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Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Kansan
taloudellisen aikakauskirjan merkkivuosi 

Kansantaloudellinen Yhdistys juhli 
satavuotista toimintaansa tämän vuo
den tammikuussa. Äs~ettäin on Yh
disty ksen kustantamana ilmestynyt 
myös juhlakirja Sata vuotta suoma
laista kansantaloustiedettä, jossa kä
sitellään Suomen kansantaloutta ja 
kansantaloustiedettä eri kannoiLta. 
Vuoden 1983 jäsenmaksunsa suorit
taneet Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen jäsenet saavat kirjan jäsen
etuna. 

Kansantaloudellinen aikakauskirj a 
juhlistaa vielä omalta osaltaan Kan
santaloudellisen Yhdistyksen merkki
päivää julkaisemalla tässä numeros
sa Klaus Wariksen ja Eero Tuomai-

sen satavuotisjuhlissa pitämät esitel
mät. Tähän numeroon sisältyvä Sep
po Laaksosen kirjoitus palkkaraken
teen kehityksestä on niinikään synty
nyt juhlajulkaisuprojektin yhteydes
sä. 

Merkkipäivät jatkuvat vielä. Nyt 
näet alkaa Kansantaloudellisen aika
kauskirjan, alkujaan Yhteiskuntata
loudellisen aikakauskirjan, 80. vuosi
kerta. Tämä vuoden 1905 alussa il
mestymisensä aloittanut aikakauskir
ja onkin maamme vanhin puhtaasti 
yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti. 
Lehden vaiheisiin on ehkä syytä pa
lata lähemmin juhlavuosikerran täy
tyttyä. 

Toimitus 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 
100-VUOTISJUHLAKOKOUS 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen vaiheita* 

EERO TUOMAINEN 

Kansantaloudellinen Yhdistys viettää 
10 O-vuotisjuhlaansa epävarmuuden 
vallitessa. Epävarmuus ei koske yh
distyksen toiminnan jatkuvuutta eikä 
taloutta vaan yhdistyksen täsmällistä 
perustamisaj ankohtaa. Vaihtoehtoj a 
on nimittäin kolme. Vanhin on vuosi 
1884, jolloin lähdettiin tekemään ky
selytutkimusta taloudellisista oloista 
maaseudulla. Sitten tulee vuosi 1885, 
jolloin kokoonnuttiin jo säännöllisesti 
keskustel upiireihin. Hallinnollisesti 
parhaiten perusteltu on taas vuosi 
1891, jolloin senaatti vahvisti yhdis
tyksen säännöt. 

Kun olemme halunneet ajoittaa 
100-vuotisjuhlinnan tähän päivään, 
tulemme korostaneeksi yhdistystä 
toiminnallisena yhteisönä, emme 
merkintänä yhdistysrekisterissä. Juh
lapäivän kiinnekohtana on aivan sa
moin kuin 50 vuotta sitten 50-vuotis
juhlaa vietettäessä tammikuun lopul
la 1884 päivätty kiertokirje, jolla yh
·deksän tunnettua henkilöä suomalai-

* Esimiehen tervehdys Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen 100-vuotisjuhlakokouksessa 30.1. 
1984. 

suusliikkeen johtavista piireistä kään
tyi eri paikkakuntien asiantuntijoi
den puoLeen, pyytäen näiltä tiJetoja 
maaomaisuuden jakautumisesta ja 
maanviljelysväestön tilasta. Väljem
mässä historian katsannossa riittänee 
toteamus, että Kansantaloudellinen 
Yhdistys perustettiin kohta sen j äl
keen kun Karl Marx oli kuollut ja 
Keynes ja Schumpeter syntyneet. 

Kansainvälisesti Kansantaloudel
lista Yhdistystä voidaan pitää melko 
iäkkäänä. Vastaavanlainen yhdistys
toiminta oli alkanut Ranskassa ja 
Saksassa muutamaa vuosikymmentä 
aikaisemmin ja Pohjoismaissa edelli
sellä vuosikymmenellä. Osapuilleen 
rinnan Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen toiminnan kanssa käynnistet
tiin Suomessa myös Ekonomiska 
Samfundet i Finland -järjestön toi
minta. Vain hiukan näitä nuorempia 
ovat The American Economic Asso
ciation ja The British Economic Asso
ciation. Täydennettäköön historian
kuvausta v1elä sillä toteamuksella, 
että Kansantaloudellista Yhdistystä 
tuskin olisi tarvi ttu, mikäli vuonna 



1797 perustet,tu Suomen Talousseura 
olisi ollut toiminnassaan avarampi 
kuin vain maatalouselink!einoon ja 
Varsinais-Suomeen rajoittuva. Ehkä 
myös Taloustiieteellinen seura olisi 
vuonna 1936 jäänyt syntymättä, jos 
Kansantaloudellinen Yhdistys olisi 
puolestaan ollut vireämpi ja enem
män anglosaksisen taloustieteen vai
kutteita hakeva kuin mitä se oli. 

Jukka Pekkarinen on katsaukses
saan Kansantaloudellisen Yhdistyk
sen satavuotiseen toimintaan toden
nut, että yhdistyksen historia koostuu 
toisistaan poikkeavista jaksoista. En
nen ensimmäistä maailmansotaa yh
distys muotoutui saksalaista esiku
vaansa Verein rur Sozialipolitik -jär
jestöä seuraten jonkinlaiseksi tieteel
lisen keskustel ufoorumin, tutkim us
organisaation ja yhteiskunnallisen 
painostusjärjestön yhdistelmäksi. Tä
hän lienee vaikuttanut keskeisesti 
Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen rooli Kan
santaloudellisen Yhdistyksen muo
dostamisvaiheessa. Yhdistyksen siteet 
suomalaiseen ja sittemmin vanhasuo
malaiseen puolueeseen olivat lähei
set. Todettakoon, että kansantaloudel
lisessa Yhdistyksessä pääosin esitel
tiin ja käsiteltiin vanhasuomalaisen 
puolueen 1906 hyväksymä sosiaali
poliittinen ohjelma. 

Alkuaikoina jäsenistössä oli virka
miehiä suhteellisen paljon, kun taas 
elinkeinoelämän edustus oli vähäi
sempää ja korostui Ekonomiska Sam
fundetissa. Yhdistyksen tiedemiesjä
senistä valtaosa edusti muita kuin 
kansan taloustieteilij öi tä. SosiaaIipo
liittinen harrastus näkyi selvästi toi
minnan suuntaamisessa. Valtion in
terventiopolitiikkaa pidettiin välttä
mättömänä, samalla kun usko valtio-
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vallan kykyyn parantaa vaikeassa 
asemassa olevien väestöryhmien ase
maa oli vahva. Ongelmista etualalle 
nousivat maaseudun tilattoman väes
tön ja työväen asiat. Lähinnä Hannes 
Gebhardin ansiota on, että osuustoi
minta-ajatus oli yhdistyksessä var
hain ja vahvasti esillä. Työväenkysy
mykseen liittyivät läheisesti asunto
politiikka, raittiusasia sekä kansakou
lulaitoksen kehittäminen. 

Maailmansotien välisenä aikana 
yhdistyksen toiminnan luonne sel
västi muuttui. Sosiaalipoliittisista ky
symyksistä siirryttiin lähemmäksi 
yleistä talouspolitiikkaa. Entinen epä
luulo liberalismia kohtaan väheni. 
Valtiovallan johtavaan rooliin omak
suttiin aiempaa varauksellisempi 
kanta. Kansantaloudellinen Yhdistys 
luopui yhteiskunnallisen painostus
järjestön roolista ja puoluekytkentä 
höltyi. Vähitellen myös taloudellisen 
tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet 
vähenivät, mutta Leo Harmajan tut
kimushanke ensimmäisen maailman
sodan vaikutuksista Suomen kansan
talouteen pystyttiin vielä toteutta
maan. Keskeisiä keskustelukysymyk
siä yhdistyksen tilaisuuksissa olivat 
rahapolitiikka, valtiontalous ja vero
tus, maatalous, teollisuus ja ulko
maankauppapolitiikka. 

