vanhanaikaisiksi. Byrokra,tia pyrkii li
sääntymään, mutta silläkin on rajansa, 
vaikka järkevän hallinnon, byrokratian 
omien valta-asemien, virkavaltaisuuden 
ja hallinnon tyhjäkäynnin välisiä rajo
ja on vaikea määritellä tai havaita, kun 
liikutaan ns. palveluyhteiskunnan vielä 
oudossa puutarhassa. 

Poliittiset koneistot toimivat länsi
maisissa demokratioissa hyvin paljon 
toisenlaisessa ympäristössä kuin silloin, 
kun niiden perusteet määriteltiin ja 
omaksuttiin, eikä niiden toiminta enää 
tuota samanlaisia tuloksia. Todennäköi

syys, jolla ihmisten käyttäytymisen he-
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delmät voidaan ennakoida nykyaikai
sissa siirtymäkauden yhteiskunnissa, on 
ilmeisesti pienentynyt. Joskus tosin pu
hutaan hiljaisesta enemmistöstä, jolla 
nähtävästi tarkoitetaan niitä, joiden 
suostumus hallitsijoiden käsitysten 
tueksi näyttää selvältä. Mutta sekin on 
harhakuvitelma tai jälkiviisautta. Po
liittisia koneistoja on parannettu ja 
tehty hienosäätöjä. Parlamenttien työ
tä on pyritty tehostamaan ja halli tsij oi-

den päätöksentekoa helpottamaan. 
Uusia virastoja on perustettu, paikallis
hallintoa kehitetty ja saatu aikaan yhtä 
ja toista. Ihmiset eivät näytä kuitenkaan 
tulleen onnellisemmiksi tai iloisemmiksi. 
Osin se on ihmisten tyytymättömyyttä 
itseensä, osin länsimaista suoritus- ja 
tehokkuusmaniaa, tarvetta saada aikaan 
jotakin, vaikkei tiedetä mitä. 

Länsimainen demokraattinen ja 
maailmassa hyvin harvinainen hallitus
tapa näyttää kuitenkin selviävän. Sitä 
pystytään parantamaan, ja näköpiiris
sä on useita alueita, joilla sen toimintaa 
voidaan tehostaa. Se sietää jatkuvaa ar
vostelua ja tyytymättömyyttä, mutta se 
ei kasaa sitä; hallitsijat pystyvät mu
kautumaanja hallitsemisen raja liikku
maan. He pystyvät käyttämään palau
tetta, varsinkin jos heitä muistutetaan 
tarpeeksi usein ja heidät pakotetaan pi
tämään jalkansa maassa, vaikka heidän 
kätensä tavoittelisivat taivaita ja suunsa 
lupaisi kaiken tämän maailman ihanuu
det, jos vain äänestämme heitä. 

Hallitsemisen tarve ja 
hallitsijoiden valvonta 

Jotkut voivat väittää, ettei mitään on
gelmaa olekaan. Antaa kehityksen kul

kea omia latujaan. Toiset voivat kuvi

tella, että ihminen on tullut pisteeseen, 
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jossa se voi yrittää itse säädellä koh
taloaan, tulevaisuuttaan; puhutaan yh
teiskunta tekniikasta ja yh teiskuntainsi
nööreistä, eikä kukaan näytä olevan 
niin viisas kuin ihminen. Toiset taas 
saattavat sanoa kuten kuningas Brob
dingnag määritellessään Gulliverille 
hallitustaitoa, että »henkilö joka sai kas
vamaan kaksi tähkäpäätä tai kaksi vih
reää lehteä siinä, missä aikaisemmin 
kasvoi yksi ainoa, hyödytti ihmiskuntaa 
paremmin ja teki maalleen todellisem
man palveluksen kuin kaikki poliitikot 
yhteensä.» Vielä on niitä, jotka ennus
tavat länsimaiden perikatoa, demokra
tioiden sortumista sisäisiin heikkouksiin 
puolueiden syyttäessä toisiaan ja kaik
kien moittiessa koko.järjestelmää. Näil
lä erilaisilla näkemyksillä on kuitenkin 
yksi yhteinen tekijä ja se on tuntema
ton tulevaisuus. Kaikkein hyödyttömin
tä on kuvitella, että ihmisten ongelmiin 
olisi olemassa jokin tai joitakin yleis
päteviä ratkaisuja, jotka jollakin tavalla 
voi taisiin löytää tai keksiä. 

Ihmisten väliset suhteet eivät ole -
onneksi - eikä niiden tarvitse olla en
nalta määriteltävissä ja säädeltävissä. 
Hallitsijoiden ja hallittujen suhde jää 
epämääräiseksi samoin kuin pakon ja 
vapaaehtoisuuden raja. Politiikka pysyy 
kamppailuna siitä, kuka pitää valtaa 
hallussaan ja miten niukkoja yleishyö
dyllisiä palveluksia jaetaan, ketkä ovat 
halli tsij oi ta ja ketkä halli ttuj a, kuka 
pääsee tai päästetään vaikuttamaan ih,;,. 
misten asioihin niin pitkälle kuin se on 
malldollista, sallittua, järkevää tai käy
tännöllistä ja mitä siitä maksetaan. Ta
pahtumien kulussa nimenomaan hal
littujen on pidettävä varansa, sillä hal

litsijat pystyvät heitä paremmin huoleh
timaan itsestään, eivätkä nämä sitä 

paitsi useinkaan itse havaitse toiminnal-

laan olevan minkäänlaisia luonnollisia 
ääriviivoja. Valtaan pääsemisen ja siellä 
pysymisen halu on luonnollista ja inhi
millistä; hallitsemisen tarve yhteiskun
nassa on toisenlainen kysymys. Hallitsi
joilta on vaadittava paljon, ja nimen
omaan hallittujen on jatkuvasti määri
teltävä heidän hyväksyttävä roolinsa; 
heidän työtään on seurattava; heidät on 
pakotettava hallitsemaan paremmin ja 
tekemään selkeitä, yksinkertaisia pää
töksiä siellä missä he voivat järkevästi 
vaikuttaa asioihin, mikä merkitsee luo
pumista turhasta hallitsemisesta ja luot
tamuksen palauttamista ihmisy ksilöihin 
kaik!kine puutteineenkin; ja heitä on 
ennakkoluulottomasti vaihdettava. On 
lakattava pitämästä yhteiskuntaa, puo
lueita, ryhmiä ja valtarakenteita elä
vinä olioina, jotka voivat sitoa tai 
päästää. 

J ärj estelmästä riippumatta ilmeisesti 
noin 10-15 % väestöstä muodostaa 
aina hallitsevan luokan. Hierarkiat py
syvät, koska ilman niitä kaikki järkevä 
hallitseminen lakkaisi. Mutta mitä vilk
kaampi liike on hallittujen ja hallitsijoi
den välisen rajan yli kaikilla tasoilla ja 
kaikenlaisissa ryhmissä - molempiin 
suuntiin - ja mitä joustavammin voi
daan muutella hallitsemisen piiriä yhä 
hienosyisemmäksi tulevassa yh teiskun
nassa ottaen huomioon myös päätösten 
toteuttamisen vaatiman ajan, sitä pa
remmin se selviää matkallaan kohti 
tuntematonta päämäärää. Kortit on 
jaettu ja pelaajat ovat olemassa jo seu
raavan vuosisadan puolelle saakka, mut
ta silti edessämme on hämmentävä, 
houkutteleva ja vaarallinen pimeys, jo
ka valkenee vain päivä kerrallaan ih
misten pelatessa peliään, pitäessä haus

kaa ja kantaessa murheitaan. Ne hallit

sijat tai hallitut jotka tavoittelevat on-



nea tulevat pettymään, sillä kuten John 

Stuart Mill kirjoittaa omaelämäkerras
saan »kysy itseltäsi, oletko onnellinen, 
ja paikalla lakkaat olemasta sitä. Ainoa 
mahdollisuus on askarrella ei onnen 
vaan jonkin sen ulkopuolisen tavoitteen 
parissa, jotta elämällä olisi tarkoitus.» 
Näin menetellen voimme jonakin päi
vänä huomataelävämme uudessa kult..., 
tuurissa - jossa ilkeät yahoot mellasta
vat jatkuvasti, mutta jossa monet usko
vat hyvän todellisuuteen. 
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KESKUSTELUA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Miksi ekonomistit usein valitsevat tasomallin 

PERTTI KUKKONEN 

Jatkaessaan keskustelua tasoista ja dif
ferensseistä Pentti Vartia viittaa näh
däkseni ekonomistien ja tilastomiesten 
näkemyseroihin (KA 311976 s. 300). Hän 
haluaa korjata minun ja samalla mui
den tasomalleihin harhautuneiden eko
nomistien »väärinkäsityksiä», niin kuin 
hän asian ilmaisee. Vartia on siinä oi
keassa, että olen korostanut ja haluan 
korostaa ekonomistin roolin mukaisesti 
kansantalouden mallien käyttökelpoi
suutta ennustamisessa ja talouspoliitti
sissa laskelmissa. Onnistuminen mal
lien käytäntöön soveltamisessa on eko
nomisteille tärkeintä, ja he valitsevat 
tilastolliset menetelmät tämän päämää
rän perusteella, vaikka joutuisivatkin 
tekemään kompromisseja menetelmien 
eleganssin suhteen. 

1. Olen vastustanut differenssien 
yksinomaista käyttöä kansantalouden 
malleissa mm. sen takia, että ne siir
tävät analyysin painopisteen aikasarjo
jen lyhyimmille jaksoille. Vesa Kan
niainen on puheenvuorossaan täsmen
tänyt erinomaisella tavalla tätä näkö
kohtaa (KA 311976 s. 306-307). Siinä 
suhteessa käsityksissämme näyttää ole
van eroa, että minä pidän varsinaisen 

suhdannejakson pituutena keskimää-

rin viittä vuotta (aallonpituuksia 4~6 
v.), kun hän taas tuntuu lukevan suh
dannevaihteluihin myös lyhyemmät, 2 
-3 vuoden jaksot. Laskemieni suoda
tinkertoimien (KA 111976 s. 75) perus
teella viiden vuoden jaksot saavat dif
ferenssimuunnoksen jälkeen vain noin 
puolet siitä painosta, minkä kahden 
vuoden jaksot saavat. Näin ollen en 
voi hyväksyä sitä Vesa Kanniaisen sa
nontaa, että differenssimallissa »riippu
vuudet tulevat painotetuiksi suhdanne
taaj uudeUa.» Differenssimuunnoksen 
takia suhdannetaajuus saa liian pienen 
painon ja 2-3 vuoden jaksot liian suu
ren painon. Muilta osin Kanniaisen pu
heenvuoro on mielestäni selventänyt 
ongelmaa varsin hyvin. 

