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Ekonomistien ammattitaidosta 
ja koulutuksesta 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

Kansantaloudellinen aikakauskirja avaa oheisella alus
tuksella keskustelun ekonomistien ammattitaidosta ja 
koulutuksesta. Se kokemus, ideointi ja kritiikki, joka 
näin on tarkoitus saada esiin, toivottavasti selventää 
alan vaatimuksia, haasteita ja lupauksia. 

. Taloudellista analyysia, kansantaloustiedeUä, taloustietoa opiskellaan 
vakavasti ja ahkerasti vuosikaupalla. Käytännön koulutus jatkuu työ
elämässä._ Toisaalta nämä alat kuuluvat ns. jokamiehen harrastuspii
riin; se ei vaadi samanlaisia pohjatietoja ja taitoja kuin vaikkapa ki
rurgin tehtävissä 'toimiminen, ja keskustelijoiden skaala ulottuu sen 
vuoksi laajalle. 

Ekonomisteja esiintyy neuvonantajan tehtävissä yhteiskunnassa: 
hallinnossa, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa, etujärjestöissä, yri
tyksissä jne. Heillä voi olla keskinäisiä oppiriitoja, minkä lisäksi he 
joutuvat puolustamaan näkemyksiään poliitikkoj'en ja muiden kansa
lais'toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Väliin heitä ar
vostellaan siitä, että he istuvat tornissaan eivätkä riittävästi osallistu 
keskusteluun päivän ongelmista, väliin taas ihmetellään heidän puo
luepoliittista sitoutuneisuuttaan. 

Taloudellisen laman jatkuessa saatetaan ihmetellä, eivätkö viisaat 
talousoppineet kykene poistamaan hätää. Eiväthän poliisitkaan ole 
kyenneet poistamaan rikoksia tahi lääkärit tauteja, huomauttavat 
ekonomistit. 

Missä kulkevatkaan tieteen vastuun rajat, ja missä olemme vain 
kansalaistoiminnassa olevia yksityishenkilöitä, kysytään. Pankinjoh
taja Ahti Karjalainen mietiskeli (KA 1977/2) vastuukysymystä, ettei 
kansantaloustieteellä ole ollut annettavana »viisaan miehen neuvoa» 
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taloudellisten ongelmien nopeaksi ratkaisuksi. Hänen mielestään 
»eräät kansantalousmiehet ovat ottaneet ja ehkä heille on myös ase
tettu vastuuta sellaisista asioista, joista päätöksenteko ei ole kansan
talousmiesten vaan poliitikkojen vallassa. Eivät he ole sellaisia alke
misteja, jotka pystyisivät tekemään poliittisesta puoskaroinnista ta
loudellista kultaa.» 

Koulutus ja mielipiteet yhdessä saattavat johtaa merkillisiin yh
distelmiin, ja lienee ilmaisussakin meillä joskus toivomisen varaa. 
Karjalainen saattoikin jatkoksi kovistella oppineita kollegojaan, var
sinkin silloin, kun he »hämmentävät yhteen markkinatalouden ja jon
kinlaisia sekavasti ajateltuja sosialistisen talouden pelisääntöjä ja te
kevät tällä pohjalla niistä talouspoliittisia johtopäätöksiä.» Lisäksi hän 
katsoi kansantalousmiesten usein syyllistyvän »abrakadabraan» ilmai
sun alueella: » ... mitä tarkoitusta sellainen koketeeraava ajatustensa 
ilmaiseminen palvelee tieteessä, jonka tulisi mitä suurimmassa mää
rin palvella käytännön tarpeita eli ihmisten elämisen tason ja laadun 
parantamista». Kommentoidessaan Karjalaista Ahti Molander (KA 
1978/2) huomautti asiaintilan olevan seurausta siitä, että kansanta
loustieteilijät joutuvat toimimaan niin erillään yhteiskuntapoliittises
ta päätöksenteosta. 

Tuoreessa muistissa on eräitä »akateemisten ekonomistien» ja 
»käytännön miesten» sanaharkkoja. Valtiovarainministeri Paavela 
osoitti viime syksynä näpäyksen ;ekonomisteille, jotka pitivät minis
terin talouspoliittista linjaa liian restriktiivisenä ja suosittelivat koti
maisen kysynnän suurta lisäämistä. »Tällaiset keynesiläistyyppiset 
suositukset ovat nykyoloissa epärealistisia», totesi hän, »eikä lordi 
Keynes itsekään nirtä varmaan nyt esittäisi. Hän suositti näet vastaa
via keinoja oloissa, jotka poikkesivat huomattavasti nykymaailmasta 
sillä 1930-luvun laman aikana kustannukset ja hinnat olivat vakaita 
tai alenivat». Akateemisilta tutkijoilta puuttui Paavelan mielestä sel
laista realismia, joka ottaisi huomioon yhteiskunnassa olevat muut
kin mekanismit kuin markkinamekanismin. Lehdissä kierteli tuolloin 
lausuntoja (toimitus ei ole niitä kaikkia sanalleen lähtenyt jäljittä
mään), joiden mukaan lisäksi Mauno Koivisto pitää yliopistoekono
misteja, jotka,nojaavat käsityksensä »omaksuttuihin teorioihin eivät
kä tosiasioiden erittelyyn», ilmeisen asiantuntemattomina. 

Professorit Jouko Paunio ja Pentti Kouri eivät jääneet vastausta 
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vaille: »Nimitettäköön meitä utopisteiksi», he huudahtivat (Suomen 
Kuvalehti 27.10.78), »kun uskomme hallituksen keskeisenä talous
poliittisena tehtävänä yhä edelleen olevan täystyöllisyyden toteutta
misen eikä työttömyyteen ja lamaan alistumisen. Syytettäköön meitä 
realismin puutteesta kun tuomme esille ne taloudelliset ja inhimilli
set kustannukset, jotka pitkällisestä lamasta aiheutuvat. Väitettä
köön myös, että tunnemme heikosti yhteiskunnalliset mekanismit kun 
lähdemme siitä, että Suomen kansantalous voidaan talouspolitiikan 
keinoin irrottaa lamasta». - Monet kansantaloustieteilijät ovatkin ku
luneen vuoden aikana rohkaistuneet kirjoittamaan näkemyksiään ja 
analyysiaan menneestä suhdannepolitiikasta ja tarvittavien elvytys
toimien luonteesta. 

Myös Keynesiä on täl'lä välin tulkittu uudestaan (ks. esim. Robert 
Skidelsky (toim.), The End of the Keynesian Era, MacMillan 1977). 
On todettu Keynesin tarkoittaneen aktiivisella suhdannepolitiikalla 
sitä, että julkinen valta pyrkii makrotasolla vakauttamaan kysynnän 
ja tarjonnan tasapainoa, jossa sen jälkeen markkinavoimat toimivat 
normaalisti. On arveltu, että hän ei missään tapauksessa olisi tarkoit
tanut nykyisenasteista, pitkälti mikrdtasoHe ulottuvaa ja selektiivi
seen talouspolitiikkaan nojautuvaa säätelyä. 

Entä ovatko olot niin perusteellisesti muuttuneet, että vanha kou
lutus ja kansalaisharrastus eivät enää riitä? Ekonomistien koulutuk
sen ja ammattitaidon luonteesta on keskusteltu eri forumeilla. Profes
sori John T. Dunlop pohti kysymystä esitelmässään, jonka hän piti 
viime syksynä Kansainvälisen kauppakamarin maailmankongressis
sa. Käsite'ltyäänensin sitä kehitystä, joka on johtanut nykyisiin hy
vinvoinnin, mutta samalla inflaatiopaineiden, työttömyyden ja mui
den ristiriitojen yhteiskuntiin, hän kuvaili talouspolitiikan ja ekono
mistien vastuuta mm. seuraavasti: 

»Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan julkisen vallan vastuul
la on muotoilla ja toimeenpanna talouspolitiikkaa haluttujen tavoit
teiden saavuttamiseksi - jopa silloinkin, sanotaan, kun tämä toi
minta on e'linkeinoelämän, työntekijäjärjestöjen tai muiden yksittäis
ten ryhmien mielipiteiden ja intressien vastaista. Valtiovallan kaiken 
kattava asema näissä kysymyksissä on syntynyt vaivihkaa, pikku hil
jaa. Se on pohjautunut olettamukseen, että valtiovalta kykenee paitsi 
asettamaan myös toteuttamaan kasvua, työttömyyttä ja inflaatiota 
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koskevia tavoitteita. Viimeaikainen kehitys on herättänyt kysymyk
sen, missä kulkevat julkisen talouspolitiikan valtuuksien rajat, eten
kin silloin kun tämä taJouspolitiikka ei heijasta mitään talouselämän 
ryhmien yhteisymmärryksessä asettamia tavoitteita. 

1970-luvulle on luonteenomaista julkisen vallan aikaisempaa suu
rempi puuttuminen markkinoiden toimintaan sekä yritysten ja mui
den talousyksikköjen päätöksiin. Viranomaisten puuttuminen hinnan
muodostukseen, kuten maataloudessa, 'energiassa ja muissa vastaavis
sa palveluissa sekä tulopolitiikassa, ja väHllisemmin erilaisissa ter
veyttä, 'turvallisuutta, ympäristöä, standardeja, työhönottoa ym. kos
kevassa säädöstössä ovat ilmiöitä, joiden merkitys ja kattavuus ylit
tää kaiken ennen koetun. Monet aikaisemmat julkisen vallan roolia 
koskevat periaatteet ja käsitykset tuskin enää pätevät, kun valtion 
asema on näin perusteellisesti muuttunut. 

Laajenemisessa on syntynyt useita poliittisia ja lainsäädännöllisiä 
päätöksenteon keskuksia, joita mikään markkina- tai valtiollinen voi
ma ei koordinoi keskenään. Tämä synnyttää epävarmuutta, jota yk
sittäiset päätöksentekijät eivät kykene omissa suunnitelmissaan otta
maan huomioon. Teollisuusinvestointien alhainen taso on osaltaan 
seuraus tästä. Asioihin puuttuminen on myös lyhentänyt päätöksen
teon aikaväliä - heijastus politiikan konjunktuurin lyhytaikaisuu
desta ja ailahtelevaisuudesta. Lyhyen aikavälin suunnitelmat ovat 
helposti keskenään ristiriitaisia ja niissä voi olla erilaisia käsityksiä 
yleisestä edusta, kuten esimerkiksi kaupan rajoittamista koskevat ta
paukset osoittavat. 

Talouspolitiikkaan kuuluu siten joukko keskenään koordinoimat
tomia säätely- ja ohjaustoimenpiteitä. Käsitys valtiovallasta homogee
nisena päätöksentekijänä ei vastaa todellisuutta. Tuloksena on uusi 
ja oudonlainen kasvulle, työllisyydelle ja vakaaUe hintatasolle usein 
epäsuotuisa taloudellinen ympäristö. 

Ekonomistin perinteiset työkalut eivät enää kelpaa tähän maail
maan, jossa valtiovalta tunkeutuu kaikkeen. Hyödyke- ja työvoima
markkinoilla heijastuvat jatkuvasti erilaiset julki~en vallan ja etujär
Jestöjen toimenpiteet eikä sopusointua hallitu~ten hahmotteleman ta
loudellisen viitek~hityksen kanssa helposti löydy. 

Valtiovarainministeriössä, keskuspankissa tai taloudellisessa suun
nittelueHmessä toimivan yleisekonomistin rooli käy vähemmän tär-
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keäksi, kun edellytyksenä pätevien toimintaohjeitten laatimiselle on 
erityisalojen ja niiden välisten yhteyksien pikkutarkka tunteminen. 
Talouspolitiikan suunni,ttelu vaatii tänä päivänä toisenlaista tietoa ja 
toisenlaista suhtautumista kuin aikaisemmin. 

Kasvua, inflaatiota ja työttömyyttä koskevien kysymysten käsit
telyä varten on kehite'tty joukko kokonaistaloudellisia, melko tekni
siä työkaluja ja käsitevälineitä, joiden on uskottu kelpaavan suositus
ten tekoon. Näitä ovat esimerkiksi inflaation ja työllisyyden yhdis
tävä Phillipsin käyrä sekä muut sellaiset lainalaisuude,t, joilla luodaan 
yhteyksiä työllisyyden, taloudellisen kasvun, rahamäärän, rahanar
von, työvoiman kehityksen, työvoimamarkkinoiden ym. tekijöiden vä
lille. Nyky-ympäristössä nämä aggregoidut suureet ja yhteydet ovat 
kuitenkin usein harhaan johtavia». 

Talouspolitiikan tarkasteluun ja päätöksentekoon tarvitaan sen 
takia Dunlopin mukaan uudenlaisia lähestymistapoja. Uuden asen
teen on sisällettävä seuraavia elementtejä: 1) analyysin on oltava 
sekä sektorikohtaista että aggregoivaa. Aggregoidun mallin lisäksi 
täytyy halli ta sellaisia talouselämän osasektoreita kuin maatalous, 
energiantuotanto, asuntotuotanto, teollisuus ja terveyspalvelut, niiden 
yhteys inflaatioon sekä niiden keskinäiset vaikutukse,t toisiinsa ja mui
hin sektoreihin. 2) Käsittely tavan tulee olla sekä institutionaalinen 
että analyyttinen; jos palkkakehitystä halutaan selittää ymmärtämättä 
tulopoliittisia neuvottelumekanismeja tai yritysmaailman käytäntöjä, 
tehdään helposti virheitä ja luodaan ,tarpeettomia vaikeuksia. 3) Lä
hestymistavan tulee olla paitsi taloudellinen myös jossain määrin po
liittinen, jotta se voitaisiin ottaa vakavasti. »Poliittisella» tarkoi,te
taan kykyä ero'ttaa mahdollinen mahdottomasta, eritoten mitä tulee 
suurilta vaikuttajaryhmiltä vaadittavaan yksimielisyyteen. On muis
tettava, että poliittinen järjestelmä pystyy vain suhteellisen vähäises
sä määrin kestämään todella vakavia ristiriitoja ja siitä huolimatta 
säilyttämään toimintakykynsä. 

4) Tarkastelu tulee laajentaa kotimaisista kysymyksistä kansain
väliseen perspektiiviin, jossa ovat mukana sekä teollisuus- että kehi
tysmaat. Monien maiden kasvu on riippuvainen kauppakumppanien 
talouspolitiikasta ja monet inflaation osatekijät ovat luonteeltaan kan
sainvälisiä. 5) Nykyisen talouspolitiikan tulisi olla vähemmän mää
räilevää, säätelevää ja kontrolloivaa, enemmän taas vakuuttamiselle 
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ja yhteistahdon luomiselle perustuvaa. Hallitukset ovat saavuttaneet 
ja ylittäneetkin pelkkään määräilyyn ja hallitsemiseen perustuvien 
tulosten rajat. Kansalaisten vastarinnan voimistuessa on vaikea jat
kaa samaa tietä. Kompromissien ja yksimielisyyden taito tulee täs
tä lähin kenties olemaan tärkeämpi kuin pelkät analyyttiset kyvyt. 
6) J otta yksimielisyyteen perustuva talouspoHtiikka voisi onnistua 
sillä tulee olla paitsi yleinen hyväksyntä myös tärkeämpien intressi
ryhmien kannatus ja osallistuminen. 

Dunlop arvioi esittämänsä talouspolitiikan luonteen eroavan sel
västi aikaisemmista suosituksista, ehkei kuitenkaan paljon siitä käy
tännön talouspolitiikasta, jota vastuulliset päätöksentekijät ovat itse 
asiassa harjoittaneet. Mutta pääasia hänellä on, että tällaisen talous
politiikan laatiminen, toteuttaminen ja analysointi vaatii erilaista vä
keä kuin se virkamiehistö, joka on tähän saakka rekrytoitu tutkijoi
den ja muiden akateemisten joukosta. Esimerkiksi kaikkien talouk
sien rakenne on muuttunut selvästi inflaatioalrttiimmaksi, minkä tu
lisi kuulua ekonomistien perusymmärrykseen. 

Mainittakoon, että Ruotsin taloudellinen keskustelulehti »E'kono
misk Debatt» (No. 8/1978) nosti samaten, ja juuri Dunlopin ajatus
ten pohjalta, esiin kysymyksen ekonomistien koulutuksen tarkoituk
senmukaisuudesta ja heidän tehtävästään taloudellisessa neuvonnas
sa. Päätoimittaja Söderström kiteytti haasteet kolmeen dimensioon: 
ekonomistilta odotettava analyysin ,tieteellinen pätevyys, »lahjomat
tomuus»; kyky esittää asiansa ymmärrettävästi; poliittisen realismin 
taju. Akateemisilla ekonomisteilla on usein tunne, että he puhuvat 
kuuroille korville, kun taas kevyemmän luokan, jopa helposti torjut
tavat argumentit voivat saada lehdistön ja poliittisten kanavien kaut
ta suuremman painon. 

Ruotsalaisessa keskustelussa muistutettiin mieliin, että ekonomis
tien yhteys käytännön talouspolitiikkaan on Ruotsissa jo muutoinkin 
ollut kiinteämpi kuin Yhdysvalloissa, jossa taas askartelulla puhtaan 
teorian parissa on vahvempi asema. Ruotsissa on päteviä analyytik
koja, joiden paras puoli on olojen tuntemus ja kyky soveltaa teoriaa 
talouspolitiikkaan. 

Entä erikoistumisen edut ja eritotenkin vaarat - pitäisikö ekono
mistilla aina olla yleinen tasapainomalli mielessään nähdäkseen met
sän puilta? Tri Nils Lundgren varoittaa kapea-alaisuudesta, sillä mis-
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tä tahansa yksityiskohdasta - vaikkapa koron korotuksesta - on 
aina pyrittävä tietämään, miten se toimii laajemmissa yhteyksissä. 

Jotkut kirjoittajat arvelivat, että akateemiset ekonomistit jättä
vät liian usein käytännön harjoitukset huomioon ottamatta, etään
tyen siten todellisuudesta helppoine mutta teoreettisine ratkaisuineen. 
Opiskelijoille suositeltiin käytännön harjoittelua tutkimuslaitoksi,ssa 
ja kansantalousosastoilla, samaten kansanomaisen ja selkeän ilmai
sun opiskel~a. Carl-Olof Faxen (SAF) korosti instituutioita ja poli
tiikkaa koskevan tiedon tärkeyttä, sama.ten sitä, että palkkapolitii
kasta kiinnostuneen täytyy tuntea palkan määräytymisen perusteita 
yrityksissä. Bengt Pettersonin (Konjunkturinstitutet) mukaan kor
keakoulututkimuksessa pitäisi tähänastista paremmin pyrkiä kvanti
fioimaan ja täsmentämään niitä puitteita, rajoituksia ja sidonnaisuuk
sia sekä pelisääntöjä, jotka määräävä,t talouspolitiikan liikkuma-alan. 

Staffan Burenstam Linder, professori ja entinen kauppaministeri, 
/ korosti siihen sisältyvää riskiä, että uskotaan liiaksi selektiivisten, 

valikoivien toimenpiteiden tehokkuuteen. Ekonomistien panos olisi 
parempi, jos he tutkisivat ja suoslttelisivat yleisesti suotuisan talou
dellisen ilmapiirin ,edellytyksiä, mutta selektiiviset toimenpiteet saa
vat kuitenkin enemmän julkisuutta osakseen. »Halutaan harjoittaa 
hintapolitiikkaa raha- ja finanssipolitiikan sijasta; työmarkkinapoli
tiikkaa sen sijaan että huolehdittaisiin kilpailukyvystä; yritys- ja toi
mialakohtaista politiikkaa kehitys- ja aloiteystävällisen taloudellisen 
ympäristön sijasta. Väärät painotukset synnyttävät uusia ongelmia». 

Kun kokonaisuus käy yhä vaikeammin hallittavaksi, paetaan osa
tarkasteluun; siinä ei tarvitse ottaa huomioon haitallisia sivuvaiku
tuksia eikä tavoitteiden keskinäisiä ristiriitoja, joita kuitenkin tulee 
yhä lisää. Opetusta olisi hänen mukaansa voimakkaasti kehitettävä 
siihen suuntaan, että talous- ja sosiaalipoliittisten toimenpiteiden vai
kutuksia kyettäisiin arvioimaan. 

Gösta Rehn, tunnettu työmarkkinamies, arvosteli puolestaan ma
temaattista malliakrobartiaa. Hän muistuttaa mieleen Gunnar Myrda
lin sanat siitä, kuinka abstrakti mallirakentelu . todellisuudelle vierai
ne olettamuksineen tulee m'enettämään arvovaltansa 1980-luvulla: 
»Metodien tulee kehittyä instituutioiden tuntemista kohden, mikä on 
aivan välttämätöntä sen vuoksi, että kyettäisiin hoitamaan kasvavat 
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käytännölliset ja poliittiset ongelmat. Nykyinen taloustiede tulee 
suurelta 'Osaltaan vaipumaan unh'Oon epätähdellisenä ja epäintresant
tina». Rehn kaipaa jo opetuksen tasolle enemmän sektorisuuntautu
neisuutta esimerkiksi asunto-, ,työmarkkina-, sairaanhoito-, sosiaali-, 
koulu- tai ympäristöpolitiikan alalta. 

Professori Johan A. Lybeck puolusti mallirakentamisen tietä teo
reettisesti käyttökelpoisena työtapana abstraktista konkreettiseen 
edettäessä. Hänen mielestään ekonomisti voi huoleti esiintyä myös 
politiikan tai talouspolitiikan alalla, kunhan hänen perustelunsa ovat 
taloudellisia luonteeltaan. Näin ei aina ole asianlaita! Hänen ei tar
vitse ensi kädessä ottaa huomioon politiikan rajoituksia; hänen teh: 
tävänään on esittää ensin taloudellisesti perusteltu ehdotus, joka sen 
jälkeen politiikan myllyssä hiotaan toteutumiskelpoiseksi. Erik Lund
berg yhtyy tähän, aina tarvitaan poliittisesti naivia mutta taloudelli
sesti perusteltua analyysia. 

Assar Lindbeck tutki ekonomistin erilaisia neuvonantajarooleja. 
Hän voi olla opportunisti, kertoen sitä mitä poliitikko haluaisi kuulla. 
Hän voi olla tuo klassinen vaihtoehtojen tarjoaja, joka osoittaa polii
tikoille vaihtoehtoisia toimintålinjoja ja niiden vaikutuksia (poliiti
koilla ei vain aina ole aikaa tai mahdollisuutta näihin perehtyä). Hän 
voi siis myös itse valita parhaaksi katsomansa vaihtoehdon riittävin 
perusteluin. Hän voi esittää karkeita talouspolitiikan hahmotelmia, 
joiden vaikutuksen suunta ainakin tunnetaan vaikkei tarkkaa mää
rää. Lindbeck kavahtaa kasvattamasta erityisiä sektoriekonomiste
ja, koska näissä tehtävissä pärjää kuitenkin parhaiten se, jolla on hy
vä yleinen koulutus ja näkemys. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja järjesti vuonna 1965 keskuste
lun ekonomistien koulutuksesta ja työmarkkinoista. Toimitus totesi 
tuolloin, että oli syntymässä erityinen, taloustieteellisen pohjakoulu
tuksen saaneiden »ekonomistien» ammattiryhmä. Kun tällä ryhmäl
lä ei ollut kiinteän institutionaalisia puitteita tahi muutoin yleisesti 
hyväksyttyjä tunnusmerkkejä, toimitus halusi koota yhteen mielipi
teitä koulutuksesta ja työmarkkinoista. 

Tuon ajan jälkeen on taloudellinen tilanne merkittävästi muuttu
nut. Kansainväliset yhteydet ovat lisääntyneet, korkeakoulumaail
massa on aaltoillut keskustelu tutkinnonuudistuksesta ja tiedepolitii
kan tavoitteista. Ekonomistien omat työmarkkinat ovat kaikesta pää-
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tellen 'kiristyneet. Tarpeeksi aikaa ja muutoksia on siten jo jäänyt 
taakse, jotta keskustelu voitaisiin järjestää uudelleen. 

Aikakauskirja on oheisen alustuksen muodossa kääntynyt muu
tamien alaa seuranneiden ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden puo
leen. Alustus on lähetetty heille esimerkkinä ajatuksista, joita koti
maassa ja ulkomailla on 'esitetty. Avustajiltamme on kysytty, millaista 
koulutusta tulisi heidän mielestään antaa taloustiedettä ja siihen liit
tyviä aine~ta opiskeltaessa, minkälaisiin tehtäviin heitä jo opintovai
heessa voitaisiin kouluttaa, minkälainen työpätevyys työmarkkinoil
la olisi hyödyksi - ana1lyytikkoina, popularisoijina, taloudellisina 
neuvonantajina jne. Emme rajoitu vain sellaiseen korkean tason 
neuvonanto on kuin Ruotsin keskustelussa näkyi käyvän, vastaajil
la on vapaat kädet valita niitä näkökohtia, joita he pitävät tärkeinä. 

Keskusteluun osallistuvat johtaja Paavo Grönlund Teollisuuden 
Keskusliitosta, maisteri Kari Hagfors Taloustieto ry:stä, toimittaja 
Eero Helkkula Helsingin Sanomista, apulaisosastopäällikkö Heikki 
Koivisto Kansallis-Osake-Pankista, ylioppilas Ville Kopra Helsingin 

. yliopistolta, esimies Pekka Korpinen Työväen Taloudellisesta Tutki
muslaitoksesta, osastopäällikkö Heikki Koskenkylä Suomen Pankista, 
toimitusjohtaja Tauno Ranta ETLAsta, ylijohtaja Timo Relander val
tiovarainministeriöstä sekä johtaja Veikko Sjöblom Huhtamäki 
Oy:stä. Sana on tämän jälkeen vapaa kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Toimitus on pyytänyt professori Veikko Reinikaista Turun kaup
pakorkeakoulusta arvioimaan aikakauskirjan seuraavassa numerossa 
siihenastista keskustelua. 
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Työ on jatko-opiskelua 

PAAVO GRÖNLUND 

Ekonomistin tehtävät taloudellisessa vät lopullisesti vasta työpaikassa. Olisi-
etujärjestössä ovat periaatteessa hyvin 
samankaltaisia kuin esim. julkisen hal
linnon ekonomisteilla. Ne 'liittyvät laa
jasti ottaen talouspoliittisen päätöksen
teon valmisteluun. Eroa on lähinnä se, 
että henkilökuntaa on vähemmän, ja 
tästä syystä järjestöekonomisti usein 
joutuu laaja-alaisempiin tehtäviin kuin 
kolleega julkisessa hallinnossa. 

Talouspolitiikkaan liittyvä selvitys

ja valmistelutyö vaatii aina erittäin 
hyvän teoreettisen pohjakoulutuksen. 

Koulutuksen tulisi sisältää kansan
taloustieteen keskeisiin käyttäytymis
ilmiöihin liittyvien teorioiden verraten 

perusteellinen tuntemus. Niin ikään tu

lee koulutukseen sisältyä käytettävissä 
olevien tutkimusmenetelmien perustei

den hallinta. Nämä ovat välttämättö
miä lähtökohtia yleisten talouspoliittis

ten kysymysten käsittelylle, mutta 
myös erikoiskysymysten ja yksi tyiskoh

tien hallitsemiselle, joiden parissa päi

vi ttäin j oud utaan askaroimaan. 

Institutionaalista tietoa tulee ainakin 

jossain määrin sisältyä koulutukseen. 

Tämä on tarpeellista jo siitäkin syystä, 
että soveltamiskohteen tunteminen on 

edellytys hedelmällisille teoreettisille 

opinnoille. On kuitenkin ilmeistä, että 

tätä tietoa on vaikeaa tehokkaasti opet
taa; ymmärrys ja kytkennät selkiinty-

kin harkittava missä määrin institutio
naalista tietoa kannattaa sisällyttää pe
rusopintovaiheeseen. Joka tapauksessa 
sen omaksumista voisi olennaisesti pa
rantaa pakollinen harjoittelu opiskelu
aikana. Harjoittelumahdollisuudet olisi 
luonnollisesti pystyttävä turvaamaan. 

Ekonomisti ei ole valmis kandidaatin 
tutkinnon suoritettuaan. Ammattimies 
hän 'On vasta vuosien jatkotyöskentelyn 
jälkeen. Niihin tehtäviin, joita TKL:ssa 
on, näyttää tältä osin olevan useita val
mistautumismahdollisuuksia. Se voi ta
pahtua jatko-opiskeluna tutkimustyötä 
tekemällä lisensiaatin tutkintoa ja väi
töskirjaa varten. Yhtä hyvin se voi olla 
tutkimus- tai selvitystyötä esim. tutki
muslaitoksen, yrityksen tai viraston 
rutiineissa. Valmistautuminen voi myös 
tapahtua varsinaisissa työtehtävissä 
käytännön ongelmien kimpussa kåke
neempien työtovereiden johdolla. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että 
koulutukselle asetettavissa perusvaati
muksissa ei voi olla suurtakaan eroa 
työpaikasta riippuen. Hyvä yleiskoulu
tus antaa parhaan pohjan erikoistumi
selle. Tärkeätä on, että saavutettuja 
valmiuksia ylläpidetään ja parannellaan 
jatkuvasti. Tässä suhteessa on varsin 
suuri merkitys ekonomistien yhdistys
toiminnalla sekä kansallisissa että kan
sainvälisissä puitteissa. 
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Myös liiketoiminnan perusteet tunnettava 

KARI HAGFORS 

Tarkasteltaessa ekonomistien koulutus
ja ammattitaitokysymystä on syytä vii
tata myös yleisiin taloustieteelliseen 
koulutukseen vaikuttaviin perusasentei
siin. Yleissivistävällä koululaitoksella 
on huomattava osuus taloustiedon tun
temuksessa ja kiinnostuksessa. Talou
dellisten asioiden käsittely koululaitok
semme opetusohjelmassa on kuitenkin 
ollut vähäistä. Oppilaat ovat joutuneet 
siirtymään käytännön tehtäviin tai jat
kamaan opintojaan kokien talousasiat 
varsin vieraina. Tämän johdosta opetus 
korkeakouluissa on jouduttu aloitta
maan perustietojen jakamisella. 

Kun korkeakouluissa annettu talous
tieteen opetus on lisäksi suuntautunut 
enemmän talousteorioiden pariin kuin 
koulutuspoliittisten vaatimusten edel
lyttämiin käytännönläheisiin sovellu
tuksiin, on ekonomistien peruskoulutus 
painottunut pikemminkin lukeneisuu
den alueelle. Tarvittavan lisäkoulutuk
sen edellytyksenä on useimmiten ollut 
opintojen jatkaminen. Käytännön teh
täviin siirtyneet, ekonomistin perustut
kinnon suorittaneet kandidaatit, ovat 
osaltaan joutuneet harjoittelemaan pit
känkin aj an »amma tillisen pätevyyden 
saavuttamiseksi». 

Nykyisen ekonomistikoulutuksen pää
paino olisi entistä enemmän keskitettä
vä soveltavan taloustieteen opetukseen. 
Tavoitteena tulee olla johdattaa syste
maattiseen taloudelliseen ajatteluun an
tamalla »riittävät» perustiedot talou
dellisista riippuvuussuhteista sekä ana
lyysivälineistöstä teorioiden ja lainalai-

suuksien soveltamisesta käytäntöön. 
Vaikkakin koulutus edellyttää mate
maattisten ja tilasto tieteellisten perus
tietojen määrän lisääntymistä, ei se 
tässä suhteessa saa kuitenkaan johtaa 
todellisuudesta etääntymiseen ja tie
toa-tiedon-vuoksi tuottamiseen. Uusien 
» analyysimahdollisuuksien» yhteydessä 
on aina muistettava niiden käytännön 
päämäärät, soveltamismahdollisuudet 
ja toteuttamisedelIytykset. Matemaat
tisten mallien pätevyys mitataan niiden 
käyttökelpoisuuden, ei niiden teknisen 
hienouden perusteella. 

Peruskoulu tuksen ta voi tteellisuusas
teen lisäys ei myöskään saa johtaa jo 
nyt vaarallisen suuressa määrin esiinty
vään, taloustieteellisen ilmaisutavan 
erikoistumiseen. Välitettävän tiedon 
omaksuttavuuden lisääntymisellä välte
tään väärinkäsityksiä ja edistetään kiin
nostusta esitettäviä asioita ja koko tie
teen alaa kohtaan. 

Kuten edellä jo todettiin, ovat vain 
harvat koulutuksensa päättäneet ekono
mistit tehtäviinsä »ammattipäteviä». 
Opintoharjoittelun puuttuessa he joutu
vat kartuttamaan ammattitaitoaan työ
kokemuksella. On selvää, että tilannet
ta on vaikea parantaa koulutuksen yh
teyteen kytkeytyvänä. Koska erikoistu
minen joka tapauksessa tapahtuu myö
hemmässä vaiheessa, on käytännön kan
nalta koulutuksessa mielekkäämpää 
kiinnittää pääpaino taloudellisen koko
naisnäkemy ksen aikaansaamiseen ja 
halli tsemiseen. Kansantaloudellisen 
analysointi kyvyn lisäksi on merkittä-
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västi enemmän painoa pantava myös 
yri tystalouden perusteiden tuntemuk
selle, sillä kokonaisvaltaista ja menes-

tyksellistä talouspolitiikkaa voidaan 
tuskin toteuttaa tuntematta liiketormin
taa ohjaavia tekijöitä. 

Selk~ä ilmaisu kaiken pohja 

EERO HELKKULA 

Lehtialalla toimivana keskityn talous ... 
miesten osallistumiseen julkiseen talou
delliseen keskusteluun. Yhdyn päätoi
mittaja Söderströmin näkemykseen, 
jonka mukaan ekonomistille esitettävät 
tärkeimmät vaatimukset ovat analyysin 
tieteellinen pätevyys ja lahjomatto
muus, kyky esittää asiansa ymmärret
tävästi ja poliittisen realismin taju. 

Politiikan rajoituksia ei kuitenkaan 
tarvitse ensi sijassa ottaa huomioon. Ta
loudellisesti perusteltu ehdotus on usein 
tarpeellinen, vaikka se olisi poliittisesti 
naivi. Talousmiesten puoluepoliittisen 
sidonnaisuuden yleistyminen olisi joka 
tapauksessa vaarallista. Rajoitun tässä 
puheenvuorossani kuitenkin ensi sijassa 
ekonomistin haluun ja kykyyn esittää 
asiansa selkeästi ja mahdollisimman 
monille ymmärrettävästi. 

Kovinkaan väärä ei ole mielestäni 
käsitys, että ekonomistit puhuvat liian 
paljon toisilleen sekä liian vähän poliit
tisille päättäjille ja yleisölle. He yrittä
vät monesti osoittaa tieteellisyyttään 
turhan monimutkaisin lauserakennel
min, tieteellisin ilmaisuin ja varauksin. 
Ekonomistit eivät uskaltaudu riittävästi 
yksinkertaistettuun kielenkäyttöön ja 
pulmien pelkistämiseen. He pelkäävät 

kaiketi liikaa maineensa menetystä am
mattitovereidensa silmissä, jos he eivät 
aina muistuta tuntevansa kaikki asiaan 
ehkä vaikuttavat seikat. Kuitenkin juu
ri etevällä ekonomistilla on parhaat 
mahdollisuudet myös asioiden yksin
kertaistamiseen vääriä johtopäätöksiä 
tekemättä. 

Talousasiantuntijat saavat syyttää 
paljolti itseään siitä, että he ovat niin 
eristettyjä taloudellisesta päätöksen
teosta. Loukkaantuneina saamastaan 
kohtelusta he eivät monesti edes halua 
osallistua talouspoliittiseen keskuste
luun erilaisista ratkaisumalleista. Jos 
he niin yrittävätkin tehdä, on seurauk
sena usein väärinkäsityksiä ja puheen 
kaikumista kuuroille korville. He eivät 
ole saaneet itseään ymmärretyiksi. 

Ekonomisteille olisi ilmeisesti annet
tava entistä enemmän kansanomaisen ja 
selkeän ilmaisun opetusta. Muuhun tu
lokseen on vaikea tulla pitkäaikaisen 
kokemuksen jälkeen lehdistössä. Ekono
mistien tarjoamat tekstit kaipaavat mil
tei säännönmukaisesti »suomentamista». 
Tulos olisi varmasti parempi, jos ekono
mistit pystyisivät itse yksinkertaista
maan tekstinsä, eikä tuo tehtävä jäisi 
toimittaj alle. 



On tietenkin asioita, joita ei helposti 
voida yksinkertaistaa yleisölle tai edes 
päättäjille tajuttavaksi. Mahdollisten 
väärinkäsitysten vaara yksinkertaistus
ten vuoksi on usein silloinkin pienempi 
kuin puhuminen »eri kielillä» ja ym
märrettäväksi tulon puuttuminen. Väi
tän, että moni päätös olisi ollut toisen
lainen, jos ekonomistit olisivat tehneet 
näkemyksensä ymmärretyiksi. 
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Päättäjät tarvitsevat talousmiesten 
apua yhä enemmän taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten 'pulmien mutkistu
misen vuoksi. Tuota tukea ekonomistien 
pitää antaa, eikä panna päättäjien päi
tä vielä pahemmin pyörälle turhan 
mutkikkain ilmaisuin. 

Laskeutumalla tornistaan talousmie
het voivat parantaa myös omaa mainet
taan suuren yleisön keskuudessa. 

Ekonomistin' seurattava aikaansa 

HEIKKI KOIVISTO 

Suomessa pankkialaIla toimivien am
mattiekonomtstien lukumäärä jää muu
tamaan harvaan kymmeneen. Sen lisäk
si pankeissa työskentelee henkilöitä, 
jotka ovat saaneet akateemisissa opin
noissaan kansantaloudeLlisen koulutuk
sen, mutta joiden tehtävät ovat pank
kialan ammattitehtäviä. Raj.oitan ikom
menttLni 'koulutuksesta ja ammattitai
dosta ensiksi mainittuihin. 

Pankkiekonomistin tärkein tehtävä 
on auttaa työnantajaansa, pankin tai 
pankkiry:hmän johtoa, sopeuttamaan lii
keyrityksensä toiminta tuleviin talou
delHsiin ja ennen kaikkea talous- ja ra
hapoliittisiin oloihin siltä osin kuin se 
on tehtä'Vissä nojaa,malla ekonomistin 
normaaleihin analyysiväJlineisiin. Tär
keimmät koulutukselle ja ammattitai
do:Ne asetettavat vaatimukset kumpua
vat tästä. Kehityksen suunnat, nHstä 
syntyvät ongelmat ja muiden olSapuo
lien ra1lkaisut oUsi pystyttävä näke
mään etukäteen ja välittämään työnan-

tajan päätöksentekomekanismiin. Sen 
lisäksi pankkiekonomistilta kysytään 
ratkaisua mitä eriskummallisimpiin 
kansantaloustiedettä sivuavik,si uskot
tuihin ongelmiin, näkivätpä sellaisia 
sitten pankkimiehet tai pankkien asiak
kaat. 

Tähdellisimmän työkentän kuvauk
sesta on periaatteessa luettavissa, että 
pankkiekonomistin olisi o~tava vankka 
makroekonomisti, j.onka kiinnostus on 
vähintään kohtuullisessa määrin suun
tautunut raha-asioihin. Ongelmat ovat 
käytännön ongelmia, joten myös empi
ria ja empiiristen tutkimusmenetel,mien 
hallinta on välttämätöntä. 

Olen tuskin pätevä seikkaperäisesti 
arvioimaan yliopistokoulutuksen sisä'l
töä. Mitä enemmän matematiikkaa, kan
santaloustiedettä ja tilastotiedettä, sen 
parempi. Ilman niitä on vaikea yrittää. 
Käsitykseni mukaan yliopistokoulutus 
on nykyisin sisältönsä puolesta huo
mattavasti tarkoituksenmukaisempi ja 
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tarkoitukisenmukaisella tavalla vaati
vampi kuin edellisen kerran tätä kes
kustelua Kansap. taloudellisen aikakaus
kirjan palstoilla käytäessä. Mutta luul
tavasti täydellisyydestä ollaan kaukana 
- kuten aina. 

Pariin vaikeuteen haluaisin puuttua. 
Ensimmäinen niistä on suhtautuminen 
talouselämää kuvaavaan numerotietoon, 
empiiristä tutkimusta harrastavan kan
san taloustieteilij än da taan. Tieteen 
teossahan dataa käytetään kertomaan, 
vastaako teoreettinen aja,tusrakennelma 
todellisuutta. Muuten numeroihin ei 
välttämättä kiinnitetä huomiota. 

Niinpä kansantaloustieteellisen yli
opistokoulutuksen saaneeI.ta saattaa 
täysin puuttua harrastus päivittäin seu
loa uudet taloudelliset tiedot ja muoka
ta käsityksensä nykyhetkestä ja tule
vaisuudesta niiden valossa uudelleen. 
Korostan sanaa päivittäin, sillä varsin 
usein tailoudellisesta ja talouspoliittises
ta keskustelusta näkyy, että aikasarjan 
tuoreimmat havainnot ,ovat jääneet aja
tusmaailmaan sijoittamatta. Käytännön 
ekonomistin on pakko jaksaa seurata 

. nykyaikaa. 

Toinen vaikeus on ilmaisutaito. Eko
nomisti, joka ei pysty työnsä tuloksia 
muille välittämään, on täysin hyödytön 
kapistus. Pankkiekonomistin kanna'lta 

nämä muut eivät ole am,mattiekonomis
teja, jotka joustavasti pyörittelisivät 
matriiseja ja integraaleja. Parhaassa ta
pauksessa analyysin tulokset on väli
tettävä kiireiselle liikkeenharjoittajalle, 
vaikeimmassa tapauksessa taloudellisiin 
asioihin täysin perehtymättömälle maal
likolle. Olisi pystyttävä puhumaan ja 
kirjotttamaan lyhyesti, selkeästi ja ha
vainnollisesti. Koulutuksesta. riippumat
ta se on usein vaikeata. 

Mutta selvää on, ettei puhe- ja kir
joitustaito kenestäkään ekonomistia tee. 
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten 
analyysimenetelmien hyvä hallinta on 
perusasia. Puhe- ja kirjoitustaidotto
masta, mutta analyysivälineet hallitse
Tlasta ekonomistista ei toki ole haittaa. 
Huonon analyysin tuloksia taitavasti 
esittävästä sen sijaan on. 

Päätoimittajan alustuksessa pohdit
tiin ,moraaH- ja roolikysymyksiä. Pank
kiekonomistin varsinaisen työn kannal
ta ne ovat yllättävän seLkeät. Jos pank
kitoiminnan kannalta tärkeät ennusteet 
osuvat harhaan sillä tavoin, että siitä 
on työnantaj an toiminnaUe hankaluuk
sia, on pankkiekonomistilla syytä itse
tutkiskeluun. Sama koskee tilannetta, 
jossa jokin tärkeä raha- taitalouspoliit
tinen toimenpide tai ääritapauksessa 
pelkkä kannanotto tulee yllätyksenä. 

Talouspolitiikan opetusta lisää 

VILLE KOPRA 

Kysymys ammattitaidosta tulee talous- loin, kun pyritään työelämän palveluk
tieteen opiskelijalle ajankohtaiseksi sil- seen opintojen päätösvaiheessa. Silloin 



punnitaan se peruskoulutus, jonka kor
keakoulu on ekonomistin alulle antanut. 

Seuraavaksi esittämäni käsitykset 
ovat syntyneet omien havaintojeni ja 
muiden taloustieteen opiskelijoiden 
kanssa käymieni keskustelujen pohjal
ta. Kyseessä on siis vasta ekonomistik
si valmistuvien käsitys koulutuksesta, 
sillä amma'ttitaidon arvosteleminen ei 
vielä ole mahdollista, työkokemus kun 
puuttuu. 

Koulutusta koskevat havainnot voi
daan jakaa kolmeen pääryhmään: opet
tajat, opetus ja välineet. 

Opettajien määrä ainakin yliopistolla 
on edelleenkin surkean pieni verrattuna 
opiskelijoiden määrään. Pitemmälle, siis 
laudatur-vaiheeseen ehtineille ja pro 
gradu-työtään valmisteleville lähes ai
noa mahdollisuus saada ohjausta on 
asianomaisen professorin vastaanotto
aikoina. Koska samalle professorille 
saattaa tehdä työtään suurikin joukko 
opiskelijoita, on viikoittain en tunnin 
vastaanottoaika ri~ttämätön, sillä puo
lin ja toisin tunnetaan painetta oven ta
kana vuoroaan odottavista, aika pyri
tään käyttämään tehokkaasti, mikä tuo 
kiireen, hätäilyn ja tehottomuuden. 