Toisen maailmansodan jälkeen 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen toi
minta on rajattu lähes kokonaan ta
louspolitiikan kysymyksiä koskevak
si. Yhdistys toimii keskustelufooru
mina. Painostusjärjestön tai tutki
mustyön organisoijan roolia sillä ei 
ole. Yhdistyksen julkaisutoiminta 
keskittyy lähinnä Kansantaloudelli
sen Aikakauskirjan julkaisemiseen. 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
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jäsenmäärä on vakiintunut viime 
vuosina tuhannen henkilön vaiheille. 
Tämä on kaksinkertainen määrä so
tien väliseen aikaan ja yli viisinker
tainen vuosisadan alun tilanteeseen 
verrattuna. Yhdistyksen toiminnan 
rahoitus on perustunut jäsenmaksui
hin, vaI tionavustuksHn sekä pankkien 
ja vakuutuslaitosten tukeen. Yrjö 
Jahnssonin Säätiön rahallinen tuki 
yhdistykselle on ollut merkittävää ja 
avarakatseisuutta osoittavaa, kun 
muistetaan, että yhdistys aikanaan 
suhtautui Yrjö Jahnssonin talouspo
liittisiin ajatuksiin kovin kielteisesti. 

Kansantaloudellinen Yhdistys on 
vuosien saatossa hakenut sille sopi
van paikan suomalaisessa yhteiskun
tapolitiikassa. Painostusjärjestön roo
li on siirtynyt muille tahoille. Talou
dellisista tutkimuksista vastaavat yh
distyksen sijasta lukuisat julkiset ja 
yksityiset laitokset. 

Yhdistyksestä on tullut entistä sel
vemmin talouspolitiikasta kiinnostu
neiden ekonomistien keskustelufoo
rumi. Yhdistyksen ylläpitämä kes
kustelu on lähinnä talouspolitiikan 
suunnasta kertovaa ja suomalaisten 
tutkim ustulost'en sisältöä esittelevää. 
Keskustelu voi' tuoda esiin ristiriitoja 
ja kuvastaa näkemyseroj a ilman, että 
se johtaa sensuuriin tai syrjintään ku
ten joskus aikaisemmin on tapahtu
nut. Taistelua olemassaolosta ei rin-

nakkaisten yhdistysten kanssa käydä, 
vaan yhteistoimintaa sävyttää pyrki
mys asialliseen työnj akoon ja koordi
naatioon. 

Historian valossa yhdistyksestä on 
ollut enemmän hyötyä kuin haittaa 
Suomen kansantalouden kehityksel
le. Tämä on syytä todeta aivan erityi
sesti sen takia, että toisinkin voisi olla 
ja onpa toisissa maissa ollutkin. Kan
santaloustieteen ja -politiikan doktrii
nit saattavat nimittäin vakiintuessaan 
jäykistyä ja yhdistystoiminnan vää
rinkäytön välityksellä ruveta ohj aa
maan talouspolitiikkaa tosiasiallisten 
kehittämistarpeiden kannalta aivan 
virheelliseen suuntaan. Yhdistyksen 
lOO-vuotisjuhlakokouksen ohjelman 
lomaan sijoitetut tuokiokuvat Suo
men kansantalouden ja varsinkin sen 
teollisuuden suurista edistysaskeleis
ta antavat Kansantaloudelliselle Yh
distykselle tässä suhteessa täyden 
synninpäästön. 

Me tarvitsemme tässä maassa oh
jelmallisia talouspolitiikan tavoitte1ta 
ajavien yhteisöjen rinnalle avoimen 
talouspolitiikan asiantuntijoiden kes
kusteluareenan ja sellaisena toivom
me yhdistyksemme jatkavan ja kehit
tyvän. Yhdistys on osoittanut hen
kiinj äämis- ja uudistumiskykynsä 
emmekä rohkene epäillä, etteivätkö 
nuoret polvet näitä ominaisuuksia 
meidän jälkeemme vaalisi. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

Ekonomistit talouspolitiikkaa ideoimassa* 

KLAUS WARIS 

Ekonomisteja moititaan herkästi siitä, 
ettei heillä ole kansantalouden ajan
kohtaisiin pulmiin päteviä reseptejä. 
Tähän voisi mm. sanoa, että ekono
mistien ensisijainen tehtävähän on
kin koettaa vaikuttaa tapahtumiin 
niin, että vältytään ajautumasta to
della vaikeisiin tilanteisiin. Kun jo 
ollaan »suossa», harva ekonomisti on 
siinä määrin Mlinchhausen-mielinen, 
että uskaltaisi tarjota joitakin poppa
konsteja talouden vetämiseksi kuivil
le. Mutta vain inhimillistä on, että 
neuvoja kysytään alttiimmin hädässä 
kuin ennen sitä. 

Sitäkin paheksutaan, että ekono
mistien suositukset menevät usein 
ristiin. Se on luonnollista ja johtuu 
sekä päämäärien eroavuudesta että 
samaankin tavoitteeseen käytettävis
sä olevien keinojen monista vaihtoeh
doista. »Yhteiskunta» ei ole mikään 
samoin ajattelevien joukko, vaan ko
koelma erilaisia intressej ä takanaan 
eri vahvuisia voimaryhmiä. Nämä ha
luavat valikoida sekä keinoja että teo
rioita sen mukaan, mikä parhaiten so
pii heidän mielipiteisiinsä tai edes 
aseeksi vastustaj aa vastaan. Valinta 

* Perustana Kansantaloudellisen Yhdistyk
sen 100-vuotisjuhlakokouksessa 30. 1. 1984 pi
detylle esitelmälle. 

suositusten välillä on harvoin helppo 
ja riippuu ainakin valtiovallan taholla 
viime kädessä poliittisista näkökoh
dista. 

Niinpä hyvällä ekonomistilla täy
tyisikin olla paitsi ammatillisesti päte
vää sanottavaa myöskin taito sanoa 
se niin, että ainakin tulee kuulluksi. 
Mieluummin hänen tietysti tulisi pys
tyä myös saamaan lukij ansa tai kuu
lijansa vakuuttuneiksi sanomastaan 
ja noudattamaan ohjeitaan. 

Loistavin esimerkki tässä mielessä 
on omana aikanamme J. M. Keynes. 
Turhaan ei hänen kynästään lähtenyt 
kokoelma »Essays in persuasion» -
siitä hänellä oli ko~emusta. Konser
vatiivisemman F. A. Hayekin mukaan 
Keynesin »päätarkoitus oli aina vai
kuttaa päivän politiikkaan, ja talou
dellinen teoria oli hänelle yksinker
taisesti väline tämän päämäärän saa
vuttamiseksi».l Keynesin vaikutus 
kypsyi oikeastaan politiikaksi vasta 
hänen kuolemansa (1946) jälkeen, 
mutta silloin sitäkin voimakkaampa
na. 

Makroekonomian käsitteistön tä
män päivän opiskelij a ehkä omaksuu 

1. F. A. Hayek (1983): The Austrian critique 
(The Keynes Centenary), The Economist June 
11. 
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ihan luontevana, mutta aikoinaan se 
vaati totuttautumista aivan uuteen 
ajatteluun. Klassillinen »homo oeco
nomicus» hävisi kuluttajien ja inves
toijien suureen joukkoon, fragmentit 
ryhmittyivät käsiiJettäviksi kokonai
suuksiksi, jotka todella soveltuivat 
myös talouspolitiikan kohteiksi. Suh
dannetutkimus oli kyllä herättänyt jo 
ekonomistien mielenkiinnon kaikkial
la, mutta selvemmin kuin muut 
Keynes keskittyi 1930-luvun suureen 
ongelmaan: työttömyyteen. Sen tor
jumisesta hän puhui paljon jo ns. 
Macmillanin komitean (1929-1931) 
jäsenenä, vaikka kokonaisnäkemys 
esi tettiin vasta »Yleisessä teoriassa», 
joka ilmestyi 1936. 