Analyysin painopisteen siirtyminen 
lyhyimmille jaksoiBe ja trendin elimi
noituminen kokonaan vaikuttavat siten, 
että differenssimallit eivät anna riittä
vän hyviä ennusteita talouspolitiikan 
tavoitemuuttujille, esimerkiksi työlli
syydelle ja kauppataseelle keskipitkillä, 
3-5 vuoden ajanjaksoillia. Esitin tämän 
kritiikin Vartian omasta mallista, eri
tyisesti sen kyvystä ennustaa kauppa
taseen vajausta. Viittasin lisäksi 

USAssa tästä asiasta Chown-Mooren 



mallin ympärillä käytyyn keskusteluun. 
Vartia ei ole voinut kumota tätä kri
tiikkiä edes oman mallinsa osalta. 

2. Toisaalta olen esittänyt,' että ta
loustieteen teorioitten ja hypoteesien 
testaaminen vaikeutuu, elleivät muut
tujat ole t'eorian edellyttämässä muo
dossa, siis virrat virtoina ja varannot 
varantomuuttujina, sallien differenssien 
käytön silloin, kun esimerkiksi inflaa
tiovauhdin osalta teoria on niin muo
toiltu. Muutoin esiintyy se käytännön 
vaikeus, että kertoimien tulkinta teo
riaa vastaan on hankalaa. Vartia ei näe 
tässä näkökannassani mitään informaa
tiosisältöä ja hän kärjistää tämän väit
teensä aivan äärimmilleen: »Talousteo
ria ei toistaiseksi ole antanut tämänta
paisiin kysymyksiin yksikäsitteistä vas
tausta, eikä sitä valitettavasti voida 
henkilökohtaisesti kutsua paikalle kiis
taamme ratkaisemaan.» Kuitenkin saa
toin jo ensimmäisessä puheenvuorossani 
(KA 111976 s. 77-79) osoittaa hänen 
oman mallinsa investointiyhtälön ole
van talousteorian kannalta kestämättö
män juuri sen takia, että differenssi
muunnos vei hänet kertoimien tulkin
nassa harhaan. Talousteoria oli paikal
la - tosi:p. ei henkilökohtaisesti, vaan 
minun vaatimattoman persoonani kaut
ta - jateki tehtävänsä. Vartian kutsu
mana se ei ollut paikalla mallia raken
nettaessa, koska hän ei tunnu tästä vie
raasta paljoakaan välittävän. Kysees
sä olevassa kohdassa hän jatkaa: »8uuri 
osa taloustieteen teoriaa on muotoiltu 
kiinnittämättä huomiota tarkempaan 
virhetermiprosessien anaLyysiin.» Aivan 
oikein, mutta virhetermin analyysi on
kin tilastotieteen eikä taloustieteen 
aluetta. Niin kuin seuraavassa esitän, 
tilasto tieteelliset differenssim uunnok
sen perustelut eivät nekään ole veden-
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pitäviä, kun analyysin tarkoituskin 
pidetään mielessä. 

3. Tilastotieteen kannalta asioita 
katsoessaan sekä Vartia että Timo Te
räsvirta (KA 311976 s. 298 ja 303-304) 
haluavat suhtautua tasoihin ja diffe
rensseihin täysin symmetrisesti. Erona 
on se, että Teräsvirta on huomattavan 
paljon realistisempi ja myöntää diffe
renssimuunnoksen antavan pienemmän 
painon pitkän ajan reaktioil1e ja kes
kittävän analyysin painon lyhyemmän 
ajan reaktioille. (Vartiahan ei ole tätä 
vielä myöntänyt.) Teräsvirta aivan 
oikein huomauttaa, että minun spektri
analyyttista päättelyäni käyttäen voi
daan toisaalta osoittaa, kuinka päin
vastainen, eli »differensseistä tasoihin 
johtava muunnos hävittää informaa
tiota lyhyen ajan reaktioista ja antaa 
suhteettoman suuren painon pitkän 
ajan reaktioille.» Tässä tulemme kes
kustelumme keskeiseen teemaan. Tilas
totieteen kannalta voidaan mennä kum
paan suuntaan tahansa: tehdä muuttu
jille peräkkäisiä differenssimuunnoksia 
tai peräkkäisiä summaoperaatioita et
sien sitä kohtaa, missä mallin virheter
mit parhaiten vastaavat estimointime
netelmän asettamia vaatimuksia. Olen 
tästä muunnoksien symmetriasta täysin 
samaa mieltä Teräsvirran ja Vartian 
kanssa. Kysyisin jopa, eikö tällä perus
teella olisi syytä yleensä käyttää taso
jen tai 1. differenssien asemesta 2. dif
ferenssejä, sillä differensoinnin jatka
minen toisella differenssi1lä ilmeisesti 
edelleenkin parantaisi mallien virheter
mistä tehtyjen olettamuksien realisti
suutta, ainakin sen autokorreloimatto
muutta. Estimointimenetelmän asetta
mat vaatimuksethan ovat tilastomiehen 
kannalta ratkaisevia. 

Asia muuttuu peräti toiseksi, kun sitä 
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katsotaan taloustieteen ja ekonomistin 
näkökulmasta. Ekonomisti on ankkuroi
tu siihen todellisuuteen, jota hänen 
täytyy analysoida ja ennustaa, ts. nii
den virta- ja varantomuuttujien tasoi
hin, joihin talouspolitiikan kiinnostus 
kohdistuu. Hänen tehtävänsä kannalta 
muunnosten symmetriaa ei ole olemas
sa. Siirtyminen differ·ensseihin päin ly
hentää hänen aikaperspektiiviään niin, 
että hän pystyy ennustamaan vain ly
hyemmälle periodille, ja siirtyminen 
virroista'varantoihin ja siitä edelleen 
varantojen summiin puolestaan piden
tää aikaperspektiiviä. Tässä kohdassa 
Teräsvirran ja Vartian sekä toisaalta 
minun näkökantani erkanevat, koska 
minä panen suuren painon ekonomistin 
näkökannalle niin tilastomies kuin al
kuaan olenkin. Opin aikanaan kui ten
kin sen, että tilastotieteen pitää olla 
muiden tieteiden palvelija, ei niiden 
herra. En voi uskoa, että tilastomiesten 
tositarkoituksena tässä olisi tehdä eko
nomistista lyhytnäköinen, vaikka he 

sitä tulevat ehdottaneeksi ja jopa pai
nokkaasti vaatineeksi. 

4. Jos ja kun ekonomisti sanoo ole
vansa kiinnostunut tietyistä virta- ja 
varantomuuttujista ja haluavansa ra
kentaa mallinsa niiden ympärille, tilas
tomiehen on parasta etsiä kompromissi 
eri estimointimenetelmien vaatimusten 
suhteen tässä tilanteessa. Tunnettua on, 
että pienimmän neliösumman menetel
män käyttäminen annetun mallin ker
toimien estimoimiseen ei sinänsä vaadi 

niitä olettamuksia virhetermin j akau
tumasta, joita yleisen lineaarisen mal
lin regressioanalyysissa tehdään. 

Kun trendejä ei lähdetä puhdista
maan differenssimuunnoksella, ne saat

tavat aiheuttaa ns. multikollineaari-

suusongelman. Teräsvirran puheenvuo
ro aikakauskirjan viime numerossa si
sältää hyvän katsauksen tähän ja mui
hinkin· mallien estimoinnin ongelmiin. 
Esitän siitä vain muutamia kommentte
ja. Ensiksikin, Teräsvirta arvostelee si
tä (KA 3/1976 s. 301), että olen katso
nu t polynomiaalisten j akautuneiden 
viiveiden käyttämisen pienentävän. vir
hetermin a u tokorrelaa tio-ongelmaa. 
(Samaa asiaa kysyy myös Kanniainen, 
joten tässä seuraa vastaus myös hänel
le). Selitys on niin yksinkertainen, että 
olen tullut pitäneeksi sitä itsestään 
selvänä. Malleissa esiintyi spesifiointi
virheitä, kun jakautuneet viiveet ku
vattiin pelkällä yhdellä viivästetyllä 
muuttujaHa tai geometrisella viiveja
kautumalla (ns. Koyck-muunnoksella), 
jotka olivat aikaisemmin yleisesti käy
tetyt viivetyypit. Nämä spesifiointivir
heet, jotka lisäsivät virhetermin va
rianssia ja autokorrelaatiota, piene
nevät silloin, kun polynomiaalisilla ja
kautuneilla viiveillä kuvataan viiveja
kautuman muoto realistisemmin. En ole 
väittänyt, että spesifiointivirheet ko
konaan häviävät. Itse asiassa Teräsvir
ta tarj oaakin myöhemmin tekstissään 
samantapaisen selityksen. Olen tietoi
nen polynomiaalisen viivejakautuman 
estimoimisen ns. Almonin polynomilla 
aiheuttamasta harhasta, johon Teräs
virta viittaa, mutta joka ei ole niin suu
ri, että se tekisi estimaatit käyttökel
vottomiksi. 

Teräsvirta epäilee Suomen Pankissa 
BOF1-mallilla, tehtyjen eri estimointi
menetelmiin liittyvien kokeiden mielek
kyyttä ja esittää »aivan helpon kysy
myksen: Mihin kyseisillä vertailuilla 
on oikeast<;l.an pyritty?» Koska parhaal
la tahdollanikaan en pysty tajuamaan 
syytä kysymyksen poleemiseen esitys-



tapaan; vastaan vähemmän poleemi
sE1sti tutkimuksen tekijää lainaten:1 

»The purp,-ose ofthe study was· to test 
the usefulness of TSLSPC method to the 
estimation of macroeconomic multiequ,.. 
ation models. The method vyas applied in 
both its simplest and most developed 
forms to the estimation of the Bank of 
Finland econometric modeI. This large 
simultaneousand non-linear quarterly 
model is typical of many other multi
equation macroeconometric models. The 
results obtained with the TSLSPC met
hod were assessed mainly by compa
ring them with OLS results and using 
the predictive performance of the model 
as a standard of comparison.» 

Tutkimuksessa siis arvioidaan kaksi
vaiheisen pienimmän neliösumman me
netelmän pääkomponentteja käyttävän 
version (TSLSPC) käyttökelpoisuutta 
tietyn kokonaistaloudellisen mallin toi
mivuuden pohjalta, kun vertailukoh
tana käytetään tavallisella PNS-mene
telmällä saatuja tuloksia.' En ole mis
sään vaiheessa väittänyt tällä kokeella 
pyrityn vertailemaan eri estimaattorei
den teoreettisia ominaisuuksia. Vastaa
via kokeita on mm. Lawrence R. Klein 
tehnyt Wharton-mallillaan,2 ja juuri 
siitä syystä, ettei kovin rajoitta
viin olettamuksiin nojautunut teo
reettinen tutkimus ole kyennyt anta
maan riittävästi tietoa eri menetelmien 
soveltuvuudesta käytännössä esiinty
vien (suurten simultaanisten ja epäli
neaaristen sekä myös spesifiointivir

heitä sisältävien) mallien estimointiin. 