Opetuksessa on silmiinpistävää se, 
ettei· talouspoli tiikan opetusta ainakaan 
tällä hetkellä anneta korkeimmalla ar
vosanatasolla lainkaan. Myös oppihisto
rian opettaminen olisi ensiarvoisen tär
keää tuleville ekonomisteille, sillä näin 
luodaan luja pohja vaativimmillekin 
moderneille teorioille. Koska tuleva 
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työelämään sijoittuminen on nykyään 
vähintään epävarmaa, eikä tutkijoita
kaan kaikista taloustieteilijöistä voi tul
la, tuntuu opetuksen tutkijapainoittei
suus tavallisen opiskelijan kannalta 
liioi ttel uI ta. 

Kansantaloustieteen pro gradu-työ on 
harvoin puhtaasti teoreettinen, useim
miten siihen liittyy myös empiirinen 
osa. Niukkoja voimavaroja säästäisi ta
vattomasti, jos kansantaloustieteen lai
tokselle kyettäisiin hankkimaan ATK
tietopankki, josta keskeiset taloudelli
set aikasarjat olisivat nopeasti saata
vissa. Nykyään empiiristen töiden teke
mistä jarruttaa tarvittavan datan ke
räämiseen kuluva aika, sillä tieto on 
usein monen kiven takana. Paitsi mai
nittua tietopankkia, joka tuntuu väline
puutteista olevan etusijalla, kaivataan 
myös jonkinlaista taloustieteilijän ATK
kurssia, sillä empiirisiin töihin tarvi
taan tilastomatemaattisia apuvälineitä, 
joiden ATK-sovellutusten tulisi kuulua 
ekonomistin hallussa oleviin työvälinei
siin. 

Lisäksi on kuulunut mielipiteitä, että 
kynnys cum laude-tasolta laudatur-ta
solle on liian jyrkkä. Monet kompastu
vat siihen ja saattavat joutua jopa suo
rittamaan uudelleenarvioinnin suhtees
saan kansantaloustieteen opintoihin. 
Laudatur II-osan laajaa kirjavalikoimaa 
ja suhteellisen vapaata valinnan mah
dollisuutta sen sijaan pidetään sangen 
yleisesti hyvänä ja hyödyllisenä opinto
jen kannalta. 
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Ekonomisteille uusi rooli? 

PEKKA KORPINEN 

Taloustieteen ja talouspoliittisen kes
kustelun osalta Suomi on ilmeisesti vas
ta tulossa sivistysvaltioksi: Tieteenalan 
perinteet eivät ulotu pitkälle taaksepäin 
eikä kansainvälisesti ottaen huomatta
via kontribuutioita vielä löydy. 

Julkisessa hallinnossa niskan päällä 
ovat aivan viime aikoihin asti olleet ju
ristit ja muut operatiivisten osastojen 
virkamiehet. Tutkimus- ja suunnittelu
elimiä perustettiin ja laaj ennettiin to
sin runsaskätisesti 1970-luvun lihavina 
alkuvuosina, mutta suurelta osalta toi
minta on jäänyt irralliseksi ja itsetar
koitukselliseksi ilman sanottavaa vai
kutusta varsinaiseen päätöksentekoon. 

Suomen geopoliittinen asema ja pre
sidenttivaltainen hallintojärjestelmä ei 
ole ollut omiaan korostamaan talouspo
litiikan merkitystä hallitusten toimin
nassa. Vasta viime vuosina on yleisem
pään tietoisuuteen tullut makroekono
mistien ammattikunta, ja tällöinkin lä
hinnä kielteisessä sävyssä. Laman isket
tyä muutoin syrjässä olleiden makro
ekonomistien olisi toivottu pystyvän 
polkaisemaan Suomi nousuun ja takai
sin täystyöllisyyteen käden käänteessä. 

Parina viime vuonna talouspolitiikan 
harjoittamisen painopiste on siirtynyt 
Suomen Pankista valtiovarainministe
riön suuntaan. Voidaan kysyä, ovatko 
valtiovarainministeriön kansantalous
osaston henkiset voimavarat riittäneet 
tällaiseen muutokseen. Institutionaali
sena muutoksena on myös pidettävä yli
opistoekonomistien paluuta julkiseen 
keskusteluun sekä yksityisten tutkimus-

laitosten lisääntynyttä panosta ennuste
toiminnassa. Pitkän päälle terveelliset 
kehitysilmiöt ovat saattaneet lisätä ly
hyellä tähtäyksellä yleistä hämminkiä. 

Taloustieteellisen opetuksen ja tutki
muksen suuntautumisessa Suomi kul
kee selvästi Länsi-Euroopan muita mai
ta jäljessä. Ennen toista maailmansotaa 
oli saksalaisella historiallis-institutio
naalisella lähestymistavalla Suomessa 
hallitseva asema. Toisen maailmanso
dan jälkeen anglo-amerikkalainen tasa
painoanalyysi syrjäytti muut koulukun
nat. 

Edelleen amerikkalaisilla taloustietei
lijöillä on hallitseva osuus yliopistojen 
tutkintovaatimuksissa. Korkeakoulutut
kinnon suorittanut ekonomistin alku 
tunteekin lähinnä neo-neoklassisen syn
teesin eri äpäräkeynesiläisissä muun
nelmissaan. Yle1sen tasapainon »arvo
vapaata» kehikkoa tarjotaan sitkeästi 
ra"tkaisuna ongelmaan kuin ongelmaan. 
Todellisuuden mittavat ongelmat, jouk
kotyöttömyys ja laukkaava inflaatio 
ovat kuitenkin vähin erin pakottaneet 
ekonomistit itsekritiikkiin ja tarkista
maan oppirakenneImien perusteita. 

1960-luvun loppupuolelta lähtien on 
ollut havaittavissa paluuta taloustieteen 
juuriin. Poliittinen taloustiede ja his
toriallinen lähestymistapa ovat koke
neet renessanssin. Kiinnostus on kes
kittynyt erityisesti Ricardoon ja Mar
xiin, mutta myös Keynes on ollut 
uuden innostuksen lähteenä. Tiukasti 
rajoitetuista ongelmista ja hieno säädös-
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tä on siirrytty järjestelmäkeskusteluun kareita. Uusi poliittinen taloustiede te
ja: yhteiskunnallisten prosessien yleisen kee ekonomistista filosofin. Ammatti
ohjautumisen ja ohjattavuuden kysy- kunnan työllisyyden kannalta muutos 
myksiin. on huolestuttava. Filosofeille, joiden sa-

Neo-neoklassinen synteesi tarjosi eko- nat eivät soi mieluisasti vallanpitäjien 
nomisteille yhteiskunnan eri osa-alueil- korvissa, ei ehkä löydy laajemmassa 
la huomattavan määrän käytännön as- mitassa hyvin palkattuja toimia. 

Yleistuntemus erikoistumisen perusta 

HEIKKI KOSKENKYLÄ 

Mikä on ekonomistikunta? 

Ekonomis,tien ammattikunnan voidaan 
Suomessa katsoa syntyneen vasta toi
sen maailmansodan jälkeen, jolloin 
myös valtiotieteellinen tiedekunta pe
rustettiin. Tätä ennen kansantalous
tiedettä oli opetettu yliopistossa filoso
fisen tiedekunnan yhteydessä. Kansan
taloudellisella tutkimuksella on kuiten
kin maassamme huomattavan pitkä tra
ditio. Se alkoi itse asiassa jo 1700-lu
vulla Antti Chydeniuksen toimesta, jo
ta on pidetty myös Adam Smithin edel
läkävijänä Suomessa (Carl G. Uhr). 

Ekonomistien ammattikunnan on 
yleensä määritelty koostuvan henkilöis
tä, jotka ovat saaneet taloustieteellisen 

mattikunnan toimenharjoittajasta on 
vähemmän täsmällinen kuin esim. insi
nööri tai lääkäri. Ekonomistin käsit
teen ero viimemainittuihin näkyy myös 
siinä, että suurin osa ekonomisteista 
työskentelee eri instituutioissa viralli
sesti tutkijan eikä suinkaan ekonomis
tin vakanssilla. Ekonomistien ammat
tikunnan käsitteen ja tätä ammattia 
harjoittavien toimenkuvan selventämi
seksi olisikin ryhdyttävä käyttämään 
tutkijan vakanssien rinnalla ekonomis
tin vakansseja. Tutkijoitahan työsken
telee kaikilla tieteen aloilla. 

Ekonomistien työtilanne ja koulutus 

koulutuksen ja jotka päätoimisesti suo- Ekonomistien ammattikunta on 1970-
rittavat taloudellista analyysia. Tämän luvulla kokenut voimakkaita muutok
tarkemmin ekonomisti-nimitystä tuskin sia. Tärkeimmät näistä liittyvät am-
voidaan ja on tarpeenkaan määritellä, 
koska ekonomisteja toimii opettajina, 
tutkijoina ja virkamiehinä ja heitä työs
kentelee valtionhallinnossa, tutkimus
laitoksissa, yrityksissä sekä politiikan 
piirissä. Ekonomistin nimitys tietyn am-

mattikuntaan ,kuuluvien lukumäärässä 
j.a koulutuksessa tapahtuneisiin muu
toksiin. Vuonna 1965 arvioitiin ammatti
ekonomisteja olevan noin 120 (T. Hele

län arvio: KA/1965/3, s. 250). Näistä kak
si kolmannesta työskenteli korkeakou-
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luissa ja julkisen sektorin piirissä. Suo
men Aka'temian teettämän sel vi ty ksen 
mukaan olisi julkisen sektorin piiriin 
kuuluvissa laitoksissa (ministeriöt, vi
rastot ja tutkimuslaitokset) työskennel
lyt vuonna 1975 taloudellisen tutkimuk
sen parissa yli 300 henkilöä.1 

Amma ttiekonomisteiksi luettavien 
henkilöiden lukumäärä on siis kymme
nessä vuodessa moninkertaistunut. Sa
malla on siirrytty ekonomistien »pulas
ta» liikatarjontaan, joka on korostunut 
viime vuosien hitaan kasvun aikana. 
Tällä hetkellä vaikuttaakin siltä, että 
ekonomisteiksi koulutettavien lukumää
rä kasvaa 1980-luvulla normaalia vauh
tia, mutta uusia työpaikkoj a syntyy 
erittäin vähän. Työnsaantimahdollisuu
det saattavat 1980-luvulla muodostua 
yllättävän heikoiksi ellei kansantalou
temme kasva nykyistä paljon voimak
kaammin. 

Toinen merkittävä muutos ekonomis
tien kohdalla 1960-luvun puolivälin ti
lanteeseen verrattuna on ollut se, että 
yliopistojen ja korkeakoulujen antama 
peruskoulutus on huomattavasti tehos
tunut ja systematisoitunut. »Omin 
päin» tapahtuneesta tentteihin lukemi
ses'ta on siirrytty j ärj estelmälliseen ja 
kurssimuotoiseen opetukseen, johon si
sältyy korkeatasoisia luentoja. Lähei
sesti tähän liittyen on myös ekonomis

tien yliopistoissa harjoittama tieteelli

nen tutkimustoiminta kasvanut suures
ti määrältään sekä kohonnut merkittä

västi tasoltaan. Huomattava vaikutus 

suomalaiseen taloustieteelliseen tu tki
mustyöhön on ollut mm. professori J ou
ko J. Paunion johdolla toimineella ns. 

1. Muistio soveltavan kansantaloustie
teellisen tutkimuksen kehittämisestä, Suo
men Akatemian julkaisuja 6/1978, s. 9. 

Monetary Research Groupilla, joka 
1970-luvulla on toiminut Helsingin yli
opistossa ja jota ovat rahoittaneet Suo
men Pankki sekä Yrjö Jahnssonin sää
tiö. 

Ekonomistien ammattikunnan paineet 
ja odotukset 

Työllisyystilanteen ohella tämän päivän 
ekonomistikuntaan kohdistuu useita se
kä ammattikunnan sisäsyn tyisiä että ul
koapäin tulevia paineita ja odotuksia. 
Erityisesti ekonomistien laadulliset 
ominaisuudet on asetettu kyseenalaisik
si, mutta usein varsin erilaisin ja jos
kus j opa ristiriitaisin perustein. Kes
kustelun taustalla on häilynyt kysymys 
siitä, minkälainen on hyvä ekonomisti 
tänään ja tulevaisuudessa. Seuraavas
sa pyrin hahmottamaan näiden kysy
mysten taustaa ja kiteyttämään lyhyes
ti tämänhetkistä ekonomistien koulu
tukseen liittyvää ongelmakenttää. 

Ekonomistikunta voidaan karkeasti 
ottaen jakaa kahteen osaan, ns. akatee
misiin ekonomisteihin, jotka työskente
levät lähinnä yliopistojen piirissä sekä 
muihin ekonomisteihin, jotka työsken
televät eri tutkimuslaitoksissa, valtion
hallinnossa ja elinkeinoelämän palve~ 
luksessa. Yliopisto ekonomistien jatko
koulutus on nähdäkseni nykyisin melko 
hyvin järjestetty, mikä näkyy 1970-lu
vulla tapahtuneen tieteellisen tutkimus
työn tason ja määrän nousuna. Tämä 
koulutus tähtää lähinnä tieteellisen tut
kimustyön harjoittamiseen, mutta saat
taa silti johtaa myöhemmin siirtymi
seen käytännönläheisempään työhön. 
Yliopistoekonomistien osalta pahin epä
kohta lienee nykyisin vakinaisten 
uusien vakanssien vähäisyys. 



Kun yliopistoekonomistien jatkokou
lutuksen tavoitteet ovat suhteellisen 
selkeästi määri teItä vissä tieteellisen 
työn luonteen takia, ovat muiden eko
nomistien jatkokoulutuksen tavoitteet 
ja muodot paljon vaikeammin arvioita
vissa. Siltä osin kuin muut ekonomis
tit suorittavat tieteellistä tai muuta pe
rustutkimukseen liittyvää työtä, heidän 
jatkokoulutuksensa on usein samankal
taista kuin yliopistoissa työskentelevil
lä ekonomisteilla. Tämä suuntaus voi 
kuitenkin aikaa myöten aiheuttaa kom-
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ja» on moitittu keskusteluhaluttomuu
desta j a -kyvyttömyydestä. 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi kuitenkin 
siltä, että vaikka ekonomistien keskuu
dessaon tapahtunut jonkinasteista ja 
osittain luonnollistakin eriytymistä, 
ovat keskustelumahdollisuudet eri eko
nomistiryhmien välillä varsin hyvät 
mm. useiden maassamme ilmestyvien 
aikakauslehtien ja alan yhdistysten 
kautta. Tätä keskustelua ja vuorovai
kutusta erilaisissa instituutioissa työs
kentelevien ekonomistien välillä on syy-

munikaatiovaikeuksia ekonomistikun- tä kuitenkin kannustaa ja rohkaista ny-
nan varsinaisten »käytännön miesten» 
kanssa. Hyvin käytännönläheisessä 
työssä toimivien ekonomistien jatko
koulutus on käsittääkseni yleensä ta
pahtunut varsinaisen työn yhteydessä. 
Sitä olisi syytä pyrkiä entistä enemmän 
täydentämään myös yliopistojen tarjoa
milla jatkokoulutusmuodoilla ja esim. 
jonkinlaisella sa ba tti vuosisysteemillä, 
jonka aikana voitaisiin tehdä perustut
kimustyötä tai esim. opiskella ulko
mailla. 

Tämä ekonomistikunnan jaottelu ei 
ole kovin täsmällinen eikä sen ole syy
tä sitä ollakaan, koska ekonomistikun
nan lokeroitumista sekä oman ammatti
kunnan sisällä että suhteessa muihin 
ekonomisteja lähellä oleviin ammatti
kuntiin pyrkii muutenkin esiintymään 

kasvavassa määrin. Tämä on näkynyt 
mm. siinä, että yliopistoekonomistien 
talouspoliittisia kannanottoja on arvos
teltu arkirealismin puutteesta ja näiden 
kannanottojen on katsottu usein perus
tuvan ainoastaan abstrakteihin teorioi
hin, jotka eivät ota huomioon yhteis
kunnallisia, poliittisia ja institutionaali
sia tekijöitä ja rajoitteita. Toisaalta 

muita, lähinnä »virkamiesekonomiste-

kyistäkin enemmän. Tässä suhteessa 
olemme vielä melkoisesti j älj essä mm. 
Ruotsissa vallitsevaan tilanteeseen ver
rattuna, jota varsin hyvin valaisi pää
toimittajan tri Henri J. Vartiaisen laati
ma alustus. 

Suurempi pulma ekonomisteilla on 
kuitenkin siinä, miten viestittää ylipää
tänsä omataj a tuksensa ja omien ana
lyysiensa tulokset talouspoliittisten pää
töksentekijöiden ja muiden ·ekonomiste
ja lähellä työskentelevien ammattiryh
mien tietoisuuteen helposti ymmärret
tävässä muodossa. Tältä osin kaikkia 
ekonomisteja vaivaa yhteinen ja kasva
va pulma, koska ammattikunnan käyt
tämä kieli ja terminologia ovat muo
dostuneet entistä teknisemmäksi luon
teeltaan. Osittain tämä voi olla seu
rausta siitä, että ekonomistien perus
koulutuksessa on ns. formaalisen kan
santaloustieteen merkitys jatkuvasti 
korostunut. 

Tässä suhteessa olisi syytä muistaa 
J. M. Keynesin sanat jo vuodelta 1936: 
» Nykyinen matemaattinen taloustiede 
on liian suurelta osalta pelkkiä sepus
tuksia, jotka ovat yhtä epätarkkoja 
kuin niiden perustana olevat alkupe
räiset olettamukset ja jotka suovat te-
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kijälleen mahdollisuuden kadottaa nä
kyvistään todellisessa maailmassa val
litsevat monimutkaiset olosuhteet ja 
keskinäiset vuorovaikutukset vaateliai
den ja hyödyttömien symbolien sokke
loihin».2 

Lyhyen ja pitkän aikavälin ongelmien 
analyysista 

Uusien ekonomistien peruskoulutuksen 
ja nykyisten jatkokoulutuksen eräs kes
keisimpiä kysymyksiä liittyy yhtäältä 
maailmantalouden tulevaan pidemmän 
aikavälin kehitykseen sekä toisaalta yh
teiskunnassa tapahtuneisiin ja odotetta
vissa oleviin institutionaalisiin muutok
siin. Uusi kansainvälinen taloudellinen 
järjestys tekee tuloaan. Luonnonvaro
jen riittävyyteen ja ympäristötekijöiden 
huomioonottamiseen on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota. Eri maiden 
ja maanosien riippuvuus on entisestään
kin lisääntynyt. Tällä hetkellä näyt
tää siltä, että 1980-luvun maailmanta
lous ja sitä kautta myös Suomen talous 
joutuu sopeutumaan totuttua hitaam
man kasvun kauteen. Työttömyys voi 
edelleen 1980-luvulla muodostua vaike
aksi ongelmaksi myös teollistuneissa 
maissa, jotka joutuvat muotoilemaan 
uudelleen tuotantorakenteensa maail
mantaloudessa vallitsevien. uusien suh
teellisten etujen mukaisesti. 

Edellä todettu vii ttaisi siihen, että 
ekonomistien perus- ja jatkokoulutuk
sen painopistettä olisi siirrettävä perin
teisistä lyhyen aikavälin kysymyksistä 

2. J. M. Keynesin teoksen The General 
The07·y of Employment, Jnterest and Money 
suomennos, Työllisyys, korko ja raha, Por
voo 1951, s. 344. 

kasvu- ja rakennepoliittisten ongelmien 
suuntaan. Tällöin olisi kuitenkin täy
dennettävä kasvu- ja allokaatioteorioi
den antamaa »niukkaa sanomaa» laa
jalla yritysten, talouselämän ja koko 
yhteiskunnan' toimintatapojen tunte~ 

muksella. 
Kansantaloutemme pitkän aikavälin 

ongelmiin liittyvää tutkimus- ja selvi
tystyötä tehdään jo nykyisin henkilöi
den lukumäärällä mitattuna varsin 
runsaasti. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että suhdannepoliittisiin ongelmiin kes
kittynyt tutkimus on ollut 1970-luvulla 
korkeatasoisempaa ja pitkäjänteisem
pää sekä kehittynyt nopeammin kuin 
pitkän aikavälin kasvu- ja rakenneky
symysten tutkimus. Tämä saattaa joh
tua mm. siitä, että pitkän aikavälin ky
symyksiin erikoistuneet instituutiot 
ovat usein joutuneet mukaan lyhyen ai
kavälin ajankohtaisiin talouspoliittisiin 
selvittely tehtäviin. 

Kasvu- ja rakennepoliittisiin kysy
myksiin liittyvä perus- ja jatkokoulu
tus onkin nähdäkseni sekä yliopistoissa 
että ns. soveltavissa instituutioissa ke
hittynyt 1970-luvulla heikommin kuin 
suhdanneanalyysiin liittyvä koulutus. 
Pitkän aikavälin taloudellisiin ja yh
teiskunnallisiin kysymyksiin liittyvän 
koulutuksen on Suomessa yleensä kat
sottu parhaiten tapahtuvan varsinaisen 
työn yhteydessä käytännön kautta. 
Muualla maailmassa on yliopistoissa ja 
tutkimuslaitoksissa huomattavan laa
jaa ja syvällistä koulutusta tällä alueel
la. 

Ekonomistit ja päätöksenteko 

Taloudellisen päätöksenteon lisääntynyt 
politisoituminen, yhteiskunnan byro-



kratisoituminen ja oligopolisoituminen! 
eri etupiirien kasvanut voima ja niiden 
vaiku~us talouden kehitykseen asetta
nevat myös ekonomistin ammattitaidol
le uusia haasteita. Kunkin instituutin 
ja eturyhmän kannalta lienee tärkeää! 
että sen palveluksessa olevien ekono
mistien ammattitaito on paras mahdol
linen: Mitä selkeämmin ekonomistit 
pystyvät tuomaan esiin eri vaihtoehto
jen hyödyt ja haitat! sitä paremmassa 
asemassa· päätöksentekijä on ratkaisuja 
tehdessään. 

Viime aikoina on usein väitetty! että 
perin teisen taloustieteen keinoin varus
tettu ekonomisti ei enää pysty tarjoa
maan ratkaisuvaihtoehtoja nykypäivän 
ja tulevaisuuden ongelmiin! koska hä
nen analyysissaan poliittiset! institutio
naaliset ja muut yhteiskunnalliset teki-
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tusta! mikä voi tapahtua suoraan paa
töksentekijän ja ekonomistin välillä tai 
julkisen keskustelun kautta kulloisesta
kin asiasta riippuen. 

Ekonomistien analyyttinen välineistö 
sekä valmius ja mahdollisuudet sen hy
väksikäyttöön ovat nähdäkseni varsin 
hyvät verrattuna muihin yhteiskunta
tieteilijöihin. Analyyttisen valmiuden 
kehittäminen edellyttää tulevaisuudes
sa kuitenkin entistä syvällisempää pe
reh tymistä joihinkin eri tyiskysymy k
siin. Edellä tarkastelin vain erästä ja
koa toisaalta suhdanne- sekä toisaalta 
kasvu- ja rakennepoliittisiin kysymyk..; 
siin. Muita mahdollisia ekonomistien 
ammattikunnan koostumuksessa ja si
ten myös koulutuksessa näkyviä ryh
miä ovat jo nyt esim. makro-! mikro
tai sektorikohtaisten ongelmien analyy""' 

jät eivät tule riittävän hyvin eritellyik- siin erikoistuneet ekonomistit. Lisäksi 
si. Perustavaa laatua oleva ekonomis
tien koulutusongelma onkin pelkistetty 
kysymykseksi siitä! tuleeko meidän 
suunnata enemmän resursseja erään
laisten »yleismiesten» koulutukseen (li
säämällä muiden alojen kuin taloustie
teen osuutta) vai pyrkiä pelkästään pe
rinteisen taloustieteen alojen uudelleen 
painottamiseen? 

Ekonomistien jatkokoulu tuskysymys
tä voidaan myös lähestyä kansantalou
dellisen tutkimustyön näkökulmasta. 
Tutkimustyön painopiste on edelleenkin 
ja tulee hyvin pitkään olemaan eri tut
kimuslaitosten harteilla. Tästä seuraa! 
että tutkimuksen tulisi yhä enemmän 

esim. sektorikohtaisten asioiden! kuten 
teollisuuden! asunto- tai energiasekto
rin parissa työskenteleviltä ekonomis
teilta vaaditaan jo nykyään oman alan
sa laajaa erikoistuntemusta. 

Koska ekonomistien käytännön työs
kentelyssä ja siten heidän jatkokoulu
tuksessaan erikoistumisen tarve kasvaa! 
olisikin peruskoulutuksessa annettava 
hyvä yleistuntemus kahdella eri suun
nalla. Kansantalouden eri osien voi
makkaasta keskinäisesta riippuvuudes
ta johtuen olisi peruskoulutuksessa en
sinnäkin taattava mahdollisimman hy
vä koko kansantalouden toiminnan tun
temus sekä teoreettiselta että institutio-

suuntautua soveltuviin (olivatpa ne sit- naaliselta kannalta katsoen. Toiseksi 
ten teoreettisia tai empiirisiä) ja talous
polii ttisesti mielekkäästi painottuneisiin 
kohteisiin. Tämä myös edellyttää pää
töksentekijöiden ja ekonomistikunnan 
nykyistä voimakkaampaa vuorovaiku-

olisi annettava erilaista metodista kou
lutusta mm. tilastotieteen! matematii
kan ja ATK:n aloilla. Tällöin ekono
mistien jatkokoulutuksessa voisi eri
koistuminen tulla vahvastikin esiin. 
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Erityistä huomiota jatkokoulutukseen 

TAUNO RANTA 

On luonnollisesti varsin helppo esittää 
yleisiä ominaisuuksia, joita ekonomis
tin hyvään ammattitaitoon kuuluu ja 
joiden hallintaan ekonomistikoulutuk
sen tulisi johtaa. Näitä ovat talousteo
rian hyvä hallinta, empiiristen tutki
musmenetelmien soveltamisvalmius, ky
ky oivaltaa talouden kehityssuuntia ja 
uusia ongelmia, loogisuus, työskentelyn 
huolellinen organisointi, kielitaito ja 
kommunikaatiokyky sekä selkeä kirjal
linen ja suullinen esitystaito. Näis,tä ei 
ole vaikea olla yhtä mieltä, etkä niiden 
pohtiminen ole laajemmin tässä tar
peen. Haluaisinkin seuraavassa koske
tella ongelmia, jotka liittyvät osittain 
ekonomistien peruskoulutuksen paino
pisteisiin, mutta ennen kaikkea ekono
mistien erikoistumiseen peruskoulutuk
sen jälkeen varsinaisessa työelämässä. 

Ekonomistikunta voidaan jakaa kar
keasti kahteen tai kolmeenkin osaan: 
On teoriaa tuntevien ja seuraavien aka
teemisten ja tutkimuslaitoksissa toimi
vien ekonomistien joukko, joilla saattaa 
olla aukkoja käytännön elämän ja yh
teiskunnan instituutioiden ja niiden 
toiminnan tuntemisessa. Toinen ryhmä 
koostuu käytännön kokemusta ja vii
sautta hankkineista, erilaisissa laitok
sissa, järjestöissä ja yrityksissä työs
kentelevistä ekonomisteista. Nämä puo
lestaan usein vähitellen etääntyvät tie
teen kehityksestä. Kolmantena ryhmä
nä ovat palvelujen käyttäjät, päätök
sentekijät, rajoitteiden ja tavoitteiden 
antajat, joista myös monet ovat kansan
taloustieteellisen koulutuksen saaneita. 

Kokonaisuuden kannalta kommuni
kaatio eri ryhmien välillä on liian vä
häistä, satunnaista ja keskinäisten epä
luulojenkin sävyttämää. Tähän tulisi 
kiinnittää vakavaa huomiota, kun poh
ditaan ekonomistien ammattitaidon ko
hentamista. 

Kun ongelmaksi muodostuu uusien 
näkö kulmien ja tulosten jatkuvan vir
ran turvaaminen käytännön soveltami
sessa hyödynnettäväksi, tulisi erityistä 
huomiota kiinnittää jatkokoulutukseen. 
Olisi huolehdittava siitä, että eri yksik
köjen sisällä on riittävästi tutkimusak
tiviteettia ja uuden opiskelua jatkuvasti 
käynnissä, sekä aikaansaatava enem
män vaihtoa tutkimustyöstä käytännön 
läheisiin tehtäviin ja päinvastoin. Oman 
lukunsa tässä yhteydessä muodostaa 
kansainvälisten yhteyksien ja kansain
välisten j ärj estöj en tietopääoman hyö
dyntäminen. Ulkomailla saadun tiedon 
ja kokemuksen arvostusta olisi lisättä
vä niin, ettei ulkomailla oleskelu aina
kaan heikennä asianomaisen etenemis
tä urallaan. 

Toimituksen käynnistämän keskuste
lun taustalla voidaan nähdä kysymys 
ekonomistien osasta ja vastuusta talous
lamaan joutumisesta ja vaikeasta työt
tömyystilanteesta. On myönnettävä, että 
ekonomistit ovat harhaan osuneilla en
nusteillaan välillisesti aiheuttaneet ti
lanteen pahenemisen,koska tilanteen 
vaatimiin vastatoimiin .ei ole osattu ryh
tyä. Suuren yleisön piirissä herännyt 
epäilys ammattikunnan taidosta antaa 
aiheen huolelliseen pohdintaan talou-



dellisessa analyysissa ja ennustamises
sa käytetyistä ·menetelmistä. Onkin to
dettava, että kansantaloutemme kehi
tykseen vaikuttavien kahden tärkeän 
kysyntäerän, viennin ja investointien 
käyttäytymisen tuntemisessa ja tutki
misessa on vielä paljon työkenttää teh
tävänä. Esimerkiksi ulkomaisen kilpai
lukyvyn vaikutus investointeihin ja 
koko kotimaiseen . kysyntään on osin 
kartoi ttama tta. 

Talouden viimeaikaisia vaiheita poh
dittaessa on kuitenkin muistettava, että 
talouspolitiikka on reagoinut vain hi
taasti, asteittain ja kangerrellen tilan
teen vaatimiin muutoksiin ja ekonomis
tien oikeisiinkin esityksiin. Kun poli
tiikka on jäykkäliikkeistä, ekonomisti
kunnalta edellytetään suurempaa kau
konäköisyyUä ja valppautta, ei ainoas
taan menneiden virheiden etsimistä. 

Kansantaloustiedettä voidaan pitää 
yleisenä yhteiskunnallisen päätöksen
teon tieteenä, jonka inhimillisen toi
minnan optimointiin rakentuva metodi 
tarjoaa hyödyllisen lähtökohdan mo
nien yhteiskunnallisten toimintojen 
kriittiseen, laaja-alaiseen ja rationaali
seen pohdintaan. Näitä ovat esimerkik
si sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan, 
eläkejärjestelmien~ eri verotusmuotojen 
ja luonnonvarojen käytön ongelmat. 
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Nämä kansantaloustieteen mikroteo
riasta lähtevät ongelma- ja sovellutus
alueet ovat ainakin toistaiseksi jääneet 
aivan liian vähälle huomiolle maassam
me ja näille aloille tarvilttaisiin nopeasti 
ammattitaitoisia ekonomisteja. Samoin 
on edelleen puutetta riittävän yritysta
loudellisen tuntemuksen omaavista 
kansan taloustieteilij öistä. Akateemisissa 
ahjoissamme ei ole vielä kasvanut näitä 
kysymyksiä pohtivaa joukkoa eikä tra
ditiota. Voitaneen todeta, että ekono
mistien ammattitaito keskittyy nykyi
sin liiaksi makrotaloudelliseen ken t
tään. 

Ekonomistien ammattitaito ei muo
dostu yksinomaan, vaan vain osaksi 
koulutuksen antamista aineksista. Eko
nomisti joutuu pohtimaan asemaansa 
keskenään ristiriitaisten teorioiden ja 
niistä johdettujen keskenään vastak
kaistenkin menettelytapojen viidakossa. 
Suomessa jakautuminen keskenään kiis
televiinekonomistien koulukuntiin on 
onneksi jäänyt varsin vähälle. Meidän 
tuleekin keskittää pienet resurssimme 
pohtimaan ja kehittämään Suomen kan
santaloudelle ominaisen talousproble
matiikan kannalta relevantteja teoreet
tisia rakennelmia ja erityisesti niiden 
empiiristä todentamista. 

Peruskoulutukseen enemmän käytäntöä 

TIMO RELANDER 

Valtionhallinnossa toimivan yleisekono- lysoida taloudellisia syy-vaikutussuh
mistin tehtävänä on muun muassa ana- teita, selvittää mennyttä taloudellista 
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kehitystä, laatia ennusteita sekä koko
naistaloudellisista että sektorikoh tai-

\ sista ilmiöistä, tutkia vaihtoehtoisten 
talouspoliittisten päätösten ja keinoyh
distelmien vaikutuksia, seurata, analy
soida ja ennustaa julkisen talouden ke
hitystä, selvittää eri hallinnonaloilla 
suoritettavien toimenpiteiden vaikutuk
sia ja vaikuttavuutta, jne. 

Yleisekonomistin työn luonne ja pai
notus ovat viime vuosina siirtyneet 
makrotasolta aiempaa enemmän sek
tori- ja mikrotason suuntaan. Samalla 
on tullut selvemmin esille se, että kah
tiajakoa makro~mikro ei voida tehdä; 
toiminnan ymmärtäminen ja sen analy
sointi kummallakin tasolla edellyttää 
toisen tasoalueen merkittävääkin huo
mioonottamista. Samaan aikaan kan
sainvälisten yhteyksien tarve, merkitys 
ja määrä ovat lisääntyneet. Myös puo
lueissa ja etujärjestöissä toimivien pää
töksentekijöiden kiinnostus hallinto
ekonomistien työtä ja työn tuloksia 
kohtaan on kasvanut. 

Edellä esitetyn lyhyen johdannon pe
rusteella päädyn painottamaan seuraa
vien osa-alueiden merkitystä ekonomis
tien ammattitaidolle: 

- ekonomistin tulee tuntea julkisen 
talouden pääpiirteet niin käytännön 
toiminnan kuin käsitteistön ja teo
rianmuodostuksen osalta 

- makroekonomistin tulee omata hy
vät tiedot yritystalouden toiminnas
ta, käsitteistöstä ja teoriasta 

- ekonomistin tulee tuntea oman kan
santaloutemme rakenne ja toiminta 

- ekonomistin on tunnettava hyvin 
reaali- ja rahatalouden väliset yh
teydet ja oltava perillä rahateoreet
tisista ajatuksista, virtauksista ja 
suosituksista 

- ekonomistin on hallittava kansain
välisen talouden yleis piirteet 

- mutta nykyoloissa ja tulevaisuudes
sa yhä enemmän ekonomistin on 
tunnettava ne poliittiset ja muut 
paineet, jotka vaikuttavat maail
mantalouden toimintaan, kehitys
maiden tarpeet ja vaatimukset, 
kauppa- ja rakennepoliittiset tavoit
teet ja toimenpiteet eri tahoilla 

- nykyoloissa ekonomistien on lisäksi 
tiedettävä, miksi ja miten talouspo
liittisia ja talouden kulkuun muu
toin vaikuttavia poliittisia päätöksiä 
oikein tehdään. 

Edellä mainitsemani osa-alueet ovat 
omiaan korostamaan sitä, että hyvänkin 
teoreettisen koulutuksen saaneen mak
roekonomistin työvalmius on vielä var
sin kapealla pohjalla. Tietoja, taitoja ja 
valmiuksia on laajennettava moneen 
suuntaan, ennen kuin hän pystyy tutki
jana ja/tai suunnittelijana käsittele
mään kokonaisvaltaisesti ja käyttökel
poisia tuloksia tuottavalla tavalla talou
dellisia ilmiöitä. 

Tähän saakka valtionhallinnon pal
velukseen tulleet ekonomistit ovat saa
neet lähinnä vain taloustieteellisen pe
ruskoulutuksen. Sen sijaan muuta yh
teiskunnallista toimintaa koskevan teo
reettisen valmiuden hankkiminen on 
tavallisesti jäänyt vähemmälle huo
miolle - monella ekonomistilla ei ole 
edes alinta arvosanaa politologiassa, 
vaikka talouspoliittinenkin päätöksen
teko on politiikan hoitoa, jota koskevat 
ensisijaisesti politologiset ja hallintoa 
koskevat teoriat, eivät taloustieteen 
opit. 

Hallintoekonomistilla ei ole työelä
mään tultuaan monesti suuria mahdol
lisuuksia syventää edelleen teoreettisia 



opintojaan. Käytännön työtehtävät ja 
ainainen kiire painavat päälle. Am
ma tti taidon kehittäminen jää liian 
usein vain lähinnä työnteon myötä ta
pahtuvaksi. 

Ekonomisti perehtyy lähinnä käytän
nön tehtävien ja ongelmien tutkimisen 
avulla niihin muihin tekijöihin, jotka 
hänen tarkastelunsa kohteena olevaan 
taloudelliseen tapahtumiseen todelli
suudessa vaikuttavat - mutta jotka 
taloustieteellisen teoretisoinnin hiomi
sen yhteydessä on yleensä abstrahoitu 
pois. Tietysti tämä työ tekij äänsä opet
taa -menetelmä on monessa suhteessa 
tehokas - sehän on ennen kaikkea 
käytännönläheinen. Koko yhteiskun
nallinen systeemi on kuitenkin niin 
laaj aja monisäikeinen, että sen eri osia 
ja niiden välisiä yhteyksiä koskevan 
teoreettisen yleiskuvan omaaminen on 
välttämätöntä yksityiskohtaisen ja 
konkreettisen havainnoinnin tulosten 
jäsentelemiseksi. Tämähän on välttä
mätöntä, jotta ekonomisti voisi vakavia 
yhteiskunnallisia ongelmia sel vi telles
sään ja niitä koskevia ratkaisuja suun
ni tellessaan ottaa tietoj a oikeista loke
roista ja yhdistellä niitä järkevällä 
tavalla - korkeakoulutuksen rakenta
mien »oppiainerajojen» liikoja estä
mättä. 

Olemme tässä saman ongelman edes
sä kuin monilla muillakin aloilla. Te
hokkuus vaatii pitkälle vietyä, kapea
alaista erityisammattikoulutusta. Toi
saalta työskentely ammatissa ei kuiten
kaan tapahdu kapeasti eriytetyssä loke
rossa (enintään joillakin ammattitutki
joilla voi olla tähän mahdollisuuksia 
tutkijankammiossaan); kun muutkin 
yhteiskunnalliset tapahtumat vaikutta
vat työn kohteena olevaan ilmiöön ja 

,kun tätä koskevat toimenpiteet vuoros-
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taan aiheuttavat muutoksia muualla 
yhteiskunnassa, työskentelyn tulokselli
suus edellyttääkin riittävää teoreettista 
ja laajaa käytännön yleistietoutta. 

Olisiko siis koulutettava (taloustie
teellis-teknokraattiselta kannalta) te
hokkaita, mutta (käytännön työnteon 
kannalta) epäkäytännöllisiä ekonomis
teja, vai käytännöllisiä, mutta talous
teoreettisilta valmiuksiltaan heikkoja 
yleisihmisiä. Vai olisiko koulutusaikoja 
pidennettävä niin, että tuleville hallin
toekonomisteille voitaisiin antaa sekä 
hyvä teoreettinen ekonomistikoulutus 
että laaja yhteiskunnallinen yleistie':' 
tous. 

Jonkinlainen välimuoto on ilmeisesti 
löydettävä. Mielestäni talousteoreettis
ta peruskoulutusta voitaisiin jossain 
määrin vähentää nykyisestään. Tähän 
on kaksi syytä. Ensinnäkin silloin voi
taisiin lisätä muun yhteiskuntatieteelli
sen opetuksen antamista. Toinen syy 
on se, että pitkälle menevä talousteo
reettinen koulutus, joka valitettavan 
suuressa määrin edelleen nojautuu 
enemmän tai vähemmän toisenlaisia 
yhteiskunnallisia oloja koskevaan teo
rianmuodostukseen, ei kytkeydy tar
peeksi kiinteästi oman yhteiskuntamme 
ongelmiin. 

Jos ekonomisti on saanut kohtuulli
sen pitkälle viedyn, hyvän peruskoulu
tuksen - taloustieteissä ja sitä tukevis
sa muissa aineissa - hänellä on tyydyt
tävät valmiudet ryhtyä käsittelemään 
käytännön ongelmia. Tässä työssä hän 
sitten perehtyy siihen empUrlseen 
maailmaan - todellisuuteen - jota tuo 
teorialuuranko vain viitteenomaisesti 
esittää. Tämän vaiheen jälkeen -
jolloin ovat myös tulleet ilmi nuoren 
ekonomistin todelliset taipumukset, ha
lut ja intressit - hän onkin valmis pi-
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temmälle menevään teoreettiseen jatko
koulutukseen. Tällöin hänen ammatti
tai tonsa kehittyy, ja hän pystyy sekä 

työskentelemään tehokkaasti että tuot
tamaan käytännössä käyttökelpoisia tu
loksia. 

Ekonomisteja yrityssuunnitteluun 

VEIKKO SJÖBLOM 

Pääministeri Kalevi Sorsa valitteli äs
kettäin, että hänen edustamallaan puo
lueella on makrotaloutta tuntevista 
ekonomisteista runsaudenpulaa siinä 
määrin, että päät yhteen. kolisevat, 
mutta mikrotalouden asiantuntijoita saa 
sensijaanetsiä lyhty kädessä. Tämä lau
suma herätti ajatuksen, ovatko kansan
talous- ja liiketaloustieteet nykyisin jo 
siinä määrin laaja-alaisia ja eriytynei
tä, että molempien alojen kohtuullista 
hallitsemista ei voisi edellyttää samalta 
henkilöltä. Yritysmaailmassa on näet 
sitten Kansantaloudellisessa aikakaus
kirjassa vuonna 1965 käydyn keskuste
lun ilmennyt tarpeita tämäntyyppisistä 
y leisekonomisteista. 

Raj oi tun tar kastelemaan esi tettyj ä 
kysymyksiä pelkästään yritysten ja eri
tyisesti teollisuuden näkökulmasta. Ra
ha- ja vakuutuslaitoksiin sekä yritys
ten yhteisiin järjestöihin on ekonomis
teja siunaantunut melkoisesti. Joissakin 
keskusliikkeissäkin heitä on vilahtanut, 
mutta teollisuusyrityksissä lienee eko
nomisti tänä päivänä ainakin valtion 
monopoleja lukuunottamatta harvinai
nen lintu. Tietysti yritysten johto
tehtävissä on runsaasti yliopistoissa ja 
kauppakor keakoul uissa taloustieteelliset 

opinnot suorittaneita sekä teknillisissä 
korkeakouluissa tuotantotaloudellisen 
koulutuksen saaneita henkilöitä. Har
voilla on kuitenkaan nimenomaan tyy
pillistä ekonomistin vakanssia hallus
saan ja useimmat lienevät päässeet ase
maansa muunkin pätevyytensä kuin 
pelkästään opintojensa nojalla. 

Nyky tilanteeseen on luonnollinen se
lityksensä.Maassamme on kansainväli
sen mittapuun mukaan harvoja suuryri
tyksiä, jotka ekonomistin avuille liene
vät otollisimpia. Näidenkin piirissä on 
vallinnut organisatorinen suuntaus koh
ti hajautusta. Tuhathenkisiä pääkontto
reita monine esikuntaelimineen, jotka 
ovat tarjonneet hedelmällisen miljöön 
mietiskelyyn, on purettu ja jaettu voi
makkaasti business-henkisille ja teoriaa 
vierastaville tulosyksiköille. Muotiin 
ovat tulleet muutaman kymmenen hen
gen pienoispääkonttorit, jotka omistau
tuvat vain yritysstrategialle, voimava
roj en hankkimiselle ja allokoinnille 
sekä tulosyksiköiden v.alvomiselle. 

Uusi aika on herättänyt uudentyyp
pisiä tarpeita. Rahalaitoksiin on synty
nyt kaiketi jo parisatahenkinen yri.tys
tutkijain ammattikunta. Kaupan ja 
teollisuuden suuryritykset ovat puoles-



taan joutuneet tavalla tai toisella orga
nisoimaan yrityssuunnittelunsa. Kun 
vuonna 1969 silloinen Suomen Teolli
suusliitto järjesti liiketaloudellisen päi
vänsä yrityssuunnittelun merkeissä, 
tuotti vielä vaikeuksia löytää viittä 
teollisuuslaitosta, jotka olisivat olleet 
valmiita esittelemään tällä forumilla 
yri tyssu unni tteluj ärj estelmänsä. N yt
temmin on jo luotu systeemit ja kehi
tetty rutiinit. 