Suomeen tällaiset virtaukset eivät 
ulottuneet pitkiin aikoihin. Kun Tek
nillisen korkeakoulun kansantalou
den pro~essori Yrjö Jahnsson piti 
Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 
maaliskuussa 1931 esitelmän, jossa 
melko säyseästi ehdotettiin rahapoli
tiikan keventämistä talouspulaa vas
taan, oli perusaj atus lähinnä moneta
ristinen: setelistöä piti lisätä. Yhdis
tyksen vuosikertomuksen mukaan 
»siinä mielipiteenvaihdossa, joka esi
telmän jälkeen seurasi, esitelmänpitä
jän puoltama ohjelma ei saavuttanut 
kannatusta». Itse asiassa se herätti 
paitsi kokouksessa myös jälkeenpäin 
kiihkeätä arvostelua, jonka johdossa 
oli Helsingin yliopiston finanssiopin 
professori Ernst Nevanlinna. » Vaikka 
Nevanlinna esi ttikin kri tiikkinsä 
pankkivaltuusmiesten puheenjohta
jana viran puolesta, lienee hänen vas
tineisiinsa antanut oman ryytinsä 
myös halu päästä arvostelemaan har
haoppista kolleegaa ja maan kansan
taloustieteilijöiden mustaa lammas-

ta».2 Varmemmaksi vakuudeksi jä
tettiin Jahnssonin esitelmä julkaise
matta aikakauskirjassa. 

1920-luvulla oli maailmassa sodan 
jäljiltä uudelleen palattu kultakan
taan ja ilmeisesti sitkeä pysyttelemi
nen siinä, välittämättä 1929 alkaneen 
laman oireista, oli omansa kärjistä
mään maailman talouspulaa. Jatku
vasti kasvanut paine puntaa vastaan 
pakotti kuitenkin Englannin ensim
mäisenä luopumaan kultasidonnai
suudesta syyskuussa 1931, ja perässä 
tuli joukko muita maita, kun Suo
messa vielä harkittiin. Hetimiten 
punnan kohtalonpäivän jälkeen Risto 
Ryti piti yhdistyksessämme esitelmän 
»Kultakannasta sekä keskuspankin 
tehtävistä ja mahdollisuuksista sen 
vallitessa». Kansantaloudelliseen 
aikauskirj aan painetussa tekstissä ei 
edes mainittu Lontoon päätöksen 
aiheuttamasta järkytyksestä maail
man valuuttaoloissa. Sen jälkeen kun 
Suomen Pankki kolmessa viikossa oli 
menettänyt yli puolet valuuttavaran
nostaan oli markkakin irrotettava 
kullasta - mutta tämä katsottiin 
pankin ohjesääntöä muutettaessa vä
liaikaiseksi järjestelyksi »aivan epä
säännöllisissä oloissa». Epäsäännölli
set olot kuitenkin jatkuivat ja tulevat 
ilmeisesti jatkumaan iäti sikäli kuin 
kullasta on kysymys. 

Ellei Keynesiä Suomessa tunnettu, 
kansantalouden ja finanssiopin tie
teelliset ambitiot olivat Suomessa 
1940-luvulle asti yliopistotasolla 
muutenkin uskomattoman vanhanai
kaisia. Akateiemisella maailmallam
me ei ollut ylimalkaan läheisiä kan-

2. Seppo Zetterberg (1982): Yrjö ja Hilma 
J ahnsson, Helsinki, 333. 



sainvälisiä ekonomistikontakteja, ei 
edes ns. Tukholman kouluun. Eli 
Heckscher oli perehtynyt Suomen on
gelmiin rahareformin suunnittelussa 
1920-luvulla ja Gustav Casselin teos 
kelpasi Helsingin Yliopistolle jo 1931. 
Sen sijaan hänen kriitikkonsa, vuosi
sadan kahden alkuvuosikymmenen 
huomattava teorian uudistaja Knut 
Wicksell pääsi vasta 1939 Helsin
gin kurssivaatimuksiin. 1930-1uvun 
»uude.sta aallosta» - Bertil Ohlin, 
Gunnar Myrdal, Erik Lundberg, Dag 
Hammarskjöld ym. - täällä ei juuri 
liene ollut paljonkaan puhetta heidän 
nimensä tullessa jo tutuksi kansain
välisellä tasolla. 

»Juuri»-sanalle edellä antaa oikeu
tuksen varsinaisesti Bruno Suviranta, 
Suomen Pankkiin perustetun suh
dannetutkimusosaston ja sittem
min myös valtiovarainministeriön 
kansantalousosaston ensimmalnen 
päällikkö. Suviranta viljeli yhteyk
siä ruotsalaisten tutkij oiden kanssa ja 
luki heidän selvityksiään, joista suuri 
joukko muuten ilmestyi 1930-luvun 
alkupuolella Ruotsin työttömyysko
mitean (Arbetsläshetsutredningen) 
mietinnön liitteinä. Suviranta toimi 
myös englanninkielisen tiedeyhteisön 
kanavana Helsingissä ja jakoi ym pä
rilleen tietoa ja virikkeitä modernista 
talouspoliittisesta ja -teoreettisesta 
ajattelusta. Hänen ansiot aan oli, että 
kesällä 1936 pieni mutta innokas 
joukko suomalaisiakin ekonomistin 
alkuj a osallistui Tukholmassa pidet
tyyn nuorten pohjoismaisten kansan
taloustieteilijäin kokoukse~n. Siitä 
muodostui useimmille osanottajille 
todellinen herätyskokous. Nyt tuntui 
siltä kuin portti olisi avattu uuteen ja 
kiehtovaan taloustieteen maailmaan. 
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Seuraavana talvena muutamat 
näistä, yhdistyksemme tuoreita jäse
niä, muodostivat - ilman varttu
neempaa ohjausta - opinto piirin ni
menomaan Keynesin Yleisen teorian 
tutkimiseksi. Kukin osti tuon teoksen 
- omassa hyllyssäni oleva kappale 
sisältyy vielä ensimmäisten 8000 kap
paleen painosmäärään, joten ei tääl
läkään ihan myöhään liikkeelle läh
detty. Kokoonnuttiin vuoron perään 
toistemme luona ja alustettiin niin 
ikään vuorollaan luku teoksesta. Vä
hitellen se avautui. Sodasta ja muista 
häiriöistä huolimatta tuosta ryhmästä 
kolme väitteli ja heistä kahdelle, ni
mittäin Lauri af Heurlinille ja Mikko 
Tammiselle kansantaloustieteen pro
fessorinvirka muodostui varsinaiseksi 
elämänuraksi. Väitöskirjojen luku 
olisi varmasti noussut viiteen, elleivät 
Pauli Korpisaari ja Lauri Walden oli
si kaatuneet sodassa. Walden oli koko 
joukosta epäilemättä lahjakkain ja 
olisi hyvinkin voinut hankkia kan
sainvälistä mainetta kansantalous
miehenä. 

Luultavasti Paul Samuelson osui 
oikeaan kirjoittaessaan Keynesin 
kuoltua, että useimpiin 35 vuotta 
nuorempiin ekonomisteihin Yleinen 
teoria iski kuin tuntematon virus 
Etelänmeren saareen eristettynä elä
neeseen heimoon, kun taas 50 vuotta 
täyttäneet ekonomistit osoittautuivat 
tälle taudille immuuneiksi.3 

Makroekonomian käsitteistö ja 
ajattelutapa konkretisoitui sitä mu
kaa kun kansantalouden tilinpito ke
hittyi. Jo ennen toista maailmansotaa 
virisi tätä koskeva tutkimus teolli-

3. Paul A. Samuelson (1946): Lord Keynes 
and the General Theory, Econometrica. 
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suusmaissa ja eteni yleensä tilasto
aineistOon saatavuuden mukaan. 
Vuonna 1943 julkaisi Valter Lind
berg Suomen Pankin kustannuksella 
tutkimuksen »Suomen kansantulo 
vuosina 1926-1938». Virallisen ti
lastotoimen osaksi kansantalouden ti
linpito otettiin Suomessa vuonna 
1947 ja ansio kehittelystä sen jälkeen 
kuuluu lähinnä Eino H. Laurilalle 
sekä O. E. Niitamolle. 

Ensimmäinen »taloudellinen kat
saus» liitettiin hallituksen vuodelle 
1948 antamaan valtion tulo- ja meno
arvio esitykseen. Katsaus oli minun 
laatimani, volyymiltaan ja sisällöl
täänkin vaatimaton nykyiseen verrat
tuna. Pettymyksekseni totesin, ettei 
tällä katsauksella ollut mainittavaa 
vaikutusta budjetin kokoamiseen tai 
sen käsittelyyn eduskunnassa. Arvel
len heikon tehon :ehkä johtuvan asian 
uutuudesta lisäsin seuraavan kerran 
ponnistelua, mutta tulos oli yhtä tur
hauttava. Näyttää siltä, että konflikti 
kansantaloudellisen ajattelun ja po
liittisesti mahdolliseksi katsotun vä
lillä on jatkunut sen jälkeenkin. 