1. Juhani Hirvonen, On the Use of Two 
Stage Least Squares with Principal Com
ponents, An Experiment with a Quarterly 
Model, Bank of Finland Series D: 36, 1975, 
s. 44. 

2. L. R. Klein: Estimation of Interdepen
dent Systems in Macroeconometrics, Econo
metrica, VoI. 37 (1969). 
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5. Palaan lopuksi . kysymykseen tren
din eliminoimisesta differenssimuun
noksella.Muunnoksen jälkeen malleis
sa käytetään usein vakiotermiä, joka 
vastaa lineaarista tai eksponentiaalista 
trendiä. Koska nämä vakiotermit ovat 
kussakin yhtälössä irrallisia, niille ei 
etsitä selitystä. Niinpä olen kysynyt 
(KA 2/1976 s. 201-202) Vartian mallin 
yhtälöiden vakiotermeistä, miten hän 
selittää esimerkiksi sen mallinsa omi
naisuuden, että reaalitulojen ja koko
naistuotannon volyymin kasvun olles
sa nolla kulutus jatkaa nousua 2.4pro
sentilla vuodessa, mutta tuonnin mää
rä alenee 3.9 prosentilla vuodessa. Kan
niainen on aivan oikein kiinnittänyt 
huomiota siihen (KA 3/1976 s. 307), että 
vakiotermien aiheuttama ongelma on 
vaikea nimenomaan differenssimalleilla 
ennusteita tehtäessä. Hän ei pidä on
gelmaa aivan yhtä vaikeana silloin, kun 
testa taan käyttäytymishypoteesej a. K ui
tenkin hänkin katsoo trendin saatta
van sisältää huomion arvoista informaa
tiota käyttäytymisestä, niin kuin minä 
aikaisemmin (KA 111976 s. 76-77) pai
nokkaasti esitin. Trendi ja suhdanne
vaihtelu ovat käsitykseni mukaan niin 
läheisesti toisiinsa kietoutuneita (mo
lempiin suuntiin riippuvia), että suh
dannevaihtelun määritteleminen ja 
erottaminen erikseen analysoitaviksi 
on erittäin problemaattinen yritys, ta
pahtukoon se sitten differenssimuun
noksella tai ajan yksinkertaisilla funk
tioilla kuvaamalla taikka liukuvia kes
kiarvoja käyttämällä. Ekonomisteille 
tämä on tuttua asiaa, josta he ovat var
sin pitkälle yksimielisiä. 

Yllättävää on sen sijaan, että tilas
totieteen harjoittajat yhä uudelleen tar
joavat ekonomisteille menetelmiä, jot
ka vaativat· trendien eliminoimista. 
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Näin tapahtui aikanaan 1960-luvulla 
spektrianalyysin suhteen. Tärkein syy 
siihen, että ns. ristispektrianalyysi ei 
onnistunut valtaamaan merkittävää 
asemaa taloudellisten muuttujien välis
ten riippuvuus suhteiden analyysissa, oli 
käsittääkseni juuri vaatimus trendien 
eliminoimisesta, mikä hävitti suuren 
osan aikasarjan sisältämästä informaa
tiosta.3 Viime vuosina muotiin tullees
sa Box-J enkinsin aikasarja-analyysi
menetelmässä jälleen eliminoidaan 
trendit - yleensä differenssimuunnok
sella. Mm. tämän takia eri menetelmiä 
vertailevissa kokeiluissa on ilmennyt, 
että Box-Jenkins -menetelmällä teh
dyt ennusteet ovat hyviä vain lyhyellä 
aikavälillä.4 Trendien eliminoiminen 
on näissä mainitsemissani menetelmis
sä välttämätöntä sen takia, että ne edel
lyttävät aikasarjojen olevan ainakin 
ensimmäisten momenttiensa suhteen 
stationaarisia. Differenssimuunnoksella 
kansantalouden mallien yhteydessä taa
sen on pyritty pienentämään virheter
mien autokorreloituneisuutta. 

3. Kiinnitin tähän huomiota artikkelis
sani: Taloudellisten aikasarjojen analyy
sista, KA 4/1968, s. 270. Tällä en kuiten
kaan halua kieltää, etteikö spektrianalyy
sista olisi merkittävää hyötyä taloudelli
sessa tutkimuksessa, esim. viiverakenteiden 
ja kausaliteetin suunnan selvittämisessä. 

4. Nämä tiedot ovat artikkelista: John C. 
Chambers - Salinder K. Mullick - Donald 
D. Smith, How to choose the right fore
casting technique, Harward Business Re
view, July-August 1971, s. 55. Heidän mu
kaansa Box-Jenkins -menetelmällä tehdyt 
ennusteet ovat 1-3 kuukauden ennusteissa 
»very good to excellent», 3 kk-2 vuoden 
ennusteissa »poor to good» ja sitä pitem
missä ennusteissa »very poon>. 

Spektrianalyysin ja Box-Jenkins -me
netelmien tapauksissa muuta keinoa 
haluttujen aikasarjan tilastollisten omi
naisuuksien saavuttamiseksi ei ole 
kuin trendien eliminointi. Kansanta
louden mallien rakentamisessa sen si
jaan voidaan selvitä ilman trendien eli
minoimista ja differenssimuunnosta. 
Tasomallien virhetermien auto korreloi
tuneisuutta voidaan pienentää mm. mal
lien huolellisella, taloustieteen teoriaan 
nojaavalla spesifioimisella sekä muut
tujien valinnan että jakautuneiden vii
vei den tutkimisen osalta. 

Differenssi- ja tasomalleja koskeva 
keskustelu on mielestäni ainakin osoit
tanut, että tilastotieteen teorian vaati
mukset ja toisaalta talousteoreettiset ja 
käytännön ekonomistin työn tarpeet 
pyrkivät johtamaan eri suuntiin tässä 
asiassa. Kumman näkökohdille pannaan 
suurempi paino, on ilmeisesti arvostus
kysymys, josta emme pääse yksimieli
syyteen. Omasta näkökulmastani näen 
vaaran piilevän \ siinä, että ekonomet
riassa teoreettinen suuntaus saa yliot
teen käytännön sovellutuksiin tähtää
vistä pyrkimyksistä. 

* * * 

Keskustelumme differenssi- ja taso
malleista on nyt jatkunut vuoden ajan, 
ja olennaiset näkökohdat ovat mieles
täni tulleet esitetyiksi. Sellainen esi
tettyjen sanontojen sisällön semantti
nen analyysi, johon Vartia minua aika
kauskirjan viime numerossa vielä yl

lytti, ei asiaa enää sel ven täisi. Ellei 

varsinaisesti uusia näkökohtia tule esil

le, lopetan keskustelun osaltani tähän. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1976:4 

Kedon kukkia 2: ekonometristen 
menetelmien soveltamisesta 

TIMO TERÄS VIRTA 

1. Tähän mennessä tapahtunut 

Tämän aikakauskirjan edellisessä nume
rossa arvostelin melko yksityiskohtaises
ti Kedon (1974) elokuvalippujen kysyn
tää Suomessa selittävää lineaarista mal
lia päätyen tulokseen, jonka mukaan 
mallilla ei näyttäisi olevan juuri mitään 
arvoa (Teräsvirta, 1976). Tasapuolisuu
den vuoksi toin myös esiin Pihkalan 
(1975) kannan: »Staattisesta mallista 
las ketut arvot ovat kaikilta osiltaan 
poikkeuksellisen hyvät, mikä saattaa 
johtua hyvistä perusaikasarjoista. Mal-

huomauttaa mallia koskevien komment
tiensa »pyöreyden» johtuvan yksinker
taisesti siitä, että kyseessä on ollut ylei
nen, laajalle lukijakunnalle tarkoitettu 
arvio. 

Tällaiset kannanotot olisivat varsin 
haastava avaus keskusteltaessa kirja
arvostelujen laatimisen etiikasta ja ar
vioijan vastuusta lukijakunnalleen. En 
kui tenkaan tahdo siirtää keskustelua 
näille urille, vaan keskityn muutamiin 
muihin Pihkalan esille tuomiin asioihin. 

lin ainutlaatuisuutta lisää vielä se, että 2. Yleistyksiä laajalle lukijakunnalle 
se koskee palveluelinkeinoa.» Mielipi
teemme mallista olivat siis täysin vas
takkaiset. 

Vaikka Pihkala on katsonut tarpeel
liseksi reagoida puheenvuorooni (Pih
kala, 1976), hän ei suostu paljastamaan, 
mitä mallista lasketut, poikkeuksellisen 
hyvät arvot oikein ovat. Tämä tieto oli
si ollut Kedon työn arvioinnin kannalta 
hyvin keskeinen, sillä kirja-arvostelus
sa (Pihkala, 1975, s. 196) todetaan mal
lin luomisen olleen tutkimuksen yksin
omainen tavoite. Sen sijaan Pihkala 
ilmoittaa nyt kirja-arvostelunsa ekono
metristen mielipiteiden olevankin koko
naan toisen henkilön k,äsityksiä, vaikka 
se ei arvostelusta käykään selville, ja 

Ilmeisesti Pihkalan (1976) lukijakunta 
on jälleen laaja, koska vastine sisältää 
joukon erittäin yleisiä kannanottoja, 
joi ta kirj oi ttaj a ei syystä tai toisesta 
tule perustelleeksi. Joihinkin niistä jou
dutaan tämän takia seuraavassa kiinnit
tämään huomiota. 

Pihkalan mielestä »tärkeää on myös 
todeta, että Teräsvirran esittämän kal
taisilla perusteluilla voidaan asettaa ky
seenalaiseksi useimmat erilaisilla eko
nometrisilla kysyntäanalyyseilla käsi
tellyt tutkimukset.» Mitään selityksiä 
tai esimerkkejä ei tämän ilmaisullisten 
vaikeuksien sävyttämän lausunnon 
tueksi esitetä. Sen tarkoituksena lienee-
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kin' antaa ymmärtää Kedon työn olevan 
samaa tasoa kuin useimmat muutkin, 
kysyntäanalyyttiset tutkimukset vain 
sattuman tai huonon onnen johdettua 
pahansuopaisen kollegan kiinnostumaan 
juuri tästä hengentuotteesta. Kertaa
malla kritiikkini (Teräsvirta, 1976) pää
kohdat ja tutkimalla aluksi vaikkapa 
alan kotimaisia klassikkoja (Nyberg, 

1967; Korpelainen, 1967) lukija voi nii
den valossa puntaroida Pihkalan väit
teen todenperäisyyttä. En usko näin 
yleisessä muodossa esitetyn kannan pi
tävän alkuunsakaan paikkaansa. 