Tyypillinen yri tyssuunni tteluy ksikkö 
lienee kuitenkin vielä tämän päivän 
Suomessa enemmänkin johdon ajatuk
sia toimintasuunnitelman ja budjetin 
muotoon pukeva ja raportointia suorit
tava rutiini elin kuin »päämajan opera
tiivinen osasto», joka seuraisi markki
noita, kilpailijoita, asiakkaita, kauppa
politiikkaa, valuuttakursseja yms., ana
lysoisi tilannetta, tuottaisi liikeideoita, 
esittäisi toimen pidev aih toeh to ja, yllä pi
täisi eri aikaväli en suunnitelmia ajan 
tasalla, koordinoisi yrityksessä eri ta
hoilla tapahtuvaa yrityssuunnittelua, 
valmistelisi yritysostoja ja -myyntejä 
jne. Tähän asian'tilaan on vaikuttanut 
paitsi suomalaisen yritysjohtajan taipu
mus tehdä mahdollisimman paljon itse 
henkilökohtaisesti myös tehtävään sopi
vien henkilöiden saannin vaikeus. 

Kansainvälinen kilpailu, luotonanta
jain vaatimukset ja tarve kompensoida 
voimavarojen niukkuutta paremmalla 
suunnittelulla pakottanevat kohotta
maan yrityssuunnittelun tasoa maas
samme. Tällöin on kysymys lähinnä 
henkisten voimavarojen saatavuudesta, 
sillä yri tyssu unni ttel un kustannukset 
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ovat merkitykseensä nähden mitättö
mät. Minkälainen koulutus soveltuisi 
parhaiteIl; yrityssuunnittelua suoritta
ville? 

Y ri tyssu unni ttelij a tarvitsee v älttä
mättä sekä kansantaloudellista että lii
ketaloudellista tietoa. Kansantaloudesta 
ei riitä pelkkä talousteorian ja tilasto
menetelmien tuntemus, on tunnettava 
myös nykypäivän maailmantalouden ja 
kansamme talouden konkreettinen to
dellisuus, oman maan ja oman toimi
alan osalta suorastaan yrityskohtaisesti. 
Liiketaloudesta on hallittava laskenta
toimi, liikeorganisaatio ja markkinointi 
sekä omattava kuva yrityksestä ja sen 

toiminnasta kokonaisuutena. Ekonomis
tille ominainen systemaattinen kvanti

tatiivinen ja kvalitatiivinen ajattelu
tapa yhtyneenä realismin pohjalla py

syvään luovaan mielikuvitukseen on 

juuri sitä, mitä yritysjohto odottaa yri
tyssu unni ttelij al ta. . 

Voidaan ehkä sanoa, että yrityssuun
nittelijain työmarkkinat ovat määrälli

sesti suhteellisen rajoitetut. Toisaalta 

yrityssuunnittelijain koulutus- ja koke

muspohja tekee heidät varsin soveltu

viksi linja- ja tulosvastuisiin jamyö

hemmin myös liikkeenjohdollisiin teh

täviin, mikäli henkilökohtaiset ominai
suudet siihen muutoin viittaavat. Vaih

tuvuus yri tyssuunni tteluhenkilöstössä 

tuo puolestaan uutta verta ja uusia aja
tuksia yrityssuunnitteluun, edelläkävi
jöiden esimerkki motivoi nuorempia 
ekonomisteja ja yritys saa osan jälki
kasvun tarpeestaan tyydytettyä. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

Suomalaisen pankkikilpailun piirteitä* 

MATTI ALI-MELKKILÄ 

Taloudellista kilpailua, niin myös pankkikilpailua arvioidaan usein 
hyvin subjektiivisista lähtökohdista. Alan piirissä toimivat näkevät 
esim,erkiksi yritysten välisen yhteistoiminnan itsestäänselvyytenä ja 
vaikeudet tuon yhteistoiminnan aikaansaamisessa tai sovittujen taik
ka muuten vakiintuneiden menetteiytapojen rikkomiset koetaan 
merkkinä kilpailun kireydestä. Puhutaan herkästi ns. epäterveestä 
kilpailusta. Ulkopuolisen tarkastelijan johtopäätös taas on helposti 
aivan päinvastainen. Tuo »epäterve kilpailu» saattaa näyttää hä
nestä tavoiteltavalta vapaan kilpailun normaaliti'lanteelta ja yhteis
toiminnan »itsestäänselvyydet» vaikuttavat ,ehkä kartellin tunnus
merkkeihin kuuluvilta kilpailun rajoituksilta. 

Käsiini ei ole joutunut mitään sellaista selvitystä, jossa suomalai
sen pankkikilpailun nykytila olisi otettu perusteellisen analysoinnin 
kohteeksi. Aihepiiristä on siten tuskin olemassa mitään objektii
vista kuvaa. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ei useinkaan ole mah
dollista ymmärtää niitä rahoitusmarkkinoiden erityispiirteitä, jotka 
Suomessa määräävät kilpailun luonteen. Pankkialan omat edusta
jat puolestaan eivät ole olleet järin kiinnostuneita systemaattisista 
kilpailuanalyyseistä tai ainakaan niiden julkaisemisesta. Sitä paitsi 
he ovat luonnollisestikin aivan liian lähellä itse ongelmaa, jotta todel
la objektiivisen kuvan muodostaminen heiltä luontuisi. 

Pankkialalla itse toimivana olen tietenkin tämän liiallisen lähei
syyden rasittama. En siis kuvitte'le pääseväni lopullisen totuuden 
äärelle. Lähestyn aihetta intuitiivis-käytännöllisistä lähtökohdista 
ja esitykselläni ei ole mitään tekemistä minkään tieteen alan kanssa. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.1979 pidetty esitelmä. 
Valmistellun puheenvuoron esittivät Jussi Linnamo ja Heikki Koivisto. 
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Toivon kuitenkin, että tämäkin puheenvuoro voisi olla hyödyksi 
pankkikilpailun kokonaiskuvaa piirrettäessä, ja 'ehkä se voi tarjota 
joitakin ajatuksia käytännön pankkipolitiikan tekijöille ja arvosteli
joille. 

Tämä sama aihepiiri on edellisen kerran ollut käsiteltävänä Kan
santaloudellisen yhdistyksen kokouksessa vuonna 1962, jolloin Mau
no Koivisto piti 'esitelmän otsikolla Pankki kilpailusta Suomessa. Koi
viston esitys oli erityisen ansiokas siinä suhteessa, että siinä oikeas
taan ensimmäisen kerran analyyttisella tavalla kiinnitettiin huomiota 
niihin epäkohtiin, joita pankkien silloisessa kilpailutilanteessa esiin
tyi. Koiviston kuvaamat epäkohdat ovat osittain ajankohtaisia vie
läkin ja niihin tulen myöhemmin puuttumaan. Rohkenen kuiten
kin jo tässä yhteydessä esittää väitteen, että maamme pankkijärjes
telmä sille ominaisista kilpailuolosuhteista ja kilpailurajoituksista 
huolimatta toimii varsin tyydyttävästi ja tehokkaastikin. 

Totean ensimmäiseksi Koiviston tapaan, että pankkien välinen 
kilpailutilanne maassamme ei suinkaan vastaa vapaan kilpailun ihan
netta. Se ei ole myöskään toinen äärimmäisyys eli monopoli, vaan 
sijaitsee jossakIn näiden ääripisteiden välillä, mikä vastaa: tilannetta 
useimmiHa muilla aloilla. Koivisto määrittelee tilanteen homogeeni
seksi oligopoliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailemassa on harva
lukuinen joukko samantapaisia, samanlaisia tuotteita tarjoavia yri
tyksiä, jotka tarkoin seuraavat toistensa toimintaa. Yritysten harva
lukuisuudesta johtuu, että yksittäisen yrityksen pyrkimykset lisätä 
markkinaosuuttaan vaikuttavat merkittävästi toisten yritysten ase
maan ja sen vuoksi nämä pyrkivät nopeasti vastatoimenpiteisiin. Täl
laisessa tilanteessa kilpailuasetelmilla on taipumus jähmettyä. Kilpai
lijoiden vastatoimenpiteet aiheuttavat sen, että ainakaan sellaisilla 
keinoilla, joita toiset pystyvät suoraan matkimaan, markkinaosuuden 
lisäämiseen ei kannata pyrkiä. 

Tämä ·ei tietenkään 'estä kilpailua vaan ainoastaan rajoittaa siinä 
käytettävien keinojen määrää. Esimerkiksi hintakilpailu jää vähäi
seksi tai olemattomaksi. Sitä vastoin tuotekehittely, palvelu, mai
nonta ja suhdetoiminta ovat keinoja, joilla markkinaosuuksia pyri .. 
tään lisäämään. 

Pankkien lukumäärä ei sinänsä Suomessa edellyttäisi oligopolia. 
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Käytännön tilanne syntyy kuitenkin siitä, että itsenäiset säästöpan
kit ja osuuspankit toimivat kumpikin yhtenäisenä ryhmänään lähes 
kaikissa kilpailua sivuavissa kysymyksissä. Paikallistasolla kilpai
lutilanne on tietysti muutenkin oligopolistinen. Pankkikilpailun 
kannalta tilannetta dominoi 5-6 suurta yksikköä: säästöpankit, 
osuuspankit, kaksi tai kolme liil~epankkia ja Postipankki. 

Pankkien välisen kilpailun luonteeseen vaikuttaa meillä ratkaise
vasti jatkuva luottoJen ylikysyntä. Tämä tilanne on vallinnut jok
seenkin koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan ja se on määrää
välIä tavalla vaikuttanut paitsi kilpailutilanteeseen kaikkeen muu
hunkin rahamarkkinakäyttäytymiseen. 

Luottojen ylikysyntätilanteesta seuraa, että pankkien välinen kil
pailu kohdistuu hyvin keskeisesti ottolainauksen hankintaan. Kireä
tä kilpailu on myös eräiden muiden pankkipalvelusten myynnissä, 
mutta luotonannossa ei juurikaan kilpailua ole päässyt muodostu
maan. Pankkien hankkimat varat ovat menneet kaupaksi niillä eh
doilla, jotka pankit ovat katsoneet tarkoituksenmukaisiksi. Poik
keukset tästä tilanteesta ovat olleet harva'lukuisat ja lyhytaikaiset. 
Vaikeata on uskoa, lettä nyt edessä oleva kausi muodostuisi. tässä suh
teessa miksikään merkittäväksi poikkeukseksi. 

Oligopolistisesta asetelmasta, luottojen ylikysynnästä ja pankki
toiminnan luonteesta yleensä johtuu, että pankkien kilpailua rajoi
tetaan myös Ikeskinäis~llä sopimuksilla. Olosuhteet ovat toisaalta 
tehneet tällaiset sopimukset välttämättömiksi ja toisaalta taas mah
dollisiksi sikäli, että karkkien pankkien edun mukaista on näitä kil
pailunrajoituksia noudattaa. 

Tärkein kilpailunrajoitus on ottolainauskorkojen määrääminen 
keskinäisellä s9pimuksella. Sopiminen on tapahtunut rahalaitosten 
yhteistoimintaelimessä, Rahalaitosten neuvottelukunnassa, jonka 
päätöksenteon vapautta on kuitenkin rajoittanut vallitseva yleinen 
korkotaso ja sen muutokset. Nämä asiat taas kuu1uvat julkiselle 
vallalle, ennen kaikkea Suomen Pankille, mutta viime aikoina pää
töksen tekoon on enenevästi halunnut vaikuttaa myös poliittinen 
johto. Rahalaitosten neuvottelukunnan toimesta tapahtunut ottolai
nauskorkojen määritys ja siihen aika ajoin liittynyt ottolainaustili
kartan muuttaminen on yleensä onnistuttu hoitamaan varsin sopui
sasti ja sovittuja korkoja on myös yleisesti noudatettu. 
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Käsitykseni mukaan tämän kaltainen ottolainauskorkoj.en säätely 
on meidän oloissamme oHut välttämätöntä. Meillä ei ole vallinnut 
sellaista rahamarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapainotilan
netta, jossa vaikeus sijoittaa varat tuottavasti ja turvallisesti sekä 
tähän liittyvä kannattavuusriski automaattisesti jarruttavat pankkien 
halukkuutta maksaa muita korkeampia korkoja. Tällaisessa tilan
teessa yksittäisellä pankilla säilyy intressi korottaa ottolainauskor
koja paljon yli sen, mikä on mahdollista koko pankkijärjestelmää 
ajatellen. Tilanne on hoidettavissa järjestyneesti vain pankkijärjes
telmän sisäisellä sopimuksella tai viranomaisten puuttumisella asiaan. 
Kolmas mahdollisuus on sekasorron ja konkurssiriskien tie, mitä kil
pailuystävällisinkään yhteiskunta tuskin voisi sallia. 

Kilpailun rajoittuneisuudesta j;a vallitsevista olosuhteista seuraa 
useitakin sellaisia riskejä, joiden toteutumista ei voida pitää suota
vana enempää yhteiskunnallisesti kuin kansantaloudellisestikaan. 
Pankit saavat toimintaympäristöstään sellaisia markkinasignaaleja, 
jotka voivat johdattaa niitä yleiseltä kanna'lta epätarkoituksenmukai
seen käyttäytymiseen. Otan tässä esiin erään asiakompleksin, jolla 
on taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä ja käsittelien myöhem
mineräitä muita, jo~ka vaikuttavat lähinnä pankkien keskinäisiin 
kilpailuedellytyksiin. 

Kun pankilla on luotonkysyntää enemmän kuin se pystyy tyy
dyttämään, se joutuu eräänlaiseen säännöstelyviranomaisen asemaan. 
Luotonantoa ,ei nyt ratkaisekaan yksinomaan asiakkaan kyky mak
saa pyydetty korko ja huolehtia sovittavista lyhennyksistä. Nämä 
ehdot täyttäviä luotontarvitsijoita on enemmän kuin pankki pystyy 
luottoja myöntämään ja tämän vuoksi pankin on suoritettava valin
taa näiden asiakkaiden välillä. Tämän kaltaisessa tilanteessa pan
keilla aina oleva tietty taloudellinen valta tulee korostetun selväksi. 

Tähän vallan käyttöön sisältyy tietysti mahdollisuus, että sHä 
käytetään 'epätarkoituksenmukaisella tavalla. Vallitseva kilpailuti
lanne sisältää yhden mahdollisuuden tällaiseen epätarkoituksenmu~ 
kaisuuteen. Koska pankit pyrkivät keskeisesti ottolainauksensa li
säämiseen ja kun antolainauksella voidaan vaikuttaa myös tal'letusten 
kasvuun, saattaa tästä olla seurauksena, että luotonanto pyrkii suun
tautumaan tavalla, joka ei kansantalouden tehokkuuskriteerien kan
ncdta ole paras mahdollinen. Tällaisen mahdollisuuden näyttää otta-

a 
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neen huomioon myös Suomen Pankki, joka eri yhteyksissä on anta
nut pankeille ohjeita etuoik!eusjärjestyksestä luotonannossa. 

Kaiken kaikkiaan pääomien niukkuus on pankkitoiminnassa joh
tanut hyvin luonnottom~an kilpailutilanteeseen. Jos vastaava asetel
ma vallitsisi esimerkiksi vähittäiskaupassa, seurauksena olisivat niin 
voimakkaat inflaatiopaineet ja oikeudenmukaisuusongelmat, että ne 
voitaisiin ratkaista vain julkisen vallan suorittaman säännöstelyn 
avulla. Mutta pankkitoiminta onkin kaikkialla hyvin säänne'lty ja 
valvottu elinkeino ja aivan riippumatta kysynnän ja tarjonnan tasa
painosta tai kilpailutilanteen våihteluista. Ainakin kaikissa kehitty
neissä maissa on omat pankkilakinsa ja pankkien valvontaviranomai
set. Tässä suhteessa meidän tilanteemme vastannee jotakuinkin kan
sainvälistä keskitasoa. Lisäksi Suomen Pankki, joka ei ole varsinai
nen pankkien tarkastus- ja valvontaviranomainen, puuttuu pankkien 
toimintaan vaatimuksillaan ja ohjeilIaan, joita pankkien taho'lla kuun
nellaan kuuliaisesti. 

Pankkien toimesta tehdyt tutkimukset kertovat, että kansalaiset 
ja pankkien asiakkaat suh tautuvat pankkeihinsa luottam uksella ja 
että pankkeihin kielteisesti suhtautuvia on hyvin vähän. Lähinnä 
poliittissävyisiä vaatimuksia pankkilaitoksen tiukemmasta valvon
nasta ja ohjauksesta esiintyy meilläkin SIlloin tällöin, mutta nämä
kin äänet ovat olleet varsin hajanaisia. Kaikki tämä viittaa siihen, 
että toimintaolosuhteistaan ja joistakin edellä esille tuoduista piir
teistä huolimatta pankkijärjestelmä Suomessa toimii hyvin ja asiak
kaittensa sekä yhteiskunnan edut huomioon ottaen. 

Perimmäinen syy pankkitoiminnan asemaan ja pankkien nautti
maan luottamukseen saattaa olla löydettävissä siitä, että pankit ovat 
meillä enemmän tai vähemmän yleishyödyllisiä laitoksia. Juridi
sesta yhteisömuodostaan riippumatta ne on yleensä perustettu edistä
mään taloudellista toimintaa eikä niinkään tuottamaan perustajilleen 
välitöntä taloudellista etua. Poikkeukset tästä säännöstä ovat olleet 
lyhytikäisiä. Pankkitoiminta on Suom'essa vanhastaan nähty erään
laisena yhteiskunnallisena liiketoimintana. 

Välittömimmin pankkien yleishyödyllinen luonne näkyy tieten
kin säästöpankeissa ja osuuspankeissa; säästöpankkien osaltahan tä
mä asia on kirjoitettu lakiinkin. Valtion rahalaitoksena Postipankin 
on tietysti katsottava kuuluvan tähän ryhmään. Liikepankit eivät 
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muod'Ollisesti tähän kategoriaan kuulu, mutta lähestyvät sitä käytän
nössä kuitenkin varsin pitkälle. 

Nykyisiä liikepankkejamme voidaan tuskin pitää liikeyrityksinä 
ainakaan aivan sanan tavanomaisessa merkityksessä. Ja niitä pe
rustettaessa ajateltiin enem,män perustajien ja muiden taloudellisen 
toiminnan tukemista ja tal'Oudellisen k!ehityksen edistämistä yleenSä 
kuin välitöntä voitontavoittelua pankkitoiminnan avulla. Tällä het
kellä liikepankit ovat pitkälle asiakkaittensa omistuksessa ja niiden 
hallinnon kokoonpanossa 'On ymmärtääkseni pidetty enemmän sil
mällä taloudellista ja yhteiskunnallista edustavuutta kuin osakeomis
tuksen määrää. Myös suurimpien liikepankkiemme koko antaa niille 
niin suuren yhteiskunnallisen merkityksen, etteivät ne voi olla otta
matta huomioon kokonaistal'Oudellista vastuutaan. Tätä halua vah
vistaa tietysti vielä muiden pankkien ja pankkiryhmien taholta tuleva 
kilpailu. 

Mutta vaikka suomalaisen pankkitoiminnan perusta on luja, ter
ve ja yhteiskunnan läheinen, aina on asioissa tietysti myös korjaami
sen varaa. Ei käy kieltäminen, etteivätkö vallitsevat" kilpailuolosuh
teet pyrkisi vaikuttamaan ainakin aika-ajoin pankkitoiminnan kehi
tykseen epätarkoituksenmukaisella tavalla. 

Eräs keskeinen ongelma 'On muodostunut siitä, että pankkitoimin
nassa kustannuskontrolliei o1e toiminut tyydyttävästi. Tämäkin on 
seurausta lähinnä myyjän markkinoista luotonannossa. Jos tulot ei
vät ole näyttäneet riittäne en menoihin, tämä on aiheuttanut painetta 
antolainauskorkotas'Oa kohtaan. 

Antolainauskorkojen nousu ja sitä kautta tapahtunut korkomar
ginaa'lin leveneminen ovat· olleet kustannusjohteisia. Kun pankit ovat 
kilpailleet tal1ettaja-asiakkaista, ne ovat lisänneet palvelua ja mark
kinointia tavalla, joka on lisännyt kustannuksia. Vaikka kannaHa
vuusraja alkoi lähestyä, yksittäisellä pankilla ei ole ollut halua alen
taa kustannuksiaan, koska se olisi johtanut kilpailuasetnan heikkene
miseen. Apua on ollut helppo etsiä antolainauskotkojen korottami
sesta, varsinkaan kun se ei niukkuuden markkinoilla ole sanottavasti 
vaikuttanut kilpailuasemaan. 

Vuosien kuluessa näissä olosuhteissa on tapahtunut varsin huo
mattavapankkien korkomarginaalin leveneminen. On tietysti mah
dotonta sanoa, mikä osuus tästä aiheutuu kilpailun puutteista. Ehkä 
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marginaali olisi leventynyt myös siinä tapauksessa, että myös ant'Olai
nauspuolella olisi vallinnut selvä kilpailutilanne. Tuskin kuitenkaan 
anto- ja ottolainauksen kustannukset ovat 50-luvun vuosista lisään
tyneet niin paljon että niiden kattaminen olisi edellyttänyt tapahtu
neen suuruista marginaalin kasvua. Epäilemättä suurin osa kasva
neesta marginaalista on käytetty rahoittamaan sellaista pankkien pal
velutoimintaa, jota pankit ovat pitäneet talletushankinnan kannalta 
tärkeänä, mutta j'Osta ei ole haluttu periä kustannuksia vastaavaa kor
vausta. 

Palaan pankkipalvelusten hinnoittelun kustannusvastaavuuteen 
vielä myöhemmin. Tässä vaiheessa haluan vain todeta, että meillä 
epäilemättä pankkiasiakkaita palVlellaan paljon paremmin kuin mistä 
asiakkaat olisivat valmiit maksamaan siinä tapauksessa, että palve
luksista perittäisiin kustannuksia vastaava hinta. Tämä merkitsee sitä, 
että pankeissa käytetään työv'Oimaa ja muita tuotant'Oresursseja taval
la, joka ei ole kansantaloudellisesti ajatellen optimaalinen. Jos kai
kissa pankkipalv1eluissa siirryttäisiin täyteen kustannusvastaavuu
teen, korkomarginaalia voitaisiin supistaa sekä palveluksista saatavan 
tuoton lisääntymisen että aIkaisemmin alihinnoiteltujen palvelujen 
kysynnän vähenemisen johdosta. 

Korkomarginaalin kasvu on tietysti huolestuttanut pankkeja 
itseäänkin ja asiaan on yritetty aikaansaada korjausta. Kun Suomen 
Pankki toissavuonna kiinnitti huomiota asiaan ja vaati pankkeja en
sin pysäyttämään korkoliukumansa ja sen jälkeen jonkin verran 
palaamaan antolainauskoroissaan alaspäin, pankit suhtautuivat tähän 
vaatimukseen ymmärtämyksellä. Korkojen liukuminen ylöspäin on
kin jo nyt saatu pysäytetyksi ja ant9lainauksen keskikorot ovat asei
tumassa Suomen Pankin kanssa yhteisesti sovitulle a'lenevalle uralle. 

Ottdlainau~korkoja koskevien sopimusten ohella pankit ovat pe
rinteisesti noudattaneet varsin yhtenäistä palvelustensa tariffiointia. 
Rahalaitosten neuvottelukunnan puitteissa erityinen toimikunta luo 
ja uudistaa yhteistä pankkitariffia, joka on suositus käytettävistä mi
nimeistä. Käytännössä se varsin pitkälle määrää vallitsevan tason. 

Pankkipalvelujen hinnoittelun 'Osalta kilpaitunrajoituksia ei voida 
perustella yhtä vahvoilla syillä kuin ottolainauskorkojen kohdalla. 
Epäilemättä yhtenäinen käytäntö turvaa pankkitoiminnan vakavuut
ta ja on siinä mielessä myös muun yhteiskunnan kannalta hyödyksi. 
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Täysin välttämättömiä yhtenäiset tariffit eivät kuitenkaan ole, mikä 
näkyy jo siitäkin, että yhteisten tariffien kattavuus on epätäydelli
nen ja että niiden noudattaminen on aina ollut korko sopimuksen 
noudattamista epätäsmällisempää. Viime vuosien huonohko kannat
tavuus on tosin pakottanut pankit tässäkin suhteessa suurempaan 
yksimielisyyteen. Onpa olemassa merkkejä siitä, ,että käytännössä on 
rohjettu soveltaa myös minimit ylittäviä arvoja. 

Pankkien tariffipolitiikkaa on kaikesta päättäen hoidettu tavalla, 
joka ainakin etäämmältä katsoen varmasti herättää kysymyksiä. Vuo
sien kuluessa esimerkiksi palvelusten hintarakenne on loitontunut 
varsin kauaksi kustannusvastaavuudesta. Pankkipalvelusten kustan
nusten selvittäminen on melko vaikeata, koska palvelu on yksilöl
listä ja palvelusten tuotanto tapahtuu usein toisiinsa yhdistettynä tai 
ainakin niin, että samat henkilöt jakavat aikaansa useiden tehtävien 
kesken. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Puutteellinen tieto todelli
sista kustannuksista onkin epäilemättä vähäinen syy siihen, että kus
tannusvastaavuus pankkipalvelusten hinnoittelun periaatteena on 
jäänyt taka-alalle. Tärkeimmiksi kriteereiksi ovat usein muodostu
neet markkinoinnilliset näkökohdat rensisijaisesti taUetushankinnan 
kannalta ja toisaalta taas tuottoj a on pyritty lisäämään siellä, missä 
se on ollut helpointa. 

Olen edellä jo todennut, että pankkipalvelukset keskimäärin ot
taen ovat alihinnoiteltuj,a. Erityisesti tämä koskee tallettaja-asiakkai1-
lre suoritettavia palveluksia ja yleensä jokapäiväistä maksuliikettä. 
Koska pankit kilpailevat talletuksista ne pyrkivät houkuttelemaan 
'suurta yleisöä pankkeihin jra näkevät maksuliikenteen tariffien alhai
suuden yhtenä keinona tähän. Osaltaan vaikuttaa sekin, että näitä 
tariffeja yksittäiset pankit kilpailusyistä pyrkivät eniten alittamaan 
ja korkea hinnoittelu johtaisi näiden poikkeamien yleistymiseen. Luo
tonannossa vastaavaa motiivia ei ole, koska luottoasiakkaista ei juuri 
kilpailla. Tämä on varsinkin aivan viime vuosien aikana johtanut 
luotonannon ja luottoasiakkaiden muiden pankkipalvelusten uusiin 
tariHeihin ja entisten tarkistukseen tasolle, jota ei enää kaikissa ta
pauksissa voida perustella kustannusvastaavuuden periaatteella. 

Ehkä kaikkein näkyvin esimerkki kustannusvastaavuuden ylittä
västä pankkipalvelusten hinnoittelusta ovat pankkitakausten provi
siot. Pankkitakaukset liittyvät useimmiten asiakkaan muihin luotto-
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ja pankkiasioihin ja niiden toimituskustannukset ovat yleensä vähäi
set. Tappion vaara on tietysti aina otettava huomioon, mutta ainakin 
tähänastiset kokemukset todistavat tämän näkökohdan yliarvioimi
sesta. Periaatteessahan pankki antaa takauksensa vain sellaisissa ta
pauksissa, joissa se voi !luottaa asiakkaan maksukykyyn. Melko vä
häinen on myös se epäsuora kustannus, joka aiheutuu siitä, että ta
kaukset luetaan puolesta arvostaan pankin niihin sitoumuksiin, joi
den perusteella oman pääoman minimivaade määrätään. 

Käytettävissäni ei ole yksityiskohtaisen tarkkoja, edustavia selvi
tyksiä pankkitakausten pankeille aiheuttamista hoitokustannuksista 
ja tappioista. Jos asiasta muodostunut yleiskäsitys ja sitä tukevat 
hajatiedot ovat johtaneet virhee'lliseen johtopäätökseen, tarkistan 
mielelläni käsitystäni. Siihen tarvitaan kuitenkin vakuuttava nume
ronäyttö. 

Toinen alue, jossa myös saattaa olla ehkä huomattaavaakin ylihin
noittelua ovat ulkomaanliikl~eeseen liittyvät tariffit. Tässä on kuiten
kin kysymys sellaisesta itsenäisestä ja erikoisasiantuntemusta vaati
vasta pankkitoiminnan alueesta, jolla yksittäisten toimenpiteiden hin
noittelun kustannusvastaavuus on vielä keskimäärääkin vaikeammin 
laskettavissa tai arvioitavissa. 

Jotakin on k~nties pääteltävissä kuitenkin esimerkiksi siitä, että 
tallä alueella aikaisemmin vähemmän aktiiviset paikallispankkien 
keskuspankit ja Postipankki ovat viime vuosina osoittaneet poikkeuk
sellista kiinnostusta juuri tähän suuntaan. 

Pankkien korko- ja tariffipolitiikan voidaan arvioida ohjaavan 
pankkipalvelujen tuotannon rakennetta ainakin lievästi suuntaan, 
joka -ei ole opttimaalinen kansantaloudellisesti katsoen. Tästä aiheu
tuvat haitat tuskin kuitenkaan ovat merkittäviä. Suomalainen pank
kiasiakas saa varsin hyvän palvelun ja vaikka kustannuspohjaisen 
hinnoittelun vallitessa useita palveluja käytettäisiinkin varmasti ny
kyistä vähemmän, ylimääräisen palvelun ei silti tarvitse merkitä huk
kakäyttöä. Pankit ovat tehneet tehokasta työtä maksutapojen ratio
nalisoinnissa ja kotitalousten ja yritysten taloudenhoidon ja maksu
liikkeen tehostamiseksi. Vaikka tämä työ ei aina ole tuottanutkaan 
vastinetta kustannuksille, se on kuitenkin merkinnyt tavattoman suu
relle asiakasmäärälle helpompaa asioiden hoitoa ja ajan säästöä. 

Poikkeaminen kustannusvastaavuuden periaatteesta vaikuttaa tie-
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tysti eri tavoin yksittäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien asemaan. 
Seuraukset tuntuvat myös pankkitoiminnan sisällä palveluhinnoitte
lun vääristäessä pankkien keskinäisiä kilpailuedellytyksiä. 

Edellä on jo viitattu pank'kitakausten ja u!lkomaanliikkeen palve
lujen ilmeiseen ylihinnoitteluun. Toisaalta taas useimpien muiden 
pankkipalvelujen hinnoittelu on kustannuksia alhaisemmalla tasona. 
Nämä seikat osittain tasoittavat toisiaan, mutta ne tekevät sen hyvin 
eri tavalla eri pankeissa ja pankkiryhmissä. Erityisesti pankkitakauk
set ja ulkomaanliike keskittyvät voimakkaasti vain muutamaan pank
kiin, kun taas muut palvelut jakautuvat suhteellisen tasaisesti kaik
kien pankkien kesken. Tämän osoittaa seuraava asetelma, jossa pank
kien tuloslaskelman erän »muut tuotot» ,erittely on laskettu prosent
teina taseen loppusummasta vuonna 1977. 

Tuotot valuutan vaihdosta 
Toimitusmaksut ja -palkkiot 
Provisiot pankkitakauksista 
Muut 
Yhteensä 

Liikepankit 
0.53 
0.38 
0.64 
0.30 
1.85 

1. Sisältää valuutanvaihdosta saadut tuotot 

Osuuspankit 

0.541 

0.10 
0.25 
0.89 

Säästöpankit 

0.481 

0.09 
0.19 
0.76 

Liikepankkien tuotot pankkipalvelusta ovat siten suhteellisesti enem
män kuin kaksinkertaiset paikallisten rahalaitosten lukuihin verrat
tuna ja erotus syntyy nimenomaisesti valuutanvaihdosta ja pankki
takauksista. 

P'erimmäinen selitys tällaisen tillanteen syntymiselle on nähdäk
seni löydettävissä pankkien toiminta- ja kilpailuolosuhteista ja siihen 
liittyvästä asiakkaiden sidonnaisuudesta pankkeihinsa. Myös pitkällä 
perinteellä ja tariffijärjestelmän laatimistavalla saattaa olla osuutensa 
asiaan. Merkitystä on varmasti myös sillä,että korkeita tariffeja so
velletaan etupäässä liikeyrityksiin, joille ne useimmiten ovat vähä
merkityksellinen kustannuserä tai ainakin sellainen »välttämätön 
paha», jota on siedettävä. 

Tavanomaisessa kilpailutilanteessa kustannuksia huomattavasti 
korkeampien hintojen periminen ei ole pitkän päälle mahdollista. 
Poikkeuksellinen kannattavuus houkuttelee alalle uusia yrittäjiä, jot
ka tarjontaa lisäämä!llä ,painavat hinnat kustannusrajalle. Se, että 
pankkitoiminnan piirissä näin ei ole käynyt, aiheutuu siitä, että pan
kit yleensä edellyttävät kokonaisasiakkuutta ja asiakkaan kannalta 
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on meidän olosuhteissamme ollut ratkaisevaa luoton saanti ja sen tur
vaaminen myös tulevaisuudessa. Kireät rahoitusmarkkinat taas puo
lestaan rajoittavat luototustarjousten käyttämistä asiakashankinnassa. 

On totta, että tariffirakenteen korjaaminen on pankkien omassa 
vallassa. Kerran pystytettyjä rakenteita on kuitenkin erittäin hankala 
purkaa, koska se vaatii etuJen yhteensovittamista uudella taval1a. To
dennäköisempää onkin nykyisen kehityssuunnan jatkuminen ja voi
mistuminen. Paikallispankit ja niiden keskusrahalaitokset pyrkivät 
voittamaan mark:kinaosuutta yritysasiakkaitten piirissä ja sitä kautta 
tasoittamaan kilpailusuhteita myös korkeatuottoisten pankkipalvelus
ten myynnissä. 

Eräs edellä kosketelluista täysin poikkeava, mutta huomiota an
saitseva pankkikilpailun erityispiirre liittyy Postipankin asemaan, 
tehtävään ja pyrkimyksiin. Postipankki on valtion pankki ja tästä 
sen asemasta johtuu tietenkin joitakin erityisvelvollisuuksia ja 
-oikeuksia. Pankkikilpailun ja sen osapuolien kannalta Postipankki 
on kuitenkin myös yksi tärkeä kilpailija. Tämä rooli on ollut Posti
pankin toiminnassa selvästi voimistumassa. K'ehitys antaa aiheen ky
syä, 'liittyykö Postipankin asemaan kenties myös joitakin etuoikeuk
sia tai muita pankkikilpailun kannalta epätoivottavia piirteitä ja pyr
kimyksiä. 

Jotakin tähän suuntaan viittaavaa olen ollut näkevinäni. Asiaan 
on aihetta kiinnittää huomiota erityisesti myös siksi, koska .Postipan
kiIla itseUään, erityisesti sen johdolla on tietysti suuri houkutus, ellei 
peräti velvollisuus käyttää hyväksi kaikki avautuvat mahdollisuudet 
sen laitoksen kehittämiseksi, jonka asioita hoitamaan se on pantu. Täl
laisia mahdollisuuksia ovat esim-erkiksi läheiset suhteet lainsäädäntö
ja hallintokoneisto on sekä poliittisluontoiset tavoitteet yhteiskunnan 
välittömän osuuden lisäämiseksi pankkitoiminnassa ja erityisesti 1uo
tonvälityksessä. 

Epäilyksiä on ollut omiaan ruokkimaan se tapa, jolla Postipank
kia koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Uudistusten valmistelu on 
tapahtunut samanaikaisesti muun pankkilainsäädännön valmistelun 
kanssa, mutta siitä täysin erillisenä. Vuoden 1969 pankkilainsäädän
nön kokonaisuudistukseen johtaneen komiteat yön eikä vuoden 1978 
osittaisuudistukseen johtaneen toimikuntatyön piiriin kuulunut Pos
tipankkilaki. Jostakin syystä asiat vain etenivät siten, että myös Pos-
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tipankkia koskevat hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle jok
seenkin samanaikaisesti .muiden pankkilakiesitysten kanssa. 

Lainsäädännön valmistelutapa on tuskin välittömästi merkinnyt 
Postipankille mainittavia etuja. Toimintaa rajoittavia säännöksiä on 
kenties näin voitu karsia ja lieventää vähemmin sidonnaisuuksin 
muuhun pankkilainsäädäntöön. Tärkeä periaatteellinen huomautus 
on kuitenkin tehtävä tarkastustoiminnan osalta. Pankkilakien uudis
tuksen yhteydessä uudistettu pankkitarkastuslaki ei näet lainkaan 
koske Postipankkia, joka ei siis toimi pankkitarkastusviraston val
vonnassa. Sitä suurempana eiI'i1tyisesti pankkikilpailua ajatellen on 
tätä epäkohtaa pidettävä, Koska pankkitarkastusilain mukaan viraston 
tehtävänä on erityisesti seurata pankkitoiminnassa vallitsevia olosuh
teita sekä tehtävä esityksiä sen kehityksen kulloinkin vaatimiksi toi
menpiteiksi ja erityisesti yleiseltä kannalta hyväksyttävän taloudel
lisen kilpailun edistämiseksi pankkialaIla. 

Lainsäädännön valmistelutavasta on osaltaan myös johtunut, et
teivät Postipankin ja valtionhallinnon väliset taloudelliset suhteet ja 
näiden mahdollinen vaikutus pankkikilpailun lähtökohta-asetelmiin 
ole tulleet juuri käsiteltäväksi ulkopuolella suppeiden virkamiesryh
mien. Lähinnä valtiontilintarkastajien aihetta kohtaan tuntemasta 
kiinnostuksesta, heidän kertomuksistaan ja niiden yhteydessä anne
tuista selvityksistä voidaan kuitenkin päätellä posti- ja lennätinlai
toksen mahdollisesti subventoineen Postipankkia tuntuvastikin. 

Kasvava merkitys rahalaitosten välisiin kilpailusuhteisiin näyttää 
olevan myös Postipankin tehtäväksi yhteiskunnan taholta annetta
viltla erityistehtävillä. Ulospäin ne saattavat tuntua etujen sijasta jopa 
rasituksilta. Esimerkiksi valtion investointirahaston hoidon uskomi
nen Postipankille on kuitenkin kiistattomasti sellainen toimenpide, 
jonka vaikutus pankkikilpailuun on ilmeinen. 

Mielestäni Postipankin asema pankkijärjestelmässämme tulisi ot
taa perusteellisen harkinnan alaiseksi. Tavoitteena tulee olla saattaa 
se samoista lähtökohdista kHpailevaksi pankiksi muiden pankk~en 
joukossa, ilman erityisvelvo]lisuuksia tai etuoikeuksia. Eikö siitä voi
taisi muodostaa valtion osakeyhtiö, osuuskunta tai säästöpankki, 
jolloin se automaattisesti tulisi asianomaista pankkityyppiä koskevan 
lainsäädännön ja valvonnan piiriin. Valtionhallinnon ja Postipankin 
väliset taloudelliset· suhteet voi,taisiin taas ajatella pankkikilpailumie-
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lessä tasapainotettavaksi esimerkiksI siten, että posti- ja lennätinlai
toksen Postipankille tekemät palvelukset olisivat vastaavasta korvauk
sesta myös muiden pankkien käytettävissä. Ehkä tätä 'kautta löytyisi 
ratkaisu Jnyös haja-asutusalueiden kannattamattomien pankkikontto
reiden problematiikkaan. 

Lopuksi haluan vielä esittää pari pankkipoliittista johtopäätöstä, 
jotka käsittelemistäni näkökohdista lähtien on tehtävissä. 

Uudistan ensinnäkin sen jo alussa esittämäni käsityksen, että 
maamme pankkijärjestelmä toimii sille ominaisista vaikeista kilpailu
olosuhteista ja välttämäUömistä kilpailunrajoituksista huolimatta var
sin tyydyttävästi ellei peräti hyvin. Sen toimivuutta ei varmaankaan 
parantaisi esimerkiksi joiltakin poliittisilta tahoilta aika ajoin esite
tyn pankkien hallinnon uudistamisen toteuttaminen. Pankit ovat jo 
nyt niin voimakkaasti sidoksissa muuhun yhteiskuntaan, että poliitti
sen edustuksen pakkotuonti tuskin saisi mitään merkittävää. myön
teistä aikaan. Hämmennystä tietysti aiheutuisi ja kenties epätarkoi
tuksenmukaisia muutoksia tehtävien jaossa. 

Pankkitoiminnan sopeuttaminen palvelemaan parhaalla mahdol
lisella tavalla kansantailouden ja yhteiskunnan etuja voi tapahtua 
luontevimmin kehittämällä rahoitusmarkkinoiden ohjausjärjestelmiä 
sellaisiksi, että toimiessaan yksityisen etunsa mukaisesti pankit sa
malla tehokkaasti toteuttavat yleistä etua. Kun puhun ohjausjärjes
telmistä en tietenkään tarkoita viranomaisten valvonnan lisäämistä 
ja suoraa ohjausta, vaan olosuhteiden ja säännösten kehittämistä ta
voitteisiin ohjaavalla tavaUa. 

Olen tässä esityksessäni kiinnittänyt huomiota eräisiin epäkohtiin, 
jotka 'ovat seurausta olosuhteista ja kilpailutilanteen puutteista. Pank
kilakeja uudistettaessa on tehty paljon arvokasta työtä sen hyväk
si, että pankkien toiminta tarkoin vastaisi yhteiskunnan kokonaisetua. 
Kaikki asiat eivät kuitenkaan kuulu lainsäädännön piiriin eikä siihen 
tietysti voida pyrkiäkään. Hyvin monia asioi,ta voidaan hoitaa Suomen 
Pankin ja pankkien välillä vapaamuotoisesti tai nimenomaisin sopi
muksin niinkuin jo hyvällä menestyksellä on tähän mennessäkin teh
ty. Pankkien yhteistoiminnassa taas voidaan entisestään korostaa sitä, 
että pankkien toiminta muodostuu paitsi vakaaksi ja luotettavaksi 
myös tehokkaaksi ja kansantalouden kehitystä mahdollisimman hyvin 
tukevaksi. 
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Ongelmat tässä kehittämistyössä eivät suinkaan ole yksinkertai
sia ja myös niitä havaintoja, joita edellä oilen kosketellut, on syven
nettävä ja tutkittava lisää. Ongelmat eivät ole kiireellisiä, sillä tämän 
hetken puutteet eivät ymmärtääkseni ole mitenkään pakottavia. Pit
källä tähtäyksellä pienistäkin epäkohdista saattaa kuitenkin kehittyä 
suuria ja sen vuoksi niihin on ajoissa puututtava. 

On myös aihetta muistaa, että tärkein yleinen syy pankkitoimin
nan kilpailuvääristymiin ja vääristymisen riskeihin on kysynnän ja 
tarjonnan välinen epätasapaina lu'Ott'OmarkkinoHla. Tämä on asia, 
joka IHttyy yleiseen talouspolitiikkaan eikä ole pankkien vallassa. 
Tasapainott'Omuus on "Ollut seurausta lähinnä inflaati'Osta ja' liian 
alhaisesta k'Orkokannasta. Rahoitusmarkkinoiden ja pankkit'Oiminnan 
tehostamisen tärkein edellytys 'Onkin se, että inflaatio pidetään aisois
sa ja kotimainen säästäminen pysyy pitkällä tähtäimellä tasolla, joka 
yhdessä kohtuullisen ulkomaisen lu'Ot'On'Ot'On kanssa turvaa kasvun 
ja työllisyyden edellyttämän investointit'Oiminnan rah'Oituksen. 



Puheenvuorot 

JUSSI LINNAMO 

Toimitusjohtaja Ali-Melkkilän teesi 
esitelmän alkusoitossa oli se, että 
maamme pankkijärjestelmä sille omi
naisista kilpailuolosuhteista ja kilpailu
rajoituksista huolimatta toimii varsin 
tyydyttävästi ja tehokkaastikin. Esitel
män finaalissa oli teesin pari sanaa 
muuttunut ja toteamus kuului, että 
maamme pankkijärjestelmä toimii sille 
ominaisista vaikeista kilpailuolosuhteis
ta ja välttämättömistä kilpailunrajoi
tuksista huolimatta varsin tyydyttä
västio ellei peräti hyvin. 

Minun on helppo yhtyä esitelmöitsi
jään siinä, että Suomen pankkikilpailu
tilannetta luonnehditaan homogeeni
seksi oligopoliksi. Minulla ei ole liioin 
tarvetta muutella, parannella tai muu
toin vain väännellä Ali-Melkkilän esit
tämää kuvausta moisesta elävästä, 
Ehkä kui tenkin lisäisin määritelmään 
vielä sen tosiseikan, että uuden talle
tuspankin perustaminen Suomeen olisi 
luultavasti hyvin vaikeata ja lähes 
yhtä vaikeata olisi pankin purkaminen 
muutoin kuin toiseen pankkiin sulautu
malla. 