Näin siitäkin huolimatta, että val
tiovarainministeriön kansantalOous
osasto yhtä hyvin kuin muidenkin ta
louspolitiikkaa valmistelevien elinten 
käytettävissä oleva välineistö uudis
tui aivan ratkaisevasti tietokonekau
den myötä 1960-luvulta alkaen. Tääl
läkin ruvettiin kehittämään kansan
taloudellisia malleja ajatellen sekä 
suhdanteiden ennustamista että esim. 
suunnitteilla olevien talouspoliittisten 
toimenpiteiden vaikutuksien arvioi
mista. Ensimmäinen suomalainen ko
konaistaloudellinen malli syntyi ta
lousneuvoston sih te!eristössä Kauko 
Mannermaan johdolla. Taloudellisen 

suunnittelukeskuksen kautta tämä 
Kessu-niminen malli sittemmin pää
tyi valtiovarainministeriöön jaon 
jatkuvasti käytössä. Suomen Pankin 
malli BOF valmistui 1970-luvun al
kuun ja on kehittyneemmässä muo
dossa yhä hyödyksi esim. korkopoli
tiikan ja valuuttakurssipOolitiikan val
mistelussa. Korkeakouluissa vastaa
vanlaisia mallej a käytetään opetus
tarkoituksiin, tutkimuslaitoksissa 
suhdannekuvauksiin jne. 

Tietojen keruu ja käsittely, malli
tekniikka ja makrotaloudellinen ajat
telutapa ovat levinneet, voi sanoa, yli 
koko maailman. Näin on käynyt mah
dolliseksi esim. kansantuotteen kas
vun, työllisyysasteen ja vaihtotaseen 
kehityksen vertailu eri maiden välil
lä, yhdistelmät alueittain kuten EC:n 
piirissä taikka sellaisten j ärj estöj en 
kuin OECD:n puitteissa jne. Kansain
välisen taloudellisen riippuvuuden li
sääntymisen vuoksi tällainen kehitys 
onkin ollut tuiki tarpeellista. Sen 
haittapuolena on ehkä jonkinlainen 
urheilukilpailumentaliteetin syntymi
nen: kasvuprosentilla mitaten maan 
pitäisi sijoittua tilastoissa kärkipai
koille, inflaatiotaulukoissa enintään 
keskivaiheille, mieluummin häntä
päähän. Tässä kombinaatiossa piilevä 
vastakohtaisuus ei aina ole valjennut 
hallitusohjelmien tekijöille. 

Mitä enemmän ja nopeammin kes
keistä tietoa taloudellisesta kehityk
sestä on saatavissa, sitä kunnianhi
moisempia tavoitteita hyvinvointiyh
teiskunnalle on asetettu eri tahoilta. 
Vaikka talouspolitiikassakin on pa
rannettu vauhtia, on silti kierros kier
rokselta jääty tavoi tteista jälkeen, 
varsinkin viimeisen kymmenen vuo
den aikana. Resurssit eivät ole kerta 



kaikkiaan riittäneet. Ekonomistien on 
ollut yhä yleisemmin asetuttava tor
jumaan kasvavia vaatimuksia, ei nii
tä toteuttamaan. Mutta talouspolitii
kan kohteena oleva maailmakin on 
muuttunut perusteellisesti. 

Keyneshän kehitti Yleisen teorian
sa sitkeän ja pitkällisen suurtyöttö
myyden aikana yhteiskunnassa, jossa 
sosiaaliturva oli käytännöllisesti kat
soen tuntematon käsite. Elettiin hy
väntekeväisyyden, köyhäinhoidon ja 
hätäaputöiden aikaa. Vuosi toisensa 
jälkeen hinnat ja tuotanto alenivat 
sekä maailmankauppa supistui. Val
tion »deficit spendingin» voitiin olet
taa automaattisesti kasvattavan kulu
tuskysyntää, sen puolestaan inves
tointeja jne. 

Kun vajaukselliseen budjettiin tä
ten saatiin tieteeltä synninpäästö, sii
hen langettiin entistä kevyemmin 
mielin, eikä vain heikoissa suhdan
teissa, vaan myös silloin kun symmet
ria olisi vaatinut ylijäämää. Maassa 
kuin maassa valtion velka ja sen hoi
tokustannukset ovatkin 1970-luvulla 
kohonneet sellaisiin summiin sekä 
budjetista että suhteessa kansantu
loon, että finanssipolitiikasta ei enää 
ole talouspolitiikan välineeksi. Jos 
budjettivajaus kasvaa »ohjelmanvas
taisesti» niin kuin esim. Yhdysval
loissa, joudutaan sietämään luonnot
toman korkeata korkotasoa, alenta
maan investointi- ja työllisyystavoit
teita jne. 

Yleistä teoriaa ei huolettanut palk
katason kehitys eikä inflaatiokaan. 
»Toisin sanoen taistelu nimellispal
koista vaikuttaa ensisijaisesti reaali
sen kokonaispalkkasumman jakaan
tumiseen eri palkansaajaryhmien vä-
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lillä mutta ei palkan keskitasoon työl
listettyä kohden (per unit of employ
ment)>>, sanoi K'eynes 4. Mutta sen 
jälkeen ammattiyhdistykset ovat saa
neet tulonj akokentässä vahvan ase
man, jota ne pystyvät käyttämään 
työnantajapuolta vastaan työllisyy
denkin kustannuksella. Kun lisäksi 
varsinkin vanhusten sosiaaliturvan 
paraneminen oleelliselta osaltaan ra
hoitetaan työvoimaverolla, on työn 
menekin minimoiminen tullut aines
osaksi työnantajien »eloonjäämisop
piin». Keynes oli huolestunut palkko
jen joustosta alaspäin, nykyajan il
miö on alituinen paine ylöspäin. Vie
lä kymmenen vuotta sitten sitä jos
kus voitiin torjua tai siirtää pane
malla valtio maksumieheksi muodos
sa tai toisessa, nyt maksu kyllä 
kimmahtaa välittömästi veroihin, sii
tä tulovaatimuksiin, ja niin olemme 
noidutussa ympyrässä. 

Yhteiskunnan instituutioiden näin 
muututtua pelkkä kysynnän säätely 
ei enää riittänytkään toteuttamaan 
talouspolitiikan tavoitteita. Keskite
tyt tuloratkaisut tulivat avuksi tähän 
hätään. Niiden rakentamisissa tarvit
tiin pikemminkin neuvottelutaitoa 
kuin teoriaa. Niinpä lähinnä työ
markkinam1ehet olivat asialla, kun 
tulopolitiikka Suomessakin rupesi 
hahmottumaan 1960-luvulla. Kulis
sien takana toimi silti ekonomisteja
kin, joista mainittakoon vain Timo 
Helelä. Mutta vuosien mittaan tulo
rakenteiden jäädytys kävi mahdotto
maksi, ja niiden hallittu muuttami
nen taas asetti etuj ärjestöille liian 

4. J. M. Keynes (1936): The General Theory 
of Employment, Interest and Money, London, 
14. 
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suuria vaatimuksia 5. Ote taloudelli
sesta kehityksestä pääsi siten jo 1970-
luvulla pahoin lipsumaan. 

Kansainvälinen kauppa, maksuta
seongelmat, valuuttaolot tms. eivät 
juuri koskettaneet Yleistä teoriaa, si
käli sitä voi luonnehtia globaaliseksi. 
Teoksen loppuun sijoittamissaan 
kommenteissa Keynes kuitenkin suh
tautuu ilmeisesti suuremmalla sym
patialla merkantilistien kuin vapaa
kaupan kannattajien virheisiin ja pa
nee aivan matalaksi Lontoon Cityssä 
väitellen kehitellyn »mitä vaaralli
simman tekniikan tasapainon ylläpi
tämiseksi», nimittäin joustavan kor
kopolitiikan kytkettynä jäykkään va
luuttapariteettiin.6 Bretton Woodsin 
järjestelmä, jota Keynes toisen maail
mansodan aikana itse oli luomassa, 
merkitsi eräänlaista kom promissia: 
vakaita valuuttakursseja, joiden 
muuttaminen Kansainvälisen valuut
tarahaston suostumuksella kuitenkin 
kävi päinsä, jos jäsenmaan talouden 
perustavanlaatuisen tasapainotto
muuden korjaaminen sitä vaati. 