Keskustellessaan parametrien muut
tumisen . ajassa sallivista malleista Pih
kala (1976, s. 323) kertoo, että niitä Ke
don aineistoon sovellettaessa »olisi ajau
duttu kuitenkin uusiin vielä vaikeam
piin ja aineiston puolesta ehkä ratkai ... 
semattomiin ongelmiin.» Lukijakunnalle 
ei anneta mitään käsitystä näiden ole
tettujen ongelmien laadusta.· Pihkalan 
ajopuuteorian tulkintavaikeuksia lisää 
vielä edellistä lainausta seuraava lause: 
»Tilastotieteen tutkimustulosten sovel
tajat törmäävät useinkin siihen, että ke
hitettyjen menetelmien ja teorioiden 
rajoittavat ehdot ovat liian ankaria.» 
On huomattava, että kaikki Kedon 
aineiston analysoimiseksi esittämäni 
vaihtoehdot (Teräsvirta, 1976) ovat vä

hemmän rajoittavia kuin työssä käytet
ty koko havaintoajanjakson kattava 
kiinteäparametrinen lineaarinen malli. 
Omassa puheenvuorossani olen kuvan
nut menetelmän sisältämistä rajoitta
vista ehdoista koituvia hankaluuksia ja 
suosittanut ehtojen lieventämistä vai
keuksien vähentämiseksi. 

J atkettaessa lukemista tulevat ensiksi 
vastaan seuraavat lausumat: »Yksistäan 
jo perusaineistossa esiintyvät virheet ja 
epäyhtenäisyydet ovat usein niin suu-

ria, että tämä vie pohjan hienouksien 
soyel tamisel ta» ja» K van tifioinneissa 
on näIn ollen tyydyttävä . karkei~iin ja' 
eh~ä vääristeleviinki:q mittoihin ... » 
Asiayhteydestä voidaan helposti joutua 
uskomaan näillä huomautuksilla ja 
aikaisempaan laina ukseen kuuluvalla 
aineiston asettamiin ongelmiin viittaa
valla näkökohdalla olevan merkitystä 
Kedon (1974) tutkimuksesta keskustel
taessa ja voidaan luulla niiden siis ole
van vastinetta kirjoitukseeni. Pihkala 
antaa kuitenkin kirj a -arvostelussaan 
tutkimuksessa käytettyjen aikasarjojen 
laadusta hämmentävästi toisenlaisen, 
erittäin positiivisen kuvan todeten elo
kuva:-alaan liittyvien aikasarjojen ja 
korjatun elinkustannusindeksin osalta 
vielä erikseen, että »mistään muusta 
maasta tuskin on tällä hetkellä saatavis ... 
sa tämän veroisia aikasarjoja» (Pihkala, 
1975, s. 196). Tämän perusteella ei 
aineiston luulisi asettavan esteitä hie
nostuneidenkaan tilastollisten menetel
mien soveltamiselle. Onko kyseessä vain 
laajalle lukijakunnalle tarkoitettu, toi
sen henkilön mielipiteisiin perustuva 
arvio kirjoittajan todellisen kannan ol

lessa Pihkala (1976)? 

Kedon (1974) mallin laatua koskeva 
Pihkalan (1975) tämän kirjoituksen 
alkuun lainaamani mielipide on nyt 
muuntunut muotoon »Kedon mallihan 
toimii jotenkuten» (Pihkala, 1976, s. 

323). Tämä huomautus jää yhtä perus
telemattomaksi kuin aikaisempikin, 
koska toimimisen kri teerej ä ei missään 
vaiheessa paljasteta. Sitä seuraava poh
dinta osoittaa Kedon (1974) yhteiskorre
laa tiokertoimen tulkintaan liittyvien 
huomautusteni menneen Pihkalan osal ... 
ta täysin hukkaan: suositan vieläkin 

tutustumista maini tsemiini lähteisiin 



(Yule, 1926; Granger-Ne'J,Vbold, 1974; 
Teräsvirta-y. Vartia, 1975). 

Kedon muuttujien tulkintaa koskevat 
Pihkalan (1976) huomautukset ovat 
puolestaan suhteellisen' yksityiskohtai
sia ja paljonpuhuvia. Niitä tarkastelles
saan lukijan on hyvä pitää mielessään; 
että omat aiheeseen liittyvät komment
tini . (Teräsvirta, 1976) ovat osa Kedon 
muuttumattoman rakenteen hypoteesin 
arvostelua. Pihkala on kiinnostunut 
muuttujien tulkinnasta j-a kertaa auto
kantamuuttujaa kommentoidessaan 
muun muassa Kedon (1974) käsityksen, 
jonka mukaan elokuvat ovat lähinnä 
16-24-vuotiaitten sosiaalisen kanssa
käymisen muoto. Avoimeksi jää kysy
mys,' onko tämä ikäluokka ollut myös 
pääasiallisin tai huomattava autonkäyt
täjäryhmä vai ei. 

3. Soveltaja: lintu vai pihkala 

Yleistysten ohella toinen tekniikka, j o
ta Pihkala käyttää Kedon (1974) mal
liin kohdistuvan arvosteluni torjumi
seen,on tilastotieteilijän ja soveltajan 
asettaminen toistensa vastakohdiksi. 
Edellinen on Pihkalan kielikuvia laina~ 
takseni sorakuopan laidalla apteekki
vaakoineen askaroiva pedantti, jolla ei 
ole mitään käsitystä soveltajan työs
sään kohtaamista empiirisistä ongel
mista. Uhrini Jaakko Keto puolestaan 
kuvataan empiirisen maailman kovat 
realiteetit tuntevaksi hahmoksi, jonka 
»päämääränä on ymmärtääkseni ollut 
mallin kielellä kuvata elokuvalippujen 
kysyntään vaikuttaneita tekijöitä eikä 
laatia tilastotieteen ongelmia sivuavaa 
saati niihin paneutuvaa tutkimusta» 
(Pihkala, 1976, s. 323). Hän on niin ol
len myötätuntomme arvoinen sovelta-
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ja, »jota ei useinkaan kiinnosta alan 
matemaa ttiset yksi tyiskohdat, minkä 
lisäksi -nykyään on saatavissa aivan 
riittävästi valmiita tietokoneohjelmia» 
(s. 320). Oikean soveltajan lapio heiluu 
siis yhtä riuskastiniin sorakuopalla 
kuin apteekissakin .. Hänen·pulmansa 
ovat Pihkalan mukaan, aivan toisaalla: 
»Suurimman' . ongelman muodostaakin 
koneista ulossaatavien mallien tulkinta 
eri puolineen» (s. 32,0). 

Asetelma ei kuitenkaan ole läheskään 
niin mustavalkoinen kuin Pihkala antaa 
lukijakuntansa ymmärtää. Empiiristä 
tutkimustyötä tehdessään soveltajat 
kohtaavat tutkittavan ilmiö kentän 
luonteesta johtuvia, vaikeusasteeltaan 
vaihtelevia tilastollisia ongelmia. Nii~ 

den yhtenä ikävänä piirteenä on se, et
teivät ne suostu poistumaan tutkijan 
paneutumatta niiden ratkaisemiseen. 
Kaikkien ei myöskään voida ajatella 
olevan ratkaistavissa standardimenetel
miämekaanisesti soveltamalla ja tu
lokset sitten parhain päin tulkitsemal
la eikä edes nimittämällä ongelmiin to
dellista huomiota kiinnittävää tutkijaa 
tilastoteoreetikoksi. Päin vastoin saate
taan aavistaa niiden toisinaan vaativan 
totutusta poikkeavia, omaperäisiä rat~ 

kaisuja. Osa näistä ratkaisuista voi kyl
lä hyvin perustua standardimenetel~ 

mien varaan, sillä niitäkin voidaan 
käyttää kovin monella eri tavalla. Yk

sinke:r:taisin aikaisemmin esittämäni 
vaihtoehto, . joka sallii rakenteenmuu
toksia lineaarisen mallin puitteissa, pe
rustuu vain tavalliseenkiinteäpara
metriseen malliin ja parametrien pie
nimmän neliö summan estimointiin. Sitä 
soveltamalla Keto olisi päässyt jo aina
kin tutkimaan kyseenalaista muuttu
mattoman rakenteen hypoteesia, jonka 
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hän työssään nyt vain yksikantaan olet
taa pätevän. 

Jo aikaisemmin on käynyt ilmi, että 
olen Pihkalan kanssa eri mieltä Kedon 
elokuvalippujen kysyntää Suomessa 
kuvaavasta mallista, jota Pihkala on 
ensin pitänyt erinomaisena ja sitten 
»jotenkuten» toimivana. Nyt osoittau
tuu, että erimielisyydet ulottuvat kos
kemaan myös sitä, onko ekonometristen 
menetelmien käyttäjä lintu vai pihka
la. Oma kantani on, että soveltaj an 
olisi. valittava käyttämänsä tilastolliset 
menetelmät ongelman asettamien vaa
timusten mukaisesti. Tämä poikkeaa 
Pihkalan mielipiteestä, jonka mukaan 
tödellinen ongelma on vasta annetun 
menetelmän tuottamien tulosten tulkin
ta. Menetelmän valinta tapahtuu ilmei
sesti tietokonekeskusten ohjelmakir
j astoj en sisällysluetteloj en perusteella 
ilman että menetelmän ominaisuuk
sia lähemmin tunnetaan tai niistä edes 
liiemmälti kiinnostutaan.' Valittaessa 
menetelmä ongelmasta riippumatta tu
lee tulkintavaiheesta epäilemättä usein 
varsin pulmallinen. Omasta puolestani 
toivoisin kuitenkin hartaasti, ettei Pih
kalan karakterisoima soveltaja olisi 
yleistettävissä suomalaisen ekonometri
kon prototyypiksi. 

Sen sijaan haluaisin lopuksi huo
mauttaa, etten ole ollut Pihkalan kans
sa eri mieltä Kedon väitöskirjan arvos
telusta opinnäytteenä. Tämä ei välttä
mättä johdu siitä, että olisin asiasta 
täsmälleen samaa mieltä kuin Pihkala, 
vaan pelkästään siitä, etten omassa kir
joituksessani (Teräsvirta, 1976) ole ot
tanut asiaan minkäänlaista kantaa. En 
myöskään ole siinä käsitellyt hänen 
toimiaan väitöskirjan virallisena vas
taväittäjänä enkä tee sitä nytkään. 
Tunnustan kuitenkin olevani petty-

nyt sen johdosta, etten vieläkään ole 
saanut tietää, mitä Kedon (1974)mallis
ta las ketut, poikkeuksellisen hyvät ar
vot ovat, ja siitä, että Pihkalan käyttä
mät mallin toimimisen kriteerit eivät 
nekään ole julkisia vaan jäävät hämä
rän peittoon. Voidaan vain todeta ole
van vaikeata keskustella niistä kukista, 
joita Suomen ekonomerian kedolla kas
vaa. 
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Ekonometrikkokongressi 
oli Suomessa. 