On totta niinikään, että kilpailunra
joitukset on osittain johdettavissa 
pankkialaa säätelevästä lainsäädännös
tä, osittain oligopolistisen kartellin si
säisistä sopimuksista. 

Suomen pankkilainsäädäntö ei ole 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

erityisemmän ahdistava. Se sallii run
saammin kuin esim. skandinaavinen ja 
anglosaksinen pankkilainsäädän tö tai 
-käytäntö pankeille pankkitoimin taan 
kuulumattoman elinkeinon harjoitta
mista tai osakkeenomistusta sellaisia 
elinkeinoja harjoittavissa yhtiöissä. On 
myönnettävä, että Suomen pankkilain
säädäntö puolestaan on selvästi ah
taampaa kuin Saksan liittotasavallan 
lainsäädäntö tässä suhteessa. 

Liikepankkien ja paikallispankkien 
toiminnallinen ero itse pankkilainsää
dännössä on haettava vain lakien eri
laisesta suhtautumisesta riskin ottoon 
yleensä sekä pankkitaka ustoimin taan 
erikseen. Riskinottokykyä on pankki
yhteisötyypeittäin kuvaamassa vakava
raisuusprosentti, josta taas ei pankki
kohtaisesti seuraa juuri mitään. Liike
pankkien ja paikallispankkien toinen 
toiminnallinen ero on johdettavissa va
luuttalainsäädännöstä. Liikepankki saa 
toimilupansa myötä valuuttakauppa
oikeudet, paikallispankki saa ne eri
tyisluvalla teoriassa, käytännössä täy
dellisinä ei lainkaan. 

Rahalaitosten neuvottelukunnan eli 
kartellinsisäisen toiminnan tuloksena 
syn tyneistä raj oi tuksista on tär kein, 
kuten Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
viisaan lepoon vetäytyvä arvoisa esi
mies totesi, korkosopimus. Korkosopi-



mus määrää koron, joka on ilmeisesti 
kaukana tasapainokorosta hinnanmuo
dostusopin kannalta. Itse asiassa Suo~ 

men Pankin pankkivaltuusmiehet päät
tävät vain keskuspankkiluottoon oikeu
tettujen liikepankkien keskuspankki
luoton peruskorosta. Tahän keskuspank
kiluoton peruskorkoon kytkeytyvät 
kaikki ,muut pankkiluottomarkkinoiden 
korot joko siten, että Suomen Pankin 
johtokunta yksipuolisesti määrää kes
kuspankkirahoituksen muut ehdot ja 
saatavuuden tai siten, että SP:n johto
kunta osallistumalla neuvotteluihin 
määrää talletuspankkien antolainauk
sen ylimmät korot ja painotetut keski
korot. Käsittääkseni paine näiden kor
kojen korottamiseen on yleensä suuri, 
mutta pankkien välinen yksimielisyys 
on melko helposti saavutettavissa. 
Ylimmän koron tai painotetun keskiko
ron rikkojaa ei rangaista rikosoikeuden 
mukaan, vaan rangaistus tapahtuu kes
kuspankkirahaa kiristäen - jos lain
kaan rangaistaan. Mikään rahalaitos
ten ottolainauskorkoja koskeva sopi
mus ei liene sitten Risto Rytin aikojen 
syntynyt neuvottelematta Suomen Pan
kin kanssa. 

Näissä oloissa on hyvin vaikeata ym
märtää, saati sitten hyväksyä sitä, 
kuinka on ollut mahdollista, että korko
marginaali on Suomessa voinut kohota 
lähes kolminkertaiseksi 1930-luvulta 
lähtien. Suomen talletuspankit operoi
vat tällä hetkellä teollisten markkina
talousmaiden lähes suurimman korko
marginaalin turvin. Ottolainauksen tili
kartta tarj oaa jo tosin suhteellisen pal
jon valinnan varaa, mutta nimenomaan 
niiden talletustilien koronasenta, jotka 
merkitsevät eniten pankeille, tapahtuu 
jatkuvasti sitä hinnoittelumenetelmää 
noudattaen, joka oli voimassa sosialisti-
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maissa ennen 1960-luvun hintareformia 
eli libermanismin voittoa. ,Heikoimmin 
kannattavan paikallispankin olemassa
olo toiminnallisena yksikkönä on ase
tettu ja valitettavasti hyväksytty nor
minmäärääjäksi. Tämä puolestaan on 
pitänyt huolen siitä, että toimintansa 
rationalisointiin pystyvät pankit ovat 
voineet todeta kannattavuutensa para
nevan. Arkiselittelyssä väitetään suur
ta korkomarginaalia tarvittavan aivan 
pienten paikallispankkien ylläpitoon. 
Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Paria harvaa poikkeusta lukuunotta
matta pienet paikallispankit ovat mel
ko kannattavia. Heikosti kannattavia 
on useimmissa tapauksissa keskisuuret 
ja voimakkasti kasvaneet maakunnalli
set paikallispankit. 

Kun kartelli estää asiallisesti korko
marginaalin supistamisen, jää kannat
tavuudeltaan kilpailuun pystyviltä tal
letuspankeilta hintakilpailun käyttö
mahdollisuus vaillinaiseksi. Käytän
nössä asia hoidettiin vielä pitkälle 1970-
luvulle maksamalla erityistileille eri
tyiskorkoja, suurehko asiakas sai talle
tuksilleen koron, joka oli selvästi kor
kosopimusspektrin ulkopuolella. Sekä 
vero- että pankkitarkastusviranomais
ten ponnistuksin lienevät nämä tili
muodot jo historiaan kuuluvat, mutta 
olivatpahan ne kuitenkin näyte rekiste
röimä ttömän kartellin kyvyttömyydes
tä rangaista kilpailun rajoitusten rik
kojia. Uskallan tosin epäillä, olisiko 
vallitsevan pankki toimilupaj ärj estel
män puitteissa rahalaitosten neuvotte
lukunnalla ollut oikeutta tai edes ky
kyäkään rangaista korkosotaan ryhty
neitä, ilman että rankaisijan toimilupa 
olisi asetettu ainakin kyseenalaiseksi. 

Koska pankkijärjestelmä on halun
nut ylläpitää lähes heikoimmin toimi-
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vaa jäsentään ja koska hintakilpailua ei 
ole voitu hyväksyä, on heikointa tehok
kaammin toimi ville pankeille jäänyt 
kilpailukeinoksi palvelu ja mainonta 
sekä suhdetoiminta. Pankkien PR-toi
minnan varsinainen läpimurto kausi oli 
1960-luku. Suuret mainosbudjetit, eri
laiset ilmaispalvelumuodot ja muu 
myönteinen, mutta kallis puuhailu al
koivat tällöin yhä suuremmassa määrin 
leimata pankkien toimintaa. Asialla ei 
olisi ollut kovin suurta yhteiskunnallis
ta merkitystä, jos vain kartelloituneen 
hintakilpailutilanteen takia hyvän kan
nattavuuden saavuttaneet pankit olisi
vat ryhtyneet tällä tavoin markkinoi
taan laajentamaan. Valitettavasti leik
kiin yhtyivät myös ne pankit, joiden ta
kia korkomarginaali oli jo ajettu kor
keaksi, mutta jotka eivät siitä huoli
matta menestyneet. Lisätyn mainos-, 
palvelu- ja PR-kilpailun takia nämä 
pankit joutuivat uudelleen kannatta
vuuskriisiin 1970-luvulla, jolloin ratkai
sua haettiin tariffoitujen palvelusten 
4-5-kertaisesta korotuksesta. Nyt val
litsee tilanne, jossa korko marginaali on 
suuri, mutta myös muut kustannukset 
niin suuret, että katetta kuluilIe on 
haettava myös tariffituloista. Pankki
toiminta on kilpailun rajoitusten takia 
peräti kallista Suomessa. 

Sivukonttoriverkosto suhteessa asu
kaslukuun on Suomessa ilmeisesti liian 
suuri. Konttoriverkoston kasvu on to
sin jo saatu pysähdytetyksi, mutta siitä 
huolimatta meillä on sivukonttori vain 
hieman yli 2000 asukasta kohden. 
Muualla Länsi-Euroopassa kannatta
vuuden minimitasona pidetään noin 
4 000 asukasta konttoria kohden. Maan 
pinta-ala ja harva asutus eivät ole riit
tävänä selityksenä toiminnan tehotto
muudelle. Pankkien työvoima on nous-

sut vuoden 1938 vajaasta 4000 työvuo
desta 10 OOO:een vuonna 1960 ja on nyt 
lähes 25 000 työvuotta. 

Kun hintakilpailu on pois suljettu ja 
palvelutoiminnan kustannuksia ei edes 
välitetä laskea, on yhä huolestuttavam
man piirteen saanut pankkien kilpailu 
sillä, kuka uskaltaa nuolla lähinnä lain 
nimenomaisia kieltoja. Pankkitoimin
nalta kiellettyjen elinkeinojen harjoit
taminen - lähinnä rakentajana tai ra
kennuttajana toimiminen, kiinteistön
välitys, kirjanpito- ja ATK-palvelujen 
myynti - sekä laissa nimenomaan kiel
letty talletuksen ottaminen ehdolla, 
että se kokonaan tai osaksi on käytet
tävä tiettyyn antolainaukseen, ovat 
yleistyneet. Pankeilla on jopa erilaisia 
bulvaaniyrityksiä näiden kierto-operaa
tioidensa toteuttamiseksi. Pankkilakien 
muutos v. 1978, joka tuli voimaan tä
män vuoden alusta, on tuonut pankki
tarkastusvirastolle aikaisempaa parem
mat mahdollisuudet metsästää niitä ta
voitejohtamisen uhreja, jotka lukevat 
taitonsa ottolainauksen kasvusta kus
tannuksia kysymättä. 

Siinä kriminaali poliittisessa tilan tees
sa, joka leimasi 1960-lukua poistettiin 
rangaistavien rikosten luettelosta mm. 
eläimeen sekaantuminen ja rangaistus
ta vähennettiin mm. juopumuksesta ja 
pankkilakien rikkomuksesta. Nyt olen 
vahvasti sitä mieltä, että kaksi viimek
si mainittua olivat liiaksi kiirehdittyjä 
toimia. 

Esitelmöitsijän pääteesiin en voi yh
tyä. Pankkikilpailu Suomessa toimii 
heikosti. Pankkitoiminnan kustannuk
set sekä korkoerona että pankkitariffei
na ovat liian korkeat. Vanhentuneet 
gallupit ovat johdattelevilla kysymyk
sillään ilmeisesti antaneet pankkimaail
malle turvallisuuden tunteen siitä, että 



valtaenemmistö kansalaisista suhtautuu 
myönteisesti pankkeihin. Näin epäile
mättä onkin osittain. 

Suomessa pankit eivät tietenkään ka
valla, ryöstä tai petä. Ne ovat komeita 
ja teknisesti uudenaikaisia. Sen sijaan 
ne eivät toimi tehokkaasti, ne ovat haa
lineet itselleen tehtäviä, jotka eivät 
niille selvästi kuulu ja ne ovat ottaneet 
itselleen moraalin ja kotiseudun puo
lustajan roolin, johon niiden resurssit 
eivät riitä. Ongelma ei ole akuutti, 
mutta pitkällä tähtäyksellä on kuiten
kin pankkien kannalta pelättävä, että 
pankkien asema esim. veropetosjutuis
sa, vaikka vain avunantajana, on nii
den imagolle haitallista. On myös syy
tä kysyä, tahtovatko asiakkaat kallista 
/ 
mainontaa, runsasta kilpailua, uuden-
aikaista ATK-tekniikkaa joka paikassa, 
jos antolainauskorko voisi olla alhai
sempi tai ottolainauskorko suurempi 
muiden kuin hintaparametrien vähäi
semmällä käytöllä kilpailussa. 

Esitelmöitsijä heitti kaksi selvää ky
symystä, jotka vaativat vastauksen. 
Ensimmäinen niistä koskee Postipankin 
asemaa. Niin kauan kuin pankkitarkas
tuksen rooli on katsottu rajoittuvan 
vain tallettajan edun valvontaan, on 
selvää, ettei pankkitarkastusvirasto voi 
lisätä mitään siihen turvaan, joka pos
tipankkilain 1 §:ssä on jo säädetty sen 
todetessa, että Postipankki on valtion 
vastuulla toimiva rahalaitos. Kokonaan 
toinen asia on Postipankin asema pank
kikilpailussa tai sen mahdollisesti ryh
tyessä ulkomaanedustustojen ja sivu
konttori en perustamiseen tai ulkomais
ten rahoitus- ja luottolaitosten omista
miseen. Pankkitarkastusviraston vir
kamiehen puolueettomasta roolistani 
huolimatta kannatan lämpimästi toimi-
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tusjohtaja Ali-Melkkilän esitystä Posti
pankin roolia koskevasta tutkimuk
sesta. 

Julkisen vallan tai pankin oman 
henkilökunnan edustus esim. liike- tai, 
osuuspankkien hallintoneuvostoissa tai 
säästöpankkien isännissä johtaisi toivon 
mukaan nykyistä runsaampaan keskus
teluun mainituissa pankkien johdon 
elimissä mm. korko eron, palvelujen laa
juuden ja niiden hinnoittelun suhteista 
sekä pankkien luottojen säännöstelyvi
ranomaisena toimimisen yleisistä kri
teerioista. Luulisin, että keskustelu ei 
voisi nykyisestään ainakaan vähentyä. 

Voin yhtyä esitelmöitsijän käsityk
seen siitä, että pankit Galbraithin ter
minologiaa käyttääkseni ovat tekno
struktuureja, kaukana pienomistajan, ' 
osuuskunnan Jasenen tai tallettajan 
intresseistä. Toimilupa, korko- ja tarif
fikartelli tuovat ne lasikaapissa keskel
le yhteiskuntaa. Ne ovat epäilemättä 
yleishyödyllisiä, mutta yleishyödylli
syyden kriteeriot voitaisiin nykyistä 
avoimemminkin ottaa keskustelun poh
jaksi. Pankkitoimintaan on liitetty 
liiaksi mystiikkaa ja niiden tiedotustoi
minta ei ole juuri yhteiskuntainfor

maatiota edistävää. Olisi yllättävää 
jopa hupaisaa, jos pankin televisiomai

noksen voisi alusta alkaen erottaa pu

rukumimainoksesta. 

Suomalain:en pankki on ylisummaan 
rehellinen, hyvin palveleva ja tekni
sesti uudenaikainen. Se ei ole kuiten
kaan nostanut tuottavuuttaan yhdessä 
konttorlverkoston, henkilökunnan ja 
korkomarginaalin kasvun myötä. Siinä 
suhteessa se muistuttaa eräitä julkisen 
palvelun tuotantomuotoja. Olisiko syy
nä kilpailun puute? 
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HEIKKI KOIVISTO 

Pankkikilpailua tarkastellessani minua 
vaivaa sama läheisyys kuin toimitus
johtaja Matti Ali-Melkkilääkin, tosin 
liikepankkisuunnalta. Tämä mahdolli
nen harhan lähde on pidettävä mielessä 
arvosteltaessa käsitystäni, jonka mu
kaan esitelmässä kuvattiin suurin piir
tein kaikki pankkikilpailun tähdelliset 
piirteet ja rajoitukset. Mielestäni mi
tään tärkeätä asiaa ei kaihdettu mainit
semasta. 

En pyri asettamaan johtopäätöksiä 
kyseenalaiseksi. Sanoma oli, että Suo
men pankkijärjestelmä toimii kilpailun 
rajoituksineen hyvin: suomalaiset saa
vat pankeista hyvän ja ystävällisen 
palvelun, pankkien sivukonttoreita on 
riittämiin ja maksut kulkevat nopeasti. 
Henkilökustannusten nousu on erityi
sesti viime aikoina pakottanut pankit 
rationalisoimaan toimintaansa, joten 
kokonaistaloudellisten kustannusten 
maksujen ja rahoituksen välityksestä 
luulisi aikaisempaa paremmin pysyvän 

aisoissa. 

Tähän on tietysti oltava tyytyväisiä. 
Haluan kuitenkin ottaa keskustelun 
kohteeksi asian, jota Ali-Melkkilä kä
sitteli pankkijärjestelmän kannalta ul
kopuolisena seikkana, nimittäin pysy

vän säännöstely tilanteen. Ylij oh taj a 

Jussi Linnamokaan ei siihen puuttunut, 
vaan tarkasteli kilpailun rajoituksia 

toiselta kannalta. Tärkein kilpailun ra

joitus, ottolainauskorkoja koskeva so

pimus, on kuitenkin Suomen rahamark

kinoiden ohjaamistavan väistämätön 

seuraus. Säännöstely ei kuitenkaan ole 

itsestään selvä välttämättömyys, vaan 
raha- ja talouspolitiikasta vastaavien 
valinnan varassa. 

Ny kytilan teeseen liittynee ainakin 
kaksi selvää ongelmaa. Korkosäännöste
ly pakottaa luotonsäännöstelyyn, jolloin 
tuotantovoimien allokaatio väistämättä 
heikkenee optimaalisesta. Korot eivät 
ohjaa taloudellista aktiviteettia oikein, 
ja aina on tarj olla vaara, että pankki
tallettajilta riistetään osa talletusten 
reaaliarvosta poliittisin päätöksin luo
dulla inflaatiolla. 

Toinen epäkohta on selvästikin se, 
että hyvien pankkipalvelusten käytöstä 
eivät maksa suinkaan niiden tarvitsijat, 
vaan korkomarginaalin välityksellä 
kaikki tallettajat enemmän tai vähem
män sattumanvaraisesti. 

Kolmas, ehkä pienempi, ongelma on 
kansantalouden voimavarojen tuhlaan
tuminen näennäiskilpailuun, kun todel
linen kilpailu estyy. Käytännössä tämä 
lienee johtanut konttoriverkon osittai
seen päällekkäisyyteen. Syrjäseuduilla 
valinnan mahdollisuutta ei kuitenkaan 
pidettäne huonona asiana. 

Ainoa tie säännöstelyn purkamiseen 
on huolehtia siitä, että luotonkysyntä ja 
-tarjonta tasapainotetaan mahdollisim
man hyvin koron avulla. Koron olisi 
oltava lähellä tasapainokorkoa. Luulen, 
että poliittiset rasitteet estävät tämän 
toteuttamisen korkosäännöstelyn puit
teissa korkopolitiikalla. Ainoaksi kei
noksi näyttäisi jäävän markkinavoi
mien vaikutuksen lisääminen. Luonnol
lisesti on selvää, että Suomen Pankin 
näkemykset oikeasta korkotasosta ovat 
yksi tar koi ttamistani markkina voimis
ta. Niistä pitäisi vain olla mahdollista 
poiketa, jos ne katsotaan virheellisiksi. 

Ekonomistin näkökulmasta asiaa tar
kastellen olisi markkinavoimien vaiku
tus myös ottolainauskorkoihin sallitta
va, jos ne kerran voivat vaikuttaa luot
tokorkoihin. Muutenhan ei pystyttäisi 



vähentämään houkutusta rahoittaa 
pankkipalvelujen kustannukset korko
marginaalilla. Tämä merkitsisi ainakin 
osittaista irtaantumista pankkien väli
sestä ottolainauskorkoja koskevasta so
pimuksesta. Tämä tuskin johtaisi pysy
västi erilaisiin korkoihin eri pankeissa, 
mutta kyllä ainakin eräiden pankkien 
korkomarginaalin kaventumiseen ja ko
ron muuttamisen helpottumiseen. 

Keskustelu vapaasta koronmuodos
tuksesta on jäänyt valitettavan vähäi
seksi. Osaltaan tämä varmasti johtuu 
pankkien omista intresseistä. Markkina
korot saattaisivat aiheuttaa suuria vai
keuksia varsinkin kovin yksipuolisesti 
korkomarginaalista riippuville pankeil
le. Tässä suhteessa liikepankit olisivat 
ehkä vahvempia, mutta niidenkin olo 
tun tunee turvallisemmalta kor kosopi
muksella turvatun marginaalin oloissa. 
Ihmetystä kuitenkin sopisi herättää sen, 
että pankkien vaietessa muutkaan ta
loudellisista asioista kiinnostuneet eivät 
ole ottaneet asiaa puheeksi, vaan katso
neet poikkeusoloihin kuuluvan ankaran 
säännöstelyn luonnolliseksi tilanteeksi. 

Vahva este ennakkoluulottomalle 
korkokeskustelulle on ollut Suomen 
Pankin säännöstelyasenne. En malta 
olla viittaamatta Suomen Pankin ohjei
siin, joiden mukaan keskuspankkirahoi
tukseenoikeutettujen liik~pankkien an
tolainauksen keskikorolle on vuoden 
1984 loppuun asti asetettu ilmeisesti 
pankeittain erilainen muuttuva yläraja 
peräti prosenttiyksikön. sadasosan tark
kuudella. Tiedossani ei ole, onko sa
manlainen raj a asetettu myös säästö- ja 
osuuspankeille sekä Postipankille -
luultavasti ainakin ensinmainituille. 
Säännöstelyn yksityiskohtaisuuden sel
vittämiseksi olisi hyvä tietää, päätty
vätkö näiden pankkien keskikoron ylä-
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rajat ·samaan yhteiseen lukuun kuin lii
kepankkienkin. 

Helpommin kuin yksityiskohtainen 
säännöstely on ymmärrettävissä se kri
tiikki, jonka Suomen Pankki samassa 
yhteydessä kohdisti siihen, että saman
laisiin tarkoituksiin eri rahalaitoksista 
saatujen lainojen korot eroavat toisis
taan. 

Suomen kor kosäännöstelyj ärj estelmä 
on johtanut siihen, että korkeinta kes
kikorkoa soveltavassa pankkiryhmässä 
veloitettiin syyskuun 1978 lopussa 
8.69 %:n korkoja. Seuraava luku oli 
8.67, sitä seuraava 7.95 ja pienin 7.89. 
Henkilöasiakkaiden osuus on suurin 
suurimpia keskikorkoja soveltavissa 
pankeissa. Minun on kovin vaikea ym
märtää, miksi j onkin pankin asiakkaan 
pitäisi samasta asiasta maksaa kor
keampaa korkoa kuin jonkin toisen. 
Pankin puolelta intressi on tietysti sel
vä: korkomarginaalin tulee riittää. 
Mutta Suomen Pankki kuitenkin eks
plisiittisesti hyväksyy tällaisen tilan
teen sanoessaan pankeille antamassaan 
muistiossa, että suurempaan korkota
son yhtenäisyyteen pyrittäessä on kui
tenkin otettava huomioon ne tuottora
kenteen eroavuudet, jotka puoltavat 
paikallispankeissa keskimääräistä jon
kin verran suurempaa korkomarginaa
lia. Kun tämä lasketaan keskimääräistä 
korkeamman ottolainauksen keskikoron 
päälle, se merkitsee huomattavasti suu
rempaa luotto korkoa 1 

Jotta nykyistä vapaamman koron
muodostuksen edellytykset tulisivat 
riittävästi selviksi, haluan vielä muis
tuttaa eräistä koronmuodostuksen tosi
seikoista, jotka joskus pyrkivät unohtu
maan. 

Ottolainauskorkoja koskevaa muo
dollisesti Rahalaitosten neuvottelukun-
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nan sopimusta muutetaan vain Suomen 
Pankin suostumuksella, useimmiten· 
Suomen Pankin aloitteesta. Antolai
nauskorkoja muutetaan Suomen' Pan.:..' 
kin aloitteesta tai sen kiertokirjeiden 
sanamuodon valossa peräti määräykses
tä. Antolainauskorkojenporrastus poh
jautuu Suomen Pankin suosituksiin, 
jotka asettavat tietoisesti erityyppiset 
luotonsaajat eri asemaan. Sivumennen 
sanoen taitaa olla pian kymmenen 
vuotta kulunut siitä, kun korkoporras
tus oli varsinaisen harkinnan kohteena. 
Voisi olla aika luopua nykyisentyyppi
sestä porrastuksesta ja ottaa sijalle 
määrääviksi tekijöiksi luotto on liittyvä 
riski ja luotto aika. 

Koronmuodostuksen vapauttaminen 
edellyttää siis sitä, että Suomen Pank
ki luopuu halustaan yksityiskohtaisesti 
säädellä korkoja. Merkkejä tämän suun
taisista pyrkimyksistä oli 1970-luvun 
alussa näkyvissä, mutta viime vuosina 
tuntuvat tuulet kääntyneen. Vaikutus
mahdollisuudet yleiseen korkotasoon 
tietysti keskuspankille kuuluvat. Ny
kyisen kaltainen koron määrääminen 
edellyttäisi kuitenkin erehtymättö
myyttä, jota tuskin kenelläkään on. 

Nykyistä vapaampaa koronmuodos
tusta kritisoitaessa viitataan usein kor
kosotaan. Sinänsähän kilpailua ei liene 
pidettävä vaarallisena, päinvastoin se 
pakottaisi pankit tehostamaan toimin
taansa. Mutta riskejä tulee taitamatto
masta korkosodasta, joka saattaa joh
taa jonkun osallistujan kannattavuuden 
sortumiseen ja tallettajien saatavien 
vaarantumiseen. KorkokartelIin sijasta 
tätä vaaraa vastaan olisi taisteltava toi
saalta huolehtimalla talletusvakuutus
järjestelmien toimintakyvystä - järjes
telmäthän ovat olemassa - ja toisaal
ta lisäämällä pankkitarkastusviraston 

mahdollisuuksia valvoa sitä, että kun
kin' pankin kannattavuus on riittävän 
hyvä. 

Korkokilpailua seuraisi ensi vaihees
sa ilmeisesti ainakin osuus- ja säästö
pankkien korkomarginaalin kaven tumi
nen. Ymmärtääkseni tämä karsisi te..;. 
hokkuuden kannalta liian pieniä yksi
köitä - näiden fuusioituminen isom
piin lienee ollut järjestön harrastukse
na jo pitkään. Lisäksi se saisi säästö
ja osuuspankit nykyistä kiinno~tuneem
miksi niistä pankkitoiminnan muodois
ta, joihin Ali-Melkkilä esitelmässään 
viittasi. Tämä kai turvaisi riittävän 
kilpailun näillä aloilla. 

Pankkikilpailun vääristymät ovat 
Suomen korkopolitiikan väistämätön 
seuraus. Nykyinen korkopolitiikka 
edellyttää antolainauskorkojen säännös
telyä, joka johtaa rahamarkkinoiden 
määrälliseen säännöstelyyn. Tällöin 
pankkien on kilpailtava ottolainauksen 
markkinaosuudesta Ali-Melkkilän ku
vaaman homogeenisen oligopolin olo
suhteissa. Luonnollinen seuraus on ot
tolainauskorkojen säännöstely ja toi
saalta kilpailu marginaaliottolainauk
sesta näennäiskeinoin, palvelusten hin
noin. Palvelusten oikeaan hinnoitte
luun saattaa johtaa vain otto- ja anto
lainauksen oikea, markkinavoimiin pe
rustuva hinnoittelu. 

Vain nykyistä vapaammat korko-olot 
voivat johtaa pysyvästi taloudellisia 
olosuhteita vastaaviin anto- ja ottolai
nauskorkoihin. Tämä turvaisi koron 
tehtävän tuotantovoimien allokoijana 
ja estäisi pankkitalletusten konfiskoi

misen inflaation avulla. 

Markkinakorot tuntuvat suomalaisiin 

silmälappuihin tottuneesta tietysti mo
nella tavoin utopialta. Ainakin lyhyel-



lä tähtäimellä koron laajaa vapautta
mista on ehkä pidettävä poliittisena 
mahdottomuutenakin. Kenties sen 
vuoksi ei Ali-Melkkilä siihen puuttu
nut. En kuitenkaan ymmärrä, miksei 
harrastusta tähän suuntaan tulisi edis
tää j a pyrkiä kohentamaan kovin dog
maattista korkokeskusteluamme. 

Ensi askelet markkinakorkoihin py
rittäessä voisivat olla jotkut vapaasti 
hinnoiteltavat ottolainaus instrumentit 
nykyisten lisäksi, irtisanoutuminen 
kor kodifferoin ti - ja keskikor ko-ohj eista 
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sekä päiväluottokoron käyttö pankkien 
painostamiseksi, muttei määräämiseksi 
korkomuutoksiin. . On kuitenkin var..; 
masti hyvä muistaa, että joissakin 
maissa on saatu huonoja kokemuksia 
rahamar kkinoiden säännöstelyj ärj estel
män yhtäkkisestä purkamisesta. Nykyi
sen yksityiskohtaisen säännöstelyn ra
kentamiseen on aikaa kulunut kymme
niä vuosia (ensi kerran ottolainaus
korkokartellia rakennettiin kai vuonna 
1884). Sen purkaminenkaan ei tietysti 
voi käydä hetkessä. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja· 1979:2 

Finanssipolitiikka ja työttömyysongelma 

SIXTEN KORKMAN 

Seuraavassa pyrkimyksenä on jossain määrin jäsentää kysymystä fi
nanssipolitiikan suhteesta työttömyysongelmaan tuomalla esiin joita
kin periaatteellisia näkökohtia. Tarkoitus ei ole kartoittaa finanssi
politiikasta käytyä keskustelua. Sen sijaan pyrin hahmottamaan itse 
kysymyksenasettelua, eli esittämään käsitykseni siitä mistä julkisuu
dessa käydyssä ekonomistien ja osittain ,päätöksentekijöiden välises
sä 'keskustelussa on kysymys. Tavoitteena on problematiikan jaka
minen sellaisiin osaongelmiin, joiden avulla finanssipoliittisia näke
myseroja voidaan paikallistaa. 

Nykyisen laman aikana vallitsi kauan sellainen tilanne, jota lei
masi poikkeuksellisen suuri epävarmuus ja epätietoisuus tilanteen 
edellyttämän talouspolitiikan suhteen; neuvottomuus on ollut yhteis
tä taloustieteilijöille, -poliitikoille ja etupiireille. Laman pitkittyessä 
näkemyksillä tosin on ollut aikaa selkiintyä, mutta samalla kehityk
sen yllätyksellisyys ja etenkin työttömyyden jatkuva paisuminen 
ovat pakottaneet tarkistamaan kantoja. Näin oHen kysymys siitä, 
mitä talouspolitiikassa yleensä ja finanssipolitiikassa erityisesti voisi 
tai pitäisi tehdä työttömyyden vähentämiseksi, on pysynyt jatkuvasti 
sekä problemaattisena että ajankohtaisena. Kysymyksestä on myös 
käyty Suomen oloissa harvinaisen vilkasta julkista keskustelua. 

Käytyä keskustelua eriteltäessä ensimmäinen ongelma onkin 
seuraava: kuinka suuria erimielisyydet tilanteen edellyttämästä fi
nanssipolitiikasta oikeastaan ovat? Asia voidaan haluttaessa esittää 
aika eri tavoin. Toisaalta kaikki osapuolet vallitsevassa tilanteessa 
ilmeises!ti hyväksyvät ainakin jonkinasteista kysyntää tukevan fi
nanssipolitiikan, ja samaten kaikki näkevät esim. kilpailukyvyn tär
keänä. Näin ollen voitaisiin sanoa, että on kysymys vain aste- tai 
painotuseroista, että vallitsee yksimielisyys kulkusuunnasta, mutta 
että toiset haluaisivat kulkea toisia ripeämmin. Toisaalta tilanne 
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voidaan ,esittää kahden tahon jyrkkänäkin vastakkaisasetelmana; 
nykyisenkaltaisen korkeintaan varovaisen ekspansiivisen finanssi
politiikan kannattajat vastaan ne, lähinnä akateemiselta taholta löy
tyvät voimakkaasti eksp~nsiivisen finanssip'Olitiikan p",:!olestapuhu
jat, joiden mielestä 'On sekä mahdollista että suotavaa, ettii talous 
nopeasti aJetaan nyky tilanteeseen verrattuna merkittävästi kor
keampaa työllisyyttä kohti. 

On myös huomattava, että erimielisyydet eivät koske ainoastaan 
jollain alijäämäkäsitteellä mitattua budjetin ekspansiivisuutta, vaan 
jossain määrin myös finanssipolitiikan kohdentumista. Harjoitetun 
finanssipolitiikan eräs tunnusmerkki on 'Ollut pyrkimys investointien 
epäsuoraan elvyttämiseen mm. pyrkimällä välillisten työvoimakus
tannusten alentamise'lla yritystoiminnan yleisten toimintaedellytys
ten vahvistamiseen. Ekspansiivisemman finanssipolitiikan kannat
tajat ovat vaatineet etenkin julkisten menojen lisäyksiä ja/tai koti
talouksien verojen vähentä,mistä eli kotimaista kokonaiskysyntää 
mahdollisim,man suoraan ja nopeasti lisääviä toimenpiteitä. Vallit
see siis erimielisyyttä siitä, missä määrin ja millä tavoin finanssi
poliittisin toimenpitein tulisi pyrkiä lisäämään kokonaiskysyntää. 
Miten näkemyser'Oja lähemmin voidaan eritellä? 

Periaatteessa finanssipo'lii'ttiset näkemyserot v'Oitaisiin ajatella 
palautettavan kolmenlaisiin seikkoihin. Ensinnäkin on kysymys sii
tä, minkälaisina talouden keskeiset ongelmat tai talouden tila ja ke
hitystendenssit nähdään. Toiseksi erimielisyyttä saattaa vallita ta
loudellisista riippuvuuksista ja näin ollen finanssipolitiikan vaiku
tuksista keskeisiin tavoitemuuttujiin. Kolmanneksi voitaisiin aja
tella, että 'kysymys on eroista arvoissa tai arv'Ostuksissa. On kuiten
kin vaikea uskoa finanssipo'liittisten näkemyserojen oleellisesti riip
puvan siit~, että työttömyysongelma joillakin tahoilla nähdään vä
häpätöisempänä kuin toisilla. Tämän takia jatkossa keskityn kysy
mysasettelun kahteen 'ensiksi mainittuun aspektiiri. 

Näkemyserot talouspoliittisen problematiikan ja työttömyysongelman 
luonteesta 

Ehkä silmiinpistävin piirre käydyssä keskustelussa on ollut se, että 
eri tahot usein ovat pohtineet tai ainakin painottaneet eri ongelmia; 
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perspektiivi erot 'Ovat olleet suuret. Vaikka onge'lmien ja tavoittei
den jaottelut aina ovat enemmän tai vähemmän mielivaltaisia, on 
tässä tarkoituksenmukaista tehdä ero neljänlaisen ongelmavyyhdin 
välillä, jotka tosin saattavat esiintyä samanaikaisesti ja toisiinsa kie
toutuneina, mutta joiden välillä periaatteessa voidaan tehdä ero. 

Ensinnäkin on perinteinen »keynesiläinen» suhdanneongelma eli 
kysymys kokonaiskysynnän tasosta ja sen suhteesta tuotanto'kapasi
teettiin. Tässä on kysymys ennen kaikkea siitä, onko kotimaiseen 
tuotantoon kohdistuva »iehokas» kysyntä riittävä turvaamaan käy
tettävissä. olevan työvoiman täyskäyttöisyyden. Tämä problematiik
ka on 'saanut korostetun aseman akateemisel'la taholla (sekä sen 
kautta mitä on sanottu että sen kautta mitä on jätetty sanomatta). 

Toiseksi on kilpailukyvyn ongelma. Tässä on kysymys mm. sii
tä, ovatko 'eräät talouden keskeiset hintasuhteet sellaisia, että täys
työllisyystasolla vaihtotaseen tasapaino tai sen tavoiteltu ura aina
kin pitkällä tähtäimellä voidaan saavuttaa. Tätä kysymystä on pai
nottanut talouspoliittinen johto etenkin pysyvästi hitaan kansainvä
lisen kasvun luomaa taustaa vasten. On kysytty, voidaanko kilpai
lukyvyn riittävyys ylläpitää, jos ulkomainen kasvuvauhti on pysy
västi kotimaiselle kasvulle asetettuja tavoitteita alhaisempi? Jollei 
kansainvälisen kasvun rakenne ole Suomea erityisesti suosiva, näyt
täisi kilpailukyvyn jatkuva vahvistuminen tässä tapauksessa välttä
mättömältä. Tällaisissa oloissa työllisyyttä ei pitemmän päälle voi
da 'tUrvata yksinomaan suhdannepolitiikalla. 

Kolmanneksi 'On perinteinen kasvuongelma eli kysymys siitä, 
ovatko säästämis- ja investointiasteet sekä tuotannon pääomavaltai
suus keskenään sopusoinnussa siten, 'että kapasiteetti lisääntyy sel
laisella nopeudella kuin kasvavan työvoiman työllistäminen edellyt
tää. Tämä 'kysymys (jota niin kätevästi voidaan jäsentää ns. Harrod
Domarin kasvuyhtillön avulla) on ehkä viime vuosina jäänyt aikai
sempaa vähemmälle huomiolle. Lähinnä näitä kasvun määrällisiä 
aspekteja ja kotimaisia edellytyksiä ovat korostaneet ne, jotka näke
vät korkean pääomavaltaisuuden talouden keskeisenä ongelmana -
onhan niin, että täystyöllisyys saattaa jäädä kasvu-uralla saavutta
matta, jos pääomakerr'Oin on korkea ja jos ulkomaista velkaantumis
ta ei voi lisätä eikä kotimaista säästämisasteUa nostaa. Tähän liittyy 
esim. keskustelu verotuksen vaikutuksesta työvoiman käyttöön ja 
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pääomakertoimeen. Jossain maarln kasvupr'Oblematiikka on myös 
vilahtanutesiin keskusteltaessa palkansaajarahastoista (säästämistä 
edesauttavana instituutiona). 

Neljänneksi on rakenne ongelma, millä tässä tarkoitetaan kysy
mystä siitä mitä ja miten tuotetaan ja miten investoinnit allokoitu
vat. Rakenneongelmassa voi olla kysymys siitä, että jotkut talou
den keskeiset hintasuhteet ovat »virheellisiä» siinä mielessä, että 
tuotetaan liian pääomavaltaisilla aloillartai tekniikalla tai että liian 
pieni osa investoinneista kohdistuu avoimeen sektoriin suljettuun 
verrattuna. Tällöin rakenneongelmiin liittyy kasvu- ja vaihtotase
ongelmia ja taustalla olevia vinoutuneita hintasuhteita. 

Rakenneongelma on kuitenkin ennen kaikkea suuren luokan so
peutumisongelma. Maailmantaloudessa ja teknologiassa tapahtuvat 
mullistukset pakottavat arvioimaan uudestaan, onko menneisyydes
tä peritty tuotannon rakenne edelleen sopusoinnussa Suomen »kom
paratiivisten etujen» kanssa. On selvää, että jos talous on joutunut 
sellaisten ulkoisten häiriöiden kohteeksi, joiden seurauksena jotkut 
alat ovat menettäneet rtaloudelliset toimintaedellytyksensä, saattaa 
olemassaolevan kapasiteetin täyskäyttöisyys olla saavuttamattomis
sa; suhdannepolitiikan tavoitteet 'On tälrlaisessa tilanteessa ainakin 

. osittain muotoiltava toisin. Samalla keskeisiksi muodostuvat kysy
mykset pitkällä tähtäimellä kannattavien tai »optimaalisten» alojen 
identifioimisesta ja taloudelliseJ? rakenteen sopeutumisen edesautta
misesta. 

Edellä luonnehdituista ongelmista ensimmäinen on varsinainen 
»lyhyen tähtäimen» 'Ongelma, muiden sen sijaan 'OHessa oleellisesti 
»pitkän tähtäimen» 'Ongelmia. Kuten jo todettiin, on näille ongel
mille eri tahoilla annettu -eri paino. Missä määrin näiden talous
poliittista problematiikkaa koskevien tul'kintaerojen voidaan sellai
senaan katsoa selittävän finanssipoliittisia näkemyseroja ? 

Jos lama nähdään syvänä ja sitkeänä, mutta viime kädessä kui
tenkin lähinnä suhdannerluonteisena ongelmana, ekspansiivisen fi
nanssip'Olitiikan suositteleminen seuraa melko suoraviivaisesti. Jos 
pääongelmat nähdään toisaalla, ei finanssipoliittinen ekspansio ole 
ratkaisu. Tällöin herää kysymys finanssipolitiikan suhteesta pitkän 
tähtäimen ongelmiin. Ovatko ongelmat toisistaan jokseenkin riip
pumattomia, onko ekspansiivinen finanssipolitiikka ristiriidassa mui-
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den ongelmien ratkaisemisen kanssa vai voidaanko ekspansiivisella 
finanssipolitiikalla päinvastoin edesauttaa myös pitkän tähtäimen on
gelmien ratkaisemista? 

Ekspansiivisemman finanssipolitiikan kannattajat eivät ole mi
tenkään yksi,tyiskohtaisesti esittäneet, miten finanssipolitiikka edis
täisi pitkän 'tähtäimen ongelmien ratkaisemista. Toisaalta ei ole osoi
tettu, että edistyminen muiden ongelmien suhteen olisi ristiriidassa 
ekspansiivisen finanssipolitiikan kanssa. Voidaankin lähteä siitä, 
että ajatus kotimaisen kysynnän lisäämisen suotavuudesta perustuu 
sille oletukselle, että mitään lyhyen ja pitkän tähtäimen välistä risti
riitaa ei ole, vaan että kysymys on siitä, että suhdannepolitiikan li
säksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. 

Tarkastellaan esimerkinomaisesti kilpailukykyä. Ekspansiivisen 
finanssipolitiikan suositus saattaa perustua ajatukselle, että kilpai
lukyky ei 'tällä hetkellä ole keskeinen onge'lma ja että kotimaisen ky
synnän lisäys ei siihen vallitsevissa oloissa paljoakaan vaikuta. Fi
nanssipolitiikan tehtävänä voidaan nyt nähdä sen takaaminen, että 
olemassaoleva ulkoinen pelivara käytetään työllisyyden y lläpitämis
tä varten mahdo'llisimman täysimääräisesti. 

Toisaalta voitaisiin myös ajatella, että ulkoista pelivaraa nimen
omaan . työllisyyttä silmällä pitäen täytyy lisätä.· Kun kuitenkin kil-. 
pailukyvyn parantaminen (valuuttakurssi-, palkka- tai työvoima
kustannuspoliittisin toimenpitein) vaikuttaa työllisyyttä lisäävästi 
vasta vuosien viiveiden jälkeen ja kun vaikutus työ'llisyyteen lyhyel
lä tähtäimellä voi olla jopa heikentävä, tarvitaan myös nopeammin 
vaikuttavia toimenpiteitä eli ekspansiivista finanssi politiikkaa. Näin 
ollen ekspansiivinen finanssipolitiikka ja kilpailukykyä parantavat 
toimet voidaan nähdä sellaisena toimenpideyhdistelmänä, jolla py
ritään edistämään työllisyyttä sekä 'lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 

Vastaavalla tavalla ekspansiivisen finanssipolitiikan kannattaja 
saattaa 'esittää, että suhdannepolitiikan lisäksi tarvitaan pääoman ja 
työn kustannushintoihin vaikuttavia toimenpiteitä, jos pääomaval
taisuus on ongelma. Jos pääomamarkkinat tai invest?intien allo
kaatiomekanismi eivät toimi riittävän tehokkaasti tilanteen asetta
miin vaatimuksiin nähden, tarvitaan mikäli mahdollista investointien 
kohdentumista tehostavia rakennepoliittisia toimenpitei,tä. 

Asia voidaan siis nähdä niin, että talouspoliittisen problematij-
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kan tulkintaerot eivät sellaisenaan selitä finanssipoliittisia näkemys
eroja - nehän voisivat ilmetä vain siinä, että finanssipolitiikalle 
halutaan antaa sellainen sisältö, että se edesauttaa myös muiden ta
voitteiden saavuttamista. Keskusteluissa esiintyneet erimielisyydet 
ovat kuitenkin koskeneet finanssipolitiikan ekspansiivisuutta pikem
min kuin sen sisältöä. Näin ollen täytynee päätellä, että finanssi
poliittiset näkemyserot eivät perustu vain tulkintaeroihin siitä, mitkä 
keskeiset ongelmat ovat, vaan myös erilaisiin käsityksiin mm. finans
sipolitiikan vaikutuksista. Joillakin tahoilla budjettipolitiikka näh
dään työllisyyden kannalta tehokkaana ja olevan sopusoinnussa mui
den ongelm1en ratkaisemisen kanssa. Toiset näkevät finanssipolitii
kan laman torjunnan kannalta suhteellisen tehottomana ja pitkän 
tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen kannalta kielteisenä tai suo
rastaan ristiriitaisena. 