Järjestelmä nojautui kiinteästi kul
taan sidottuun Yhdysvaltain dolla
riin. Sodan jälke1en se oli vuosikaudet 
ainoa todellinen maailmanvaluutta, 
niin haluttu että sen hankkimiseksi 
keskuspankit käyttivät kultavaranto
j aankin. Rahakulta sananmukaisesti 
kasaantui Yhdysvaltoihin, jossa sitä 
enimmillään vuonna 1949 oli 25 mrd 
dollarin arvosta ($ 35 /unssi). Tuo 
varanto pysyi lähes koskemattomana 

5. John Hicks (1974): The Crisis in Keynesian 
Economics, Yrjö Jahnsson Lectures 1973, 65, 
»A system of wages which will satify all the 
demands for fairness that may be made upon 
it is quite unattainable.» 

6. Keynes (1936), 339. 

niin kauan kuin muiden maiden kes
kuspankit lisäsivät dollarivaranto
jaan. Vaihtotaseen hoidosta tuli Yh
dysvalloissa enintään nelj ännen luo
kan kysymys ja dollareita tulvi maail
malle, kunnes mitta täyttyi. Vaikka 
vakuutettiin, että »dollari on ja py
syy yhtä hyvänä kuin kulta» 7, ulko
maISIa dollarisaatavia vaihdettiin 
enenevässä määrin kultaan. Yhdys
valtain setelistön katteena oleva kul
tavaranto alkoi nopeasti aleta 1960-
luvulla ja vihdoin 1968 lopetettiin 
kullan myynti yksityisille ostajille, 
elokuussa 1971 keskuspankeillekin. 
Vuonna 1973 oli myös Valuuttara
haston kokonaan luovuttava kiintei
den kurssien j ärj estelmästä. Siinä 
IMF oikeastaan menetti otteensa teol
lisuusmaihin ja muuttui yhä enem
män kehitysmaiden kroonisten mak
sutasevajausten rahoituslähteeksi. 

Ilman dollarista käytyä viivy
tystaistelua keynesiläisen talous
politiikan kukoistuskausi olisi ken
ties päättynyt jonkin verran aikai
semmin. Eräät kasvun tausta
voimat olivat näet olleet heikkene
mässä jo usean vuoden ajan. Jälleen
rakennus oli saatu pääosin suorite
tuksi jo 1950-luvulla. Seuraavalla 
vuosikymmenellä väestönkasvu 
Länsi-Euroopassa lähes pysähtyi ja 
nopean kaupungistumisen kausi oli jo 
ohitse. Siitä syystä talonrakentami
sen huippukin sivuutettiin useimmis
sa maissa 1960-luvulla. Suursijoituk
set infrastruktuuriin ja energiantuo
tantoon oHvat niin ikään takanapäin 
ja samalla valtiovallan mahdollisuu
det osoittaa ja rahoittaa »varmoja» 
investointeja supistuneet. Autokanta 

7. Presidentti Lyndon Johnson 1965. 



on vielä jaksanut kasvaa mutta auto
teollisuus ei enää ole kasvuteoUisuut
ta. Epäilemättä Schumpeterin »luo
van tuhoamisen» prosessi jatkuu: 
vanhaa tekniikkaa korvataan uudella 
ja paremmalla, mutta työllisyyteen 
tämä uudistuminen ei vaikuta niin 
kuin »vanhanaikainen» kasvu. Talou
dellisen integraationkin impulssit jo 
heikkenevät. 

Tällaisiin oloihin ei keynesiläinen 
talouspolitiikka ollut luotu eivätkä 
sen uudemmat toisinnotkaan enää pä
teneet. Päin vastoin: heikot kohdat 
paljastuivat ja 1970-luvulta alkaen 
maailma on kärsinyt joko korkeasta 
työttömyydestä tai inflaatiosta - tai 
molemmista samanaikaisesti, eli stag
flaatiosta. EkonomisHen uskottavuus
kin kärsi. 

Aika oli otollinen doktriinin vaih
tamiselle, ja kun ei uutta ollut tarjol
la, ruvettiin kohentamaan vanhaa. 
Monetarismin nimellä käyvän aj atte
lun pesäpaikaksi tuli Chigacon yli
opisto ja johtavaksi ideologiksi Milton 
Friedman. K vantiteettiteoriaan no
jautuvan rahapoliittisen ohjelmansa 
Friedman kehitti jo 1960-luvulla, 
mutta varsinaista huomiota se herätti 
vasta kun seuraavalla vuosikymme
nellä piti käydä inflaation kimppuun. 
Monetaristit palasivat pre-keynesiläi
seen strategiaan: heille tärkeätä oli 
rahan tarjonnan määrällinen säätely, 
finanssipolitiikalle jäi vain sivurooli 
eikä tulopolitiikalle ollut mitään sijaa. 

Useassa maassa politiikkaa muun
nettiinkin tähän suuntaan. Keskus
pankit rupesivat asettamaan rahan
tarjonnalle kvantitatiivisia tavoittei
ta (Ml, M3 jne.) ja antamaan sään
nöllisesti tietoja rahamäärän kehi
tyksestä. Läheskään aina viranomai-
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set eivät kuitenkaan ole toimineet 
kaavamaisesti ja sen takia myös ha
vitteluriski on lisääntynyt. Millään 
keskuspankilla ei ole sitä paitsi väli
neitäkään säädellä rahan volyymia 
niin nopeasti ja tarkkaan kuin esim. 
voimalaitos vedentuloa patoaukosta. 
Yritykset voivat toteuttaa omaa lik
viditeettisuunnitelmaansa useamman 
kuukauden aikavälillä koko lailla 
riippumatta niistä rahan tarjonnan 
muutoksista, jotka käytännössä voi
vat tulla kysymykseen. Toisaalta kes
kuspankin raison d'etre on juuri ra
hantarjonnan säätely - korkopoli
tiikalla tai määrälIisin rajoituksin. 

Rahapolitiikan menestys inflaation 
taltuttamisessa Yhdysvalloissa ja sii
hen vielä pahemmin langenneessa 
Englannissa osoittaa, että keskus
pankkien merkitystä ei pidä vähätel
lä. Kunnia tästä halutaan yleensä an
taa monetarismille, vaikka esim. 
Friedmanin mielestä »oikeasta opis
ta» on arveluttavasti poikettu. Mita
lin kääntöpuolella on suuri työttö
myys, eikä vielä ole todistettu, että se 
häviää sitä mukaa kun elpYluinen in
flaation pysähdyttyä pääsee vauhtiin. 
Pahin synti Yhdysvalloissa on ollut 
valtiontalouden vajauksen kasvu, mi
kä puolestaan on nostanut kaikkialla 
korkokantaa. Tämän ohella myös tiet
tyjen teollisuusalojen vanheneminen, 
tuotannontekijöiden verkkaisempi 
liikkuvuus, jäykistyneet työmarkki
nasuhteet jne. ovat olleet vaikutta
massa korkeisiin työttömyyslukuihin. 
Rakenneongelmat ovat ylimalkaan 
saaneet 1970-luvulta alkaen yhä 
enemmän huomiota taloustieteessä; 
niin hyvin työttömyyden, maksutase
pulmien kuin inflaationkin selittämi
sessä ja korjauksen haussa. 
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Vieläkin tärkeämpää kuin suurille 
on inflaation pitäminen kurissa pie
nille, enemmän ulkomaankaupastaan 
riippuville maille. Joku Sveitsi tai 
Itävalta ovat tässä suhteessa malliesi
merkkejä. Niissä talouspolitiikkaa on 
hoidettu pitkällä aikavälillä silmällä 
pitäen sekä rahanarvoa että kilpailu
kykyä ja työllisyyttä. Ruotsi poikkesi 
pahasti tältä uralta viime vuosikym
menen jälkipuoliskolla, mutta näyt
tää nyt olevan palaamassa normaali
uralle. Suomessa sen sijaan tilanne 
on itsepintaisesti labiili. Tuotantokus
tannukset, tuottavuus ja hinnat eivät 
ole keskenään sellaisessa kestävässä 
tasapainossa, joka pitkällä aikavälillä 
lupaisi riittäviä investointeja, työlli
syyden paranemista ja rahanarvon 
vakautumista. 