Viidan ·kohukirjaa on 
vielä kirjakaupoissa. 

Viita nuijii terveen 
järjen argumentein 

ekonometrikot maan 
rakoon. Pystyvätkö 

ekonometrikot 
vastaamaan? 

Lue ja ota kantaa. 
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Andrew Gamble - Paul Walton: 

Capitalism in Crisis. Inflation and the 
State. Macmillan, London and Basing
stoke 1976. 218 sivua. :E 2.95. 

Englannissa samoin kuin esimerkiksi 
Saksan Liittotasavallassa ja Ranskassa 

litologi ja toinen kriminologi-sosiologi; 
molemmat ovat aloillaan kunnostautu
neita. Marxilaisuudessahan korostetaan
kin yhteiskuntatieteiden välisen jaon 
periaatteellista mielivaltaisuutta: tavoit
teena on yhtenäinen yhteiskuntaa tut
kiva tiede. 

Gamble ja Walton pyrkivätkin ko-
on aktiivinen marxilaisten yh teiskun ta- konaisyhteiskunnalliseen analyysiin. 
tieteilijöiden joukko. Siellä marxismin 
traditiot ovat kuitenkin lyhyemmät 
kuin mannermaalla. Ennen 1960-lukua 
olivat marxilaiset, Maurice Dobbin ta
paiset henkilöt, harvinaisuuksia englan
tilaisissa yliopistoissa. Myös englanti
laisten marxistien keskuudessa esiintyy 
erilaisia painotuksia, vaikkei eri kou
lukunnista ehkä voidakaan puhua. Se 
suuntaus, johon Andrew Gamble ja 
Paul Walton lähinnä samaistuvat, on 
erityisesti korostanut Marxin kasaan
tumis- ja kriisiteorian merkitystä. Sen 
sijaan he suhtautuvat sraffalaiseen ar
voteoreettiseen lähestymistapaan tor
juen (ks. kirjan neljäs luku). 

Englan tilaisten marxistien välistä 
keskustelua on käyty mm. New· Left 
Review ja Bulletin of the Conference 
of Socialist Economists -lehdissä. Eng
lannin kapitalismin kriisi on niin syvä 
ja ilmeinen, että tällainen teoreettinen 
kiinnostus tuntuu varsin luonnolliselta. 

Gamblen ja Waltonin kirjan edut ja 
heikkoudet liittyvät siihen, ettei kum
pikaan kirjoittajista ole ammattieko
nomisti. Toinen on erikoisalaltaan po-

Heidän mukaansa kriisissä ei ole kapi
talismin rahajärjestelmä, vaan kapita
lismi. Inflaatio on suurelta osin tietoi
sesti ylläpidetty keino uhkaavan tuo
tannollisen romahduksen ly kkäämi
seksi. Sen syiden tuntemiseksi on siis 
tutkittava valtion asemaa ja sen talou
delltsia ja poliittisia aspekteja. Kyse 
ei ole ainoastaan taloudellisista, vaan 
myös poliittisista mahdollisuuksista ja 
väl ttämättömyyksistä. 

Tätä itselleen asettamaansa tehtävää 
Gamble ja Walton toteuttavat ilman 
suurempia yllätyksiä. Esitys tuntuu 
hyödylliseltä, vaikkei täydelliseltä joh
datukselta Englannin talouden ongel
miin ja niistä käytyyn keskusteluun. 
Esimerkiksi kirjoittajien tarkastelu 
keynesiläisten ja monetarististen inflaa
tion torj un taohj elmien poliittisista mer
kityksistä on mielenkiintoinen. 

Sen sijaan Gamblen ja Waltonin 
kriisiteoreettinen perusta ei ole tyy
dyttävä. Se tuntuu yksioikoiselta ja 
kritiikille alttiilta. Arvostelulle löytyy 
sijaa varsinkin siinä, että valtion ase
malle pannaan keskeinen merkitys: kir-' 



joittajien valtioteoriasta voitaisiin kes
kustella hyvinkin kriittisesti. 

Tämä kirja aloittaa Macmillanin 
Critical Sodal Science -sarjan. Sen 
tarkoitukseksi ilmoitetaan foorumin 
tarjoaminen kriittiselle yhteiskunta
ajattelulle - erityisesti ns. kriittiselle 
teorialle ja »uusmarxismille», joita ni
mitetään syntymässä olevaksi euroop
palaiseksi traditioksi - joka puuttuu 
vuosikymmenen keskeisiin teoreettisiin 
kiistoihin. Vaativuustasoksi ilmoite
taan opiskelijoiden tavoitettavissa ole
va vaikeusaste. 

Nuo kehykset Gamblen ja Waltonin 
kirja kyllä täyttää. Se luo uutta näkö-

W. Hildenbrand - A. P. Kirman: 

Introduction to Equilibrium Analysis. 
Variations on Themes by Edgeworth 
and Walras. Advanced textbooks in 
economics, VoI. 6, North-Holland, Am
sterdam 1976. 216 sivua. $ 18.50. 

1800-luvun lopulla esittivät Edgeworth 
ja Walras analyysinsa markkinoilla 
vaihdettavien hyödykemäärien määräy
tymisestä. Leon Walrasin tar kastel u 
nojautui hintamekanismin käyttöön, 
jossa hintoja muutetaan niin kauan 
kunnes kokonaiskysyntä on yhtä suuri 
kuin kokonaistarjonta (joka hyödykkei
den vaihdon ollessa kyseessä on hin
nasta riippumaton vakio). Myöhemmin 
1930-1950-luvuilla pystyttiin vihdoin 
todistamaan tällaisen tasapainon ole
massaolo. Walrasin analyysi on kaikil
le tuttu, kun taas Edgeworthin idea 
vaihdon lopputuleman määräytymisestä 

eri henkilöiden yhteistoiminnan ja 
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kulmaa englantilaiseen keskusteluun ja 
on osaltaan merkki marxilaisen kon
kreettisen yhteiskuntatutkimuksen no
peasta kasvusta Länsi-Euroopassa. 

Kirjasarjaa kannattanee pitää sil
mällä, mikäli on kiinnostunut yhteis
kuntatieteistä laajemminkin kuin ns. 
ammattiekonomistin näkökulmasta. Tie
tenkin sillä on vielä pitkä matka, mi
käli kustantajan ambitiot pyrkivät 
omalla kielialueellaan vastaavaan ase
maan kuin esimerkiksi Suhrkampin ns. 
sa teenkaari -sarj alla on länsi -saksalai
sessa kirjallisuudessa. 

Pekka Sutela 

neuvottelujen kautta jäi pitkäksi aikaa 
unohduksiin. Se kuitenkin keksittiin 
1950-luvulla peliteorian kehittyessä ja 
silloin myös havaittiin näiden ratkai
sumuotojen mahdollisten lopputulemien 
samaistuminen taloudenpitäjien mää
rän kasvaessa rajatta. 

Alunperin todistuksen tälle ns. limit
teoreemalle esitti M. Shubik artikke
lissaan Edgeworth marked games (teok
sessa Contributions to the theory of 
games, VoI 4, Princeton University 
Press 1959). Hänen tarkastelunsa mer
kittäviä laajennuksia ovat sittemmin 
olleet mm. G. Debreu - H. Scarf: A 
limit theorem of the core of an eco
nomy, International Economic Review 
4 (1963) ja R. J. Aumann: Markets with 
a continuum of traders, Econometrica 
32 (1964). Näiden uraa uurtavienkon
tribuutioiden jälkeen on kysymys yh
teistoiminnan ja neuvottelun tasapai
non, ytimen (core), ja Walras-tasapai
non samaistumisesta rajalla ollut vilk-
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kaan tutkimuksen kohteena. (Ks. esim. 
W. Hildenbrand: Core and equilibria 

of a large economy, Princeton Univer
sity Press 1974.) 

Nämä yleisen tasapainoteorian alaan 
kuuluvat viimeaikaiset tutkimukset 
ovat varsin matemaattisia, joten on ole
massa tarvetta yhtenäisille näitä tut
kimuksia esitteleville oppikirjoille. Kä
sillä oleva teos pyrkii nimenomaisesti 
antamaan pedagogisen esityksen aihee
seen liittyvistä tutkimustuloksista. 
Koska teokseen sisältyy paljon mate
riaalia ja kirjan luvut ovat vain vähän 
toisiinsa sidoksissa, käydään seuraa
vassa lyhyesti lävitse teoksen sisältö. 

Käsittelyn taso on kirj assa jaettu 
kolmeen osaan. Ensimmäisessä luvussa 
on erinomainen lähinnä geometriseen 
tarkasteluun perustuva johdanto kir
jassa esiintyvistä teemoista. Sen jäl
keen varsinaisen tekstin taso on san
gen formaali ja lukujen liitteissä on 
lisäksi käsitelty - osittain harjoitus
tehtävien avulla - eräitä aivan viime
aikaisia tutkimustuloksia. 

Johdantoluvun jälkeen esitetään toi~ 
sessa luvussa tuttu Arrow'n ja Debreun 

malli vaihdon taloudelle (exchange 

.economy) sekä määritellään tarvittavia 
peruskäsitteitä. Luvun liitteessä käsi
tellään hyötyfunktion olemassaoloa, 
monotonisten preferenssien avaruutta 
.sekä todistetaan lause konveksien pre
ierenssien approksimoinnista aidosti 
konveksien ja konkaavin hyötyfunk
tioesityksen omaavien preferenssien 
.avulla. 

Kirjan kolmas luku keskittyy n:n 
henkilön ns. tasapainotetun (balanced) 

'pelin ytimen (core) olemassaolon eli 
,ei-tyhjyyden todistamiseen. Luvun 
loppupuolella esitetään myös eräitä ei
-klassisia vaihtopelejä, joissa ydin on 

ei-tyhjä, mutta Walras-tasapainoa ei 
joko ole olemassa tai sillä on eräitä 
epätavallisia ominaisuuksia. Luvun liit
teessä esitetään vaih toeh toinen todistus 
vaihto talouden ytimen ei-tyhjyydelle. 
Tällöin tulee esille uusi todistustapa: 
osoitetaan ei-tyhjyys' preferenssien 
omatessa konkaavin esityksen (vrt. 
yllä) ja käytetään ydin-korrespondens
sin ylhäältä puolijatkuvuutta. 

Seuraavan luvun aiheena ovat talou
den pitäjien lukumäärän suhteen suu
ret taloudet. Luvussa esitetään De
breun ja Scarfin klassinen tulos sekä 
alkeet ns. kontinuum-mallista. Varsin
kin jälkimmäinen aihe on käsitelty 
hyvin pedagogisesti. Rajoittumalla por
rasfunktioihin vältetään suuri joukko 
puhtaasti matemaattisia hankaluuksia, 
joskin tuloksien yleispätevyys tieten
kin kärsii. Tällainen esitystapa on kui
tenkin oppikirjalle hyvin soveltuva, 
sillä hyvin harva talousteOrian jatko
opintoja harjoittava osaa yleiseen kä
sittelyyn tarvittavaa mitta- ja inte
grointiteoriaa. 