Näkemyserot taloudellisista riippuvuuksista, ja finanssipolitiikan 
vaikutuksista 

Täytyy kysyä, mitkä ovat ne käsityserot taloudellisista riippuvuuk
sista, jotka aiheuttavat edellä mainittuja eroja siinä, miten tehok
kaana ja käyttökelpoisena finanssipolitiikka vallitsevassa tilanteessa 
nähdään. Ymmärtääkseni on ainakin viisi sellaista kysymystä, jotka 
kaipaavat ma:hdoHisimman selkeitä ja täsmällisiä vastauksia. 

1. Mikä on ekspansiivisen finanssipolitiikan vaihtotasevaikutus, 
eli miten vaikeaa on ulkoisen ja sisäisen tasapainon välinen »trade 
off» ? Talouspoliittisella taholla on 'korostettu, että kotimaisen ky
synnän lisäys ei auta vientiin tuottavaa sektoria ja että suuri osa 
kysynnästä »vuotaa» ulkomaille, minkä takia kotimainen aktiviteetti
vaikutus on pieni ja velkaantumisongelma kärjistyy nopeasti. Vielä 
vaikeammaksi sisäisen ja ulkoisen tasapainon välinen ristiriita muo
dostuu, jos kotimaisen kysynnän lisäys joko suoraan tai epäsuorasti 
(inflaation kautta) »syrjäyttää» vientiä tai 'tuontia korvaavaa tuo
tantoa. Finanssipolitiikan merkitys työllisyydelle on tietenkin suu
rempi, mitä vähemmän avoin talous on, eli mitä merkittävämpää 
osaa suljetun sektorin työllisyys esittää. Kysymys siitä, miten koti
maisen ,kysynnän lisäys jakaantuu tuontiin ja kotimaiseen tuotan-
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toon on samalla niitä 'empiirisiä kysymyksiä, joista ekonomistitvoi
vat antaa perusteltuja kvantitatiivisia arvioita. 

2. Mikä on ekspansiivisen finanssipolitiikan inflaatiovaikutus? 
, Akateemisella taholla 'on toistuvasti väitetty, että kokonaiskysynnän 
lisäys nykyisellä kapasiteetin käy.ttöasteella varsin vähäisessä mää
rin' on omiaan lisäämään inflaatiota (ollaan Phillips-käyrän varsin 
loivalla osalla) ja jokseenkin riippumatta siitä millä nopeudella ky
syntää lisätään. Lisäksi on esitetty, että ekspansiivinen finanssipoli
tiikka verojen ja välillisten työvoimakustannusten a1entamisen muo
dossa voisi myötävaikuttaa kustannus- ja inflaatiopaineiden vähene
miseen. 

Talouspoliitikkojen 'kannanotoissa inflaatioargumenttiesittää sel
västi tärkeämpää osaa. Tällöin ajateltaneen a) että kysynnän nopea 
lisäys nykyiselläkin kapasiteetin käyttöasteella voi aiheuttaa myö
hemmin leviäviä inflaatioimpulsseja joillakin suljetun sektorin osa
markkinoilla (asuntomarkkinat tai kantohinnat), ja ennen kaikkea 
b) että politiikan siirtyminen selvästi ekspansiivisemmalle linjalle 
helposti saa palkkainflaation liikkeelle ehkä inflaatio-odotusten voi
mistumisen vuoksi tai herkästi esille nostettavien erilaisten patoutu
neiden kompensaatiovaatimusten vuoksi. Tältä osin on ilmeisesti 
olemassa empiirinen erimielisyys talouden inflaatioherkkyydestä.1 

Tämä on sitäkin merkillepantavampaa, 'kun muistetaan inflaatiotut
kimuksen perinteisesti vahva asema suomalaisessa kansantaloustie
teessä. 

3. Mikä on ,ekspansiivisen finanssipolitiikan vaikutus julkisen 
sektorin laajuuteen? Voiko finanssipolitiikka lamassa olla ekspan
siivista ilman että julkisen sektorin osuus kansantalouden resurs
sien käytöstä pysyvästi nousee2 tai että syntyy pitkän päälle kestä-

1. Samalla vaikuttaa siltä,että yhä laajemmin nähdään tarkoituksenmukaisena 
tai ehkä väistämättömänä, että finanssipolitiikka kytketään tupo-neuvotteluihin, ts. 
että verotuksen ja työvoimakustannusten keventämisellä kylläkin voidaan alentaa 
kustannusten ja hintojen nousua, mutta vain jos tästä nimenomaisesti voidaan sopia 
eturyhmien kanssa. Tältä osin saattaa vallita määrätynasteinen näkemys ero valtio
vallan ja eturyhmien välisestä (faktisesta tai toivottavasta) suhteesta, siitä asetelmasta 
jossa finanssi politiikkaa harjoitetaan. 

2. Tämä epäilys on aina esittänyt merkittävää roolia finanssipoliittisissa keskuste
luissa. Kun esim. Myrdal ja Wigforss 30-luvulla taistelivat lamaa torjuvan finanssipoli
tiikan puolesta, Ruotsin suuret taloustieteilijät Cassel ja Heckscher suhtautuivat asiaan 
kielteisesti. Edellinen piti politiikkaa teoreettisin perustein mahdottomana (klassisen 
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mätön julkisen sektorin rahoitusongelma? Ilmeinen vastaus tähän 
on, että julkinen sektori voi kirreellistää sellaisten investointiprojek
tien toteuttamista, jotka eivät lisää julkisen sektorin juoksevia me
noja. Jos tämä mahdollisuus torjutaan vetoamalla sopivien projek
tien puutteeseen, on toinen vastaus, 'että finanssipolitiikka voi olla 
ekspansiivista yhtä hyvin verohelpotusten kuin menonlisäysten 
kautta. Tässä voidaan ehkä kuitenkin nähdä kolme ongelmaa. 

Ensinnäkin jotkut verohelpotukset ovat sellaisia, että ne saatta:
vat lisätä säästämistä pikemmin kuin reaalikysyntää. Toiseksi hait- I 

tana ehkä pidetään, että verohelpotukset välittömiltä vaikutuksil
taan monessa tapauksessa suosivat pikemminkin koiitalouksia ja ku
lutusta kuin yrityksiä ja investointeja. Kolmanneksi saatetaan aja
tella, että verojen myöhempi palauttaminen korkeammalle tasolle 
tulee olemaan poliittisesti vaikeata. Jos valtiontaloudella pitkällä
kin tähtäimellä on näköpiirissä rahoitusvaikeuksia, voi verojen edes 
suhdannepoliittinen alentaminen siten tuntua poliittisesti kyseenalai
selta. (Tämänkaltaiset näkökohdat oletettavasti estävät esim. ylei
sen liikevaihtoveron suhdannepoliittisen käytön Suomessa). Ekono
mistit voivat tämän argumentin vastapainoksi tuskin esittää muuta 
kuin hurskaan toivomuksen siitä, että jutkisesta taloudesta ja sen 
rahoituksesta käytäisiin sellaista julkista keskustelua, joka lähentäisi 
suhdannepoliittisesti suotavan ja poliittisesti mahdollisen. 

4. Minkälaisia ovat ekspansiivisen finanssipolitiikan investointi
vaikutukset? »Syrjäyttävätkö» julkiset menot yksityisiä investointe
ja? Muuttuuko investointien rakenne? Investoinnit ovat ratk~ise
via paitsi tuotantorakenteen uudistamisen kannalta myös sikäli, että 
budj-etti- ja vaihtotasealijäämiin voidaan suhtautua tyynemmin, jos 
talouden tuotantokapasiteetti ja velanhoitokyky samalla kasvavat. 

Harjoitettu talouspolitiikka lienee meillä perustunut sille oletuk
selle, että investointien elvyttäminen parhaiten tapahtuu .tukemalla 
yritysten kannattavuutta ja harjoittamalla sellaista finanssipolitiik
kaa, että yritysten kokonaiskustannukset eli viime kädessä lähinnä 
palkka- ja muut työvoimakustannukset nousevat mahdollisimman 
hitaasti. Ekspansiivista finanssipolitiikkaa suositeltaessa taas on ko-

taloustieteen argumentein), jälkimmäinen hyväksyi suhdannepolitiikan perusteet, mutta 
epäili, että valtiontalous käytännössä paisuisi lamassa, mutta ei vastaavasti supistuisi 
buumissa. 
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rostettu, että investointien -elpyminen on kiinni kysynnästä ja ka
pasiteetin käyttöasteesta pikemmin kuin tuotantakustannuksista. 

Vaikka kysynnän ja kapasiteetin käyttöasteen merkitys inves
tainneille myönnettäisiinkin, vaidaan kuitenkin e~ittää että ekspan
siivinen finanssipalitiikka »heikentää» investaintien rakennetta. Aja
tus an tällöin, että katimaisen kysynnän kautta elvytetyt investoinnit 
allakoituvat nimenamaan niille suljetun sektarin alaille, jailla koti
maisen kysynnän lisäys nostaa kapasiteetin käyttöastetta, mutta ei 
niille avaimen sektorin alaille, janne investaintien tulevaisuutta aja
tellenehkä suurimmassa määrin pitäisi allakoitua. Mahdallinen 
vasta-argumentti an, että hintapaliittisin taimenpitein turvataan avoi
men sektarin suhteellinen kannattavuus (ja palkanmaksukyky) se'l
laisena, että se tehakkaasti pystyy 'kilpailemaan investaintiresursseis
ta (ja työvoimasta).3 Kysymykseen siitä, miten investointien ta
soan ja rakenteeseen parhaiten vaidaan vaikuttaa, lienee vähän tut
kittu ja vaikeasti vaS'tattavissa. -

5. Miten vaimakkaita avat kilpailukyvyn työllisyysvaikutukset 
ja miten pitkiä ovat vaikutusten viiveet? Mikä an finanssipalitiikan 
työllisyyspaliittinen tehokkuus kilpailukykyä säättävään politiikkaan 
nähden? J as finanssipaliittinen ekspansio luO' suhteellisen vähän 
katimaista aktiviteettia ja paljan ulkomaista velkaa ja jos pienen 
avotalauden markkinaasuuksia tehokkaasti voidaan lisätä kilpailu
kykyä vahvistamalla, herää väistämättä kysymys siitä, eikö juuri kil
pailukykyä edistävät taimenpiteet ale parasta työllisyyspolitiikkaa ? 
Näinhän asia virallisilla tahoilla usein myös esitetään. Kaikissa val
tiavarainministeriössä ja Suamen Pankissa laadituissa kannanatoissa 
karastuu kilpailukyvyn tärkeys työllisyyden kannalta. 

Kuitenkin on samalla laajasti amaksuttu se käsitys, että kilpailu
kyvyn ja kannattavuuden vaikutukset vientiin ja investainteihin ta
teutuvat vasta vuasien viiveiden jälkeen, kun taas esim. reaaliansiai
den alenemisen kulutusta supistava vaikutus on käytännöllisesti kat
saen välitön. Näin allen devalvaatio tai palkkajen alentaminen an 
lyhyellä tähtäimellä työllisyyttä heikentävä toimenpide. Tästä ei pidä 
päätellä, että palkkojen nastaminen an parasta työllisyyspalitiikkaa, 

3. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että pääomamarkkinat ovat kohtuullisen 
tehokkaita siinä mielessä, että rahoitusylijäämiä ei investoida siellä missä ne, syntyvät, 
vaan että ne aktiivisesti hakeutuvat kannattavimmille aloille. 
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mutta siitä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että kilpailukykyä 
parantavaan politiikkaan tulisi yhdistää sellaisia toimenpit'eitä, ts. 
ekspansiivista finanssipolitiikkaa, jolla työllisyyden tilapäinen heik
keneminen voidaan vä!lttää. Missä määrin tähän on tarvetta riippuu 
kuitenkin oleellisesti siitä, miten voimakkaita kilpailukyvyn vaiku
tukset ja miten pitkiä viiveet ovat. Jos viiveet ovat pitkiä, saattaa 
kilpailukykypoHtiikassa kui,tenkin olla lyhyen ja pHkän tähtäimen 
välinen ristiriita ja finanssipoliittiset näkemyserot voivat liittyä kä
sityseroihin kilpailukykyvaikutuksista ja niiden viiveistä. 

Johtopäätöksiä 

On tietenkin muitakin seikkoja, joihin finanssipolHttisia näkemysero
ja voisi yrittää peilata: tällqinen saattaa olla kysymys siitä, miten 
huomioidaan joitakin ns. »poliittisia realiteetteja», miten suhtaudu
taan työttömyyden ja velkaantumisen riskeihin tai joidenkin psyko
logisten tekijöiden merkitykseen yritysten käyttäytymisen kannalta. 
Näitä seikkoja koskevan spekulaation sijaan tiivistettäköön tässä lo
puksi tämän kirjoituksen johtopäätökset kolmeen lauseeseen. 

Ensinnäkin: vaikka suhdanneongelmalle verrattuna kilpailuky
vyn, kasvun ja rakenteen ongelmiin on eri tahoilla annettu varsin 
erilainen paino, näillä tulkintaeroilla talouspoliittisesta problematii
kasta ei tyhjentävästi voi perustella finanssipoliittisia näkemyseroja. 

Toiseksi: keskustelun ydinkysymys on siinä, vallitseeko suhdan
nepoliittisten ja muiden (»pitkän tähtäimen») tavoitteiden väHUä 
sellainen ristiriita, joka sulkee pois ekspansiivisen finanssipolitiikan, 
vai voidaanko ekspansiivinen finanssipolitiikka päin vastoin nähdä 
hyödyllisenä osana jotain kokonaisstrategiaa. 

Kolmanneksi: kannan määri ttely finanssipoliittisen ekspansion 
suotavuudesta edellyttää vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat ul
k0isen ja sisäisen tasapainon välistä suhdetta, finanssipoHtiikan in
flaatiovaikutuksic;t, julkisen sektorin rahoi,tusongelmaa, kysymystä 
siitä miten investoinnit ja nimenomaan teollisuuden investoinnit saa
daan parhaiten liikkeeUe sekä kysymykseen kilpailukyvyn vaikutuk
sista ja viiveistä. 

Näihin kysymyksiin ei kaikilta osin ole mahdollista antaa täsmäl
lisiä ja luotettavia vastauksia. Sekä harjoitetun finanssipolitiikan 
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että ekspansiivisemman finanssipoHtiikan perusteltavuus on kuiten
kin paremmin arvioitavissa, jos taloudellisia riippuvuuksia koske
vista uskomuksista käydään avointa ja systemaattista mielipidevaih
toa. Tätä nykyä keskustelua vaikeuttanee etenkin »virallisen» fi
nanssipolitiikan perusteita selittävän ja ratkaiseviin I kysymyksiin 
kantaa ottavan esityksen puute. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

1970..;luvun talouspolitiikan keskeiset 
vaiheet* 

JUKKA PEKKARINEN - ANTTI SUVANTO 

Johdanto 

Lähtökohtana tälle kirjoituksellemme oli viime syksynä virinnyt 
oloissamme poikkeuksellisen vilkas talouspoliittinen keskustelu, joka 
kuitenkin mielestämme jätti joukon kysymyksiä käsittelemättä. Puut
tumaan jäi mm. lähimenneisyyden talouspolitiikan systemaattinen 
erittely. Akateemisten ekonomistien puheenvuoroissa tämä hetki ja 
lähitulevaisuus olivat päällimmäisinä ja lisäksi heidän sanottavansa 
pelkistyi verrattain yleiseen, joskin tärkeään toteamukseen siitä, että 
työttömyys voidaan alentaa siedettävälIe tasolle ja että talouden »ter
vehdyttäminen» työttömyyden avulla käy kansantaloudelle loppujen 
lopuksi kovin kalliiksi. Talouspoliittiset viranomaiset puolestaan ko
rostivat talouspolitiikan johdonmukaisuutta ja pitivät sitä annetuissa 
ulkoisissa oloissa lähes kaikissa vaiheissa oikeaan osuneena. 

Johdonmukaiseen talouspolitiikkaan viittasi valtiovarainministeri 
Paavela esitelmässään Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 17.10. 
1978. Hänen mukaansa valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitys 
ei ollut yllätys kenellekään, »koska se on niin johdonmukainen osa 
hallituksen talouspoliittisessa linjassa».1 Tulo- ja menoarvioesityksen 

* Tämä on lyhennetty ja korjailtu versio samannimisestä aikaisemmasta kirjoi
tuksestamme (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelunaloitteita 
No 94, marraskuu 1978). Esitykseemme on vaikuttanut Suomen Pankin ekonomisti
seminaarissa 24.1.1979 aiheesta käyty keskustelu. 

1. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4: 1978, S'. 353. 
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arvostelijoihin viitaten hän antoi ymmärtää, että ehdotettua suurempi 
kotimaisen kysynnän lisäys asettaisi johdonmukaisen linjan uhan
alaiseksi ja merkitsisi alistumista inflaation ja alijäämäisen vaihto
taseen uhalle. 

Tulevaisuutta koskevien suositusten lisäksi Paavela juonsi talous
politiikan pitkää linjaa vuodesta 1975 eteenpäin. Hänen mukaansa 
vielä epärealistisempia kuin eri tahoilta esitetyt tulevaisuutta koske
vat suositukset »ovat olleet ne suositukset ja jälkikäteissuositukset, 
joita on esitetty vuosien 1975-1976 talouspolitiikasta». 

Johdonmukaiseksi väitetyn talouspolitiikkamme pääpaino asetet
tiin vuonna 1975 vaikeiksi muodostuneitten tasapainottomuuksien 
korjaamiseen. Suuri vaihtotaseen alijäämä ja korkeaksi päässyt 
inflaatiovauhti olivat muodostuneet ongelmiksi, joista oli päästävä 
eroon, jotta edellytykset taloudellisen kasvun käynnistymiselle palau
tuisivat. Inflaation ja vaihtotaseen osalta rajoittava politiikka johti 
tuloksiin, mutta seurauksena oli tuotannon ja työllisyyden yllättävä 
heikkeneminen. Tähän reagoitiin käynnistämällä hallituksen periaa
tepäätöksellä 23. 6. 1977 nk. elvytyspolitiikka, jossa työttömyyden 
vähentäminen sai etusij an. 

Talouspolitiikan tähtäin on koko ajan ollut suhdannepolitiikan 
lisäksi myös keskipitkän aikavälin rakennepolitiikassa. Tätä on esi
telty paitsi emo hallituksen periaatepäätöksessä kesäkuussa 1977 myös 
Miettusen hätätilahallituksen periaatepäätöksessä 1. 4.1976. Lisäksi 
valtiovarainministeriö on vuosittain laatinut tulo- ja menoarvioesityk
seen liitteen, jossa esitetään katsaus kansantalouden kehitysnäkymiin 
keskipitkällä aikavälillä. 

Usein talouspoliitiikkamme johdonmukainen pitkä linja on ulo
tettu koskemaan lisäksi koko 1970-lukua. Vuosikymmenen alussa 
talouspolitiikan pyrkimyksenä oli estää taantuman tulo Suomeen 
tarkoituksellisen keveällä raha- ja finanssipolitiikalla. Tällöin kuiten
kin tilanteen sotki vuonna 1972 tapahtunut kansainvälinen suhdanne
nousu, jota ei osattu ennakoida. Myöhemmin tapahtui uusia yllätyk
siä, kuten vuoden 1973 lopun öljykriisi ja Suomen osalta tätäkin mer
kityksellisempi erittäin voimakas vientihintojen nousu vuonna 1974. 

Seurauksena näistä 1970-luvun alkupuoliskon yllätyksistä oli se, 
että kun suhdannetaantuma tavoitti meidät viennin romahtaessa 
vuonna 1975, olivat ongelminamme samanaikaisesti voimakas inflaa
tio ja ennätyksellinen vaihtotaseen alijäämä. Johdonmukainen, mutta 
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yllätysten ja ennustevirheiden takia tapahtumien kelkasta pudonnut 
talouspolitiikka' suuntautui uudelleen j"a alkoI hakea talouden kes-

:1 ~ { 

tävää perustaa -perittyjen tasapainottomuuksien; inflaation ja alijää-
mäisen ulkomaankaupan korjaamisen -kautta. Mutta taas tapahtui 
yllätyksiä. Tuotanto heik~eni meillä vuonna 1976 nopeammin kuin oli 
odotettu ja seuraavana vuonna odotettu kansainvälinen nousukausi 
latistui. Nämä yllätykset valmistivat seuraavaa tasapainottomuutta, 
ennätyksellistä .joukkotyöttömyyttä. Tämän perinnön on talouspoli
tiikkamme johdonmukainen linja saanut nyt hoitaakseen. 

On ymmfu.rettåvää, että poliittinen tarkoituksenmukaisuus hou
kuttelee väittämään kuljettua tietä johdonmukaiseksi ja ajan näky
mät sekä realiteetit huomioon ottaen ainoaksi oikeaksi. Sen, mikä on 
mennyt vikaan, voi viedä kontrollin ulkopuolisten tekijöiden, lähinnä 
ulkomaisen taloudellisen kehityksen tiliin . 
. - Onnetonta kuitenkin on, jos tällainen stereotyyppinen kuva talous
politiikan menneisyydestä on ainoa, joka tuodaan esille. Se ei ole 
omiaan edesauttamaan talouspolitiikan vaihtoehtojen erittelyä tule
vaisuudessa. Kuitenkin talouspolitiikalla on kussakin tilanteessa aina 
valittavanaan eri va~htoehtoja, joissa heijastuvat erilaiset tulevai
suudennäkymät, erilaisef tavoitteet ja erilaiset käsitykset kansanta
louden käyttäytymisestä. Talouspolitiikan kriittisen tutkimuksen 
eräänä tehtävänä on muistuttaa vaihtoehtojen olemassaolosta. 

Yritämme tässä kirjoituksessamme palata 1970-luvun talous-, lä
hinnä suhdannepolitiikan keskeisiin valintatilanteisiin. Esityksemme 
seuraa tapahtumien kulkua kunkin aj ankohdan omasta perspektii
vistä. Jaamme 1970-luvun talouspolitiikan seuraaviin vaiheisiin: (i) 
vuosiin ,1971-.. 72, (ii) öljykriisin jälkeiseen kauteen 1974-75, (iii) 
vakautuskauteen VlJoden 1975 lopusta vuoden 1977 puoliväliin ja 
(iv) vuodesta 1978 alkaneeseen elvYtyskaute'en. ' 

Pääasiallisina lähteinämme ovat viranomaisten laatimat doku~en
tit, kuten valtiovarainministeriön kansantalousosaston valtion tulo- ja 
menoarvion liitteeksi laatimat Taloudellinen katsaus (josta s~uraa
vassa. k;äytämme lyhennettä VVM; 1) ja Katsaus kansantaloJlden 
ja valtiontalouden kehitysnäkymiiI?- (johon viittaamme lyhenteellä 
VVM-II). Tarkoituksemme on kuvata taloudellista kehitys-tä sen-mu
kaan minkälaisena viranomaiset sen kulloisissakin valintatilanteissa 
ovat nähneet ja minkälaisiin odotliksiin, tavoitt~isjiti ja Ui~oitteiden 
painottamiseen he ovat linj anvetonsa perustan~~t .. ' .. ~ . 

5 
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Taulukko 1. Valtiovarainministeriön ennusteet eräistä kokonais-

I 
1971 

T21 
1972 

T21 
1973 

T21 
1974 

T21 El E2 T1 El E2 T1 El E2 T1 El E2 T1 

Y 5 1.5 2 2 3.5 4.5 7 7 6 6 6 6.5 5 3.5 4 4 
M 11 -4 -0 -1 1.5 6 3 4 9 11.5 13 13 9.5 6 7 6.5 
S 6 0.5 2 3 5 6 7 7 7 6 4 5 
X 10 -1 -1 -1 7 14 15 14 10 8 7 7 7 5.5 -1 -1 
C 6 3 3 3 3 4 7 9 5.5 5.5 7 7 4.5 2 4 4 
GC 6.5 6.5 5 5 7 5.5 5 7 5.5 5 5 6 6 4 4 4 
1 7 2 4 4 -2.5 -2 3 4 6.5 7.5 7 8 7 5.5 6 6 
Gr 1.5 0.5 1 1 5.5 10 14 17 -3 -8.5 -3 -6 -7.5 -2.5 -7 -7 
D 6 0.5 2 3 5 6 7 7 7 6 4 5 
E 3 4 7 8 3.5 6 

vienti-
hinnat 2 5 5 3 6 6 6 12 13 10 40 43 
kuluttaja-
hinnat 3 6 6.5 5 7 7 5 11 11 8.5 17 17 
työttömyys-
aste (%) 1.9 2.4 2.3 2.8 2.6 2.5 2.2 2.3 2.3 2.0 1.9 1.7-

I vaihtotase 
(mrd mk) -0.5 -0.8 -1.4 -0.3 -1.0 -0.5 -1.0 -1.3 -1.5 -2.2 -3.5 -5.0 

Selitykset: 

El ennuste tehty edellisen vuoden syksyllä (VVM 1). 
E2 ennuste tehty saman vuoden syksyllä (VVM 1). 
T1 toteutunut kehitys seuraavan vuoden syksyn ennakkotietojen mukaan (VVM 1). 
T2 toteutunut kehitys lopullisten tietojen mukaan (OECD:n katsaukset, 1975-77). 
T2 * toteutunut kehitys ennakkotietojen mukaan (OECD:n katsaukset, 1978-79; 

vuodelle 19~8 OECD:n arvio helmikuussa 1979). 

Ennustevirheet 1971-1972 

Vuoden 1972 ennustevirhe - varautuminen taantumavuoteen, josta 
tulikin poikkeuksellisen voimakkaan nousun vuosi - on totuttu otta
maan käyttöön erityisesti perusteltaessa jälkikäteen raha- ja valuutta
kurssipolitiikassa tuolloin omaksuttua linjaa.2 

Taulukko 1 esittää valtiovarainministeriön julkaisemat yhden vuo
den ennusteet keskeisiltä osin sekä ennakkotietojen mukaisen to
teutuneen kehityksen. 

Vuosien 1971 ja 1972 osalta taulukosta käy ilmi, että sekä bud
jettivuoden viennin että kotimaisen kysynnän kehitys ennustettiin 

2. Tähän viittasi esim. pääjohtaja Koivisto esitelmässään Ekonomiska Samfundet
issa 16.5. 1974, ks. Mauno Koivisto, Väärää politiikkaa, Kirjayhtymä, Jyväskylä 1978, 
s. 126. 

6 
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taloudellisista muuttujista ja toteutunut kehitys vuosina 1971-78. 

1975 
T21 

1976 
T21 1977 I 1978 

T2*1 El E2 T1 El E2 T1 El E2 T1 T2 * El E2 

3 -1 0 1 1.5 0.5 0 0 5 0.5 0 0 2.5 2.5 2 Y 
6 -2 0 0 -0.5 -5.5 -3 -3 7.5 -2.5 -6 -6 1.5 -1.5 -3 M 

3.8 -1.5 0 1 -1 -0 5.5 -0 -1 2.5 1.5 S 
4 -18 -14 -14 12.5 13.5 14 14 14.5 8 10 9.5 4 5.5 8 X 
3 -1.5 4 4 1.5 -3 0 0 4 -2.5 -2 -2 1.5 1.5 0 C 
4 4.5 6 6 3 4.5 3 5 3.5 4 5 4 3 3.5 5 GC 

4.5 3 6 7 -2 -14 -14 -11 3.5 -7 -5 -5 -1.5 -3.5 -6 I 
2.5 2 4 5.5 1.5 1.5 -0. -2 1 -5.5 -2 -2 -1 1.5 1.5 Gr 
3.8 -1.5 0 -1 -1 -0 5.5 -0 -1 2.5 1.5 D 
3.8 3.5 4 5 -2 -4.5 -3 -3.5 3.5 -2.5 -4 -5 2 0.5 -1 E 

vienti-
14 11 7 6.5 3.5 7 7.5 12 14 8.5 8.4 hinnat 

kuluttaja-
11.5 17.5 18 11.5 14.5 14.3 10 13 12.7 9 8 hinnat 

työttömyys-
2.4 2.1 2.2 2.8 3.5 4.0 3.0 5.7 6.1 6.0 7.6 aste 

I 
kas- vaihtotase 
vaa -8 -8 -5.5 -3.6 -4.5 -2.2 -2.5 -0.6 -1.6 +0.9 (mrdmk) 

Kaikki huoltotaseen erät kuvaavat määrien muutoksia (% vuodessa). 
Huoltotasetta on kuvattu symboleilla: 

Y = bruttokansantuote markkinahintaan 
M = tuonti 
S = kokonaistarjonta 
X = vienti 
C = yksityinen kulutus 
Go = julkinen kulutus 

1 = yksityiset investoinnit 
Gr = julkiset investoinnit 
D = kokonaiskysyntä 
E = kotimainen kysyntä 

toteutunutta nopeammaksi laadittaessa vuoden 1971 tulo- ja meno
arviota ja vastaavasti toteutunutta hitaammaksi vuoden 1972 tulo
ja meno arvioon liittyvässä ennusteessa. Kuitenkin vuotta 1971 kos
keva ennuste tarkentui seuraavan vuoden budjettia laadittaessa jo 
varsin lähelle toteutunutta kehitystä. Samaten kasvun ennakoitiin 
nopeutuvan vuoden 1972 lopulla ja taantuman jäävän lyhytaikai
seksi. 

Vaikka käännekohtien ajoittumisesta täten oltiinkin selvillä var
sin hyvin, näyttää siltä, että talouspolitiikka mukautui sekä laskussa 
että nousussa odotettua jyrkempään kehitykseen passiivisesti ja näin 
vain jyrkensi käännettä. 

Vuonna 1971 kasvoi ensiksikin yksityisen sektorin bruttovero
rasitus 1.7 prosenttiyksikköä 34.7 prosenttiin, kun sen budjettia laa
dittaessa ennakoitiin lievästi alentuvan (VVM 1 1970, s. 53, 1972, s. 
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55). Huomattava osa tästä menee jyrkentyneen progression tiliin, 
kun nimellinen ansiotaso ,kasvoi ennakoitua enemmän. Lisäksi, esi
merkiksi vuoden 1971 kesäkuussa "toteutettiin kestokulutushyödyk
keisiin kohdistunut liikevaihtoverort lisävero (pistevero ). Se oli voi
massa loppuvuoden ja ~iirsi kulutusta vuoden 1972 puolelle. Myös, 
julkisten kulutusmenojen volyymin kasvu muodo~tui' suunniteltua 
pienemmäksi (syksyl1~ '1970 niiden kasvuksi ennakoitiin 6.5 pro
senttia, kun toteutunut kasvu vuonna 1971 jäi 5 prosenttiin). Myös 
rahamarkkinoiden aktiivinen keventä.,minen, keskuspankkivelan kiin
tiöiden lisääminen, jäi loppuvuoteen 1971, jolloin oltiin jo tietoisia 
suhdannekehityksessä meneillään olevasta käänteestä nousuun. 

Vastakkaissuuntainen politiikan mitoittaminen aiemmin suunni
teltua keveämmäksi tapahtui vuoden 1972 aikana. Suhdannevarauk
sia alettiin purkaa kesällä 1971 tehdyn päätöksen perusteella vuoden 
1972 aikana. Syksyllä 1971 suunniteltiin julkisen hallinnon inves
tointien määrän kasvavan 5.5 prosenttia vuoden 1972 aikana; tosi
asialliseksi kasvuksi muodostui"lähes 15 prosenttia., J~lkinen sektori 
lisäsi yksityisen sektorin ta~oin menojaan, kun tul()ja kerran näkyi 
karttuvan odotettua enemmän.' Rahapolitiikka suhtautui 'investoin
tien kasvun toivossa kaikella suopeudella pääoman maahantuontiin 
ja rahamarkkinoiden voimakkaaseen kevenemiseen vuoden 1972 
aikana. 

Sopiikin kysyä, oliko talouspolitiikalla tuolloin pyrkimystäkään 
s~dannenousun ja inflaatiotendenssien hillintään. Talouspolitiikan 
~ri lohkojen välinen' työnjako ajateltiin sellaiseksi, että tulopolitiikan 
tehtäväksi jäi infl~ation hillintä jokseenkin riippumatta siitä, miten 
kokonaiskysyntä . kehittyi;annettiinpa vielä markan ulkoisen arvon 
vuosien 1971-72 vaihteessa laskea talouden sisäisiä inflaatiopaineita 
, , 

kärjistävästi. Kokonaiskysynnän ja ,vaihtotaseen säätelyä taas ohjasi 
oppi, jonka mukaan yksityisten investointien hillintä nousukauden 
aikana oli haitaksi kansantalouden edessä olevalle rakennemuutok
selle. Todisteeksi tästä on pääjohtaja Mauno Koivisto liittänyt tuo
reeseen kirjaans~ 1;urussa20. 11.1972 pitämänsä puheen~ jossa hän 
mm. lausui: 

»Tämänsl1hdannenousun aikana 'on joka tapauksessa edessä sopeutu
minen uuteen ka,nsainväliseen markkinatilanteeseen. "Tämän edellyttämä 
tuotan torake.n te'ep.. muu ttaminen vaatii investointej a.. Tuotannollisten 
investointieri tun tuvaj arruttaminentällaisessa sopeutumisvaiheessa saa t-
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taisi koitua . ,~asvupoliittisesti .. kohtalQ-kkaak~i. .. Käynnistymässä olevan 
suhdannenousun kesk~iset ongelt:nat ovat sellaisia;, että niitä ei yksin 
rahapolitiikan toimenpitein voida tyydyttävä~ti ratkaista. Voidaan· ken
ties sanoa jopa niin, että sitä, parempi, mitä yähemmän seuraavaan suh
dannenousuun joudutaan rahapolitiikallC!., puuttumaan.» (Koivisto".mt., 
s. 142). ' -' 

Rahapolitiikka siis toimi ehkämaksiminsa mukaisesti. Se sälytti 
suhdannenousun hillitsemisen-finanssi politiikalle, j onkaltili hillitä 
julkista kysyntää ja yksityistä- kulutuskysyntää. Finanssipolitiikan 
suunnittelijat tunnustivat tämän periaatteen: 

»Talouspolitiikan keskeisenij. tavoitteena ... on pidetty kotimaisen 
kokonaiskysynnän pysyttämistå'tyydyttävän sisäisen ja ulkoisen tasapai
non edellyttämissä puitteissa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
investointitoiminnan lisäämis_t~ Jyöllisyyskehityksen turvaamiseksi ja 
kasvukykyisen teollisuuden kapasiteetin laajentamiseksi sekä kotitalouk
sien kulutuskysynnän kasvunhillitsemfstä». (VVM 1, 1971, s. 81). 

Nousukauden aikana tällaisen talouspolitiikan eri välineiden väli
sen työnjaon menestyksellinen toteuttaminen on kuitenkin hankalaa. 
Toteutunut kehitys osoittaa, ettei finanssipolitiikassa käytännössä 
ollutkaan omaksuttu aktiivisesti suhdanteiden tasoittamiseen pyrki
vää kantaa. Tästä löytyy myös periaatteellisia lausumia: 

»Reaalitaloudellisen kasvun ennustettu lievä hidastuminen v. 1971 on 
vaikuttanut niihin puitteisiin," joihin hållituksen budjettiesitys vuodeksi 
1971 on jouduttu asettamaan. ·Näin ollen myös menojen kasvu on mitoi
tettu pienemmäksi kuin edellisen vuoden budj ettiesi ty ks'essä». (VVM 1, 
1970, s. 63). 

Kun puitteet osoittautuivat ,. ennakoitua ahtaammiksi, kävi myös 
finassipolitiikka" suunniteltua vielä' kireämmä~si., Päinvastoin kävi 
sitten seuraavana vuonna 1972. ' 

Ylikuumeneminen vuodesta 1973 vuoden 1975 alkuun 

Olemme edellä' 'todenneet, että talouspoIitiikkamme toimintamalli oli 
1970-luvun alkuvuosina heikosti sovelias torjumaan vienti- ja inves
tointijohteisen kasvun synnyttämiä vaihtotase- ja, inflaatio-ongelmia. 
Tämä käy myös ilmi taulukosta 1 sivuilla 162-163. Suurimmat 
ennustevirheet ;, näyttävät tapahtuneen, P;;litsi vientihintojen, vaihto-
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taseen vajauksen ja inflaatiovauhdin ennakoinnissa. Näiden ongel
mien kärjistymistä aliarvioitiin. 

Politiikan passiivisuutta kuvaa se, että mitään huomattavia toi
~enpiteitä ei tehty tasapainottdmuustendenssien hillitsemiseksi. Re
valvaatiota tosin ehdotettiin,3 ja jälkikäteen sen toteuttamatta jättä
mistä onkin pidetty virheenä.4 Eräät vuonna 1974 toteutetut suhdan
nepoliittiset toimenpiteet, kuten vientimaksu ja tuontitalletukset oli
vat merkitykseltään vähäpätöisiä vallankin, kun rahamarkkinat oli
vatkeveät. 

Suorastaan dramaattisen käänteen viennin kautta kansantalou
teemme tulleet inflatoriset epätasapainosykkeet saivat vuodesta 1974 
lähtien. Vuonna 1974 viennin hintaindeksi nousi yli 42 prosenttia. 
Yhteisöjen voitot, jotka jo vuonna 1973 olivat kasvaneet poikkeuk
sellisen paljon, yli 40 prosenttia, kasvoivat yli 51 prosenttia vuonna 
1974. Tukkipuun kantohinnat nousivat yli kaksinkertaisiksi hakkuu
kaudella 1973/74. Kuitupuun kanto hinnat seurasivat samalla vauh
dilla seuraavalla hakkuukaudella. Näin yksityisten metsänomistajien 
tulot kasvoivat vuosina 1973-74 keskimäärin noin 50 prosentilla. 

Voittojen kasvu purkautui investointeina ja investointitavaroiden 
tuontina vielä vuonna 1975. VVM 1 1975 ennakoi yksityisten inves
tointien volyymin kasvun samalle vuodelle kolme prosenttiyksikköä 
toteutunutta pienemmäksi. Samanaikaisesti kansantalouden tasapai
nottomuudet purkautuivat viranomaiset yllättäneenä inflaationa: 
kuluttajahintojen nousuvauhti oli vuonna 1974 17 ja vuonna 1975 
18 prosenttia. 

Vuonna 1975 vientimäärät, vientihintojen jatkuvasta noususta 
huolimatta, romahtivat 14 prosentilla samalla kun investointiboomin 
häntä pidätteli vielä tuontia korkealla tasolla. Vaihtotaseen alijäämä 
nousi 8 miljardiin markkaan. Vallankin alkuvuodesta sen rahoitta
minen heikensi valuuttavarantoa, joka ennen kesäkuussa saatua Kan
sainvälisen valuuttarahaston rahoitustukea hupeni olemattomiin. 
Kohta kansainvälisten pääomamarkkinoiden keveneminen kuitenkin 
helpotti vaihtotaseen alijäämän rahoitusta ja valuuttavaranto alkoi 
kohentua. 

3. Ks. Koivisto, mt., s. 185-186. 
4. Esimerkiksi ks. Taloudellinen suunnittelukeskus: Inflaatio, syyt, vaikutukset, tor M 

junta, Helsinki 1975, s. 103; Heikki Oksanen, Suomen devalvaatiosyklit ennen ja nyt, 
Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen katsaus 4/1978, s. 8-16. 
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Vakautuksesta elvytykseen 

Vuoden 1975 myötä kävi ilmi, että Suomen kansantalous oli saanut 
ratkaistavakseen kaksi keskenään ristiriitaista ongelmaa. Yhtäältä oli 
kontrolloimattoman nousukauden perintö, korkea ulkomainen velka 
ja kansainvälisestä pääkurssista pahasti poikennut kotimainen hinta
ja kustannuskehitys. Romahtanut vienti ja sen myötä kohta romah
tavat yksityiset investoinnit ennakoivat uutta uhkaa, lamaa ja työt
tömyyttä.5 

Pian kävi ilmi - ja tämä asia tuotiin selvästi julki myös hätä
tilahallituksen runnauksessa syksyllä 1975 - että talouspolitiikan 
johtopiirissä oli kahdenlaista ilmaa sen mukaan, kumpi ongelma, 
aiemmista laiminlyönneistä periytyneet inflaatio ja vaihtotaseen ali
jäämä, vai uusi ongelma, uhkaava työttömyys, asetettaisiin lähiajan 
talouspolitiikassa etualalle. Toimenpiteitä vaihtotaseen alijäämän ja 
inflaation jyrkäksi supistamiseksi oli alettu kaavailla hallituksen ja 
Suomen Pankin piirissä jo keväällä 1975. Vuoden 1976 tavoitteeksi 
asetettiin vaihtotaseen alijäämän osalta 3 miljardia markkaa ja inflaa
tion osalta 5 prosenttia.6 Nämä tavoitteet tuotiin myös esille neuvotel
taessa Kansainvälisen valuuttarahaston valmiusluottoa. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen olisi edellyttänyt erittäin ki
reää raha- ja finanssipolitiikkaa. Voidaan kysyä, olisiko inflaatiovauh
din alentaminen 18 prosentista 5 prosenttiin yhden vuoden aikana 
ollut ylipäänsä mahdollista kun ottaa huomioon vielä sen, että kan
sainvälinen inflaatio oli etenemässä yli 10 prosentin vuosivauhdilla. 

Rahapolitiikan osalta valinta tehtiin syksyllä 1975, jolloin alen
nettiin liikepankkien keskuspankkivelan kiintiöitä ja kiristettiin pää
oman maahantuonnin ehtoja. Näitä toimia perusteltiin vaihtotaseen 
tervehdyttämisellä. Kun rahapolitiikassa perinteisesti oli korostettu 
investointeja suosivaa ja siksidefensiivistä linjaa, nyt tehty valinta 

5. Periaatteessa olisi ollut mahdollista omaksua sellainen suhdannepoliittinen linja, 
joka olisi ottanut huomioon nämä kaksi erilaatuista ongelmaa samanaikaisesti. Nousu
kauden perintö rasitti työttömyyttä torjuvaa suhdannepolitiikkaa kahdella tavalla. 
Yhtäältä kansantalouden hintakilpailukyky oli heikentynyt. Tätä olisi voitu parantaa 
devalvaatiolla. Toinen nousukauden rasitus oli korkea ulkomainen velkaantuminen. 
Sen suhteen olisi voinut kysyä, minkä suuruiseen vaihtotaseen alijäämään kansantalou
della olisi vielä ollut edellytyksiä ilman että se olisi vaarantanut maan luottokelpoi
suutta. Tämän rajoituksen puitteissa olisi sitten voitu sovittaa keskenään työttömyys
aste ja vaihtotaseen alijäämä. 

6. Ks. Koivisto, mt., S. 203. 
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merkitsi tässä suhteessa selvää muutosta. Rahapolitiikan kiris-täm,istä 
perusteltiin myös inflaatiovauhdin olennaisella hidastamisella. Tämä 
kuvastaarahapoliitisen johdon keskuudessa syntynyttä epäluotta
musta tulopolitiikkaan.7 

Flnans~ipolitiikan puolella haettiin syksyllä 1975 aluksi jonkin~ 
laista kompromissia ulkomaisen velkaantumisen maltillisen hidasta
misen ja työllisyyden ylläpidon välillä. Erityisen selvästi tämä tuo
tiin esiin syksyn 1975 kehitysnäkymissä, jossa tavoitteeksi asetettiin 
vaihtotaseen vajauksen alentaminen asteittain 2.5 rnrd ma:rkka~ii 
vuoteen 1980 mennessä (ks. VVM II 1975). 

Kuten taulukosta 1 ilmenee, rakentui myös' vuoden 1976 valtion 
tulo- ja menoarvioesitys verrattain maltillisen tavoitteen varaan sekä 
vaihtotaseen alijäämän että inflaation osalta. Tuolloin viennin romah
tamisesta ja vaihtotaseen jyrkästäheikkenemisestä vuonna 1975 oltiin 
jo tietoisia. Viennin arvon odotettiin kuitenkin vuoden 1976 aikana 
nousevan peräti 19 prosentilla ja määrän 12.5 prosentilla. Työllisyy
den ylläpito sai vielä niin suuren painon tavoitteenasettelussa, että 
vaihtotaseen alijäämätavoite asetettiin 5-6 miljardiin markkaan eikä 
työttömyysasteen odotettu no-q.sevan yli 3 prosentin. Kotitalouksien 
käytettävissä olevienreaalitulojen odotettiin ,pysyvän ennallaan, ja 
kun' säästämisasteen sinänsä perustellusti odotettiin laskevan vuo
den 1974 poikkeuksellisen korkealta tasolta, ennakoitiin yksityisen 
kulutuksen volyymin kasvavan 1.5 prosenttia. Bruttoveroasteen odo
tettiin kasvavan suhteellisen .lievästi eli 1.5 prosenttiyksikköä .37.5 
prosenttiin. Yksityisten investointien odotettiin supistuvan vain lie
västi, mutta julkisen hallinnon .investointien määrän otaksuttiin hi~
man kasvavan (1.5 prosenttia). 