Suomalaisen talouspolitiikan eri
tyisenä rasitteena useimpiin vertailu
kohteeksi sopiviin maihin nähden on 
epäusko oman valuutan arvoon. Sii
hen on kieltämättä oma aiheensa: 
Suomen markan ulkoista arvoa on nyt 
elävän ja toimivan sukupolven aika
na alennettu monta ~ertaa, pakon 
edessä, aikaisemmin »offensiivisesti», 
sittemmin rajoittuen vähimpään 
mahdolliseen. Ylimalkaan aktiivi
nen valuuttakurssipolitiikka vaatii 
onnistuakseen laaj aa konsensusta ja 
myötäilevää politiikkaa muilla talous
politiikan lohkoilla - mikä Suomessa 
on ollut harvinaista. 

Järjestöt, yritykset, tiedotusväli
neet ja tavalliset kansalaisetkin ana
lysoivat harjoitettua talouspolitiik
kaa myös aivan toisin kuin vielä kym
menkunta vuotta sitten. »Päättäjien 
käyttäytymismallej a» konstruoidaan 
tulevaisuuden ennakoimiseksi. Ana
lyysi ulottuu persoonallisuuksiin asti: 

samat henkilöt toimiessaan pitkään 
samoissa päättäjän rooleissa omak
suvat puheissa ja teoissa tietyn ma
neerin, niin kuin näyttelijät. Arvioin
tiin sisältyy myöskin hallituksen ja 
keskuspankin kestävyys valikoimal
laan linjalla etujärjestöjä, Ruotsin 
kruunua tai muita paineita vastaan. 
Kestävyyttä ilmaisevat suorastaan 
numerollisesti valuuttavaranto, ra
hantarjonnan hallinta ja valtionta
louden tasapainoasteen kehitys, mut
ta myös politiikan johdonmukaisuus. 

Koska finanssipolitiikassa on ajau
duttu eräänlaiseen voimattomuuden 
tilaan, kohdistuu tarkkailijoiden kiin
nostus nimenomaan rahapolitiik
kaan.8 Itse asiassa sen peittämiseen 
tarkoitettu mystiikan verho on san
gen läpinäkyvä. Seurauksena on että 
»katsomon puolella» herkästi viriää 
viranomaisen liikkeitä tarkkaileva, 
omaa etua tavoitteleva toiminta, mikä 
levitessään työskentelee keskuspan
kin tarkoitusperiä vastaan. Jos ja kun 
keskuspankki huomaa tämän, sen 
täytyy puolestaan nostaa profii
lia. Tällaisen vuorottelun tulokse
na rahapolitiikka vähitel1en eskaloi
tuu - se leimautuu »monetaristisek
si» ja jyrää alle:en reaalitaloudelliset 
tavoitteet. 

Suomessakin esim. vuosien 1975/ 
77 raha- ja finanssipolitiikkaan tämä 
selvitys Henee melko pätevä. Vii
me vuosina sitävastoin rahavarannon 
on annettu kasvaa kaksi kertaa no
peammin kuin silloin, mikä tuskin on 
nopeuttanut BKT:n kasvua mutta 
kylläkin luonut hyvää tilaa n. 10 
%:n inflaatiolle. Siinäkin vaikuttaa 

8. Johan Myhrman (1983): Monetarismens 
ställning i dag, Skandinaviska Enskilda Ban
kens Kvartalskrift 3/83. 



inertian laki: vauhdin pysäyttäminen 
tulee sitä hankalammaksi mitä pitem
pään siihen on totuttu. Mutta myös 
yhä tarpeellisemmaksi jos inflaatio 
OECD-maissa nyt yleensä saadaan 
paremmin aisoihin, niin kuin näyttää. 
Vanhojen syntien kompensoimiseksi 
Suomessa pitäisi onnistua rahanarvon 
vakauttamisessa keskivertoa parem
min, muuten ovat reaalitalouden puo
lella tähän mennessä esiintyneet vai
keudet vasta alkua nurkan takana 
oleville ongelmille, varsinkin jos suh
dannenoususta maailmalla tulee vaa
timaton ja lyhyt. 

Yleensä Suomessa uskotaan liiaksi 
suhdanteiden apuun. Sellaisetkin yh
teisöt kuin OECD ovat mielestäni tai
puvaisia omaksumaan lähteittensä vi
rallisluontoisen optimismin kehitys
arvioissaan, jotka siten usein edusta
vat jonkinlaista ylikansallista, illuso
rista harmoniaa. Taloudellinen inte
graatio ei oie maailmassa niin totaali
nen, etteikö naapurimaidenkin suh
dannek!ehityksessä ceteris paribus 
voisi olla melkoista poikkeavuutta 
tuloksena eroista mikrotasolla, yri
tyksissä. Moderniin makroteoriaan 
onkin vähitellen ympätty yhä enem
män mikrotutkimuksen tuloksia. Pie
nessä maassa tähän on vielä enem
män aihetta kuin suuressa, jossa 
myös suurten lukujen laki pätee pa
remmin. Vasta disaggregointi antaa 
realistisen kuvan »yrityssektorista» 
sekä tekee mahdolliseksi vivahteik
kaamman ja tehokkaamman talous
politiikan. 

Tavallaan juuri mikrolähtökohdis
ta on taloustieteelliseen ajatteluun 
tuonut uutta ilmettä Herbert Simon 
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Nobel-palkittu hänkin 9 ja tunnettu 
lähinnä liikkeenjohdon päätöksen
teon prosessin tutkijana ja »behavio
rismin» oppi-isänä. Ihmisen järkevä 
käyttäytyminen on raj allista: tosielä
män päätösongelmat ovat liian moni
mutkaisia ymmärrettäviksi täydelli
sesti ja »monen siirron päähän». Lä
hinnä sen vuoksi sekä sisäisistäkin 
syistä yritykset eivät pysty yleensä 
valikoimaan omalta kannalta parasta 
tarjola olevista lukuisista vaihtoeh
doista, vaan yksinkertaistavat käyt
täytymissääntöjään.10 

Tälläkin on oma heij astuksensa 
makromalleihin, jotka eivät tie
tysti koskaan voi kuvastaa ihmisten 
tulevaa käyttäytymistä, jos se täysin 
poikkeaa aikaisemmasta. Silti malleil
la voi myös havainnollisesti simuloi
da taloudellisten subjektien erilaisia 
reaktioita ja niiden yhdistelmiä, ratio
naalisten odotusten vaikutusta jne. 
Asia erikseen on, muuttuuko käytös 
mallien todistuksella kansantaloudel
lisesti rationaalisemmaksi. Reaali
palkkatason nostamiseksi esim. 2 
% :lla ei tarvita 10 %:n nimellispalk
kojen korotusta ja 8 %:n inflaatiota, 
josta päin vastoin on seurauksena 
työllisyyden heikkeneminen - sen
hän jokairien ymmärtää, mutta kon
sensusta sen toteuttamiseksi ei silti 
ole. 

Ekonomistienkin joukkoon näyttää 
vähitellen leviävän yhä suurempi rea-

9. Kirjoituksessa mainituista Hayek, Hicks, 
Ohlin, Myrdal, Friedman, Samuelson ja Tobin 
ovat myös saaneet taloustieteen Nobel-palkin
non. Sen perusti Nobel-säätiöön Ruotsin val
tionpankki oman 300-vuotisjuhlansa muistoksi 
vuonna 1968. 

10. R. M. Cyert & J. G. March (1963): A Be
havioral Theory of Firm, Englewood Cliffs, 
(N.J.). 
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lismi. Se ilmenee mm. talouspolitii
kan ulottuvuuden rajoittamisena ja 
ambitiotason alentamisena. Pian jul
kaistavassa uudessa teoksessaan Erik 
Dahmen käsittelee mm. talouden 
muutospaineita, mukautumista niihin 
sekä nykyajan »neuvottelutaloutta» 
( färhandlingsekonomi) hyvin mie
lenkiintoisella tavalla Suomen kan
nalta. l1 

Puhutaan paljon systeemiyhteis
kunnan purkamisesta yksilön vapau
den ja omaehtoisten pienjärjestelmien 
hyväksi, yrityskohtaisista työehtorat
kaisuista kaiken kattavien liittokoh
taisten ratkaisujen sijasta, yrittäjien 
motivoimisesta jne. Se on ajan henki, 
mutta saattaa toteutua vain jos val
tiovalta ja varsinkin suuret järjestöt 
luovat sellaiselle kehitykselle tilaa -
ja vapautta saaneet osaavat käyttää 
sitä oikein. Muuan askel tähän suun
taan on tämän vuoden alusta tapahtu
nut ns. VALTAVA-uudistus, joka an
taa kunnille enemmän harkintavaltaa 
- johon nähden tosin on esitetty 
epäilyj äkin - valtionavun käytössä. 