Viidennen luvun aiheena ovat limit
teoreemat. Kirjassa ei pitäydytä pel
kästään Debreun ja Scarfin tulokseen, 
vaan esitetään myös sangen yleinen 
limit-teoreema, jossa vaaditaan vain 
että rajallemeno tapahtuu tietyllä sään
nöllisellä tavalla ja että »rajatalous» 
toteuttaa eräät suhteellisen lievät omi
naisuudet. Teoreeman todistus on san
gen pitkä, mutta matemaattisesti al
keellinen. Luvussa esitetään myös 
vaihtoehtoinen tulkinta saadulle tulok
selle: kukin ytimen allokaatio on suu
ressa taloudessa approksimatiivisesti 
kilpaileva (competitive). 

Kuudennessa luvussa palataan tut
tuun Walrasin kilpailutasapainon ole
massaolon ongelmaan. Luvussa esite-



tään teoreemat Walras-tasapainon ole
massaolosta sekä tulos approksimatiivi
sesta tasapainosta, kun preferenssit 
eivät ole konvekseja (ns. Starrin kvasi
tasapaino). Luvun liitteessä todetaan 
lyhyesti kaksi viimeaikaista tulosta, 
jotka käsittelevät kokonaiskysyntä
funktioiden rakenneominaisuuksia ja 
tasapainojen joukon äärellisyyttä. 

Näiden kuuden pääluvun lisäksi on 
teoksessa neljä hyvin käyttökelpoista 
matemaattista liitettä, joissa aiheina 
ovat euklidisen vektoriavaruuden topo
logiset ominaisuudet, separointiteoree
mat, korrespondenssien jatkuvuus sekä 
kiin topistela useet. 

Teos on erittäin pedagogisesti kirjoi-

James L. Kenkel: 

Dynamic Linear Economic Models. 
Gordon and Breach Science Publishers 
Ltd, New York 1974. 380 sivua. :E 10.70. 

Taloustieteessä ja erityisesti ekonomet
risessa kirjallisuudessa dynaamisten 
lineaaristen mallien käsittely on ollut 
varsin hajanaista. Kokoavaa esitystä 
yksinkertaisin esimerkein on saatu 
kauan odottaa. Amerikkalainen ekono
misti-tilastotieteilijä James L. Kenkel 
on tarttunut kynään ja tuloksena on 
yllättävän hioutunut kokonaisuus. 
Tämä moderni teos on tarkoitettu sekä 
alan oppikirjaksi että tueklsi kvantita
tiivisessa tutkimuksessa. Pääpaino on 
differenssiyhtälöiden teoriassa ja sovel
lutuksissa. 

Teos jakautuu karkeasti ryhmitellen 

neljään osaan. Aluksi esitetään pää

kohdat tarvittavista matemaattisista 
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tettu. Käsittelyn tason jakaminen kol
meen osaan lisää teoksen käyttäjä
joukkoa: ensimmäisen luvun perusteel
lista geometriseen tarkasteluun nojau
tuvaa johdantoa voisi käyttää vaikka
pa mikrotalousteorian laudatur-kurs
silla, kun taas varsinainen tekstiosa 
soveltuu kansantaloustieteen jatko
opintoja harjoittaville. Lukujen liitteet 
harjoitustehtävineen ovat sitten ylei
seen tasapainoteoriaan erikoistuvien 
materiaaliksi tarkoitettuja. Kirjalla tu
lee olemaan varmasti paljon käyttöä 
jatkokoulutustason lukulistoissa ja sitä 
voi suositella suomalaisille jatko-opis
kelijoille. 

Seppo Honkapohja 

perusteista. Lukijan edellytetään kui
tenkin hallitsevan korkeamman mate
matiikan alkeet. Sitten perehdytään 
lineaaristen differenssiyhtälöiden ja ja
kaantuneiden viiveiden teoriaan. Kol
mannessa osassa tutkitaan makrotalou
den empiiristen kerroin- ja kiihdytin
mallien tasapainotiloja, sykUsiä ominai
suuksia, sopeutumisuria jne. Tällöin 
mm. esitellään L. R. Kleinin 1950-lu
vulla Yhdysvaltain taloudesta raken
tama dynaaminen moniyhtälömalli 
(Klein 1). Teoksen loppuosa on omis
tettu lineaaristen mallien syklisten omi
naisuuksien' optimaalisten säätösystee
mien sekä aikasarjamallien tutkimi
seen. 

Kompleksilukujen teoria, algebralli
set operaattorit (lead, lag, shift opera
tor, polynomial shift operator of de
gree n) ~a matriisialgebran pääkohdat 

muodostavat matemaattisen johdannon 

rungon. Kenkel esittää kompleksilu-
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vuille kaksi merkitsemistapaa. Myös 
algebrallisten operaattorien käsittely 
on uutta. Näillä operaattoreilla, joiden 
käyttö yksinkertaistaa mallien mate
maattista esitystä, ja reaaliluvuilla on 
monia samanlaisia algebrallisia ominai
suuksia (esim. yhteenlaskun vaihdan
ta- ja liitäntälaki). 

Differenssiyh tälöiden analyysissa 
Kenkel on koko aj an varsin hyvin 
pystynyt säilyttämään soveltavan tut
kijan otteen. Tehtävä on vaikea, sillä 
mukaan on voitu ottaa vain pääkohdat. 
Ainoastaan perusteoreemojen yksityis
kohtaiset todistukset on esitetty. Lu
vussa 2 tarkastellaan differenssiyhtä
löitä taloustieteen teoriassa ja esitel
lään mm. tunnettu Cobweb -malli. 

Kirjoittaja tutkii yksinkertaisin esi
merkein, mikä on differenssiyhtälö, 
mitä tarkoittavat yhtälön alkuehdot ja 
minkälainen on ratkaisu, joka riippuu 
näistä alkuehdoista. Voidaan osoittaa, 
että teoriassa differenssiyhtälöllä on 
ää'retön määrä eri ratkaisuja - kun
kin ratkaisun vastatessa kutakin alku
ehtojen joukkoa. 

Käytännössä yhtälöiden ratkaisemi
nen on monesti hankalaa. Kenkel poh
tiikin näitä ongelmia varsin pitkään. 
Hän osoittaa, miten löydettyjä ratkai
suarvoja tutkitaan ns. Casoratin deter
minantin avulla ja kuinka differenssi
yhtälöllä on aina tasapainoratkaisu, jos 
vastaavan karakteristisen yhtälön juu
ret ovat itseisarvoltaan ykköstä pie
nempiä. E. J. Routhin tärkeän teoree
man avulla voidaan differenssiyhtälön 
stabiilisuutta tutkia emo juuria laske
ma tta. Vakiokertoimisen, lineaarisen 
differenssiyhtälön täydellinen ratkaisu 

koostuu kahdesta osasta, vastaavan ho
mogeenisen yhtälön ratkaisusta ja dif

ferenssiyhtälön jostakin yksityisratkai-

susta. Viimeksi mainitun etsimiseksi 
Kenkel esittelee ns. kerroinmenetelmän 
(the method of undertermined coeffi
cients). 

Dynaamisten moniyhtälömallien mer
ki tys kansan taloustieteen makromal
leissa on entisestään kasvanut. Ainoas
taan viitaten näiden mallisysteemien 
moniin estimoin timenetelmiin Kenkel 
keskittyy lineaaristen vakiokertoimis
ten differenssiyhtälöiden tarkasteluun 
käyttäen apunaan matriisiesitystä ja 
algebrallisia operaattoreita. Vaikka 
tässä kahdeksannessa luvussa hieman 
sekavasti käsitellään lähinnä ensimmäi
sen kertaluvun yhtälöryhmää ratkaise
malla se alkeisalgebran sijoitusmenette
lyn avulla, lukija kuitenkin perehdyte
tään myös empiiristen mallien esitys
tekniikkaan. 

Yhdeksännessä luvussa käsitellään 
tärkeätä jakaantuneiden viiveiden mal
lien ryhmää. Esitys on varsin tasapai
noista. Kirjoittaja pohtii näiden sto
kastisten mallien käyttöä sekä mikro
että makrotalousteorian ilmiöiden ku
vaamisessa ja selittämisessä. Esimer
kiksi investointien selitysmallit on ta
vallisesti puettu näiden reaktioyhtälöi
den muotoon. Klassista Koyckin mal
lia käsitellään sangen yksityiskohtai
sesti. Viivejakautuman keskiarvovii
veen ja sen varianssin käsittely on ha
vainnollista ja vailla turhaa kouke
rointia, mikä usein vaivaa varsinkin 
ulkomaisten aikakauskirjojen artikke
leita. Niinikään esitellään Pascalin ja 
Almonin viivemallit sekä Jorgensonin 
rationaalisten viiveiden malli. Kenkel 
vertailee näiden mallien ominaisuuksia 
ja yrittää laatia niistä jonkinlaista hie
rarkiaankin. Talousteorian tulee mah

dollisimman pitkälle määrätä mallin 

rakenne. Kirjoittaja kehottaakin kriit-



tisyyteen viiveraken teen sovi ttamisessa 
havainto aineistoon ja varovaisuuteen 
parametriestimaa ttien tulkinnassa. 

Yksinkertaisia makrotalouden moni
yhtälömalleja analysoitaessa perusmal
lina 10. luvussa on kuuluisa Samuelso
nin kerroin - kiihdytinmalli (multi
plier - accelerator model) vuodelta 
1939. Kleinin kehittämä suhdannemalli 
Yhdysvaltain taloudesta on 11. luvun 
perustana. Kenkel on kohtalaisen hy
vin onnistunut näillä »kouluesimerkeil
lään» valaisemaan teoksensa alkuosan 
teoriaa. Mallien dynaamisia ja syklisiä 
ominaisuuksia kehi tysurineen on tar
kasteltu numero aineiston ja graafisen 
esityksen avulla. Stabiilisuusominai
suuksia ja parametrien talousteoreetti
sia vastineita on käsitelty asiantunte
muksella. Vaikka kirjoittaja korostaa 
tukeutumista taloustieteen teorioihin, 
mallien stokastista luonnetta ei riittä
västi painoteta. Luvussa 10 malleista 
on residuaalitermi jätetty pois analyy
sin yksinkertaistamiseksi, mikä opetuk
sellisetkin näkökohdat huomioon ottaen 
tuntuu tarpeettomalta. Onhan stokasti
sen differenssiyhtälön käsite tuttu alan 
kirjallisuudesta. Perinteelliseen ekono
metriseen esitykseen tottuneelle näissä 
luvuissa on kuitenkin esimerkiksi mal
linrakentelun kannalta tervetulleita 
uusia lähestymistapoja. On huomattava, 
että Kenkel ei kirjassaan koskettele 
mallinsa parametrien estimointimene
telmiä, vaan viittaa ekonometrian oppi
kirjoihin. Parametrien arvot oletetaan 
jo estimoiduiksi tai muuten tunnetuik-
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si. Operaattorien käyttö yhtälöiden esi
tystekniikassa viehättää. Kirjoittaja 
osoittaa myös, että yleinen lineaarinen 
dynaaminen malli voidaan aina ilmaista 
ensimmäisen kertaluvun muodossa, 
mikä helpottaa mallin käsittelyä. 