Budjettiesityksessä suunniteltu finanssipolitiikka ei kuitenkaan 
toteutunut. Vuonna 1976 tapahtui sama mikä tapahtui vuonna· 1971: 
laman syvetessä finanssipolitiikka muuttui alunperin suunniteltua 
kontraktiivisemmaksi. . Myös se omaksui ensisij aiseksi tavoitteekseen 
vaihtotaseen alijäämän supistamisen ja inflaation hidastamisen.8 

7. Tätä näkemyksen muutosta on korostanut Heikki Oksanen kirjoituksessaan 
Demarissa 8.2.1977. 

8. Linjan valintaa edelsi ilmeisen kiihkeä mielipiteiden vaihto tq.lvella 1976,' jollOin 
elettiin uudelleen maan ulkoisen maksuvalmiuden kriisin tunnelmissa, kun' valuutta
varanto oli alkanut uudelleen supistua. Pääjohtaja Koivisto on uudessa "kirjassaan 
omalta osaltaan hieman valottanut tuolloin käytyä kädenvääntöä sisällyttämällä siihen 
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Tämä uusi tavoitteenasettelu sinetöitiinhuhtikuun 1. päivänä 1976 
julkaistussa lähivuosien vakautl:lsohjelmassa. 

Finanssipolitiikan kurssimuutoksesta päätettiin hallituksen kan
nalta v:arsin epäedullisissa oloissa. Kansainvälinen lama oli alkanut 
vaikuttaa meillä loppuvuodesta 1975 voimakkaammin kuin päätök
sentek~jät olivat osanneet odottaa. Alkuvuodesta 1976 valuuttava
ranto painui jälleen olemattomiin. Lisäksi valtion kassatilanne oli 
loppuvuodesta 1975 kärjistynyt varsin nopeasti. Kun vuoden. 1975 
VVM L vielä ennakoi saman v.uoden v~tiontalouden tuloylijäämäksi 
1 310 rri.i:ljoonaa markkaa, muuttuikinvuoden 1975 tulos valtionta
louden 6,5 miljoonan markan alijäämijksi. Kassavarat alenivat liki 
1 800 II?-iljoonalla markalla. Taloudellisen aktiviteetin lopahtaminen 
alkoi näkyä verotulojen vähenemisenä ja valtiontalouden alijäämä 
kasvoi automaattisesti suhdanteiden heikentyessä. 

Huhtikuun 1. päivänä 1976 tekemässään periaatepäätöksessä hal
litus ilmoitti vielä pitävänsä kiinni keskipitkän aikavälin tavoitteesta, 
jonka mukaan vaihtotaseen alijäämä pyrittäisiin asteittain supista
maan 2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 1980 
mennessä. Samalla tehtiin kuitenkin välittömiä säästö- ja menojen 
lykkäyspäätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Näiden toimien ar
vioitiin, vähentävän valtion menoja 350 miljoonalla markalla vuoden 
1976 a~k:ana. Samalla mm. sivutulojen ennakonpidätyksiä korotettiin. 

Vauhtiin päästyään finanssipolitiikan käänne kontraktiiviseen 
suuntaan oli sitten varsin voimakas. Vuoden 1976 kaksi ensimmäistä 
lisämenoarviota annettiin 29. 6. Menojen kattamiseksi korotettiin eri
näisiä yeroja ja maksl1:ja javeronpalautusten maksaminen siirrettiin 
vuoden 1977 maaliskuuhun. Valtiontalouden säästöjä ja menojen lyk
käyksi~ koskevia periaatepäätöksiä tehtiin vielä 7. 10., 18. 11. ja 30. 12. 

VVM 1 1976 arvioi, että vuoden 1976 kaksi ensimmäistä lisäbud
jettia lisäsivät valtionkassatuloja 1400 miljoonalla markalla vuonna 
1976. Menojen säästö- ja lykkäystoimien arvioitiin vähentävän kassa
menoja 850 miljoonalla markalla. 

Näin finanssipolitiikkaa muutettiin selvästi kontraktiiviseen suun
taan siitä, miksi sitä oli suunniteltu edellisenä syksynä. Kun raha
~olitiik~a oli lisäksi kireää ja esimerkiksi yksityisten kiinteiden inves-

muutama,n pääministeri Miettuselle loppuvuodesta 1975 ja alkuvuodesta '1976 osoitta
mansa, varsin suorapuheisen kirjeen. (Koivisto, mt., s. 201-205). 
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tointien määrä supistui noin 11 prosenttia vuonna 1976, poikkesi 
kotimaisen kysynnän kehitys vuosina 1976-77 heikompaan suun
taan kuin tulo- ja menoarvioesityksiä laadittaessa oli ennakoitu. 

Finanssipolitiikan kiristymistä vuoden 1976 kuluessa kuvaa esi
merkiksi se, että bruttoveroaste nousi vuonna 1976 lähes 5 prosentti
yksikköä edellisestä vuodesta eli 42 prosenttiin, kun sen oli tulo- ja 
menoarvioesityksessä ennakoitu nousevan vain 1.5 prosenttiyksikköä. 
Näin kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo ei pysynytkään en
nallaan, kuten budjettiesityksessä oli ennakoitu, vaan se supistui 6 
prosenttia, vaikka reaaliansiot vielä lievästi kasvoivat. Kulutusalttius 
toki nousi voimakkaasti niin, että yksityisen kulutuksen määrä pysyt
teli ennallaan. On tosin huomattava., että vuoden 1977 alusta voimaan 
tullut liikevaihtoveron korotus siirsi kulutusta loppuvuoteen 1976, 
jolloin se oli poikkeuksellisen korkealla tasolla. 

Bruttoveroasteen äkkinäinen hyppäys lienee yleisesti totuttu yh
distämään 1970-luvun alun kaikkinaisen ekspansion kauteen. Voimak
kaimmin verotus kiristyi kuitenkin juuri vuonna 1976. Silloin se ei 
kuitenkaan merkinnyt julkisen kysynnän kasvua, vaan suurelta osin 
valtion kassa-aseman parantamista. Vaikka tuloja lisättiin, julkiset 
kulutus- ja investointimenot eivät lisääntyneet enempää kuin tulo- ja 
menoarvioesityksessä oli suunniteltu. Päinvastoin julkisen hallinnon 
investointien määrä laski 2 prosenttia, vaikka budjetissa suunniteltiin 
2 prosentin kasvua. 

Kaiken kaikkiaan antaa finanssipolitiikan kiristymisestä vuoden 
1976 kuluessa karkean käsityksen se, että valtiontalouden tulo yli
jäämä kasvoi tuolloin edellisen vuoden lievästä alijäämästä 2.8 mil
jardin markan ylijäämään. Tämä muutos tosin liioittelee vuoden 1976 
finanssipolitiikan heilahdusta kontraktiiviseen suuntaan sikäli, että 
tuolloin edellisen vuoden veronpalautukset - n. 1.7 miljardia mark
kaa - siirrettiin ensi kerran maksettaviksi seuraavan vuoden maalis
kuussa.9 

9. Vastaavasti finanssipolitiikan vaikutus kotitalouksien käytettävissä olevaan 
tuloon voi siten antaa ylimitoitetun kuvan finanssipolitiikan ekspansiivisuudesta vuonna 
1977. Muutoin käsitystä vuoden 1976 finanssipolitiikan vomakkaasta kontraktivisuu
desta tukevat esimerkiksi laaditut täystyöllisyysbudjettilaskelmat. (Vrt. Reino Hjerppe, 
Julkisen talouden ja budjetin ekspansiovaikutuksen mittaamisesta, Helsingin yliopiston 
kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita No 79 1978). Myös esimerkiksi OECD:n 
Suomea koskeva katsaus 1977 esittelee mallin finanssipolitiikan vaikutusten arvioimi-
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Vuoden 1976 alkupuolelle saakka odotettiin yleisesti taloudellisen 
nousun käynnistyvän vuoden 1976 lopulla.10 Käänteen odotuksia vah
vistivat myös kansainvälisen talouden kehitystä koskevat ennusteet. 
Myös vuoden 1976 VVM 1:n ennuste vuodelle 1977 oli varsin opti
mistinen. Viennin arvon odotettiin kasvavan 23 prosenttia ja määrän 
14.5 prosenttia. 

Vuoden 1977 finanssi politiikkaa alettiinkin sitten suunnitella nou
sukautta silmällä pitäen: 

» ... vaihtotasekehitystä ja valtiontaloutta koskevat tavoitteet olisi voi
tava saavuttaa pääosin jo alkavan nousu- ja korkeasuhdanteen aikana, 
huomattavassa määrin siis jo ensi budjettivuoden kuluessa» (VVM I, 
s. 76). 

Vuoden 1977 budjettia rakennettaessa oltiin varsin kärkkäitä käyt
tämään alkavan nousun merkit hyväksi valtiontalouden vakauttami
seksi. Suunnitelmien mukaan oli tarkoitus ryhtyä keräämään valtiolle 
rahoitusvarantoja seuraavan laskukauden suhdannepolitiikkaa var
ten, koska »muussa tapauksessa hillitsevää talouspolitiikkaa joudut
taisiin harjoittamaan myös seuraavan laskusuhdanteen aikana kaik
kine siitäaiheutuvine haittoineen» (VVM 1 1976, s. 76). Tavoitteeksi 
esitettiin (VVM 1976, s. 77): 

»valtiontalouden vahvistaminen pysyvällä, suhdannekiertojen yliulot
tuvalla tavalla. Tämä on välttämätöntä rahoituksellisen liikkumavaran 
luomiseksi sekä johdonmukaisen yleisen talouspolitiikan että muun 
yhteiskuntapolitiikan harjoittamiselle. Tämän tavoitteen saavuttamiseen 
ei riitä, että valtiontalous olisi ensi vuonna tasapainoinen. Itse asiassa 
valtiontalouteen olisi saatava kerätyksi parin seuraavan vuoden aikana 
huomattavasti suurempia rahoitusvarauksia kuin tämänhetkisten näky
mien perusteella näyttäisi olevan mahdollista» (VVM I 1976, s. 77). 

Kun verotusta ei katsottu voitavan lisätä, osoitettiin kassan vali
vistamiseen välittömästi kysyntää heikentävä keino, julkisten menojen 
rajoittaminen (VVM 1 1976, s. 77). 

Vaikka työttömyysaste oli vuoden 1976 lopussa jo noussut edelli
sen vuoden 3 prosentista yli 4 prosentin, ei työttömyyden odotettu 
lisääntyvän, vaikka talouspolitiikkaa »tulevan elvytysvaran» nimissä 
kiristettiinkin. Tätä suurempi työttömyysaste suljettiin vielä kaik-

seksi ja finanssipolitiikan arviointia jatketaan seuraavan vuoden katsauksessa, (OECD 

Economic Surveys, Finland, tammikuu 1977 ja 1978). 
10. Ks. esim. talousmieSten ennusteet vapaalla kädellä, Helsingin Sanomat 6.1. 1976. 
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kien, vaihtoehtojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lokakuun 1976 kehitys
näky~issä todetaan (VVM II 1976, s. 23): 

»Vaihtotaseen alijäämän ... nopeampi supistaminen olisi ilmeisesti 
mahdollista sallimalla työttömyysasteen nousta pysyvästi yli 3 prosentin 
kuten eräissä muissa markkinatalousmaissa on tapahtunut. Tällaista ei 
kuitenkaan Suomen oloissa voida monistakaan syistä hyväksyä siitäkään 
huolimatta, että työttömyysturvajärjestelmät ovat maassamme kansain
välisesti katsoen hyvät.» 

Vuoden 1976 loppua kohden alkoi kuitenkin käydä ilmeiseksi, että 
aiemmat, optimistiset vuotta 1977 koskeneet kansainväliset suhdanne
ennusteet eivät toteudu (VVM 1 1977, s. 16). Vaikuttaa siltä, että 
talouspolitiikkaan näkymien synkentyminen vaikutti vain kireyttä 
lisäävästi: valtiontaloudessa tehtiin säästöpäätöksiä 18.11. 1976 ja 
17.2. 1977, ja Suomen Pankki puolestaan antoi uudet luottopoliitti
set ohjeet 24. 11. 1976, jolloin se ilmoitti keskuspankkivelan kiintiöi
den supistuvan vuoden ~977 alkupuolella ja edellytti ulkomaisen pää
oman tuonnin supistuvan.11 

Vuoden 1977 talvella työttömien määrä lähenteli 140 000. Yhä 
ilmeisempää oli, että käänteen sijasta talouden lama oli nopeasti sy
vertemässä. Vähitellen tämä johti talouspolitiikan tavoitteiden uudel
leen arviointiin, josta ensimmäisiä ilmauksia oli uuden hallituksen 
periaatepäätös talouspolitiikan tavoitteista ja toimintalinjasta kesä
kuussa 1977. 

Kokonaisuutena taloudellista kehitystämme vuoden 1975 jälkeen 
voi luonnehtia toteamalla, että tuolloin asetetut keskipitkän ajan ta
voitteet eivät ole toteutuneet. Työttömyys 0:n kasvanut mittasuhtei
siin, joita tuolloin pidettiin kaiketi mahdot~omina. Samalla vaihto
tase on tasapainottunut nopeammin kuin tuolloin asetettiin tavoit
teeksi. 

Yleinen käsitys lienee, että laman kärjistyminen on pääosin johtu
nut meistä riippumattomista ulkomaisista tekijöistä. Tähän my'ös 
viranomaiset ovat viitanneet: 

»Odotettua heikompi taloudellinen kasvu ulkomailla sekä eräät piir
'teet kotimaisessa talouskehityksessä, nimenomaan hinta- ja kustannus
kehityksessä, ovat ... johtaneet siihen, että ponnistelut epäkohtien korjaa-

11. Tavoitetasoa tiukennettiin edelleen 22. 12. 1976 (~s. HS 23. 12. 1976). Ajan tun
nelmia kuvaa pääjohtaja Koiviston haastattelu Hbl 29. 10.\ 1976, joka otsikoitiin »Blod, 
sv~tt, tårar». 
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miseksi eivät ole onnistuneet tavoitellulla' tavalla. Näin on käymässä 
myös kuluvana vuonna (1977), joten mahdollisuudet suotuisaan taloudel
liseen kehitykseen samoin kq.in edellytykset tasapainottomuuksien. pois
tamiseen tähtäävän talouspolitiikan harjoittamiseen v. 1978 ovat 'puut
teelliset.» (VVM 1 1977, s. 75). 

Tämän käsityksen mukaan kysymys on siis ennustevirheistä. 
Niinpä esimerkiksi vuoden 1977 VVM 1 toteaa myös: 

»Jos kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioesitystä laadittaessa kehitys 
olisi ollut paremminennustettavissa, finanssipolitiikan linja olisi ollut 
hieman toisenlainen.» {s. 76). 

Taulukon 1 perusteella tämä selitys on kuitenkin kyseenalainen. 
Ennusteiden ja toteutuneen kehityksen välinen vertailu antaakin 
ailheen puhua kotiperäisestä l,amasta. Vuosina 1976-78 on vienti
kysynnän kehitys ennustettu kokonaisuudessaan hyvin. Kokonaistuo
tannon ja työllisyyden ennustettua heikompi kehitys samoin kuin 
vaihtotaseen nopea tasapainoUuminen ovat johtuneet siitä, että koti
mainen kysyntä on kasvanut huomattavasti hitaammin kuin mitä on 
ennakoitu. 

Selitystä ennusteiden ja toteutuneen kehityksen väliseen poikkea
maan voi hakea kahtaalta. Ensimmäinen selitys, johon VVM 1 1977 ' 
edellä lainatuissa lausumissaan viittaa, on, että ennusteiden perustana 
oleva malli on aliarvioinut pitkään jatkuneen kansainvälisen laman 
suoran vaikutuksen kotimaiseen kysyntään, lähinnä yksityisiin inves
tointeihin, vaikka vientikysyntä onkin kyetty ennustamaan oikein. 
Meidät vuonna 1975 rajulla voimalla tavoittaneen kansainvälisen 
»lamashokin» pitkäaikaiset vaikutukset on täten aliarvioitu. Ehkä 
odotettua nopeampi kotimainen inflaatio on heikentänyt avoimen 
sektorin kannattavuutta ja vähentänyt investointeja, vaikka vienti-

, määrien kasvu onkin ollut suhteellisen nopeaa.12 Mahdollisesti hidas 
kansainvälinen kasvu on vaikuttanut odotuksiin. 

Toin,en selitys on, että kotimaassa harjoitettu talouspolitiikka muo
dostui vuosina 1976-77 kire'ämmäksi kuin vuonna 1975 oli suunni
teltu hahmoteltaessa keskipitkän ajan strategiaa talouden tasapainot-
tamiseksi. 

12. Tosin tätä selitystä vastaan sotii!' se, että Suomi - toisin kuin esimerkiksi 
Ruotsi - lisäsi vientinsä markkinaosuuksia' vuosina 1976-77. (Vrt. OECD ECOhomic 
Outlook, joulukuu 1977.) 
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Molemmat selitykset ovat sidoksissa toisiinsa: talouspolitiikka vai
kuttaa siihen, miten ulkomailta tulevat impulssit vaikuttavat koti
maiseen kysyntään. Kummankin selityksen mukaan lama voidaan 
tulkita kotiperäiseksi: kotimainen kysyntä ei ole kehittynyt ennakoi
dulla tavalla. Emme tietenkään väitä, että ennusteiden mukainen 
tuotanto- ja työllisyyskehitys olisi toteutunut, vaikka talouspolitiikka 
olisikin ollut sellaista kuin ennusteita laadittaessa oli edellytetty. 
Olemme esittäneet ainoastaan sen, että laman syvenemiseen on vai
kuttanut myös talouspolitiikan kiristyminen suunniteltua enemmän 
vuonna 1976 ja vuoden 1977 alkupuolella.13 

Kesäkuussa 1977 hallitus teki vihdoin uuden periaatepäätöksen 
talouspolitiikan tavoitteista ja toimintalinjasta. Alkoi ns .. elvytyksen 
kausi. Kysymys ei ollut mistään kertakaikkisesta ja jyrkästä kään
teestä. Viranomaisten keskuudessa tuskin vallitsi edes yksimielisyyt
tä käänteen tarpeellisuudesta.14 Joka tapauksessa hallitus ryhtyi toi
miin, joihin aiemmin ei katsottu olevan mahdollisuuksia. Alijäämäis
tä valtiontaloutta on nyt alettu perustella myös suhdannenäkö
kohdilla. 

Talouspolitiikka keskipitkän aikavälin suunnitelmien valossa 

Edellä tarkastelimme talouspolitiikan toteutusta lähinnä vuotuisten 
suunnitelmien ja ennusteiden näkökulmasta. Vuoden suunnitteluho-

13. Ajanjakson talouspolitiikan kireyteen on myös OECD:n Suomea koskeva kat
saus kiinnittänyt huomiota julkaisun luonteen huomioon ottaen varsin kärkevästi. 
Laman syveneminen esitetään myös siinä johtuvaksi vuosina 1976-77 tehdyistä talous
poliittisista ratkaisuista, vrt. OECD, Economic Surveys Finland tammikuu 1978, s. 21-
29. Myös edellisen vuoden katsauksessa on kriittinen arvio Suomessa harjoitetusta 
finanssipolitiikasta, ks. OECD, Economic Surveys Finland, tammikuu 1977. 

14. Pääjohtaja Koivisto kirjoitti valtiovarainministeri Paavelalle toukokuun 
lopussa 1977: »Tällä hetkellä en voi pitää mitenkään mahdollisena sitä, että ryhdyttäi~ 
siin voimakkaasti lisäämään luotonottoa siinä tietoisuudessa, että sen täytyy johtaa 
suurempiin vaihtotasealijäämiin. Kun ajattelee sitä keskustelua, jota julkisuudessa vilk~ 
kaasti käytiin kaksi vuotta sitten Valuuttarahaston kanssa käydyn ns. valmiusluotto~ 
sopimuksen yhteydessä, ... niin täytyy ihmetellä sitä pelottomuutta, jolla nyt näytet
täisiin olevan valmiita lisäämään valtakunnan haavoittuvuutta ja riippuvuutta kansain
välisistä pääomamarkkinoista ... Haluan vielä todeta, että kun Miettusen kakkoshalli
tus viime vuoden alussa ryhtyi työllisyyttä kohentamaan, niin kävi juuri sillä tavalla, 
kuin oli syytä odottaakin, eli työllisyystilanne suoritettujen toimenpiteitten johdosta 
heikkeni huomattavasti. Syntyy se käsitys, kuin kertaalleen taas haettaisiin yksinker
taisia ja helppoja ratkaisuja vaikeisiin ja monimutkaisiin pulmakysymyksiin. Syntyy 
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risontin lisäksi talouspolitiikkaa on pyritty suunnittelemaan myös 
keskipitkällä, 4-5 vuoden aikavälillä. On annettu ymmärtää, että 
lyhyen ajan talouspolitiikka nivoutuu kiinteästi tällaiseen keskipit
kän ajan toimintalinjaan. 

Vuoden 1976 budjettiesityksessä lähdettiin siitä, että talouden 
tasapainottomuusilmiöt, ennen kaikkea vaihtotaseen alijäämä, pyri
tään poistamaan usean vuoden sopeutumisajan kuluessa. Voi puhua 
maltillisen kontraktion toimintalinjasta, jonka tarkoituksena oli vä
hentää vaihtotaseen alijäämän supistamisen haitallisia vaikutuksia 
työllisyyteen. Sittemmin hallitus on periaatepäätöksissään 1. 4. 1976 
ja 23.6.1977 viitannut lähiajan talouspoliittisten toimien ohella myös 
tällaiseen keskipitkän ajan tasapainottamisohjelmaan. Myös halli
tuksen tulo- ja meno arvio esityksen liite, VVM II, käsittelee talous
politiikan keskipitkän ajan toimintalinjaa. 

Tarkasteluistamme on jo käynyt ilmi, että hallituksen talouspoli
tiikka ei ole pitäytynyt vuonna 1975 esitettyyn maltillisen kontraktion 
toimintalinj aan, vaikka vienti tämän ulkoisena edellytyksenä onkin 
kehittynyt jotakuinkin tuolloin ennakoidulla tavalla. Työttömyys 
on muodostunut suuremmaksi ja vaihtotaseen alijäämä pienemmäksi 
kuin oli suunniteltu. Tähän liittyy eräs VVM 1I:n piirre, johon seu
raavassa kiinnitämme huomiota. Sitä mukaa kuin taloudellinen 
tilanne ja työllisyys ovat harjoitetun talouspolitiikan seurauksena 
heikentyneet, ovat keskipitkän ajan suunnitelmat käyneet asteittain 
pessimistisemmiksi. Niitten välittämä tulevaisuudenkuva on myötäil
lyt vallitsevaa tilannetta. 

Vuonna 1975 vienti oli romahtanut ja seuraavaa vuotta koskevat 
näkymät olivat tulo- ja menoarvioesitystä julkistettaessa harmaat. 
Kasvu oletettiin vähäiseksi ja työttömyyden ennakoitiin pahenevan 
ja kohoavan suurimmillaan noin 3 prosenttiin vuoden 1976 lopulla. 
Tosiasiassa työttömyys oli juuri saavuttamassa tätä perinteisesti kriit
tistä lukemaa. 

Pitemmällä aikavälillä näkymät sitävastoin olivat valoisat. Nou
sukauden odotettiin alkavan vuoden kuluttua, ja talousmiehet povai
livat vuodelle 1977 4-8 prosentin kasvulukuja.15 Valtiovarainminis
teriö arvioi keskipitkän ajan kehitysnäkymissään viennin kasvuksi 

se käsitys, että leveän hallituspohjan katsotaan edellyttävän myös oikeutta harjoittaa 
leveää politiikkaa.» (Koivisto, mt. s. 211-213). 

15. HS 6. 1. 1976. 
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Taulukko 2. Valtiovarainministeriö.n laatimat arviot huoltotaseen komp'önenttien 
kehityksestä keskipitkällä aikavälillä. 

Kompo- l. 1976-80 1976:-80 1976-81 1977-82 
nentti 2. perus tavoite tavoite 

% vuo-
dessa 3. (1975) , (1975) (1976) (1977) 

Y 4.5 4 3.8 ' '4.3 
M 6 "4 5.5 6 
S 5 4 4 4.3 

X 10 10 7.3 7.3 
C 3.5 3' 3.3 ·4 
Gc 3.5 3 3.3 2.8 
1 3 0.5 2.8 5.5 
Gr 0 .0 0 0.8 
D 5 4 4 4.5 

E 3 3.8 

työttömyys- ennal-
aste (%) laan kasvaa 2.5 2.5 
vaihto-
taseen 7 2 1.5 1 
alijäämä 
(Olo BKT:sta) 

1. suunnitteluhorisontti; 2. vaihtoehto; 3. julkaisuvuosi. 
Symbolien selitys on esitetty taulukossa 1. 

1979-82 1979-82 1979-82 

perus vienti kysyntä 

(1978) (1978) (1978) 

3 3.5 4 
4.5 5.5 5.5 
3.5 4 4.5 

5 6 " 5 
2.5 3 3.8 
2.8 2.8 3 
3.3 4.5 

.. , 
5.5 

1 1 2 
3.5 4 4.5 

2.8 3.3 4 

6-8 5-7 4-6 

yli- yli- 0-1 
jäämä jäämä 

Lähteet: Valtiovarainministeriö, Katsaus kansantalouden ja valtiontalouderi kehitys
näkymiin, eri vuodet. 

periodina 1976-80 10 prosenttia vuodessa (vrt. taulukko 2). Näin 
korkea kasvuarvio johtui lähtökohtatason alhaisuudesta. Ministeriös
sä laskettiin, että tällä viennin kasvulla ja rajoittamalla kotimaisen 
kulutuksen kasvu 3.5 prosenttiin ja yksityisten investointien kasvu 
3 prosenttiin vuodessa voitaisiin saada :aikaail 4.5 prosentinBKT:n 
volyymin kasvu. 

Tällaista skenaariota' ei kuitenkaan katsottu voitavan hyväksyä. 
Sen mukaan vaihtotaseen alijäämä ei olisi kauppataseen olennaisesta 
paranemisesta huolimatta juurikaan supistunut, koska alku:Vuosien 
kauppataseen alijäämät olisivat johtaneet suuriin korkomenoihin. 
Ulkomaisen velan määrä' olisi noussut kolmannekseen BKT:sta vuon
nå1980'. Tähän katsottiin liittyvän liian suuren riskin. Katsauksessa 
ei laskettu velan asteittaista pienenemistä, joka ilmeisesti olisi alka
nut tarkasteluhorisontin eli vuoden 1980 jälkeen. Ulkomaisen velan 
lisääntyminen vuoteen 1980 saakka taas torj.uttiin viittaamalla mah
dollisiin häiriöihin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, jotka voisi-



177 

vat aiheuttaa »erittäin vaikeita ongelmia mm. investointitoiminnan 
pysähtymisenä ja laajana työttömyytenä» (VVM II 1975, s. 11). 

Niinpä katsauksessa muotoiltiin toinen keskipitkän ajan skenaa
rio, ns. tavoitevaihtoehto. Jotta mahdolliset häiriöt ulkomaisen pää
oman saatavuudessa eivät pääsisi pysäyttämään investointitoimintaa 
tulevaisuudessa päätettiin pysäyttää investoinnit omatoimisesti heti. 
Skenaariota korjattiin siten että tavoitteeksi asetettiin kotimaiselle 
kulutukselle 3 prosentin kasvu 3.5 prosentin asemasta ja investoin
tien kasvu pudotettiin 3 prosentista peräti 0.5 prosenttiin seuraavaksi 
viideksi vuodeksi. Tämä oli selvä suunnanmuutos 1970-luvun alun 
investointien kasvua suosivasta peruslinjåsta. Rahapolitiikan puolel
la oli samaan aikaan tapahtunut vastaava linjanveto, kun vaihto
tasetta oli käyty tervehdyttämään kireällä rahapolitiikalla ja siihen 
turvauduttiin tulopolitiikan sijasta myös inflaation vaimentajana. 

Tämän syksyllä 1975 esitetyn tavoitevaihtoehdon mukaan vaihto
taseen alijäämä olisi vuoteen 1980 mennessä supistunut 2 miljardiin 
markkaan. Työttömyydestä ei esitetty täsmällisiä arvioita, mutta sen 
todettiin kohoavan tavoitevaihtoehdossa verrattuna tilanteeseen, jos
sa vaihtotaseen korjaamiseen ei olisi ryhdytty. 

Tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 1977 perustui hallituksen 1. 4. 
1976 hyväksymiin tavoitteisiin. Keskipitkän aikavälin skenaario oli 
niinikään rakennettu sen varaan (VVM II 1976, s. 23). Yksityisten 
investointien kasvulle oli varattu liki 2.5 prosenttia edellisvuotisen 
0.5 prosentin asemasta. Vaihtotaseen alijäämää horisontin lopussa 
eli vuodeksi 1981 oli vastaavasti hieman suurennettu. Työttömyys
asteelle vuodeksi 1981 oli asetettu 2.5 prosentin tavoite. Vaikka työt
tömyysaste oli edellisestä vuodesta noussut 3 prosentista yli 4 prosen
tin tasolle vuoden 1976 lopussa, sen pahenemista ei osattu odottaa 
(vrt. VVM II 1976, :edellä s. 172 esitetty lainaus). 

Vuonna 1977 vaihtotaseen alijäämä oli kehittynyt odotettua suo
tuisammin, ja sen vastapainona työttömyys oli noussut yli 7 prosentin. 

Kesäkuun 23. päivänä 1977 julkaisemassaan elvytysohjelmassa 
hallitus julisti tavoitteenaan seuraavan viiden vuoden aikana olevan 
määrätietoisesti alentaa työttömyysaste pysyvästi alle 2.5 prosentin 
sekä saattaa vaihtotaseeseen alijäämä alle 2 prosentin bruttokansan
tuotteesta. Vaihtotasetavoitteen toteuttaminen luvattiin ajoittaa suh
dannepoliittisesti järkevästi (VVM II 1977, s. 7). 

Tulo- ja menoarvion liitteenä olevat, lokakuussa 1977 julkaistut 
6 
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kehitysnäkymät perustuivat näihin tavoitteisiin. Valtiovarainminis
teriönkansantalousosastolla oli laskettu kolme eri skenaariota, jotka 
erosivat kotimaisen inflaatiovauhdin ja julkisten menojen volyymin 
kasvuvauhtien suhteen. Näistä heikkenevän kilpailukyvyn vaihto~ 
ehto olisi johtanut 3 prosentin työttömyysasteeseen vuonna 1982 ja 
vaihtotaseen alijäämään, joka olisi ollut 4 prosenttia bruttokansan
tuotteesta. Ennallaan säilyvän kilpailukyvyn vaihtoehto olisi johta
nut tätä hieman suurempaan työttömyysasteeseen ja kahden prosen
tin suhteelliseen vaihtotaseen alijäämään. Paranevan kilpailukyvyn 
vaihtoehto oletti, että Suomen inflaatiovauhti olisi ~ prosenttia eli 
yhden prosenttiyksikön alhaisempi kuin keskimäärin OECD-maissa 
kyseisellä viisivuotisperiodilla 1978-82. Ainoastaan tämän vaihto
ehdon antamat arviot vastasivat kesäkuussa asetettuj a viiden vuoden 
tähtäyksellä tehtyjä elvytYstavoitteita. Siinä työttömyysaste olisi 
alentunut 2.5 prosenttiin ja vaihtotaseen alijäämä jäänyt runsaaksi 
yhdeksi' prosentiksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Näihin vaihtoehtovertailuihin sisältyy implisiittinen teoria siitä, 
että julkisten menojen määrän kasvu lisää kotimaista inflaatiota ja 
heikentää näin hinta kilpailukykyä , jota puolestaan ei voida ajatella 
valuuttakurssien muutoksin korjattavan. Luultavasti taustalla oleva 
ajattelutapa perustuu valtion budjettirajoitukseen, joka pakottaa 
rahoittamaan menojen kasvun verotusta lisäämällä. Tämä puolestaan 
määrää erilaisten kustannuspainetekijöiden kautta kotimaisen hinta-

, tason muutokset ja siten hintakilpailukyvyn. 
Kuten taulukosta 2 havaitaan, paranevan kilpailukyvyn vaihto

ehtoon perustuva tavoitevaihtoehto periodille 1977-82 vastaa raken
teeltaan edellisen vuoden skenaariota. Ainoastaan yksityisten inves
tointien kasvuarviota on olennaisesti nostettu. 

Syksyllä 1978 keskipitkän aikavälin kehitysnäkymiä laadittaessa 
taloudellinen alkutilanne oli muuttunut. Edellisenä vuonna työttö
myyden suuruus vielä ilmeisesti aliarvioitiin ja sen vähentäminen 
ensimmäisen elvytysohjelman esittämään 2.5 prosenttiin nähtiin mah
dolliseksi. Vuotta myöhemmin työttömyys ei ollut elvytystoimen
piteistä huolimatta kääntynyt laskuun, vaan se oli lievästi noussut. 
Tulo- ja menoarvion liitteen kehitysnäkymissä korostettiin aikaisem
paa enemmän työttömyyden rakenteellisia tekijöitä ja työttömyyden 
poistamisen lääkkeeksi esitettiin nyt hintakilpailukyvyn asemasta 
tuotantorakenteen kehittämistä. 
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Liitteessä esitettiin edellisen vuoden tapaan useita kehitysvaihto
ehtoja. Ns. perusvaihtoehdossa viennin kasvu odotettiin 5 prosentiksi 
ja kotimaisen kysynnän kasvu julkisia investointeja lukuunottamatta 
2 1/2-3 1/4 prosentiksi. Tämä takaisi verrattain hitaan eli noin 3 
prosentin keskimääräisen kasvun periodina 1979-82. Työttömyys ei 
olennaisesti paranisi, ja vaihtotase jäisi ylijäämäiseksi. Toisessa kehi
tysvaihtoehdossa oletettiin prosenttiyksikköä suurempi viennin kasvu 
ja runsas prosenttiyksikkö suurempi yksityisten investointien kasvu. 
Tämä viennin suhteen optimistisempi vaihtoehto alentaisi työttömyys
astetta po. periodin aikana kuitenkin vain noin prosenttiyksikön ver
ran.Tulo- ja menoarvioesityksen liitteessä todettiinkin, että »työttö
myyden ei voida odottaa pelkästään vientikysynnän kautta asettuvan 
tyydyttävälle tasolle» (VVM II 1978, s. 20). Tästä syystä kehitys
näkymissä painotettiin kotimaisen kysynnän kasvattamista työllisyy
den parantamis~ksi. Kehitysnäkymien kolmas vaihtoehto perustui 
tälle periaatteelle. Siinä yksityisen kulutuskysynnän kasvuvauhtia on 
perusvaihtoehtoon verrattuna lisätty yli yhdellä prosenttiyksiköllä ja 
yksityisten investoiI,ltien kasvua yli kahdella prosenttiyksiköllä. 
Tämä vaihtoehto alentaisi työttömyyttä perusvaihtoehtoon verrattuna 
parilla prosenttiyksiköllä. Vaihtotaseen vajaus ei ylittäisi edellisenä 
vuonna esitettyä tavoitetasoa. 

Valtiovarainministeriö esittää keskipitkän ajan kehitysnäkymät 
huoltotaseen komponenttien muutosnopeuksina. Tässä se noudattaa 
kasvumallien ajattelutapaa. Jos tarkastelun aikahorisontti on riittä
vän pitkä, prosenttimuutokset dominoivat tasoja. Asia on kuitenkin 
toinen, kun analysoidaan noin viiden prosentin vuosimuutoksia vii
den vuoden aikavälillä. Huomattavat erot lähtökohtatasoissa pyrki
vät projisoitumaan viiden vuoden päähän, kun muutaman prosentti
yksikön erot oletetuissa muutosvauhdeissa eivät ehdi vielä vaikuttaa 
kovin paljon tasojen loppurakenteeseen. 

Varsinaiset suhdanneongelmat, kuten kysyntä paine (inflaatiokui
lu) ja resurssien vajaakäyttöisyys (deflaatiokuilu), ovat luonteeltaan 
tasopoikkeamia. Jos vallitsee tehokkaan kysynnän puutteesta johtu-· 
va, esimerkiksi 10 prosentin suuruusluokkaa oleva deflaatiokuilu,. 
olisi alkutilan tasapainottomuus otettava huomioon sovellettaessa 
prosenttimuutoksiin perustuvaa ajattelukehikkoa. Tasojen rakenne 
tulisi jollakin tavalla normeerata tällaisten tasopoikkeamien vai
kutuksilta. 
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Ind. 

130 
1978 

120 

110 

E E 
~----~~-------+------------------------~100 

90 

1973=100 

1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
Potentiaalinen ja toteutunut bruttokansantuote sekä valtiovarainministeriön keskipit
kän ajan arviot bkt:n kehityksestä. 
1. Potentiaalinen bkt:n volyymi (kasvu oletettu 4 %:ksi vuodessa) 
2. Toteutunut ja ennakoitu bkt:n volyymi 

E = ennakkotieto 

Nuoliviivat osoittavat valtiovarainministeriön kehitysarvion kulloinkin optimistisimman 
vaihtoehdon mukaan. Vuosiluku osoittaa milloin arvio on tehty. 

Lähteet: ks. taulukko 2. 

Ulkopuolinen tarkkailija saa sen vaikutelman, ettei valtiovarain
ministeriön kehitysarvioissa ole tällaista normeerausta systemaatti
sesti suoritettu. Tätä vaikutelmaa tukee oheinen kuvio. Se esittää, 
miten kehitysarviotennakoivat BKT:n volyymin kehittyvän suunnit
teluajanjakson kuluessa. 1970-luvun jälkipuoliskolla toteutunut 
BKT:n volyymi on jäänyt yhä enemmän potentiaalista BKT:n volyy
mia pienemmäksi. 
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Olemme kuviossa esimerkinomaisesti olettaneet, että potentiaali
sen BKT:n volyymi kasvaa 4 prosentin vuosivauhtia. Eri vuosina 
tehtyjen kehitysarvioiden kasvuvauhdit eivät paljoakaan poikkea 
tästä. Jos taloudessa Oon arviota tehtäessä ollut huomattava deflaatio
kuilu, se on kuvion esittämällä tavalla siirtynyt viiden vuoden päähän. 

Valtiovarainministeriön keskipitkän aikavälin kehitysnäkymien 
laadinta perustuu kansantalousosastolla käytössä olevaan KESSU
malliin. 16 Siinä on eräitä piirteitä, jotka osaltaan saattavat selittää 
edellä esitetyt keskipitkän aikavälin tavoitteiden liukumat alkutilan
teen mukana. 

Malli on kysyntäjohteinen ja kustannuspainepohjainen panos-tuo
tosmalli. Kotimaisessa kysynnässä ei ole substituutioefektejä, joten 
suhteellisilla hinnoilla ei ole välitöntä vaikutusta kysynnän rakentee
seen. Kysyntäjohteisessa mallissa suhteelliset hinnat eivät luonnolli
sesti vaikuta riippumattomasti myöskään tarjontaan. Näistä tekijöis
tä johtuu, että mallilla on taipumus liioitella talouden rakenteellista 
jäykkyyttä. 

Vienti- ja tuontiyhtälöissä esiintyy kotimaisten ja ulkomaisten 
hintojen suhde. Tätä kautta hintakilpailukyky saa korostetun merki
tyksen kauppataseen ja välillisesti kysyntäyhtälöiden kautta myös 
työllisyyden determinanttina. 

Mallissa ei ole varsinaisia tasapainotta,muusilmiöitä liikakysyntä
tai liikatarjontailmiöiden mielessä. Työttömyys ja vaihtotaseen alijää
mä saadaan residuaaleina, mutta talous ei itse reagoi niihin. Palkka
taso on eksogeeninen, ja inflaatio on aina kustannusinflaatiota. Varsi
naisissa suhdannemalleissa tasapainottomuusilmiöistä yleensä seuraa 
joitakin tasapainottavaan suuntaan vaikuttavia palaute-efektejä. Näi
den puute asettaa mallissa kovin suuren painon kysyntäkomponent
tien suuntamisen kautta tapahtuvalIe talOouspolitiikalle. Toinen tapa 
ilmaista sama asia on sanoa, että malli aliarvioi kysyntä politiikan 
tehokkuuden samoin kuin muidenkin kysyntäshokkien vaikutuksen.17 

16. Käsitys mallista on muodostettu mahdollisesti hieman vanhentp.neen lähteen 
pohjalta, ks. Medium Term Planning Model for the Finnish Economy, Economic 
Planning Cen.tre, Helsinki 1970. 

17. Tähän viittaa se, että mallin antamat kertoimet ovat pienempiä kuin varsinais
ten suhdannemallien kertoimet, ks. Jouko Konttinen, Vertaileva yhteenveto Suomen 
kansantalouden makromallien ominaisuuksista ja mallien nykytilasta, Taloustieteellisen 
Seuran vuosikirja 1977, Helsinki 1978, s. 63-65. 
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Edellä mainitut puutteellisuudet ovat osittain korjattavissa. Mallin 
käyttäjä voi harkinnanvaraisesti lisätä siihen erilaisia elementtejä 
koskien esim. tasapainottomuusilmiöitä tai tarj ontatekij öitä. Näin 
luultavasti tehdäänkin~ 

Toisaalta on muistettava, että malli on suunniteltu keskipitkän 
aikavälin kehitysurien hahmottamiseksi, mikä painottaa näkökulmaa 
tasapainoisen kasvumallin suuntaan. Tästä näkökulmasta edellä mai
nitut ongelmat eivät ole samalla tavalla merkityksellisiä. Tasapainoi
sen kasvun uralla liikakysyntää tai liikatarjontaa ei ole ja suhteelliset 
hinnat voidaan olettaa vakaiksi tai 'niiden muutokset voidaan ottaa 
huomioon mallin ulkopuolisin manipuloinnein. Tällaiseen tarkoituk
seen malli onkin varsin sopiva edellyttäen, että alkutilanteessa ei val
litse merkittävää tasapainottomuutta. 

Lopputoteamuksia 

Tarkastelumme on perustunut virallisiin dokumentteihin. Olem
me pyrkineet rekonstruoimaan talouspolitiikan keskeise~ vaiheet 
1970-luvulla sellaisina kuin ne välittyvät julkilausutuista ennusteista, 
asetetuista tavoitteista ja näiden muutoksista sekä kannanotoista kil
pailevien tavoitteiden suhteelliseen painoon. Omaa mallia emme ole 
konstruoineet. 

Virallisiin dokumentteihin sisältyvä informaatio talouspolitiikan 
tavoitteista, painotuksista ja odotuksista ei täysin tue käsitystä talous
politiikan johdonmukaisuudesta. Talouspolitiikassa on tapahtunut 
muutoksia, joita viralliset dokumentit eivät aina edes selkeästi totea, 
puhumattakaan että ne olisi perusteltu muuttuneen tilanteen tai 
aiempien arvioiden virheiden avulla. 

Olemme kiinnittäneet suhteellisen paljon huomiota 1970-luvun 
jälkipuoliskon kehitykseen. Vuonna 1975 taloutemme oli saanut hoi
dettavakseen kaksi ongelmaa. Yhtäältä olivat aiemman nousukauden 
perintönä voimakas inflaatio ja vaihtotaseen alijäämä, toisaalta oli 
vientilaman aiheuttama negatiivinen kysyntäshokki. 

Dokumentit eivät antaneet sellaista kuvaa, että vuoden 1975 vien
tishokki selittäisi kokonaan meillä sittemmin pitkään jatkuneen 
laman. Saattaa kyllä olla, että dokumenttien sisältämät arviot ovat 
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aliarvioineet vientishokin pitkäaikaisia vaikutuksia kotimaiseen ky
syntään. Toisaalta näyttää ilmeiseltä, että talouspolitiikan painopis
tettä etenkin vuonna 1976 siirrettiin vaihtotaseen tasapainottamisen 
ja inflaation torjunnan suuntaan, mikä edellytti kontraktiivista talous
politiikkaa. 