11. Erik Dahmen: Ekonomi i omvandling, 
julkaistaan 1984 Suomen Pankin kustantamana, 
myös suomeksi. 

Loppuun lainaan Arthur Okun'ia, 
joka viimeksi J aaneen teoksensa 
(James Tobin: »The book of our 
era!» ) viimeisellä sivulla ilmaisee 
odottavansa kroonisen inflaation kau
den päättyvän 1980-luvulla tavalla 
tai toisella, ei pehmeästi »vaan syvän 
ja pitkällisen taantuman kautta taik
ka soveltamalla tarpeeksi pitkään ja 
jäykästi hintojen ja palkkojen sään
nöstelyä riittävin pakottein. En kui
tenkaan ole taipuvainen alistumaan 
tähän johtopäätökseen ja toivon eke 
nomistien tekevän kaikkensa sen eh
käisemiseksi», kirjoittaa Okun 12. Sii
nä on haastetta kylliksi nykyisellekin 
ekonomistipolvellemme, joka niin 
kvantitatiivisesti kuin kvalitatiivises
tikin on viime vuosikymmeninä ver
rattomasti kehittynyt ja hankkinut 
toisin kuin ennen myös kansainvälisiä 
kosketuksia. Vaikka »Suomi on eri
lainen» ja vaatii omat sovellutuksen
sa, yksinkertainen strategia ja pitkä 
perspektiivi ovat nähdäkseni kaikissa 
olosuhteissa talouspolitiikan menes
tyksen avaintekijöitä. 

12. Arthur M. Okun (1981): Prices & Quan

tities: A Macroeconomic Analysis, Oxford, 359. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

KANSANTALOUDELLISEN 'YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA~ PIDETTYJÄ ESITELMIÄ 

-1. 

Hinta- ja kilpailuvalvonta inflaation 
torjunnan osana 

HEIKKI J. KUNNAS 

1. Johdanto 

Tämä esitys on saanut ·alkunsa tar
peesta tarkastella hinta- ja kilpailu .. 
valvontaa eli~einohallituksen 10 
toimintavuoden perusteella. 

Talouspoliittisen keskustelun näkö
kulmasta on syy.tä tarkastella hinta
ja kilpailuvalvontaa inflaation to.r
junnan osana. Tarve o.n to.dettu elin
keinohallituksen lisätyn istunnon 1 

piirissä. Lisätty istunto. ilmaisi vuosi 
sitten yksimielisen myönteisen kan
tansa hinta- ja kilpailuvalvo.nnan 
ko.ordino.innista, to.imintojen paino.
pisteen siirtämisestä selvitys- ja :tut.
kim ustyöhön sekä tarpeesta nähdä 
nämä tQiiminno.t olennaisina talous
politiikan osa-alueina. 

Elinkeinohallituksen valmistellessa 
toiminto.Jen uudelleen suuntaamista 
on julkinen keskustelu kilpailuPo.li-

1. Elinkeinohallituksen lisättyyn istuntoon 
kuuluvat kollegion jäsenet sekä 10 lisäjäsentä, 
jotka edustavat elinkeinoelämän järjestöjä ja 
työmarkkinaj ärj estöj ä. 

2 

tiikasta lisääntynyt. Hallitusohjelmas
sa o.n to.dettu: 

»Hallituksen tavoitteena o.n yhteis
työssä työmarkkina- ja muiden etu
järJestöjen kanssa rajo.ittaa kuluttaja
hinto.jen no.usu vuoden 1984 aikana 
'enintään kuuteen pro.senttiin. Halli
tuS' ryhtyy neuvotteluihin sellaisten 
t.ulo.ratkaisuj,en aikaansaamiseksi, että 
tämä tavoite voidaan saavuttaa ja sa
malla turvata osto.vo.iman myönteinen 
kehitys. 

Julkisen vallan maksu- ja tariffi
politiikalla tuetaan inflaatio.n hidas
tamista. Hallitus ryhtyy to.imenpitei
siin inflaatio.paineita ylläpitävien si
do.nnaisuuksien rajoittamiseksi ja 
poistamis!eksi. KilpailuPo.litiiikkaa te
hoste:taan. Samoin hallitus ryhtyy 
toimenpiteisiin tuotanno.ntekij öiden 
liikkuvuuden lisäämiseksi. Hallitus 
jatkaa suhdannepoliittisen lainsää
dännön kehittämistä.» 

Alkusyksystä Uusi Suomi tiedusteli 
yr~tysjohdo.lta »Kilpailun to.imivuut
ta». Tästä lehti julkaisi uutisen o.tsi-
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kolla: »Yritysjohtajat torjuvat halli
tuksen teesin:, Kilpailua on tar
peeksi». Vastaajista kuulemma 47 
prosenttia esitti tämän kannan. 

Esittämäni viittaukset Henevät sen 
merkkejä, ~ttä kilpailua koskeva kes
kustelu saattaa myös nopeasti lukkiu
tua ennen kuin muutoksia on saatu 
aikaan kilpailun edistämisessä. Mutta, 
eikö markkinatalouden olennaisten 
toimrntamekanismien varmistaminen 
ole tärkeää? Sitäpaitsi viranomais
ten suorittaman hintavalvonnan su
pistamista toivotaan yleisesti. Eivätkö 
h.inta- ja kilpailuasiat kuulukaan yh
teen kokonaisuuteen? 

2. Elinkeinohallitukselle 
asetettuja tavoitteita 

Tässä esityksessä tarkastellaan muu
tossuuntia, jotka vaikuttavat elin
keinohallituksen toimintaan ja toi
saalta osoitetaan toiminnan yhteyk
siä talouspolitiikkaan. 

Elinkei!nohallitusta perustettaessa 
kiinnitettiin huomiota yhtäältä ta
louspoliittisiin tavoitteisiin, joita to
teuttamaan tarvittaisidn hinta- ja 
kilpailuasioista vastaava uusi virka
koneisto. Toisaalta hallinnolliset kil
pailuvalvonta- ja elintarvikevalvonta
tehtävät, jotka olivat organisatori
sesti hajasijoitettuina eri yksiköihin, 
edellyttivät niiden entistä parempaa 
koordinointia, mihin uusi virasto tar
josi mahdollisuuksia. 

Elinkeinohallituksen syntyvaiheis
ta on syytä muistaa myös asian liittä
minen tiiviisti EEC-sopimuksen ai
kaansaamiseen. Tuolloin ymmärret
tiin nyt elinkeinohallituksen normaa-

leina toimintoina olevien hinta- ja 
kilpailuasioiden hoidon olevan lähin
nä suojatoimenpiteitä siirryttäessä 
»ankaraan» markkinatalouteen. Sa
malla korostettin markkinatalouden 
toimivuuden tarkoituksenmukaisuut
ta siirryttäessä avoimen ulkomaan
kaupan olosuhteisiin. Elinkeinoelämä 
esiintyi tuolloin markkinatalouden ja 
kilpailun puolestapuhujana. Palkan
saajajärjestöt näkivät tehtäväkseen 
suojata yksityistä palkansaajaa mark
kinatalouden kielteisten vaikutusten 
seurauksilta. 

Tulopoliittisissa ratkaisuissa sovi
tun hintapolitiikan toteuttaminen 
tahtoi jäädä puolitiehen yhtäältä sen 
vuoksi, että hallinnollinen valmius ei 
ollut riittävä. Toisaalta samanaikai
sesti sekä palkansaajapuolella että 
elinkeinoelämän puoLella alettiin ar
vioida talouselämän muuttuneen sii
nä määrin, rettei hintasäännöstelyä 
vanhassa muodossa ollut enää tarkoi
tuksenmukaista ylläpitää. 