Dynaamisen mallin syklisistä omi
naisuuksista Kenkel tuntuu olevan eri
tyisen kiinnostunut. Heilahtelujen al
kulähteet kirjoittaja ryhmittelee kol
meen osaan: 1) selitettävän ilmiön al
kuarvot (»esihistoria») 2) mallin ekso
geeniset selittäjät ja 3) mallin satun
naistekijät. Satunnaistekijöiden yhtey
dessä mainitaan klassinen Slutzky
efekti. Lyhyydestään huolimatta tämä 
luku mm. kompleksijuurien analyysei
neen tuo piristävän lisän yleensä var
sin kuiviin suhdannetutkimuksiin. 

Teoksen kahdessa viimeisessä luvus
sa kosketellaan lyhyesti viime vuosina 
kehittynyttä optimaalisen säätelyn ja 
aikasarjamallien teoriaa. Esitys pe
rustuu pääosin Boxin ja Jenkinsin 
vuonna 1970 ilmestyneeseen teokseen. 

Kenkel on onnistunut laajasta aineis
tosta kokoamaan paitsi ekonomistia 
myös matemaatikkoa kiinnostavan 
teoksen. Tuntuu siltä, että soveltajan 
kannal ta olennaisin osa lineaaristen 
differenssiyh tälöiden ma temaa ttisesta 
teoriasta on esitetty pelkistetyssä muo
dossa samalla kun »oveb> talous- ja 
tilasto tieteeseen on pidetty auki. Teos 
on si ten . tarpeellinen lisä taloudellisen 

tutkimuksen oppikirjojen joukkoon. 

Heikki Hella 
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D. J .. Q'Dea: 

Cyclical Indicators for the Post War 

British Economy. Cambridge University 
Press, London 1975. xix + 164 sivua. 
E 3.50. 

Suhdannetutkimus on taloustieteessä 
viime vuosina selvästi elpynyt. Uudet 
t'uulet ovat virinneet etenkinempiiri
sen tutkimuksen piirissä. Kansanta
louksien keskinäinen riippuvuus on tul
lut yhä voimakkaammaksi ja herkem
mäksi vaihteluille. Myös suhdanteiden 
seuranta on lisääntynyt mm. alan aika
kausleh,distössä, pankkijulkaisuissa ja 
suurten päivälehtien taloussivuilla. Ti
lastotietojen laadun parantuminen ja 
määrän kasvu sekä tietojenkäsittely
tekniikan nopea kehitys ovat osaltaan 
helpottaneet taloudellisten syklien seu
rantaa. 

Englantilainen ekonomisti D. J. Q'Dea 

on tehnyt suururakan analysoidessaan 
laajan joukon Ison-Britannian suhdan
neindikaattoreita. Tutkimuksensa tulok
set hän on muokannut teokseksi, mis
sä käsitellään myös indikaattorianalyy
sin historiaa. Tämä NIESR:n (The Na
tional Institute of Economic and So
cial Research) julkaisusarjassa ilmesty
nyt teos on monessa suhteessa pionee
rityö: se on indikaattorien perustutki
mus Ison-Britannian taloudesta. Siinä 
pohditaan erilaisten tilastollisten me
netelmien soveltamismahdollisuuksia 
sekä indikaattorien käyttöä mm. en
nustamisessa. 

Q'Dea soveltaa tutkimuksessaan ame
rikkalaisen NBER:n (The N ational Bu
reau of Economic Research) kehittämää 
analyysitekniikkaa. Menetelmä perus
tuu suhdannesarjojen trendipoikkea
mien (growth cycles) analyysiin. Tren-

difunktio on muodoltaan logo lineaari
nen. Sarjat on ryhmitelty trendipoik
keamien käännepisteiden perusteella 
edellä kulkeviin (leading), samaan ai
kaan sattuviin (coincident) ja jäljessä 
seuraaviin (lagging) verrattuna perus
sarjan (target variable) trendipoikkea
miin. NBER:n sovellutuksista poiketen 
kirjoittaja käyttää kolmea perussarjaa: 
teollisuustuotanto (kuukausisarj a), y ksi
tyiset kiinteät investoinnit (paitsi asun
totuotanto) sekä työttömyys. Indikaat
tori en kronologiset ominaisuudet tutki
taan erikseen kunkin perussarjan suh
teen. Q'Dea arvelee näin menetellen 
saavansa tarkemmat ja tilastollisesti 
stabiilimmat viivästysrelaatiot trendi
poikkeamien välillä kuin yhden ylei
sen perussarjan tapauksessa. Kirjoit
taja tutkii myös yleisen referenssisar
jan rakentamista. 

Indikaattorien valintakriteerit ovat 
pääosin samat kuin NBER:n soveltamat. 
Tämä kri teerei ttäinen pistelaskuj är
jestelmä (the scoring system) on su:b
jektiivisuudestaan huolimatta mielen
kiintoinen. Kirjoittaja on nimittäin 
kokemukseensa ja intuitioonsa nojaten 
painottanut nämä kriteerit seuraavalla 
tavalla: 

Paino 

- talous teoreettinen merkitys 
(economic significance) 0.15 

- syklinen yhdenmukaisuus 
(cyclical conformity) 0.25 

- ajoittumisen stabiilisuus 
(timing stability) 0.30 

- satunnaiskomponentin voimakkuus 
(smoothness) 0.15 

- uusien tilastotietojen valmistu-
misnopeus (currency) 0.15 

Indikaattorien talousteoreettinen mer
kitys saa tässä hieman pienemmän pai
non kuin NBER:n vastaavissa sovellu
tuksissa. 

Indikaattorien empiirinen analyysi, 



mikä käsittää noin kaksikolmasosaa 
teoksesta, on perusteellinen taulukoi
neen ja piirroksineen. O'Dea mm. esit
tää taulukoissaan etumatkan ja viiväs
tymän jakautuman mediaanit ja stan
dardipoikkeamat. Pääosa indikaatto
reista näyttää olevan leading-tyyppisiä. 
Raha taloudellisia suhdanneilmaisimia 
esiintyy silmiinpistävän vähän. Eniten 
on työllisyyttä ja osakemarkkinoita 
kuvaavia tilastosarjoja. Financial Ti
mesin eri osakeindeksit sijoittuvat aina 
parhaiden leading -indikaattorien 
joukkoon. Tukkuhintaindeksi ja sikä
läisen teollisuusliiton investointikysely 
ovat niinikään tärkeimpiä edellä kul
kevia indikaattoreita. 

O'Dea yrittää muodostaa indikaatto
reista yhdistettyjä muuttujia. Hän 
konstruoi diffuusio- ja compositeindek
sejä ja vertailee niitä perussarjojen 
trendipoikkeamiin. Tulokset ovat ylei
sesti varsin rohkaisevia, sillä esimer
kiksi indeksien käännepisteet ovat yh
denmukaisia kunkin perussarjan kään
nepisteiden kanssa. 

Soveltaessaan indikaattorimenetel-
mää ennusteiden laadinnassa kirjoittaja 
on varovainen. Hän korostaa, että me
netelmä ainoastaan täydentää ekono
~etrisilla malleilla operoivan ekono
mistin työkaluvalikoimaa lyhyen täh
täyksen ennusteongelmia ratkottaessa. 
Ja kuten NIESR:n johtaja G. D. N. 
Worswick teoksen esipuheessa toteaa, 
monesti tärkeintä talouspolitiikan pää
töksentekijöille olisi saada nopeasti 
mahdollisimman luotettava kuva lähi
menneisyydessä tehtyjen päätösten vai-
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kutuksista ja samalla kansantalouden 
nykytilasta. Juuri tässä indikaattorite'k
niikka voi osoittautua malleja jousta
vammaksi. 

Liitteessä O'Dea esittää mielenkiin
toisen kokeilun, missä edellä selostet
tuja indikaattoreita on verrattu gene
roi tuihin sa tunnaislukusarj oihin. Ko
keilu osoitti, että sovellettu pistelasku
järjestelmä pystyi erottamaan aidot 
havaintosarjat generoiduista, siis ta
lousteorian mukaiset vuorovaikutussuh
teet sattuman leikistä. 

Jatkotutkimuksia pohtiessaan kirjoit
taja mainitsee tilastollisista menetel
mistä regressioanalyysin ja ristisp~kri
analyysin soveltamismahdollisuudet. 
Kansantalouden yleisen suhdanneku
vaajan kehittämiseksi hän ehdottaa ko
keiluja pääkomponenttianalyysilla. Eräs 
merkittävä leading-indikaattorien käyt
töalue voisi olla kansantalouden tär
keimpien muuttujien ennakkotilastojen 
tarkistaminen soveltuvin osin. 

Eräistä puutteistaan huolimatta 
O'Dean teos on varsin viimeistellyn 
tuntuinen. Kirjoittajalla on vankka 
ote aiheeseensa juuttumatta esimerkik
si metodologisiin ongelmiin. Kirjassa 
on runsaasti lähdeviitteitä, joskin läh
deluettelo puuttuu. Tämän osittain kor
vaa huolellisesti laadittu asiahakemis
to. Teoksen liiteosaan on koottu analy
soiduista indikaattoreista luettelo ti
lastolähteineen. Kirja kokonaisuudes
saan täyttää siten useimmat perustut
kimukselle asetetut kriteerit. 

Heikki Hella 
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E. F. Schumacher: 

Pieni on kaunista. Ihmisen talous ih
mistä unohtamatta. Alkuteoksesta 
Small is beautiful. A Study of Eco
nomics as if People Mattered suomen
tanut Mauri Hinneri. Tammi, Helsinki 
1976. 278 sivua. 

Esiteltävä teos perustuu 1960-luvun ja 
kuluvan vuosikymmenen kahden en
simmäisen vuoden esitelmiin, esseihin 
ja artikkeleihin. Kirja jakaantuu -
vähän väkinäisesti ja ristiriitaisesti -
neljään osaan: nykymaailma, resurssit, 
kolmas maailma sekä organisaatio ja 
omistaminen. 

Ensimmäisessä luvussa Schumacher 
kohdistaa huomionsa tämän palvan 
länsimaisen ihmisen metafyysiseen tyh
jyyteen ja arvonihilismiin: Taloudelli
suus on meidän korkein arvomme ja 
taloustieteet uskontomme, jonka pap
peina taloustieteilijät toimivat. Epäta
loudellisuus on aikamme pahinta pa
kanuutta ja tehokkuuden puute kuole
man synti. 