Ehkä voidaan sanoa myös niin, että vuoden 1976 myötä talous
politiikassa siirryttiin yhdestä kontraktiivisen tien vaihtoehdosta toi
seen. Yhtäältä oli valittavana maltillisen kontraktion tie - niin kuin 
me olemme sitä kutsuneet. Tässä vaihtoehdossa vaihtotaseen alijää
mä ja inflaatio olisi hoidettu kuntoon vähitellen. Vuoden 1975 lopulla 
laaditut suunnitelmat edustivat tätä vaihtoehtoa ja sen kanssa oli 
vielä sopusoinnussa hallituksen 1. 4. 1976 tekemä periaatepäätös. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vuoden 1976 myötä talouspolitiikas
samme pääsi voitolle toinen vaihtoehto: talouden vakauttaminen 
»shokkihoidolla», voimakkaalla ja äkillisellä kontraktiolla. Useat 
vuonna 1976 ja vuoden 1977 alussa toteutetut toimenpiteet ja tuolloin 
annetut lausunnot viittaavat tällaiseen vaihtoehtoon. Mutta jos tämä 
oli tietoinen valinta, sille ei virallisista dokumenteista löydy perus
teluja.18 

Emme ole ottaneet kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta 
sinänsä. Jäimme vain ihmettelemään, miksei maltillisen kontraktion 
tiestä pidetty kiinni, kun se kerran näyttää aluksi valitun. Korostet
takoon erityisesti, että emme ole halunneet väheksyä ulkoisen vien
tilaman tuomia ongelmia sen kummemmin kuin hintakilpailukyvyn
kään merkitystä, emmekä näin ollen aliarvioida talouspolitiikan vai
keuksia 1970-luvun jälkipuoliskolla. Jäimme kuitenkin kaipaamaan 
perusteluja shokkihoidolle, jos kerran talouspolitiikkamme vuonna 
1976 valitsi tämän vaihtoehdon. 

Lopuksi tuotakoon esille muuan yleinen, talouspoliittisen keskus
telumme luonnetta sivuava havainto. 1970-luvun talouspolitiikassa 
näyttää tapahtuneen merkittäviäkin linjan tarkistuksia ja käänteitä. 
Niistä on kuitenkin keskusteltu vähän. Myöskään virallisista, talous
politiikkaa erittelevistä dokumenteista ei löydy systemaattisia perus-

18. Kumpaakin vaihtoehtoa, maltillista kontraktiota ja shokkihoitoa, voisi pitää 
»friedmanilaisena». Edellistä on näet Milton Friedman suositellut kehittyneille maille 
keinona vähentää inflaation torjuntakustannuksia työttömyyden muodossa. Jälkim
mäistä vaihtoehtoa Friedman on taas esittänyt sovellettavaksi esimerkiksi Chilessä. 
(Vrt. Friedmanin kirjoitus Chilestä, Ekonomisk debatt 1977, ks. myös Flemming: 
Inflation, Oxford University Press, 1976). 
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teluja esimerkiksi sille miksi talouspolitiikkaa on mm. budjettivuoden 
aikana muutettu. Meillä on toki paljon puhuttu eri tutkimuslaitosten 
ennusteiden keskinäisestä paremmuudesta. Mutta miksi kovin har
voin esitetään kysymys, mitkä koti- tai ulkomaiset tekijät ovat johta
neet ennusteiden epäonnistumiseen? 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

Finanssipolitiikan Arkhimedeen laki? 

JARMO VÄISÄNEN 

Hyvinvointiyhteiskunnan alati kasvavista tarpeista ja tavoitteista ai
heutuneesta julkisen menotalouden paisumisesta on kehittynyt vii
me vuosina yleismaailmallinen ongelma. Julkisten menoj en kasvun 
rahoitus on useassa tapauksessa johtanut odottamattomiin hintojen 
nousuihin sekä maksutasevaikeuksiin. Lisääntyvä budjetin alijää
mäisyys ja velkaantuneisuus on koettu sopiviksi elvytystoimiksi työt
tömyyden poistamiseksi. 

Tällaisissa tilanteissa - etenkin jos työttömyysaste on ollut hy
vin korkea - julkinen valta on halunnut toistuvasti käyttää myös 
finanssipolitiikkaa tuotannon ja työHisyyden tason laajentamiseksi. 
Jos kaikki tuotannontekijät ovat täyskäytössä, ei tuotantoa tieten
kään voida lisätä määrällisesti. Kokonaistarjonta voi tässäkin ta
pauksessa sopeutua hintojen nousun kautta kokonaiskysyntään. 

Finanssipolitiikan mahdollisuudet esimerkiksi suhdannevaihtelu
jen tasaamiseksi riippuvat, paitsi institutionaaHsista ja viiveraken
nelmaan liittyvistä tekijöistä, paljolti siitä, miten sen avulla voidaan 
vaikuttaa yksityisen sektorin kulutuskysyntään ja pääomanmuodos
tukseen. Oikeaoppinen finanssipolitiikka lisää kokonaiskysyntää 
laskukausina ja pienentää sitä nousukausina. 

Makrotalousteoreettinen kirjallisuus on käsitellyt runsain mitoin 
erilaisten finanssi- ja rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia 
kansantalouteen. Tuore väittely taloudellisen vakauttamispolitiikan 
toimista on keskittynyt julkisten menojen rahoituksen vaikutusten 
mittaamiseen ottamalla aiempaa selV1emmin huomioon julkisen val
lan budjettirajoituksen. Sen mukaan julkisten menovirtojen on 01-
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tava samansuuruisia kuin eri rahoitusvirtalähteiden. Rahoitusvir
roilla tarkoitetaan tällöin veroja, valtion nettolainansaantia yleisöltä 
ja nettomääräistä rahan, määrän lisäämistä. 

Lisäksi budjetin ailijäämät tai ylijäämät muuttavat julkisen ve
lan suuruutta ja niiden rahoitus tai käyttö vaikuttavat myös yksityi
sen varallisuuden koostumukseen. Näin ollen finanssipolitiikan 
tarkastelulla tulisi kyetä ero:ttamaan ne rahapoliittiset jälkivaikutuk~ 
set, jotka ovat seurausta erilaisten rahoitusmuotoj-en käytöstä. 

Tällainen kysymyksenasettelu on keskittynyt ns. rahoituksen 
syrjäytys-vaikutukseen finanssipolitiikassa (crowding out)\ joka 
'Omalta osaltaan vaikuttaa siihen, onnistuuko harjoitettu finanssi
politiikka vakauttamaan kansantailouden kehitystä. 

Syrjäytyksellä (finanssipoliittisella Arkhimedeen lailla 2) tarkoi
tetaan yleensä sitä, että ekspansiivisilla finanssipoHittisilla toimen
piteillä ei ole vaikutusta taloudelliseen aktiviteettiin tai että mahdol
liset vaikutukset ennen pitkää kumoutuvat. Jos veroilla tai yksityi
siltä saatavilla lainavaroilla (valtion kotimainen velka) rahoitettu 
julkisten menojen lisäys ei onnistu stimuloimaan kokonaistaloude~
lista aktiviteetti~, sanotaan, että yksityisen sektorin aktivite!etti on 
eräiltä osin tullut »syrjäytetyksi» julkisen vallan toimesta ja -eduksi. 

Yksinkertaisimmillaan syrjäytys-vaikutuksella ymmärretäänkin 
\s~tä, että julkinen va!lta rahoittaessaan kasvaneita menojaan syr
jäyttää yksityisiä menoja sikäli, että se saa käyttöönsä verotuksella 
tai obligaatiorahoituksella yksityiseltä sektorilta varoja, jotka muus
sa tapauksessa olisi käytetty yksityisen sektorin puolella. 

Historiallinen tausta 

Syrjäytystäkäsittelevä teoria on ollut sisällöltään taloustieteellises
sä kirjallisuudessa jo 200 vuoden ajan kiistelyn kohteena, sillä jo 
Adam Smithin väitetään vuonna 1776 vastustaneen laajenevaa jul
kisen fsektorin osuu1fta »syrjäyltyssyistä» (itse termi crowding out 

1. Aihepiiriä on käsitelty yksityiskohtaisemmin kirj oi ttaj an lisensiaattitutkimuk
sessa (Väisänen 1978b). 

2. Arkhimedeen laki 1. hydrostatiikan peruslaki, jonka mukaan esine, joka osaksi 
tai kokonaan upotetaan nesteeseen, menettää painostaan syrjäyttämänsä nestemäärän 
painon. 
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otettiin käyttöön vasta 1960-luvulla) tuomitessaan resurssien siir
ron yksityiseltä sektorilta verotuksen tai lainanoton avulla. Myö
hemmät klassikot, John Stuart Mill ja J. B. Say pitivät julkisten me
nojen käyttöä vakauttamisessa tarpeettomana, koska yksityinen pää
omanmuodostus riitti !heidän mielestään hyödyntämään yksityisen 
sektorin tuottamat rahoitusvarat (Spencer-Yohe 1970, 15). 

R. G. Hawtrey (1930) kieltäytyi hyväksymästä julkisten meno
jen käytön hyödyllisyyttä. Olivatpa rahoitusmuotona sitten verot 
tai säästöpohjaiset lainat, julkisten menojen lisäys ainoastaan kor
vaisi (replace) yksityisiä menoja. 

Ennen Keynesin aikaa julkisten menojen ja verojen muutoksilla 
katsottiin siten vain saatavan aikaan resurssien siirtoa yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä kansantulon tason pysyessä muuttumatta. 
Toisin sanoen ekspansiivisen finanssipolitiikan kaltsottiin syrjäyttä
vän vastaavan määrän yksityisiä menoja. 

John Maynard Keynes käytti termiä »diversio» tarkoittamaan li
kimain samaa kuin syrjäytys. Julkisen talouden ohjelma voi »luot
tamukseen pohjautuvan vaikutuksensa avulla lisätä Hkviditeettipre
ferenssiä tai vähentää pääoman rajatehokkuutta aiheuttaen muun 
investointitoiminnan hidastumisen, mikäli sen vastustamiseen ei ryh
dytä» (Keynes 1936, 120). 

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana 1960-luvulle asti keyne
siläistä ortodoksiaa kehitettiin tulo-m:eno-mallien pohjalta. Pääpai
no oli finanssipolitiikassa, joka korosti julkisten menojen ja verojen 
kerroinvaikutuksia ja nostatti kysymyksen rahapolitiikan merkityk
sestä. 

Varsinaisen syrjäytystä käsittelevän keskustelun yllykkeenä oli
vat syrjäytystä osoittaneet empiiriset tulokset, joita oli saatu St. Loui
sissa vuodesta 1968 alkaen (Andersen-Jordan 1968). 

Yleisesti otaksuttiin, e''ftä ns. monetaristit pitivät vertikaalista LM
käyrää syrjäytymisen ennakko ehtona (ks. esim. Tobin 1972, 853). 
Milton Friedman kiisti tämän painottaen alijäämärahoituksen jatku
via vaikutuksia ynnä perustavanlaatuistaeroa varantojen ja virto
jen sekä finanssipoliiHisten toimien ensi- ja jatkovaikutusten välillä 
(Friedman 1972, 917 ja 921). 

Ensivaikutusten (first-roundeffects) suhteen syrjäytystä ilmenee 
kahdella tavalla: m!enojen substirtuutiona, joka syntyy siitä, että jul-
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kisten menojen kasvu johtaa yksityisen sektorin substituoimaan yk
sityisiä hyödykkeitä julkisilla sekä yksityisten investointien syrjäyty
misenä. Tämä aiheutuu puolestaan siitä vaikutuksesta, joka tuotok
sen lisääntymisellä on rahan kysyntään ja siten korkotasoon (Floyd
Hynes 1978, 97). 

Jatkovaikutukset (subsequent-round effects) aiheutuvat puoles
taan siitä jatkuvasta alijäämärahoituksesta, jonka lisääntynyt julki
nen velka kohdistaa korkoihin ja investointeihin. 

Keskustelussa, jota käytiin J ournal of Political Economyn pals
toilla vuosina 1970-72 Friedmanin ja hänen arvostelijoidensa vä
lillä, ei asetettu kyseenalaisiksi työllisyyteen kohdistuvia positiivisia 
ensivaikutuksia. Sen sijaan jatkovaikutuksista kiisteltiin. Fried
man väitti, että positiivisista ensivaikutuksiS'ta huolimatta, vastak
kaiset jatkovaikutukset progressiivisesti syrjäyUävät nämä alkupe
räisvaikutukset ja itse asiassa korvaavat ne "täydellisesti. Keynesi
läinen, finanssipolitiikkaan liitetty kerroinvaikutus asetettiin siten 
vuorostaan kyseenalaiseksi. Tämän seurauksena ryhdyttiin tarkas
telemaan finanssipolitiikan· merkitystä. 

Syrjäyty ksen rahoitustavoista 

Julkinen valta voi rahoittaa lisääntyneet julkiset menot verotuksel
la, obligaatioilla (valtion kotimainen velka), ulkomaisella lainanotol
la sekä rahan määrää lisäämällä (ks. esim. Väisänen 1978a, 3-5). 

Silloin kun julkisten menojen lisäys rahoitetaan verotuksella, ei 
korkotasovaikutteinen syrjäytys heijastu tasapainoisen budjetin ker
toimessa, joka traditionaalisen keynesiläisen tarkastelun mukaan on 
yhtä kuin yksi. Veroilla rahoitettu kasvupolitiikka aiheuttaa kuiten
kin ilm'eisimmän syrjäytys-prosessin, sillä se ei pohjaudu vapaaehtoi
seen varojen siirtoon yksityisiltä julkiseHe vallalle (vrt. obligaatio
rahoitus). 

Velkarahoitus mahdollistaa sen, että veronmaksajat voivat lykätä 
julkisten palvelujen maksuja siksi kunnes velka kuoletetaan. Toisin 
sanoen tällainen rahoitus muuttaa käytettävissä olevien tulojen ajal
lista (intertemporaalista) jakautumaa. 
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Obligaatiorahoitteisessa tapauksessa on korkotason liikkuminen 
ratkaisevan tärkeää. Jos korkotaso ei ole suhteellisen herkkä muu
toksille, voi :esiintyä sekä ekspansiivista tulovaikutusta että kulutuk
seen kohdistuvaa varallisuusvaikutusta (yleisö pitää hallussaan 
enemmän obligaatioita). Jos taas obligaatioiden tarjonnan kasvua 
seuraa huomattava korkotason nousu, ekspansiivista tulovaikutusta 
voivat haitata pienempi nettovarallisuusvaikutus, yksityisten inves
tointien korvautuminen sekä varojen siirtyminen kulutuksesta val
tion obligaatioiden ostoon (vapaaehtoinen säästäminen), mikä on 
alun perin vaikuttanut restrikJtiivisesti (Spencer-Yohe 1970, 20). 
Tämän lisäksi tulisi korkomaksut ottaa huomioon arvioitaessa obli
gaatioilla rahoitettuj en julkisten menoj en vaikutuksia. 

Rahan määrän lisääminen on jossakin määrin erilainen rahoitus
muoto, sillä sen vaikutus riippuu siitä, vallitseeko täystyöllisyys vai 
esiintyykö !huomattavaa työttömyyttä. Tässä tapauksessa on otettava 
erityisesti huomioon mahdolliset inflatoriset kehitysurat. 

Syrjäytyksen asteesta 

Mikäli julkinen va!lta ryhtyy harjoittamaan ekspansiivista »puhdasta 
finanssipolitiikkaa» (rahan tarjonta ei muutu) ja mikäli rahan 
kysyntä ei muutu nimellisen korkotason muuttuessa, saa ekspansii
vinen finanssipolitiikka tällöin aikaan sen, että kokonaiskysyntä 
lisääntyy (julkiset menot kasvavat, mutta verot pysyvät muuttumat
tomina). 

Alijäämän rahoittamiseksi julkisen vallan on myytävä avomark
kinoilla lisää obligaatioita. Obligaatioiden tarjonta kasvaa suhteessa 
niiden kysyntään, joten hinta 1askee ja korkotaso nousee. Tämän seu
rauksena kulutus- ja investointikysyntä laskevat, joten kokonaisky
syntä kääntyykin laskuun. Sen on nyt palattava täsmälleen lähtötilan
teeseensa, koska rahan kier,tonopeus (vrt. kvantiteettiyhtälö) ei 
kasva. Toisin sanoen rahan kiertonopeus ei muutu korkojen nousun 
myötä, koska rahan kysyntä oletettiin muutltumattomaksi. Näin 
nimellinen bkt pysyy ennallaan. 

Ylimääräiset julkiset menot ovat siten tässä tapauksessa syrjäyt
täneet samansuuruisen määrän yksityisiä menoja. Julkisen sektorin 
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osuus ko'konaismenoista on kasvanut yksityisen sektorin kustannuk
sella (täydellinen syrjäytys). 

Jos taas veroja 'laskettaisiin julkisten menojen pysyessä muuttu
mattomina, kasvaisi kokonaiskysyn~ä aluksi, sillä kulutuksen ja inves
tointien kasvu antaisi nyt yksityiselle sektorille mahdollisuuden käyt
tää tuloistaan enemmän omiin tarkoituksiinsa. 

Budjettialijäämän vuoksi julkisen vallan olisi, myytävä obligaa
tioita yleisölle, minkä seurauks'ena korkotaso aU~aisi nousta. Kulutus 
sekä investoinnit supistuisivat entisiin mittoihinsa. Tällä kerralla 
yksityiset lainanottajat syrjäytettäisiin, sillä kohonnut korkotaso häi
vyttäisi yksityiset ottamasta lainaa investointi- ja kulutustarkoituk
siin. 

Mikäli rahan kysyntä muuttuukin korkotason muuttuessa, eisyr
jäytyksestä muodostu todel'lista ongelmaa. Jos esimerkiksi e'kspansii
visen finanssipolitiikan tarkoituksena on nostaa bkt:tä, on rahan kier
tonopeuden noustava. Tämä edellyttää rahan kysytyn määrän vähe
nemistä. 

Julkinen valta lisää avomarkkinoilla obligaatioiden tarjontaa suh
teessa niiden kysyntään, joten korkotaso nousee. Sen vähäinenkin 
nousu kasvattaa rahan kiertonopeutta huomattavasti. Rahan määrä 
kiertää nopeammin, koska käyttämättömiä varoja lainataan julkiselle 
vallalle (keynesiläisten likvidite'ettiloukku). 

Ekspansiivinen finanssipolitiikka lisää näin kokonaiskysyntää. 
Tässä tapauksessa se ei palaakaan enää alkutilanteeseensa. Korkota
son nousu pyrkii kyllä alentamaan kokonaiskysyntää, mutta nousu 
on niin vähäistä, että yksityinen sektori ei joudu supistamaan meno
jaan (ns. nolla-syrjäytys). 

Syrjäytystä voidaan tarkastella myös ajan suhteen (ks. Buiter 
1977). Todettakoon tässä yhteydessä vain se, että syrjäytyksen aste 
ei ole välttämä,ttä pitkällä aikavälillä suurempi kuin lyhyellä tähtäi
mellä. Tobin ja Buiter (1976) ovat tarkastelleet äärimmäistä tapausta, 
jossa tapahtuu täydellinen syrjäytys (yhden yksikön lisäys julkisissa 
kulutusmenoissa poistaa yhden yksikön yksityisiltä kulutusmarkki
noilta ) lyhyellä aikavälillä, sillä kaikki resurssit ovat täydessä käy
tössä (täystyöllisyys) ja pääomamäärä ei muutu. Pitkällä aikavälillä 
julkiset menot vaikuttivat vuorostaan positiivisesti reaalituotannon 
määrään pääomakannan tehostuneen käytön tähden. 
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Suora syrjäytys 

Suora (välitön, ex ante) syrjäytys tarkoittaa sitä, eHä yksityinen sek
tori »sisäHyttää» yritysten ja julkisen va'llan menot ja säästämisen 
omiin budjettipäätöksiinsä. Pääargumentti on toisin sanoen se, . että 
obligaatioilla rahoitetut julkiset menot eivät voi kuluttaa säästämistä, 
kuten eivät veroilla rahoitetut menotkaan voi tehdä. Kaukonäköinen 
ja rationaali yleisö ,ti'e'tää, että verot lankeavat maksettaviksi myöhem
min. Yleisö säästää lisää alijäämän peittämiseksi. Kokonaiskysyntä 
ei lisäänny muuten kuin siten, että julkisen vallan ostoi'lla on vaiku
tusta tasapainoisen budjetin kertoimen verran. Ve1k:arahoitus syrjäyt
tää näin pääomaa pitkän aikavälin vakaan tilan taloudessa. IS- ja 
LM-käyrät eivät siirry lainkaan. 

Ns. ultrarationalistien näkemysten mukaan stabiilisuus osoittaa 
huolimatta käytettävissä olevien tulojen muutoksista sen, että kulu
tus ja verot vastaavat toisiaan. Sen invarianssi alijäämän muutoksiin 
nähden puoltaa sitä ajatusta, että yksityinen ja julkinen velka ovat 
läheisiä substituutteja yksityisten portfolioissa. Tällöin täystyöHisyy
den vallitessa finanssipolitiikka ei voi vaikuttaa kokonaismenoihin 
eikä muuttaa investointien suhdetta kulutukseen. Siten jos siirtymi
nen kohti kevyttä finanssipolitiikkaa jättää hinnat ja korkotason 
ennalleen, on ex ante -syrjäytystä tapahtunut (David ja Scadding 
1974). 

Tätä näkemystä ovat kritisoineet mm. Feldstein (1976, 80) ja 
Tobin (1978, 18-19). Epäilyihin on helppo yhtyä, sillä Davidillä ja 
ScaddingiHa säästämisaste ei muutu (veroilla rahoitetut menot ovat 
yhtä suuria kuin yksityinen kulutus ja velkarahoitus vastaa yksityi
siä investointeja). 

Sukupolvien väliset tulonsiirrot 

Jo pitkään on ollut tiedossa, että staattisessa mallissa julkisen velan 
korkomaksut edustavat sukupolvien välistä tulonsiirtoa, joka on 
rahoitettava nykyisistä verotuloista. Keskustelu on tällöin keskitty
nyt siihen missä määrin sellainen tulonsiirto on taakkana tai hyötynä 
yhteiskunnalle. Taakaksi muodostuminen saisi aikaan sen, että tulo-
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ja menoarvion suunnittelun fiskaalinen liikkumavara supistuu, työl
lisyyspolitiikan h'Oidon suunnittelu vaikeutuu sekä tulonjakopolitii
kan tavoitteet jäävät saavuttamatta. 

Selvää onkin, että vaikka korkomaksut eivät lisää jonkin suku
polven diskontattua elinaikaista kulutusta, verojen maksaminen 
vähentää kulutusta. Lainarahoituksen käyttö (verorahoituksen tai 
rahan lisäyksen vastapainona) on parantanut ensimmäiS'en sukupol
ven kohtaloa (elinaikaisessa kulutuksessa mitattuna) tuleviin suku
polviin verrattuna (Bowen-Davis-Kopj 1960, 705). 

Jos tällainen tulonsiirto -edustaa taas hyötyä, voidaan valtion obli
gaatioita pitää tietyssä mielessä »nettovarallisuutena». Toisin sanoen, 
hoitamattoman julkisen velan kasvu lisää yksityistä varallisuutta 
enemmän kuin välttämättömien verojen nousun aiheuttaman yksityi
sen nettotulon kapitalisoitu arv'O alenee. 

Sen puolesta, että valtion obligaatiot ovat nettovarallisuu'tta, voi
daan esittää useita argumentteja. Ensinnäkin, ihmiset, joiden elinaika 
on rajallinen, ovat välittämättä niistä lisäveroveloista, jotka kasaan
tuvat heidän kuolemansa jälkeen. Siten tämän hetken korkomaksujen 
kasvu lisää tulevan sukupolven tuloja. Sekään ei puolestaan piittaa 
omien perillistensä korkeammista veroista. Toiseksi, vaikkakaan tulo
virta ei muutu silloin, kun lisääntyneet verovelat riittävät lisäänty
neiden korkomaksujen »peittämiseen», tuon tulovirran riskitekijät 
saattavat muuttua. Valtion obligaatiot 'Ovat vähemmän riskialttiita 
kuin ne varat, joihin verovelat kohdistuvat. Obligaatioiden korko 
pitäisi siten kapitalisoida alemmalla tasolla. Seurauksena on varaHi
suuden nettomääräinen kasvu. 

Barro (1974) osoittaa, että jos ihmiset arvostavat vähänkään lähi
perillistensä tuloja, :ensimmäinen argumentti ei päde. Samaten hän 
on sitä mieltä, että mikäli ne'likviditeettiin liittyvät ominaispiirteet, 
jotka puuttuvat muista velkamuodoista, puuttuvat myös valtion obli
gaatioilta, on myös toinen argumentti mitätön. Perusteluna tälle jäl
kimmäiselle väitteelle hän :esittää, että j'OS valtion velka ja yksityinen 
velka ovat oleellisilta osiltaan samanlaisia, voitaisiin ne kokonaistu
loon liittyvät riskitekijät, jotka syntyvät veroilla rahoitettujen valtion 
korkomaksujen kasvun jälkeen, saavuttaa ennen tätä kasvua. Samalla 
tavalla, sellaisen kasvun jälkeen ihmiset voivat kumota tuloihinsa liit
tyvien riskitekijöiden muutoksen mm. vakuutuksilla. - Kuitenkin 
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seikka mitä Barro ei korosta, vaikkakin se on ilmeistä hänen form u
laatiossaan, on se, että valtion obligaatiot eivät syrjäytä pääomaa 
yksityisissä portfolioissa siinä tapauksessa, että odotetut veroasteet 
nousevat vastaavalla määrällä. 

Keskeisenä on pidettävä oletusta siitä, että yksilön hyöty ei riipu 
ainoastaan hänen omasta kulutuksestaan, vaan myös kaikkien tule
vien sukupolvien hyödystä. Vaikka esim. sosiaaliturvan mukaanotto 
luo varaIIisuutta nykysukupolvelle, se luo myös sitoumuksen tuleville 
sukupolville. Nykyinen sukupolvi, elinkaarihypoteesin mukaan, vas
tustaa tätä uudelleenjakoa, joka tapahtuu periHisiltä heille itselleen 
lisäämäIlä itulonsiirtojaan niin paljon, etteivät heidän perillisensä olisi 
huonommassa asemassa. Ylimääräiset säästöt tätä tulonsiirtoa varten 
kumoavat sen vähentyneen säästämisen, joka muutoin liittyisi sosiaa
liturvaetuj en muodostumiseen. 

Barro osoittaa sukupolvien yli ulottuvassa maIlissa sen, että ihmi
sen rajaHinenelinaika ei ole relevantti tu1evien verositoumusten kapi
talisoinnissa niin kauan kuin nykyiset sukupolvet liittyvät tuleviin 
operatiivisten sukupolvien välisten tulonsiirtojen välityksellä (joko 
vanhemmilta lapsiIle tai päinvastoin). Epätäydellisten yksityisten pää
omamarkkinoiden vallitessa 'lisää valtion veIkaemissio nettovaralli
suutta siinä tapauksessa, että julkinen valta on yksityisiä markkinoita 
tehokkaampi huolehtimaan lainaprosessista. 

Barro toteaa toisessa yhteydessä (1976, 346), että yksityisiä vel
kaemissioita ei itse asiassa korvata suorien budjettirajoitusvaatimus
ten takia, vaan ne syrjäytyvät, mikäli julkinen velkaemissio johtaa 
ansiotulojen liikatarjontaan (alkuperäisillä korkotasoilla) ja siten 
korkotason nousuun. Jos valtion obligaatioita ei pidetä nettovaralli
suutena, obligaatioiden kysyntä kasvaa samassa suhteessa kuin nii
den tarjonta, joten korkotaso ei muutu eikä yksityisiä lainaajia syr
jäytetä. 

Voidaan kuitenkin esittää epäilyksiä sille, 'että tulevien veroastei
den odotukset ovat kytkeytyneitä julkisen velan korkomaksuihin. 
Ensinnäkin, todennäköisesti suuri osa väestöstä ei tiedä vuotuisten 
korkomaksujen suuruusluokkia. Vaikka kotitaloudet epäilemättä yrH
tävätennustaa tulevia veroasteita, näyttäisi parhaiten saatavissa oleva 
informaatio tuollaisille ennusterlle olevan verojen aikaisemmat muu
tokset. Toiseksi, vaikkakin kaikki osapuolet olisivat tietoisia siitä 

7 
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rajoituksesta, jonka nykyiset korkositoumukset tulevalle politiikalle 
muodostavat, noiden sitoumusten kasvu ei mitenkään 'Osoita, että tule
vat verot kasvaisivat samansuuruisesti. 

Epäsuora syrjäytys 

Epäsuoralla (välillisellä, ex post) syrj äyty ksellä tarkoitetaan sellaista 
kokonaistaloudellisesta mallista saatavaa tulosta, jossa budjettirajoi
tuksen vallitessa julkisten menojen kasvu syrjäyttää yksityisiä men'Oja 
korkotason nousun ja varallisuusvaikutusten takia huolimatta siitä, 
miten kotitaloudet ottavat huomioon julkisen velan ja julkiset inves
tointiprojektit. 

Toisin sanoen epäsuoraa syrjäytystä esiintyy silloin kun tietyn 
mallin redusoidut derivaatat (tai kertoimet) osoittavat, että lisäänty
nyt verotus vähentää yksityistä säästämistä tai lisääntyneet julkiset 
menot vähentävät yksityisiä menoja siitäkin huolimatta, ettei mitään 
koko yhteiskunnan kulutusfunktiota ole muodostettu. Epäsuora syr
jäytys saadaan aikaan niillä hintojen ja korkotason muutoksilla, jotka 
ovat seurausta j'Onkin politiikkavälineen arvon muutoksista (Buiter 
1977, 313). 

Varallisuusvaikutukset huomioonottavassa 1S-LM-mallissa jul
kisten menojen lisäyksen välitön vaikutus on se, että sekä käytettä
vissä olevat tulot (korkomaksujen kautta) että varallisuus muuttu
vat. Tämän seurauksena 1S-käyrä siirtyy oikealle, koska kulutus kas
vaa. Nyt koron muutokset eivät ainoastaan vaikuta negatiivisesti 
investointeihin, vaan myös kulutukseen, sillä k'Orkotason nousu vä
hentää varallisuutta ja tätä kautta kulutusta, eli 1S-käyrä on nyt I'Oi
vempi kuin aikaisemmin. 

Julkisten menojen lisäys vaikuttaa välittömästi myös rahan ky
syntää lisääväSiti, ts. LM-käyrä siirtyy vasemmalle. Näin ollen 1S- ja 
LM-käyrät eivät ole :enää riippumattomia. Molemmat muuttuvat, kos
ka obligaatioiden muutos vaikuttaa varallisuuteen ja sitä kautta sekä 
kulutukseen että rahan kysyntään. Koron muutokset eivät vaikuta 
ainoastaan suoraan negatiivisesti rahan kysyntään, vaan myös nega
tiivisesti sen kautta, että korkotason muutokset vaikuttavat negatii
visesti varallisuuteen, joka vuorostaan vaikuttaa positiivisesti rahan 
kysyntään. 
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Julkisen vallan budjettirajoitus tarkoittaa sitä, että jokaisena pe
riodina valtion kokonaismenojen (siirtomaksut ynnä tavaroiden ja 
palvelusten ostot) on oltava samansuuruiset kuin kaikki rahoitusläh
teet (ml. rahan määrän lisääminen). Julkisen vallan budjettirajoituk
sen huomiotta jättämisen on katsottu aliarvioivan syrjäytys-vaiku
tuksen suuruutta (Spencer-Yohe 1970, 24). 

Blinder ja Solow osoittavat sen, että finanssipolitiikka on teho
ka~ta silloin, kun resurssit ovat vajaakäyttöisiä. Mikäli tällöin puhu
taan syrjäytyksestä, väitetään yleensä, että LM-käyrä on joko verti
kaalinen tai hyvin jyrkkä, eli valtion obligaatiot ovat hyvin huonoja 
rahan substituutteja yksityisten portfolioissa (1974, 47). 

Joskin Milton Friedman lienee oikeassa pitäessään syrjäytysprob
lematiikkaan liittyviä keskusteluja lähinnä empiirisinä, joitakin teo
reettisia argumentteja voidaan esittää sen puolesta että finanssipoli
tiikalla on sittenkin merkitystä. Samoin kysymys siitä, ovatko obli
gaatiorahoitteisten alijäämien varallisuusvaikutukset pitkällä aikavä
lillä ekspansiivisempia kuin raharahoitteiset (lyhyellä aikavälillä ovat 
raharahoitteiset ekspansiivisempia), on yhtä lailla empiirinen (1973, 
323). 

Kun korot otetaan mukaan budjettirajoitukseen, on obligaatiora
hoitteisen alijäämän kerroin, yleisen käsityksen vastaisesti, pitkällä 
aikavälillä suurempi kuin raharahoitteisen alijäämän tapauksissa. 
Tämä Blinderin ja Solowin saama paradoksaalinen tulos (joka pätee 
vain jos maUi on stabiili) johtuu yksinkertaisesti siitä, että obligaa
tiorahoituksen tapauksessa budjetin vaje on vaikeampi täyttää, koska 
maksettavaksi lankeavien obligaatioiden määrän kasvu nielee enem
män varoja korkomaksuihin. Tällöin vaadittavan tulojen nousun on 
oltava suurempi, jotta verotulot riittäisivät budjettivajeen poistami
seen. 

Pääomavarannon muuttuessa taas lisäpääoman investointeihin 
kohdistama heikentävä vaikutus on voimakkaampi kuin kulutukseen 
kohdistuva ekspansiivinen varallisuusvaikutus. Näin ollen välttämä
tön ehto syrjäytykselle on se, että varaUisuusvaikutukset siirtävät 
LM-käyrää ylöspäin enemmän kuin IS-käyrää. 

Ehkäpä merkittävin joh'topäätös Blinderillä ja Solowilla on se, että 
mikäli budjetin alij äämä rahoitetaan rahan tarj ontaa lisäämällä, j är
jestelmää kuvaava malli on yhtä kuin rajaveroasteen käänteisluku. 
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Puhtaassa.ob'ligaatiorahoitustapauksessa voi finanssipolitiikka olla 
melko todennäköisesti repästabiili. Mutta mikäli se on stabiili, julkis
ten menojen lisäyksen pitkän aikavälin vaikutukset ova't ekspansiivi
sempia kuin puhtaassa raharahoituksessa. 

Alijäämien obligaa;tiorahoitus voi joko lisätä tai vähentää yksityi
siä investointimenoja. Ratkaisevaa on tällöin yleisön portfoliokäyt
täytyminen (ks. B. Friedman 1978). 

Äärimonetaristien mukaan finanssialijäämän rahoittaminen obli
gaatioin on kontraktiivista. Nämä kontraktiiviset rahoitusvaikutukset 
kumoavat tai syrjäyttävät menojen alkuperäisen ekspansiivisen vai
kutuksen. Cohenin ja McMenaminin mielestä (1978, 323) tämä pitää 
paikkansa vain, jos obligaatiot ja osakkeet ovat läheisiä substituutteja 
investoijien portfolioissa (Blinderillä ja Solowilla ne ovat täydellisiä 
substituutteja). Toisaalta mikäli obligaatiot ovat läheisiä substituut
teja rahan kanssa, alijäämän rahoittaminen obligaatioiden avulla on 
'ekspansiivista, joten keynesiläisten näkemys toteutuu. Tulokset osoit
tavat, että finanssipolitiikan tehokkuus riippuu oleellisesti julkisen 
velan sitoumuksen tyypistä (erääntymisaj ankohdasta) . 

Avoin talous 

Edellä esitettyä monimutkaisemmissa, avoimen talouden malleissa on 
huomioitava lisäksi kansainvälinen lainapolitiikka (ulkomainen vel
ka), maksutase, kansainvälinen sijoitustoiminta ym. 

Jos budj!etin vajaus peitetään ulkomaisilla lainoilla, jotka suhteel-
".lisen lyhyen aikavälin jälkeen johtavat kokonaistarjonnan lisäänty
miseen, budjetin vaikutus kokonaiskysyntään on suurin piirtein neut
raali. Avoimessa taloudessa, jossa varallisuusvaikutukset on otettu 
huomioon, Itasapainoinen budjetti ei ole välttämätön, jotta kansantu .. 
lon itaso olisi tasapainossa. Yleensä kerroin on sekä kiinteiden että 
joustavien valuuttakurssien tapauksessa pienempi kuin suljetussa ta· 
.loudessa. 

Vapaiden pääomaliikkeiden vallitessa kotimainen korkotaso ei voi 
poiketa ulkomaisesta. Kun valuuttakurssit ovat kiinteät, a'lijäämära
hoitteisten tai verorahoitteisten julkisten menojen kasvu lisää tuotan
toa ja heikentää maksutaseiJta, joten joustavien valuuttakurssien ta
pauksessa kotimaisen valuutan arvo alenee (Tower 1972, 417-19). 
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Julkisen vallan budjettiraj oituksen merkitystä avoimen talouden 
mallissa ei ole riittävästi tutkittu. Yleisenä käytän'tönä on ollut mää
rittää avomarkkinatoimenpiteitä koskeva rajoitus keskuspankille si
ten, että aina kun keskuspankki ostaa ulkomaanvaluuttaa, rahan tar
jonta lisääntyy samalla määrällä. Jokainen syntyvä budjetin alijäämä 
rahoitetaan myymällä obligaatioita yleisölle. Julkisen velan korko
maksuja ei tällöin oteta huomioon. 

Koska avoimessa taloudessa, jossa valuuttakurssit ovat joustavat 
ja pääoman liikkuvuus täydellistä, julkisten menojen muutoksilla ei 
ole (lyhyellä aikavälillä) vaikutusta reaalituloon, julkiset menot syr
jäyttävät vi'entikysyntää (aikaansaavat tuontikysyntää) vähitellen 
.(Buiter 1977, 313). 

Yksityiset investoinnit voivat syrjäytyä siitäkin huolimatta, että 
korkotaso on vakautettu kansainvälisillä pääomamarkkinoilla (toi
saalta yksityinen sektori pääsee helposti eroon ylimääräisistä obligaa
tioista). Yleisesti ottaen vo~taneen kuitenkin tehdä se johtopäätös, 
että joustavien ja kelluvien valuuttakurssien aikainen syrjäytys ei 
täysin korvaa julkisten m!enojen kasvua. KO'timaisten hintojen alene
minen vähentää nimittäin rahatuloja enemmän kuin proportionaali
sesti työllisyyden alenemiseen verrattuna (vaihdettavien hyödykkei
den tuotannon ja investointien vähenemisen takia). 

Toisin sanoen, vaikkakaan syrjäytys ei ole täydellistä, se on sitä 
suurempaa, mitä joustavammin vaihdettavien hyödykkeiden tuotanto 
ja investoinnit reagoivat reaalipalkan muutoksiin. Tällöin esimerkik
si julkisten hallintomenojen markan arvoisen kasvun kerroinvaiku
tus jäänee pienemmäksi kuin yksi. Verojen alennus ei siten välttä
mäittä piristä tuloja ja 'työllisyyttä. Yksityisen sektorin lisääntyneet 
vaihdettavien . hyödykkeiden ostot kumoutuvat maksutaseessa, sillä 
julkinen valta myy obligaatioita myös mahdollisesti ulkomaalaisille. 

Syrjäytys-vaikutus Suomessa 

Mi'tä tulee mahdolliseen syrjäytys-vaikutukseen Suomessa, voi
daan todeta seuraavaa. Arvopaperimarkkinoiden kokonaistaloudelli
nen merkitys on melko vähäinen, joten syrjäytyskeskust:elun kulma
kivenä olevalle valtion obligaatioiden nettovaraHisuuden tarkastelulle 
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ei Suomesta löydy kovinkaan hedelmällistä maaperää (yleisön varal
lisuudesta vain pieni osa koostuu arvopapereista ja yritykset rahoit
tavat suhteellisen vähäisessä määrin toimintaansa osakerahoituk
sella). 

Sen sijaan pankkien (keskuspankki, liikepankit) merkitys on 
huomattavan suuri. Yritysten on suurelta osin rahoitettava toimin
taansa nimenomaan pankkilainoin. Samoin kotitaloudet turvautuvat 
raha-asioissaan yhä enenevässä määrin pankkien palveluihin (lainat, 
talletukset) . 

Tästä voidaan tehdä se joh'topäätös, 'että rahapolitiikka ei Suo
messa vaikuta arvopaperimarkkinoiden kautta, koska se olisi koko
naisuutena ottaen kannattamatonta. Rahapolitiikalla yritetään sen si
jaan vaikuttaa pankkien luotonantohalukkuuteen. Pankit ovat usein 
velkaa keskuspankiHe, joten korot määrätään käytännössä sopimuk
sin. Rahapolitiikan toimintakenttään kuuluu näin sekä pankkien kes
kuspankkivelan säätely että korkojen muuttaminen. Erityisesti on 
huomattava se, että useissa muissa maissa verraten yleisesti omaksut
tuja pankkien kassareservimääräyksiä ei Suomessa ole juuri sovel
lettu. Toisin sanoen korko- ja varallisuusvaikutusten kautta tapahtu
valla aktiviteetin muutoksella ei ole suurtakaan merkitystä. 

Raha- ja finanssipolitiikalle tärkeä korkotaso on Suomessa ollut 
jokseenkin jäYKkä. Anto- ja ottolainakorot on sidottu keskuspankin 
diskonttokorkoon, jota on mm. poliittisista kustannustaso onkin vai
kuttavista syistä haluttu pitää mahdollisimman alhaisena ja vakaana. 
Korkotaso on pysytellyt jatkuvasti tasapainokoron alapuolella, mistä 
on ollut seurauksena krooninen luottojen ylikysyntätilanne. Näin ol
len voidaan todeta, että Suomessa eivät korkotason vaihtelut ole voi
neet vaikuttaa yritysten ja kotitalouksien investointi- ja kulutuspää
töksiin siinä laajuudessa kuin esimerkiksi syrjäytys-vaikutusta käsit
televä ma'krotalousteoree.ttinen kirjallisuus yleensä olettaa. 

Suomen rahoitusolosuhteisiin vaikuttaa myös ulkomaankaupan 
suuri osuus kokonaiskysynnästä. Tämä on johtanut Suomen alttiiksi 
suhteellisen voimakkaille suhdannevaihteluiHe sekä erilaisille rahoi
tus- ja reaalipuolen epätasapainotiloille. Tähän seikkaan on yhdisty
nyt lisäksi kiinteiden valuuttakurssien ,politiikka, mistä on johtunut 
rahan tarjonnan sopeutuminen kysyntään maksutaseen välityksellä. 
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Koska yrityssektorin on mahdollista velkaantua ulkomaillekin, on' pit
käaikaisten pääomaliikkeiden säätely muodostunut keskuspankin tär
keäksi toiminta-alueeksi. 

Lopuksi 

Syrjäytys-vaikutuksen eli finanssipoliittisen Arkhimedeen lain tutki
muksen yleiset johtopäätökset ovat monessa tapauksessa vielä m\elko 
epämääräisiä. Esimerkiksi ulkomailla saadut empiiriset tulokset ovat 
olleet toistaiseksi koko lailla ristiriitaisia. 

Enää ei riitä, että puhutaan rahapolitiikasta tai finanssipolitiikas
ta, sillä ne liittyvät 'toisiinsa budjettirajoituksen välityksellä. Budjet
tirajoitus tulisi ottaa huomioon jatkuvasti, koska sen tasapainottami
nen merkisee uutta poliittista päätöstä kunakin periodina. 

Jos puhdas finanssipolitiikka vaikuttaa kokonaiskysyntään, se 
yleensä muuttaa rahan tarjonnan kiertonopeutta. Korkeitten nimel
listen korkojen vallitessa finanssipoIrtiikka ei paljonkaan vaikuta ko
konaiskysyntään, joten syrjäytys-vaikutus on miltei täydellinen. Sen 
sijaan mikäli nimellinen korkotaso on hyvin alhainen (esim. suuren 
laman aikana) ei syrjäytystä juuri esiinny, koska rahan kiertono.peus 
on erittäin vaihtelevaa. 

Yksittäisten julkisten projektien vaihtoehtoiskustannusten mittaa
miseksi esitetään syrjäytys-keskustelun yhteydessä projektin rahoi
tuksen selvittämistä ja vaihtoehtoiskustannusten laskemista sen pe
rusteella, missä määrin rahat hankitaan lainaamaHa, veroina ja rahan 
määrää lisäämällä. Koko julkista taloutta ajatellen ei kuitenkaan ole 
mahdollista osoittaa kokonaan sitä, millä rahoilla rahoitetaan mitäkin 
menokohteita. Pikemminkin tulisi kysymykseen julkisen talouden ra
hoitusHihteiden tarkastelu kokonaisuutena ja tältä pohjalta tapahtuva 
erilaisten pääomakustannusten punnitun keskiarvon laskeminen. 