Länsimainen ihminen tietää - tai 
luulee tietävänsä - lyhyellä tähtäi
mellä kaiken hinnan, mutta tuntee tus
kin minkään arvoa. Tai paremminkin 
hänen aineellismäärällisen taloususkon
tonsa mukaisesti: Arvo on vain määrä 
kertaa hinta. Raha on kaikkien -asioi
den ja arvojen mitta, sillä kaikki on 
ostettavissa ja myytävissä. Itämainen 
ihminen sen sijaan on aineellisen puut
teensakin keskellä länsimaisia sisariaan 
ja veljiään henkisesti paljon kehitty
neempi ja ihmisenä ehjempi: Hän us
koo ja tietää olevansa osa luontoa. 

Havainnollistaakseen länsimaisen ta

loususkonnon näennäisj ärkevyyttä 

Schumacher kehittelee buddhalaista 

taloustiedettä. Meidän taloudellisuu
temme on tässä valossa usein epätalou
dellisuutta, järkevyytemme järjettö
myyttä. Kautta koko kirjan tuntuu 
Schumacherin tarpeena ja tavoitteena 
olevan olla aikansa käsitysten, usko
musten ja ennakkoluulojen vastustaja. 
Tämä on teoksen lukemisen mielenkiin
toisuutta lisäävä piirre. Mottona lie
nee: Jos ajattelet niin kuin kaikki 
muut, ovat ajatuksesi tarpeettomia. 

Teoksen kolme muuta osaa ovat en
simmäistä sovinnaisempia, ja näiden 
osien asiat ovat jo nykyisin yleensä 
paljon keskusteltuja - kasvatuksen 
kriisit, ekologiset ongelmat, uusi utu
mattomat luonnonvarat, ydinenergian 
jätteet sekä kustannus- ja hyötylaskel
mat. 

Kehitysmaiden ongelmien ratkaise
miseksi on sen sij aan vähemmän kes
kusteltu ns. väliteknologian kehittämi
sestä. Tällä tarkoitetaan rikkaiden ja 
teollistuneiden maiden teknologian 
muuntamista kehitysmaiden niukkuus
suhteita vastaavaksi, ts. teknologiaa 
halvennetaan kehitysmaiden hintasuh
teiden mukaiseksi. Tätä varten tuotan
tofunktioiden pääomapanokset on mi
nimoitava ja käytettävissä olevin pää
omin luotava mahdollisimman monta 
työpaikkaa. On aivan järjetöntä viedä 
kehitysmaihin - kuten Schumacherin 
mukaan yleensä tapahtuu - automati
soitua, ylikoneellistettua ja kallista 
teknologiaa, joka on kehitetty työn 
säästämiseksi, jopa ihmistyön eliminoi
miseksi. 

Teknologiassa vallitsee varsin suuri 
valinnan vapaus, mikäli asiaan halu
taan syventyä ja nähdä vaivaa. Esi
merkiksi niinkin pääomavaltaisella toi
mialalla kuin öljyn jalostuksessa on 

kehitetty väliteknologisia sovellutuksia 
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eli halvempia jalostamoja. Vastaavaan kiintoista sanottavaa. Talousjärjestel-
teknologian riisumiseen ja halventami
seen on mahdollisuuksia muillakin toi
mialoilla. Länsimaisten talouspappien 
saattaa kuitenkin odottaa kysyvän: 
Entä väliteknologian kehittämisen ~us
tannukset? Kuka maksaa? Mistä moti
vaatio moiseen? 

Aikamme eräs muodikkaimpia meta
fyysisiä harrastuksia on tulevaisuuteen 
suuntautuneisuus. Tässäkin talouspa
pit ovat touhukkaita - on vaikka 
minkälaista ennustetta ja ennustajaa. 
On kaikkea maailmanlopun ja kommu
nistisen paratiisin väliltä. Schumacher 
ei tahdo olla pekkaa pahempi, vaan ky
syy neljännen osan - organisaatio ja 
omistaminen - alussa: Voiko kone en
nustaa tulevaisuutta? Tuskin voi. Tu
loksena on pääasiassa kasvavia tieto
vuoria, suunnittelijoiden armeijoita, 
suunnaton määrä uskotteluja ja byro
kraattista tyhjäkäyntiä. 

Käsi tellessään ensimmäisissä osissa 
ihmisen metafysiikkaa ja metataloustie
dettä Schumacherilla on paljon mielen-

mien, organisaatioiden ja yritysten me
tafysiikasta kirjoittaessaan hän on jo 
heikommalla jäällä. Yleisestä edusta 
Schumacher puhuu kuin paraskin po
liitikko - määrittelemättä sitä. Ylei
nen etu lähtee Schumacherin mukaan 
toteutumaan byrokratiaa lisäämällä ja 
ottamalla julkinen talous eli lähinnä 
kunnat yrityksiin osakkaiksi. Puolue
politiikka on kuitenkin jätettävä täl
löin yritysten ulkopuolelle. Miten? 

Pieni on kaunista on ajatuksia herät
tävä ja mielenkiintoinen teos. Huumo
rintajua jää kuitenkin kaipaamaan. 
Schumacherilla on paljon asiatietoa ja 
epäsovinnaisia ajatuksia, mutta miksi 
asiat pitää esittää tosikkomaisen saar
naavasti ja maailman lopulla pelotel
Ien? Iloisuus ja naurettavuuden taju 
- eläimellisen vakavuuden vastakoh
tana - on toki ihmisen olennaisimpia 
metafyysisiä ominaispiirteitä. 

Kari Castren 
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Credit Decisions and the Allocation of 
Investment in Finland. The Finnish 
Economic Association arr~nged a dis
cussion of credit decisions and the allo
cation of investment in Finland. When 
opening the occasion, Juhani Ristimäki 
noted that the deficiency of finance is 
currently one of the major bottlenecks 
in Finnish industry. In his lecture, 
Financial Decisions and the Channelling 
af Investment, Simo Kärävä examined 
the issue from the poinLof view of the 
banks. Financial institutions can influ
ence investment by changing the prio
rity given to different types of advances 
and by changing their lending terms. 
However, the Bank of Finland has is
sued rather precise guidelines in this 
area. Profitability, which is examined 
with the aid of modern credit analysis 
techniques, knowledge of the customer 
and guarantees all influence the deci
sion to grant a loan. 

Eljas Sukselainen and Veikko O. Vuo
rikari attempted to answer the question 
Do Special Credit Institutions Have 
Special Knowledge? in their lectures. 
Sukselainen considered the question 
from the point of view ofthe Industri
alization Fund of Finland. All of the 

LAURI O. af HEURLIN: The Vicissitu
des of Eeonomics Teaching in the Uni
versity of Helsinki. In his Farewell 
Lecture, Prof. Lauri O. af Heurlin sur-

Fund's decisions are based on the de
tailed analysis of their customers which 
provides information on both the pro
fitability and social return on the in
vestment project in question. The prog
ress of the project is foHowed closely, 
and an attempt is made to help the 
firms in planning the investment, so 
that efficiency will be as great as pos
sible. According to Vuorikari, Finland 
does not have enough financial insh
tutions which are willing to provide 
venture capital even though the effici
ency of investment can best be raised by 
investing in somewhat riskier fields. In 
additions to low profitability and infla
tion, 'the lack of adequate guarantees 
is one reason for the shortage of entre
preneurial capital. 

In his prepared comments, Kari Puu
manen examined the significance of 
the credit decisions for economic growth 
and the balance of payments. Timo Re
lander considered the role of the State 
in the financial market. Keijo Tiusanen 
scrutinized the investment decision 
process of the firm and reviewed the 
principal worries encountered in invest
ment planning. 

veyed the various phases of economics 
teaching in the University of Helsinki. 
At the beginning of this centure, the 
principal source of inspiration was the 



German Historical School. In the 
1930s the thinking of the Scandinavian 
and Keynesian Schools gained way. 
At present, economic theory, economet-

ERKKI MÄENTAKANEN: The Limits 
to Government. In this impressionistic 
essay the author touches upon coinci
dence in the postwar period of excess
ive expectations for economic growth 
and prosperity and forthe omnipoten
ce of government and collective action. 
This goes a long way to explain the 
present bewilderment in western de
mocracies. 

The present problems cannot be 
understood unless economy and poli
tics are seen as sub-systems in the cul
ture of western societies. Confusion and 
illusions can be reduced by inquiring 
into the limits to the power of state 
and various groups in society which 
means looking at the changing frontiers 
between government and the governed. 
For this, we have to clarify the nature 
of collective action and individual be
haviour in advanced societies where 
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rics and the examination of current 
problems are all treated evenhandedly 
in economics teaching. 

~, 

people live far above the subsistence 
level. The author discusses the process 
of how excessive expectations are crea
ted in the political system where promi
ses to the voters and the voting deci
sions are not restrained by immediate 
budget restraints or personal experien
ce. It is useless to think that there is 
a solution to the problems in human 
relations that somehow could be found 
or discovered. Optimistically, the author 
believes tha t western democracies - a 
very rare mode of government in the 
world - are capable of continuous ad
justment on their way to an unknown 
destination. The limits of government 
should be flexible and respond to the 
needs for government which can be 
looked upon as a separate question 
from that of the struggle for who wiH 
govern. 
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ECONOMIC GROWTH AND RESOURCES 

Fifth W orld Congress 
of the International Economic Association 

(Tokyo, 1977) 

This fifth World Congress will be held in the Tokyo Prince Hotel from 
29 August to 3 September 1977. 

A Programme Committee has started work under the Chairmanship of 
Edmond Malinvaud (France), President. of the International Economic 
Association, with the collaboration of Shigeto Tsuru (Japan), M. Abramo
vitz (USA), S. Chakravarty (India), T. Khachaturov (USSR), A. Lindbeck 
(Sweden), R. Matthews (UK), Z. Sadowski {Poland), R. Solow (USA), O. 
Sunkel (Chile), H. Uzawa (Japan), C. von Weiszäcker (FRG). 

Arrangements are being made to provide special travel and accommo
dation for participants, including, when desired pre- or post-Congress 
tours. Would-be participants will receive »News of the Congress», i.e. 
periodic information on the progress of its preparation, on request to the 
Local Organising Committee (Chairman, Shigeto Tsuru), Tokei Ken'kyu 
Kai, 1-10 Shinbashi 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japan. 

Suggested contributions to the scientific work of the Congress should 
deal with economic growth and resources, broadly interpreted. They 
should be submitted to the Memöers of the Programme Committee or 
sent to the Secretariat of the International Economic Association in Paris, 
54 Boulevard Raspail (bureau 428), 75270 Paris Cedex 06, France, for 
transmission to the Committee. 
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