Katsoisin kuitenkin, että ratkaisevaa koko syrjäytys-vaikutuksen 
tarkastelulle on se, mihin tarkoitusperiin kerätyt 'tai syrjäytetyt yksi
tyiset varat käytetään. Jos ne käytetään projekteihin, joista on tule
vaisuudessa hyötyä kaikille (esim. ympäristönsuojelu), ei nettomene
tyksistä kannata puhua. 
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KATSAUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979:2 

Taloudellisen tutkimuksen arkipäivää 
Puolassa 

HEIKKI HÄMÄLÄINEN 

Olin marraskuussa 1978 Puolassa työ
voimaministeriön välittämänä asiantun
tijastipendiaattina, mikä perustuu Suo
men ja nk. pienten sosialististen m,aiden 
taloudelliseen, teolliseen ja tieteellis
tekniseen yhteistyösopimukseen. 

Matkan tarkoituksena oli tutustumi
nen pitkän aikavälin talouskehityksen 
suunnitteluun ja tutkimiseen Puolassa. 
Vierailu kodistui eralsnn Varsovan, 
Lodzin ja Krakovan tutkimuslaitoksiin 
ja korkeakouluihin. 

Seuraavassa poimin muutaman mat
kamuiston. Keskustelujen aiheet pyrin 
sovi ttamaan perspektiivisuunni ttel uun 
ja pitkän aikavälin kokonaistaloudelli
seen ennakointiin Puolassa. Tarjoutui
han mahdollisuus tutustua siihen, miten 
muodollisia suunnittelujärjestelmiä so
velletaan päivittäisessä yhteiskunta
suunnittelussa. 

Yhteiskuntatutkimuksen suljettu ja 
avoin menetelmä 

Minulla oli ihanteellisia ennakkokäsi
tyksiä, jotka koskivat suunnittelumeto
dologiaa ja käytännön suunnittelua. Ke
hittyneen muodollisen suunnittelumeto-

dologian ja päivittäisen taloudellisen 
suunnittelutyön primitiivinen yhteys 
mursi ne. Ajankohtaisista talouden 
ongelmista syytettiin raakaöljyn ja öl
jytuotteiden hintojen nousua. Olisihan 
liikaa vaatia su unni ttel uj ärj estelmäl tä 
öljykriisin aiheuttaman shokin edellyt
tämää joustavuutta. Öljykriisi ei enää 
nelj ä vuotta vanhana voi kui tenkaan 
olla ainoa syy jonkin kansantalouden 
vaikeuksiin. Päiväkohtaiset ongelmat 
sysäävät pitkän aikavälin suunnittelun 
tieltään. Kokonaistaloudellinen suun
nittelu keskittyy edelleen vuoden, pa
rin horisonttiin. Tätä korostavat laajat 
malliprojektit, joihin osallistuu tutki
joita monista laitoksista, joissa vierai
lin. 

Puolalaisten pako kunniakkaaseen 
historiaan on havaittavissa myös talous
tieteessä. Kuulin kertomuksen Oskar 
Lange-huoneesta Varsovan yliopistossa. 
Nostalgiaa täydentää esineiden pitämi
nen entisillä paikoillaan jopa pölytty
misen uhalla. 

Puolassa on ilman ja veden puhtaus 
sekä meluttomuus tuntematonta suoma
laisin silmin ja korvin. Veikselin puh
distamiseksi laadittu suunnitelma nie
lisi paljon rahaa ja vaatisi runsaasti 
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Todellisuus 

Tilastot Teoriat 

Politiikka 

Ennusteet '----~--+---~ Suunnitelmat 

Päätöstenteko 

aikaa. Ajankohtaisemmat rahankäyttö
tarpeet ovat syrjäyttäneet tämän suun
nitelman toteuttamisen. Raakaöljyn ja 
öljytuotteiden _ hintojen nousu lisäsi 
ulkomaista velkaa entisestään. Ulko
maalainen näkee noidankehän yksin
kertaisena ja masentavana, koska tuon
titavarat ovat suurelta osin kulutusta
varoita ja nämä taas edellyttävät seu
raavassa vaiheessa toisten hyödykkei
den tuontia. Pursuavaa tuontiylijää
mää paikataan puolestaan ajan mittaan 
aikaisempaa elintärkeämmiksi muuttu
vien raaka-aineiden viennillä. Teknolo
giaperinne lakastuu ja ulkomailta han
kitut patentit ja lisenssit edellyttävät 
aikaisemmasta poikkeavaa teknologista 
osaamista. Konsultit tekevät työn kal
liimmalla ja huonommin kuin omat 
asian tun tij a t. 

Tilastojen tekeminen on Puolassakin 
ongelma. Esimerkkinä kerron elokuva
lipputilastosta. Marraskuun alkupuolel
la Varsovassa oli neuvostoliittolaisen 
elokuvan päivät. Kansalaiset eivät ha
lua katsella neuvostofilmejä, mutta elo
kuvatapahtuman järjestävälle isäntä
maalIe tulee näyttää sopivat tilastot. 
Ongelma oli ratkaistu siten, että eloku
vateattereiden liepeillä myytiin arpa-

lippuja, jotka samalla olivat elokuva
lippuja. Lipun ostaja oli mukana arpa
jaisissa, joiden voittoina oli auto, tele
visio jne. Lipulla hän saattoi myös 
mennä katsomaan elokuvaa. 

Tutustuin päivittäin puolalaisiin yh
teiskunta- ja taloustieteilijöihin. Kans
sakäyminen oli verraten helppoa, koska 
perustiedot olivat yhteisiä. Saatoin koo
ta keskustelujemme lähtökohdat ohei
seksi kaavioksi. 

Kärjellään seisova kolmio kuvaa sel
laisia tekijöitä, jotka ovat minun mie
lestäni taloudellisessa tutkimuksessa 
tärkeitä ja joiden tulisi olla mielessä 
samanaikaisesti kun tutkimusta teh
dään. Kannallaan oleva kolmio puo
lestaan havainnollistaa puolalaisten nä
kemyksiä taloustutkimuksen luonteesta. 
Yhdistettyinä näistä saadaan kuusihaa
rainen asiakokonaisuus, joka havainnol
listaa taloudellisen tutkimuksen luon
netta sekä länsimaissa että sosialistisen 
yhteiskun taj ärj estelmän maissa. Näis
sä molemmissa tutkimuksen vierellä on 
politiikan kulmikas neliö. Tutkijan on 
myytävä tuloksensa poliitikolle ja po
liitikon taas on kaupattava ajatus kan
nattajilleen. Pitkän aikavälin tutkimuk
sen tulokset ovat vaikeasti kaupattavaa 



niin poliitikoille kuin yleisölle yhteis
kuntajärjestelmästä riippumatta. 

Yh teiskun ta tieteen kuin myös talous
tieteen tutkimusmenetelmät voidaan ja
kaa suljettuihin ja avoimiin järjestel
miin. Puolalaisten taloustutkijoiden 
keskusteluissa lähdettiin liikkeelle sul
j etuista j ärj estelmistä. Ennakoinnin ja 
talouspoli tiikan su unni tt el uj ärj estelmis
sä kartoitetaan aluksi kuluttajien tar
peiden kehitys. Aikavälin määrittää 
kulloinenkin suunnitteluhorisontti. Puo
lalaisten konkreettinen tulevaisuus 
suunnitellaan viiden vuoden tähtäi
mellä. Tämä muodostaa vuosittain ja 
aina tarpeen mukaan korjattavan suun
nittelutyön rungon. Todellisuutta ja 
suunnitelmia ja ennusteita verrataan 
toisiinsa vuosittain ja tämän tuloksena 
meneillään olevaa viisi vuotissuunni tel
maa tarkennetaan. Tätä pidempää en
nakoin tia nimi tetään perspektiivisuun
nitteluksi ja se ei ulotu yksityiskohtai
suudessaan aina yhtä pitkälle kuin ly
hyempien tähtäinten suunnitelmat. 

Kuluttajien tarpeiden kartoituksen 
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on mahdollisuus vaikuttaa muita enem
män tulevaisuuden hahmottamiseen. 
Puolalaisen yhteiskuntatutkijan vallan 
välineenä on puoluejäsenyys. Noin 
kolmestakymmenestä tapaamastani pro
fessorista ja tutkimuslaitoksen virkaili
jasta vain muutama oli kommunistipuo
lueen ulkopuolella. 

Suljetun suunnittelumenetelmän si
jasta esitin avointa järjestelmää. Koska 
mielenkiintoni kohteena olivat pitkän 
aikavälin tutkimuksen taloustieteelliset 
ja yhteiskunnalliset kysymykset, en 
voinut rakentaa avonaista lähtökoh
taani ilmassa riippuvaksi. Avoimessa
kin lähtö kohdassa pitää hahmottaa jo
kin tavoite. Tämän tavoitteen voi mää
rittää hyvin karkeasti. Sellainen voi 
olla esimerkiksi elämisen laadun kohot
taminen. On samalla selvää, että tuol
laiseen yleiseen tavoitteeseen voidaan 
päästä erilaisia ja toisinaan jopa keske
nään ristirii taisia polkuj a. Avoimelle 
lähtökohdalle olennaista on juuri tuo 
tavoitteen yleisyys. 

Lähtökohdalle on toisaalta ominaista 
keskeisyydestä kielii myös elämänta- mielenkiinnon suuntaaminen kehityk
paa, elämäntyyliä koskevan tutkimuk- sen edellytyksiin, voimavaroihin. Täl
sen renessanssi ei pelkästään Puolassa löin ongelma ei palaudu optimiratkai
vaan myös muissa sosialistisissa maissa. sun etsimiseen tiettyjen ehtojen valli
Elämäntapaa koskevista tavoitteista tessa. Kysymyksessä on pikemminkin 
johdetaan kuluttajien tarpeet ja näistä . järjestelmän toimintakyvyn säilyttämi-
sitten hyödykkeet, joita käytetään tar
peiden tyydytyksen välineinä. Tulevai
suus määräytyisi tässä tapauksessa sen 
mukaiseksi, miksi tutkijat ja talouden 
suunnittelijat sen hahmottavat. Kui
tenkin tiedämme, että kaikki yhteis
kunnan jäsenet muokkaavat tulevaisuu
den sellaiseksi kuin sen kulloinkin tu
lemme kohtaamaan. Tulevaisuus on ai
na kaikkien yhteiskunnan jäsenten eikä 
yhden pienen ryhmän muokkaama. Tie
demiehillä ja yhteiskunnan tutkijoilla 

nen ja sen vahvistaminen. Järjestelmä 
itse pyrkii ratkaisemaan sisäiset ongel
mansa. Järjestelmää ei tarvitsisi jakaa 
toiminnan kannalta turhiin osiin, joille 
taas olisi kehitettävä omat apujärjestel
mänsä siihen tapaan miten instituutiot 
ruokkivat omaa laajentumistaan ja si
säistä monimutkaistumistaan. 

Voimavaroista saa metodisen lähtö
kohtansa myös viime vuonna julkaistu 
Rooman klubille tehty raportti Beyond 
the Age of Waste. Energia-, raaka-
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aine-, ravinto- ja ilmasto tarkastelu 
kootaan eräiden maailmanlaajuistanä
köaloja koskevien kehitys piirteiden vä
lityksellä tieteille, teknologialle ja pää
töstentekij öille osoitettuun vetoomuk
seen. 

Avonainen järjestelmä on siinäkin 
suhteessa suljettua hedelmällisempi, 
että se on avoin yllätyksille. Yllätykset 

tai osittain pitkän aikavälin taloudelli
seen suunnitteluun Puolassa. 35-mil
joonaisen kansan tulevaisuus näyttää 
olevan harvojen tutkijoiden käsissä. 

Väestötiede on perusta, jolle puolalai
nen taloustutkimus rakentuu. Mieleen 
palautuu kaunis ajatus taloustieteestä 
apurina ihmiskunnan taloudellisten 
ongelmien ratkaisujen etsinnässä. Ku-

tekevät tulevaisuuden mielenkiintoi- ten puolalainen elämä viisivuotisjaksoi-
seksi ja vaikeasti täsmällisesti ennustet
tavaksi. Avonaisuus merkitsee myös 
sitä, että kehitystä ei optimoida yhden 
yhteiskunnallisen tavoi tefunktion suh
teen, vaan esimerkiksi väestönkehitys, 
luonnonvarat, ympäristö ja teknologia 
muodostavat puitteet, joiden varaan 
talousyksiköiden (kuluttajien ja tuotta
jien) päätöksenteko rakentuu. Tällai
nen avonainen metodinen lähtökohta 
muovaa omalaatuisensa tulevaisuuden
tutkimuksen. Sen keskeisinä kohteina 
olisivat taloudellisen päätöstenteon 
puitt~iden kehityksen valottaminen tu
levaisuuteen. 

Tulevaisuudentutkimus 

Arkipäivän talousongelmat sysäävät 
pitkän aikavälin tutkimuksen etäiseksi' 
taivaanrannan maalailuksi Puolassa. 
Muodollisen puoluejäsenyyden ohella 
professorit ja tutkijat ovat omasta mie
lestään etäällä poliittisesta päätösten
teosta. Tiedemiehet ja tutkijat laativat 
suunnitelmia ja selostuksia tulevaisuu
dentutkimuksistaan. Tutkimustyö on 
haj autettu suunni ttelukomi tean lisäksi 
useaan yliopistoon, korkeakouluun ja 
tutkimuslaitokseen. Osa raporteista jul
kaistaan. Osa jää viranomaisten käyt
töön. Suunnittelukomitean puitteissa 
noin 150 henkeä osallistuu päätoimisesti 

neen niin sujuu myös tutkimustyö. 
Erään varsovalaisen korkeakoulun tut
kimuslai toksen viisi vuotistutkimuksen 
nimenä oli »Väestönkehityksen opti
mointi Puolassa». Tutkimus jakaantui 
seuraaviin osiin: 1. Väestönkehityksen 
ja yhteiskunnan kehityksen välisten 
riippuvuuksien yleinen teoria, 2. Väes
tönlisäyksen taloudelliset ja yhteiskun
nalliset edellytykset, 3. Väestön ikään
tymisen ongelma, 4. Perheenmuodos
tuksen yhteiskunnalliset ja biologiset 
tekijät, 5. Muuttoliike ja kaupungistu
minen ja 6. Väestönkehityksen mallit
taminen ja ennakoiminen. 

Esimerkistä selviää minkälaista tut
kimus on luonteeltaan. Eroja löytyy 
suomalaiseen yh teiskun tatieteelliseen 
tutkimukseen nähden. Ensinnäkin yh
teiskunnan ja talouden kehityksen sel
vittäminen aloitetaan väestökehityksen 
tutkimisesta. Se muodostaa pohjan yh
teiskunnan kehityksen muiden piirtei
den tutkimukselle. Tätä ei yleensä vas
taavalla vakavuudella Suomessa koros
teta. Toiseksi tutkimuksessa käytetään 
hyväksi muiden tieteenaloj en tuloksia 
ennakkoluulottomammin kuin Suomes
sa. Suomalainen tieteenvälisyyden ko
rostaminen on monesti merkinnyt vain 
muodollista ja välineeIlistä lainaamista 
sen sijaan, että yhteiskuntatutkimuk
sessa olisi pyritty määrätietoisesti hyö
dyntämään luonnontieteiden ja teknis-
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ten tieteiden tutkimustuloksia sekä ar- nen ovat jatkuvan tutkimustyön koh
vioimaan niiden yhteiskunnallisia ja . teena. Viime vuosien kehitysvaihetta 
taloudellisia seurausvaikutuksia. kuvaa siirtyminen tuotantotoiminnan 

Talouden johtaminen ja 
sen tehokkuus 

Etukäteen odotin, että organisaatioiden 
ja j oh tamisen menetelmien ennakoin ti 
olisi pitkälle ·kehittynyttä Puolassa. 
Esitin monessa laitoksessa kysymyksen: 
Miten johtamisjärjestelmien muutoksia 
ennakoidaan? Oletin, että keskitetysti 
johdetussa järjestelmässä pyritään hel
pottamaan johtamiseen liittyvien ongel
mien ratkaisuja varautumalla etukä
teen niiden muutoksiin. Muutokset joh
tamisjärjestelmässä ovat sidoksissa joh
tamisen kohteen, yhteiskunnan muu
toksiin. Kun yhteiskunnan muutoksia 
suunnitellaan, niin tuntuu luonnollisel
ta myös yhteisten asioiden hoidon, joh
tamismenetelmien suunnittelu ja enna
kointi. 

Ehkä en osannut esittää kysymystäni 
oikealla tavalla, sillä kaikki hämmäs
tyivät ja vastasivat, ettei tuo ole heidän 
mielestään riittävä ongelma tutkitta
vaksi. Eräät vetosivat Marxin tekstien 
tulkintaan ja sanoivat, että tuotanto on 
perusta, joka aina kussakin tilanteessa 
muovaa sopivan organisaation. Perus
ta määrää päällysrakenteen. Vastasin 
tähän heidän omilla kokemuksillaan 
toisen maailmansodan jälkeen. Varso
van vanhasta kaupungista oli sodan 
päättyessä jäljellä rauniokasoja ja idea. 
Tämä idea oli niin voimakas, että se 
aineellistui vuosien mittaan uudelleen
rakennetuksi vanhaksi kaupungiksi. 

Puolalaiset ovat tietoisia taloudelli
sen järjestelmänsä tehottomuudesta. 
Siksi tehokkuuden ylläpito ja lisäämi-

hierarkisesta johtamisesta parametri
sen johtamisen järjestelmään. Siirtymi
sen myötä tuotantolaitosten riippumat
tomuus ja päätöstenteon delegointi 
lisääntyy. Gigantismin haittavaikutus
ten opastamana tuotantolaitosten koon 
kasvatta.minen valtavaksi ei enää ole 
yksinomainen tavoite. Johdon palkkaus 
on sidottu suunnitelmien toteutumiseen. 
Esimerkiksi vuotuisen taloussuunnitel
man palkkasumman ylitys maksetaan 
johdon voittorahastosta. Yhdessäkin 
keskustelussa työttömyys tuli esiin kei
noksi heikon tuottavuuskehityksen kat
kaisemiseksi. Tämän keinon käytön 
Puolan perustuslaki· kuitenkin kieltää. 

Markkinatalousjärjestelmän osia so
velletaan irrallisina talouselämän eri 
toiminnoissa. Tämän ajattelutavan tien
raivaajana tunnetaan Oskar Lange. Vii
me vuosien kehitysvaihetta esittelee 
Witold Trzeciakowski teoksessaan In
direct Management in a Centrally 
Planned Economy, System Con
structions in Foreign Trade (North
Holland Publishing Company, Amster
dam, 1978). 

Arkipäivää 

Katselin puolalaista arkipäivää kahden 
sosialistisen valtakunnan välissä. N aa
purit eivät nyt sodi keskenään kuten 
aikaisemmin. Tähän uuteen tilantee
seen puolalaiset eivät ole tottuneet. He 
matkivat elämäntavassaan ruotsalaisia, 
saksalaisia tai amerikkalaisia tulotasos
taan riippuen. Kun dollarin kurssi 
muualla laskee, niin katukurssi Puo-
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lassa pysyy ennallaan tai nousee. Pe
wex-kaupoissa jonotetaan samalla ta
valla kuin puolalaisissa lihakaupoissa. 

Ulkopuolinen havaitsee asioita, jotka 
eivät kiinnosta puolalaisia. He hämmäs
televät ulkomaalaisten törmätessä sel
laisiin yksityiskohtiin, jotka he itse 
mieluimmin häpeillen sivuuttaisivat. 
Heillä menee aika työssä, perheen ja 
auton parissa sekä nukkumisessa. Tie
tävät epäkohdista mutta eivät välitä. Ei 
ole tavallisten ihmisten vika, jos johta
jat ovat laatineet tällaisen järjestel
män. Ihmiset sanovat, että itse eivät 
voi paljon muuttaa tilannetta. Saman
laisia elintarvikkeita voi omien mielty
mystensä ja vauraudentuntojensa puit
teissa ostaa superhintaisina, kalliina tai 
halpoina. Rikkaana itseään pitävät 
syövät näin ollen omasta mielestään hy
vää ruokaa ja köyhien on tyytyminen 
huonompaan. 

Puolalaiset haluaisivat elää menneis
sä hyvissä ajoissa tai ruusunpunaisessa 
tulevaisuudessa. Nyt heillä on Luvattu 
maa, jossa ei lunasteta aina lupauksia 

ja jossa jotkut tekevät luvattomia. Lu
vatussa maassa voi luvattomastikin 
elää. Puolalaisesta epäj ärj esty ksestä 
huomautti aikanaan jo Adam Smith 
Kansojen vauraus -kirjassaan. Puola
lainen patologinen katolinen sosialismi 
yhteiskuntana poikkeaa länsimaisista ja 
sosialistisista Euroopan valtioista mer
kittävästi. Aikoinaan mahtavien vau
rauserojen maassa on toteutettu yhteis
omistusjärjestelmään tähtäävä muutos. 
Tavallinen kansa ei huomaa muutosta. 
Sen mielestä vallanpitäjien nimet vain 
ovat muuttuneet. Voimakas roomalais
katolinen kirkko voidaan tulkita yh
täältä paoksi vapauteen totalitarismin 
kahleesta tai toisaalta sillä halutaan 
pönkittää . omaehtoisen puolalaisen so
sialismin rakentamista. Katselin run
saan kuukauden Puolaa ja vaihdoin 
päivittäin mielipiteitä. Olin yksin, jo
ten en ollut siinä onnellisen kunnanjoh
tajan asemassa, jolle kunnansihteeri 

puheen jälkeen lohduttavasti sanoi: 
»Kyllä minä kynällä korjaan, minkä 
sinä suullasi sotkib>. 
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Lauri O. af Heurlin: 

Näkökulmia maapolitiikkaan. WSOY 

1978. 96 sivua. 

Helsingin yliopiston kansantaloustie
teen professori Lauri O. af Heurlin oli 
ennen tapaturmaista kuolemaansa saa
nut valmiiksi kokoelman maapoliittisia 
"esseitä eli kirjoitelmia, jotka ylläole
valla otsikolla on saatettu painettuina 
julkisuuteen. Niissä pohditaan jatku
vasti ajankohtaisia ongelmia, jotka liit
tyvät maan omistamiseen. ja käyttöön 
ny kyisen tyyppisessä suomalaisessa de
mokraattisessa yhteiskunnassa, erityi
sesti maatalous elinkeinon ja metsäta
louden harjoittajan kannalta. Tekijä 
huomauttaa parissakin eri yhteydessä, 
ettei hän näissä kirjoituksissaan ota 
kantaa siihen, millaisen talous- ja yh
teiskun taj ärj estelmän tulisi olla. af 
Heurlinin ystäville lienee kuitenkin lu
kuisissa keskusteluissa selvinnyt, että 
hän suhtautui varsin skeptisesti yhteis
kun taj ärj estelmämme muuttamispyr ki
myksiin. 

Kritiikissään, jota hän esittää maa
poliittisesta lainsäädännöstä ja sitä kos
kevista aloi tteista, af Heurlin asettaa 
lähtökohdaksi kansalaisten yhdenver
taisuuden lain edessä. Hänen mieles
tään yleinen mielipide tulee vastaisuu
dessa yhä ankarammin tuomitsemaan 
varsinkin negatiivisen diskriminaation 
eli syrjinnän, »silloinkin kun se johtuu 
taloudellisista seurausilmiöistä eikä 

vain lainsäädännöllisistä muutoksista». 
Syrjinnän ja suosinnan estäminen edel
lyttää hänen mielestään, että virka
miesten harkintavaltaa hallinnollisissa 
ratkaisuissa vähennettäisiin, mutta vai
keutena on se, että tavoiteltaessa jous
tavuutta ja erikoisolosuhteiden huo
mioon ottamista lait on jouduttu säätä
mään epätäsmällisiksi - niistä on tul
lut ns. »voidaan»-lakeja. 

Mutta toisaalta af Heurlin pitää tär
keänä, että valtio ottaa yhä suurem~ 
man vastuun kaikkien kansalaistensa 
hyvinvoinnista ja viihtymisestä eikä 
vain heidän välttämättömästä toimeen
tulostaan. 

Maapoliittista lainsäädäntöä on maas
samme tällä vuosisadalla syntynyt var
sin paljon, suurelta osalta niistä sisäi
sistä ja ulkopuolisista paineista johtuen, 
joi ta y h teiskun tamme on tänä aikana 
kokenut. Torpparireformi ja siirtoväen 
ja rintamamiesten asuttaminen toteu
tettiin kansanvaltaisia muotoja noudat
taen, mutta puuttumalla melko radi
kaalisesti yksityiseen omistusoikeuteen. 
Sekä viimeksi mainittuihin että nor
maaliajan asutustoimintaan uhrattiin 
myös runsaasti valtion varoja. af Heur
lin kertoo kuuluneensa Suvirannan mu
kana kansantalousmiehiin, jotka jo ai
kaisessa vaiheessa varottivat pienten 
maatalousviljelmien luvun lisäämisestä. 
Mm. ylituotanto tilanteiden vuoksi mo
net maatalousekonomistitkin ovat ol
leet samalla kannalla. 

af Heurlin pitää valitettavana, että 
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torpparilaitoksessa esiintyneet epäkoh
dat ja sen lähinnä pakkokeinoihin pe
rustunut purkaminen on meillä synnyt
tänyt epäluottamusta maan vuokra
käyttöä kohtaan, joka kuitenkin sellai
senaan hyvään lainsäädäntöön nojau
tuen ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
valvottuna on monessa kehittyneessä
kin maassa hyvin täydentänyt omista
jan viljelyyn perustuvan maatalouden 
rakennetta. 

Tekijä on hyvin ymmärtänyt ne on
gelmat, jotka liittyvät maaomaisuu
den siirtymiseen perintönä sukupolvil
ta toiselle. Vaarana on tilojen pirstou
tuminen tai tilan haltuunsa ottaneen 
perillisen liikavelkaan tuminen sisarus
ten vaatiessa osuuksistaan tilan talou
dellisen kanto kyvyn ylittäviä hintoja. 
Tätä tuskin edes normaalioloissa, ts. 
vakaan rahanarvon vallitessa, helpote
taan pelkästään halpakorkoisilla val
tion lainoilla. Hinnanmuodostuksen la
kien mukaan maan hinta määräytyy 
korkeammaksi, milloin rahaa saadaan 
halvemmalla korolla. 

Tekijän huolen aiheena oli esseitä 
kirjoittaessaan mm. silloin tekeillä ollut 
lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on 
ollut estää maatalous- ja metsätalous
maan siirtymistä maatalousväestöön 
kuulumattomien piirien haltuun. Maa
ja metsätalouden käyttöön soveltuvien 
tilojen ostaminen on meillä, samoin 
kuin muissa Pohjoismaissa jo ennen oli 
tapahtunut, saatettu lailla 26.5.1978 
luvanvaraiseksi tapauksissa,' joissa ei 
ole kysymys omaisuuden siirroista pe
rimiseen oikeutetuille sukulaisille. Lu
pia ei olisi myönnettävä, milloin kaup
pa haittaisi niitä maatalouden rakenne
rationalisointitoimia, joita 18. 2. 1977 
säädetty maatilalaki edellyttää suoritet
tavaksi, mutta se ei myöskään estä yk-

sityistä henkilöä ostamasta tilaa hänen 
halutessaan itse harjoittaa sillä maa- ja 
metsätalouden piiriin kuuluvaa tuotan
toa. Laki lienee osaksi af Heurlinin 
julkisuudessa esittämien näkökohtien 
vuoksi saanut lakia valmistelleen komi
tean esityksestä poikkeavan, vähemmän 
harkintavaltaa edellyttävän muodon. 

Edellämainitun maatilalain hyväksy
misen yhteydessä on toisaalta kumottu 
entisiä lakeja, joihin sisältyi af Heur
linin arveluttavina pitämiä säännöksiä. 
Maatilalaki antaa kuitenkin viranomai
sille varsin paljon mahdollisuuksia voi
makkaasti subventoiduilla ja inflaation 
olosuhteissa luonnottoman pitkäaikai
silla luotoilla tukea suunnittelijoidensa 
hyviksi katsomia toimia - perheviljel
mien rationalisoimiseksi, mikäli edus
kunta jaksaa myöntää varoja niin pal
jon kuin pyydetään. Kun eduskunta 
hallituksen esityksestä poiketen palaut
ti 1 %:n koron mm. suurelle osalle 
maanosto- ja sisarosuuslainoista ja aset
ti muidenkin lainalajien korot tuntu
vasti alapuolelle normaalin pankkiko
ron, se oli varmaankin selvillä, että ra
tionalisointiin myönnettävien varojen 
määrästä tulee pysyvä riitakysymys. 

Näillä toimenpiteillä samoinkuin pel
lonvarauslainsäädännöllä, jolla tehtiin 
mahdolliseksi kohtalaisen hyvä ja var
ma nettotulo maataan joutilaana pitä
välle maanomistaj alle, on ilmeisesti' 
vaikutettu myös sekä maanvuokrien 
että maan kauppahintojen kohoami
seen. 

af Heur linin kirj a ei käsittele vii
meksi riidan aiheena olleita yhdyskun
tarakentamisen edistämiseksi Räädetty
jä etuosto- ja arvonleikkauslakeja. 
Mutta siinä annetaan 'kyllä eräs selitys 
taajamien piirissä olevan maan hinnan 
luonnottoman suurelle nousulle. Kor-



keiden leimaverojen ohella myös ns. 
ammattimaiseen maanmyyntiin kohdis
tuva tuloverotus on korottanut maan 
hintaa. Tekijä olisi voinut lisätä, että 
tämä verotus ei ole kaikilta osiltaan 
perustunut lakiin, vaan KHO:n hyväk
symään ns. verotuskäytäntöön, joka on, 
sallinut veroviranomaisen enemmän tai 
vähemmän harkinnanvaraisesti poiketa 
voimassa olevan lain kiinteistökaupas
sa edellyttämästä 10 vuoden hallussa
pidon perusteella saavutetusta kauppa
voiton verovapauden periaatteesta, sa
malla kun inflaation aiheuttamien hy
vinkin huomattavien nimellisvoittojen 
näennäistä luonnetta ei ole otettu huo
mioon. Tämä on monesti pelottanut ra
hantarpeessa olevia pieniäkin maan
omistajia tonttimaan kaupaksi tarjon
nasta. Kaavoitetuilla alueilla ylipitkiä 
aikoja ylläpidettyjen rakennuskieltojen 
vaikutus on ollut samansuuntainen, ja 
harvat rakentamiseen vapaita tontteja 

Ervin Laszlo: 

Ihmiskunnan päämäärät. Raportti Roo
man klubille. Suomentanut Pirkko Ra
jala. Weilin + Göös, Espoo 1979. 279 
sivua. 

Vanha suomalainen sanantapa oli sa
noa: »Me :olem,me kaikki samassa ve
neessä», kun tar koi tettiin kansallista 
kohtalonyhteyttä. Kansallisaate näyt
tää olevan muotia nykyisin, ainakin ns. 
kolmannessa maailmassa, kaikki heimot 
ja pikkusaaret julistautuvat itsenäisik
si, niillä on oma presidentti, oma lippu, 
raha- ja keskuspankki. Kaikki pyrkivät 
YK:hon ja kansainvälisiin järjestöihin 
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kaupaksi tarjoavat myyjät ovat siten 
voineet korottaa hintoja yli kohtuulli
sen tason. 

Ekonomistien olisi syytä enemmän 
tarkastella julkisen vallan aiheuttamia 
vaikutuksia maan hintoihin sekä kaa
voitetuilla alueilla että niiden ulkopuo
lella. Lakiteksteissä usein esiintyvä 
maan käypä hinta on näissä oloissa 
muodostunut yhä vaikeammin havain
noitavaksi ja käytännön toimenpiteissä 
epäoikeudenmukaisuuksiin johtavaksi. 
Kannattaisi tutkia, miten käyvän hin
nan periaatetta on sovellettu meillä ja 
muualla sekäasutuslainsäädännön että 
rakennusmaan pakkolunastuslainsää
dännön. toteuttamisessa. 

On toivottava, että etevän kansanta
lousmiehen kirjanen saa sekä tutkijain 
että käytännön talouspolitiikkojen pii
rissä ansaitsemansa huomion. 

K. U. Pihkala 

jäseniksi. Kosketus kasvaa, tieto leviää 
ja matkat nopeutuvat. Mutta silti meil
tä jää monesti huomaamatta, että glo
baaliset ongelmat, kuten ydinsodan 
uhka, turvallisuus, energia, ravinto ja 
ekologia pahasti keikuttavat venettä. 
Maailmalta puuttuu yhteinen oikeus
järjestys ja yhteinen johtotähti. 

Ns. Rooman klubi on kirjoillaan pyr
kinyt kartoittamaan maailmanlaajuisia 
ongelmia. Tätä kuvastaa jo kirjojen 
nimet: Kasvun rajat, Tuhlauksen loppu, 
Meillä on vain yksi tulevaisuus, ja nyt 
uusimpana Ihmiskunnan päämäärät 
(Goals tor Mankind), joka tänä vuon .. 
na on suomennettu. Tekijä Ervin Laszlo, 
Aurelio Peccei sekä Alexander King 
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ovat kirjoittaneet suomalaisen painok
sen alkulauseen. Suomentaja ei ole vai
vautunut etsimään kotimaisia vastinei
ta ns. sivistyssanoille. 

Rooman klubi korosti ensimmäisissä 
kirjoissaan etenkin aineell,isia seikkoja, 
taloudellisen kasvun tavoitetta ja raa
ka-aineitten tuhlausta. Maapallomme 
rajalliset taloudelliset voimavarat tuo
daan esille uudessakin kirjassa, mutta 
siinä korostetaan entistä enemmän sitä 
kohtalonyhteyttä, mikä vallitsee eri 
maanosien, poliittisten järjestelmien ja 
uskontokuntien välillä. Kirjassa on 
sen vuoksi pyritty määrittelemään 
maailmanlaajuisen tulevaisuuden ta
voitteet. 

Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuri
tarpeet vaihtelevat tietenkin kehitysas
teen mukaan. Kun ns. kolmannessa 
maailmassa ovat ensisijalla ravinto, 
asunto, opetus ja terveydenhoito, voi
daan ns. kehittyneille teollisuusmaille 
asettaa vaatimuksiksi vapaus, solidaa
risuus ja tasa-arvo koko ihmiskunnalle. 
Tähän on jo taloudellinen pakko, sillä 
tällä hetkellä ovat maailman voimava
rat etupäässä teollisuusmaiden hallin
nassa, vaikka niiden väestö on vain 
30 % maapallon väestöstä. Ensi vuosi
sadalla on nykyisten teollisuusmaiden 
väestön osuus enää vain 10 0/0. Kirjassa 
on pyritty määrittelemään kansalliset 
ja ihmiskunnan tavoitteet. Se on voi
makas vetoomus kansainväliseen, koko 
ihmiskunnan käsittävään solidaarisuu
teen. Kirjoittajalla on ollut avustaji
naan lähes pari sataa eri maiden ja eri 
asioiden asiantuntijaa. 

Kirj oi ttaj an mielestä maailma on 
kulkemassa kohti tuhoa, ellei nykyistä 
sosioekonomian kasvun ja kehityksen 
mallia muuteta. Rikkaiden ja köyhien 
maiden välinen kuilu syvenee, paineet 

voivat purkautua terrorismina ja soti
na. Teollisuusmaiden on la kattava ta
voittelemasta kasvun maksimointia, on 
pyrittävä parantamaan kasvun laatua. 
Kehitysapua· on suunniteltava yhdessä 
kehitysmaiden kanssa. Aasian kommu
nismilla ja Afrikan sosialismilla on 
omat kansalliset piirteensä. Kehitys
maiden puolestaan on valvottava väes
tön kehitystä ja jarrutettava kaupun
kien kasvua. 

Kehittyneet maat harrastavat yliku
lutusta aloilla, joista muissa maissa on 
puutetta. Hyvinvoin timaissa syödään 
liikaa lihaa, tuhla taan lannoi tt ei ta ko
ristekasveihin, tuhotaan terveys moot
toriurheilulla, saastutetaan ilmaa ja 
maata ylisuurilla autoilla ja kertakäyt
töpakkauksilla. Elintarvikkeita, ener
giaa ja lannoitteita tarvittaisiin kehitys
maissa perustarpeiden tyydyttämiseen. 
Jo yksi lihaton päivä viikossa säästäisi 
miljoonia maailman viljapankkiin. Olisi 
opittava, ettei kulutuksessa maksimi ole 
aina optimi. Tiede ja tekniikka ovat 
tarpeen aina. Tieto, taito ja tieteellinen 
yhteistyö ovat etenkin nuorison kehi
tysavussa tarpeen. 

Koska energia kysymys on polttava, 
on syytä siitä mainita. Öljy ehtyy ja 
sitä tarvitaan moniin muihin tarpeelli
siin tavoitteisiin kuin sähköön ja läm
pöön, esim. lääkkeisiin· ja syn teettisiin 
ainelsnn. Energiankäytön on palvel
tava ihmistä. Öljyä riittää 50 vuotta, 
kivihiiltä satoja vuosia, mutta siinäkin 
on haittansa saastuttajana. Säästämällä 
energian kulutusta voitetaan aikaa 
uusien mahdollisuuksien kehittämiseen. 
Eräs näistä on aurinko energia. Esim. 
uraania U 235 on niin niukasti, että se 
loppuu ennen kuin kaikki suunnitellut 
atomivoimalat on saatu käyttöön. 

Jos fuusioenergia pystyttäisiin valj as-



tamaan maailmanlaajuisesti, olisi siitä 
annettava osa kansoille, joiden pääomat 
ja tekniikka eivät riitä fuusion saavut
tamiseen. Ns. uusiutuvat energialähteet 
riittävät vain täydentämään energian 
tarvetta, todellinen lähde on aurinko, 
jonka kokonaisenergiamäärä ylittää 
22000 kertaisesti maan nykyisen ener
gia tuotannon. Ydin voimalan valmista
minen vie kymmenen vuotta. Samassa 
aj assa olisi mahdollista kehittää mene
telmiä aurinkoenergian hinnan alenta
miseksi. Vuoteen 1986 mennessä yksi 
megawattitunti ydinenergiaa saattaa 
maksaa enemmän kuin sama määrä 
aurinkosähkövoimaa, jolla ei ole saaste
vaikutuksia. Poliitikot ja Insinöörit 
ratkaiskoot kumpaan suunnataan voi
mavarat. 
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ovat yhtä suuri vapauden uhka kuin 
yksinvalta muinoin. Ja kommunistien 
olisi uskottava, ettei heidän oppinsa 
pysty takaamaan oikeudenmukaista 
maailmanyhteisöä. Uusi solidaarinen 
maailma voidaan saavuttaa vain idän ja 
lännen yhteistyöllä. Tämä on perussä
veI Laszlon kirjassa. En tiedä '~uulinko 
väärin, mutta minun korvaani jäi soi
maan ajatus, että Laszlon mukaan poh
joismailla olisi erityiset edellytykset 
käydä maailman solidaarisuusvallanku
mouksen keulassa. 

Tietenkään yksi parisatasivuinen kir
ja ei voi antaa reseptiä ihmiskunnan 
ongelmiin, se voi vain avata pään kes
kustelulle, mikä on ihmisen tarkoitus ja 
kansojen päämäärä nykyajassa, jolloin 
koko ihmiskunnan tulevaisuus on va-

Laszlon mukaan länsimaissa. olisi us- linkauhassa. 
kattava, että nälkä ja lukutaidottomuus Kalevi Lagus 



TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA 

Beenstock, Michael The Foreign Ex
changes. Theory, ModeLling & PoLicy. 
Macmillan, Lontoo 1978. 163 sivua. 
f, 10.00. 

Burstein, M. L. New Directions in Eco
nomic PoLicy. Macmillan, Lontoo 1978. 
178 sivua. f, 10.00. 

Eskelinen, Heikki (t01m.) Aluetalous tut
kimuskohteena - menetelmiä ja so
vellutuksia. Joensuun korkeakoulu, 
Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisu
ja N:o 37, 1979. 74 sivua. 

Galbraith, John Kenneth Raha. Mistä 
se tulee - minne se menee? WSOY, 
Helsinki 1979. 359 sivua. 

Hannus, Arno Virkamiehen näkökul
masta. WSOY, Helsinki 1979. 102 si
vua. 

Honko, Jaakko Suomalainen talousrooLi. 
W,eilin + Göös, Espoo 1979. 172 sivua. 

Kindleberger, Oharles P. Manias, Pa
nics, and Crashes. A History' of Fi
nancial Crises. Macmillan,,' Lontoo 
1978. 271 sivua. f, 8.95. 

Laszlo, Ervin Ihmiskunnan päämäärät. 
Raportti Rooman klubille. WeiHn + 
Göös, Espoo 1979. 279 sivua. 

Leponiemi, Arvi Makrotalous ja talous
politiikka. Ekonomiasarj a. WeHin + 
Göös, Espoo 1978. 204 sivua. 

Paakkanen, Jouko Kapitalismin juuret 
ja nykyisyys. WSOY, Helsinki 1979. 
167 sivua. 

Scott, Maurice with Laslett, Robert A. 
Can We Get Back to FulL Employ
ment? Macmillan, Lontoo 1978. 148 
,sivua. f, 3.50. 

Stn~m, Steinar & Werin, LaI'ls (toim.) 
Topics in DisequiLibrium Economics. 
Macmillan, Lontoo 1978. 124 sivua. 
f, 8.95. 



ENGLISH SUMMARIES 

MATTI ALI-MELKKILÄ: Aspects of 
Interbank Competition in Finland. The 
oligopolistic nature of the Finnish 
banking sector has influenced interbank 
competition. A small number of fairly 
similar firms sell homogeneous products 
and monitor each other's activities. 
Competitive strategies have been great
ly affected by chronic excess demand 
for credit, which has meant that banks 
have concentrated on the acquisition of 
deposits. Deposit rates have been deter
mined by mutual agreement, which for 
its paI'lt is influenced by the general 
level of interest rates. Uniform fees are 
also charged for various bank services. 
The services rendered to depositors 
tend .to be underpriced, which has 
raised lending rates and increased the 
interest rate margi:n. On ,the other hand, 
bank guarantees and foreign transac
tions tend to be overpriced. As the 
breakdown of services varies between 
banking categories, ,the conditions of 
competition between different types of 
banks are bias.ed. Banking competition 
has also been affected by Postipankki's 
position as banker to the government. 
Despite restrictions on competition and 
the resulting biases, the Finnish bank
ing system functions satisfactorily and 
effici.ently. 

SIXTEN KORKMAN: Fiscal Policy and 

the Unemployment Problem. The pro-

per use of countercyclical policy has 
recently been much discussed in Fin
land. The debate has not been confined 
to the question of cyclical unemploy
ment but has gone on to treat the inter
related problems of growth, structure 
and competitiveness. The relation bet
ween stabilization policy and these 
larger issues is examined in the present 
article. It is concluded that disagree
ments about the appropriate policy are 
largely due to differences in opinion 
about the trade-off between empI oy
ment and the current account balance, 
the determinants of both inflation and 
investment and the effect of expansio
nary measures on the long-run size of 
the publie sector. 

JUKKA PEKKARINEN - ANTTI SU
VANTO: Economic policy in the 1970's. 

The paper discusses the background of 
the stabilization policy in Finland in the 
lightof official forecasts, outspoken 
policy objectives and recommendations. 
The 1970's is divided into four periods: 
errors in forecasts 1971-72, overheat
ing 1973-75, balancing programme 
1975-77, and stimulation 1977-1978. 
The authors suggest that considerable 
shifts took place in the design of eco
nomic poliey. They examine eri tically 
theofficial view :according ,to which the 
shifts were mainly attributable to 
changes in external factors. The balanc-
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ing programme, in pal'lticular, shifted 
the policy objectives strongly towards 
curtailing domestic demand to figh t 
inflation and external deficit. It seems 
that the domestic contraction became 
much stronger than was implied, and 
presumably regarded feasible, in the 
medium-term policy projections. 

JARMO VÄISÄNEN: Archimedes' Law 
in Fiscal Poliey? In recent yearsthere 
has been increasing discussion and 
debate about the effectiveness of fiscal 
policy actions in the more or less abso
lute »shade» of monetary poliey. This 
controversy is concentrated on the so-

called »crowding out» phenomenon 
(Archimedes' law in fiscal poliey), that 
is on the belief that a rise in govern
ment expenditures crowds out (displa
ces) private expenditures. Since Adam 
Smith the ideas behind »crowding out» 
have aroused interest among the eco
nomists. To finance its increasing 
expenditures thegovernment may use 
taxation, borrowing and/or money crea
tion. The main types of »crowding 
out» are briefly reviewed. A sm all 
open economy (like Finland) differs 
quite aIot from closed and highly devel
oped (as to the capital market) econo
mies. Because of this it is more diffi
cult to analyze in what extent »crow
ding out» might be found in an open 
economy. 
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