Hallinnollisia tavoitteita asetettaes
sa pyrittiin elinkeinohaIJitukseen kö
koamaan hinta- ja kilpailuvalvontaan 
liittyvät toiminnot. Tuon ajan kulut
tajapoliittiseen keskusteluun kuului 
yhtenä osana yhdistää kuluttaja
asioiden hoi to yhden hallinnoIlisen 
yksikön alaisuuteen, jona tuli ole
maan elinkeinohallituksen kuluttaja
asiain 'Osasto. Kuluttajakysymykset 
nähtiin paljolti elintarvikevalvonnan 
sekä yleisemmän kuluttaja-asioiden 
hoidon, - kuluttajainvalistuksen ja 
muun vastaavan työn ,muodossa. 
Niinikään hallinnollisia tavoitteita 
asetettaessa pidettiin tähdellisenä saa
da jonkinasteinen yhteys hinta- ja 
kilpailuvalvonnan sekä kuluttaja
asioiden hoidon välille. 



Hinta- ja lkilpailuasiat on yleensä 
syytä liittää talouden toimivuutta ja 
toimintatapoja koskevaan tarkaste
luun. Vastaavasti tulisi nähdä yh
teys, joka kuluttaja-asioilla on mark
kinoiden toimivuuden kautta koko 
talouden toimintaan. Ehkä tarpeetto
man irrallisiksi nähdyt kuluttaja
asiat ovat käytännössä saaneet ver
rattain itsenäisen painotuksen elin
keinohallituksen toiminnassa. 

Tarkasteltaessa sopeutumista avoi
men talouden olosuhteisiin on taval
laan lähtökohtana, että ajan mittaan 
ainoastaan kannattava, kilpail uky kyi
nen tuotanto voi taata jatkuvan toi
meentuloturvan koko väestölle. Tämä 
rajoittaa kuluttajan näkökulman 
käyttöä yksittäisten hinta- ja kilpailu
ratkaisujen yhteydessä. Toisaalta on 
mahdollista, että hinta-asioita koske
va informaatio nykyistä tehokkaam
min kuluttajien tietoon saatettuna 
palvelee avoimen talouden ja markki
namekanismin toiminnan tehok
kuutta. 

Nim'enomaan kuluttajan reagointi 
markkinoilla tapahtuviin muutoksiin 
olisi koko avoimen talouden toimin
taidean kannalta keskeistä. 

Periaatteessa uudet tavoitteet saa
nutelinkeinohallitus joutui alkuvuo
sinaan käytännössä toimimaan lähin
nä hintasäännöstelyn toteuttajana tu
lopoliittisissa sopimuksissa asetettu
jen tavoitteiden mukaisesti. Kilpailu
valvonnan kehittäminen sai valitetta
van vähän huomiota. 

3. Toiminta ja kokemukset 

Elinkeinohallituksen työssä on ollut 
nähtävissä sille uskoUujen hallinnol-
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listen valvonta- ja toimeenpanotehtä
vien rutiinien kehittäminen. Tarkas
teltaessa eri Itoimintayksiköiden työtä 
tässä suhteessa voidaan havaita selviä 
eroja. 

Hintavalvonnan puolella toiminta 
haki useita vuosia toimintalinjaansa 
uuden hintavalvonta-asetuksen no
jalla. Etujärjestöjen vaikutuksesta 
toimintalinjaan ,sekoittui kuitenkin 
alusta alkaen piirte~tä vanhasta hinta
säännöstelykäytännöstä. 

Kil paiI uvalvonnan osalta jatkettiin 
aikaisempaa verrattain passiiviseksi 
muodostunutta kilpaiIurajoitusten re
kisteröintityötä. 

Uusien kuluttaja-asioiden hoidon 
osalta on työ hakenut selvästi tavoi!t
teellisen leiman alusta alkaen. Yh
teyksien pohtiminen viraston,muiden 
toimintojen suuntaan on kuitenkin 
jäänyt taka-alalle. 

Viraston tä:I~keimpänä ulospäin 
suuntautuvana tehtävänä o.li hinta
valvonnan suorittaminen. Tämä työ 
toteutettiin vahvasti TUPO-sidonnai
sena. Tavanomaiset· tulopoliittiset 
ratkaisut hintavalvonnan laajuutta.ja 
menettelytapoja koskevine sopimuk
sineen . ahdistivat viranomaisen toi
mint~a entisille urille. 

Uuden lainsäädännön voimaan
astumisen jälkeen esiintyi arvostelua 
sen suhteen, että toimintaa ei ole ke
hite.ttävissä uuteen muotoon säädös
ten asettamien rajoitusten vuoksi. 
Jopa kokeneet virkamiehet kokivat 
menettäneensä toimintavälineet. Tä
mä harhaluulo on säilynyt sekä kil
pailuvalvonnan että hintavalvonnan 
osal ta viime aikoihin saakka. 

Saadut kokemukset osoittavat, että 
hintavalvonta toteutetussa muodos;.. 
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saan ei ole juuri purrut inflaation tor
juntaohjelman osana. Tosin on muis
tettava, että jyrkimpiä hintavalvonta
keinoja on käytettyajanjaksoina, 
jolloin talouselämään on kohdistunut 
ulkomailta voima:kas kustannus- ja 
hintapaine. Samalla on yhä uudes
taan havaittu muidenkin kuin hinta
viranomaisten olevan mukana lukui
sissa hintaratkaisuissa, joita tehdään 
omaksutun hallintokäytännön perus
teena. Tällöin ei ole ajateltu kytken
töjä mahdolliseen inflaationtorjun
taan, jonka kai tulisi olla julkisen 
vallan harjoittaman hintavalvonnan 
keskeinen päätavoite. 

Kilpailupolitiikan ~toteuttaminen 
kilpailunedistämislainsäädännön poh
jaLta on ollut verrattain satunnaisia 
t'Oimenpiteitä sisältävää. Arvostelu on 
kohdistettu usein siihen, että kilpailu
valvonnan vuoksi julkisuuteen tulleet 
asiat ovat 'Ominaispainoiltaan kovin 
erilaisia. Kilpailuvahronnassa näyt
tääkin moni asia joutuneen huomion 
kohteeksi elinkeinonharjoittajain kes
kinäisen kateuden aitkaansaaman 
kantelun perusteella. Viranomaisen 
linjakkaampi toiminta päämäärätie
toisesti markkinatalouteen kuuluvaa 
kilpailua edistämällä edellyttää selvi
tys- ja tutkimuspainotteista kilpailun
valvontaa. Tästä olemme muita länti
siä te'Ollisuusmaita jäljessä. 

Merkkinä jonkinlaisen uuden kau
den alkamisesta voidaan esit
tää TUPO-sopimusten viimeisimpiin 
lenkkeihin kuuluva »Pekkas-sopi
mus». Hintapolitiikan osalta varsinai
nen sopimusteksti oli lähes olematon, 
mutta sen sijaan liitteissä lueteltiin 
joukko selvitystehtäviä, jotka edelly
tettiin suoritettavaksi sopimuskauden 
aikana. 

4. Uudet ,kysymykset 

Tapahtunut hintavalvontakokemus
,ten kartoitustyö antoi perusteita ryh
tyä tarkastelemaan, kuinka maaginen 
voima viranomaisten hintaratkai
suilla oli käytännössä. Ovatko pää
töksentekijät selvillä asemastaan hin
tavalvonnan kannalta? Ryhdyttiin 
myös kysymään, onko päätetty hinta
taso toteutunut markkinoilla koko 
laajuudessaan. Kysyttiin, ovatko rat
kaisuj en pohj ana olleet kustannus
ten muutosta kosk,evat tiedot jatku
vasti ajanmukaisia niiden koskiessa 
usein kovin laajojen keskiarvokustan
nusten kehitystä. 

En usko liiaksi viranomaistoimin
nan merkitykseen epäkohtien synnyi
tyä, mutta uskon siih,en, että huomion 
ikohdistaminen kilpailuolosuhteiden 
epäilyttävään kehitykseen voisi ter
vehdyttää taloudellisessa mielessä 
monen alan yritystoimintaa. Tätä 
edellyttää toimintamme avoimen ta
louden olosuhteissa. Näin rajoittuneet 
r'esurssit omaavalle maalle ei nimit
täin voi olla olennaisesti toisenlaista 
linj aa kuin joustavilla teollisuus
mailla. Tältä pohjalta tarkastelen 
toiminnan kehittämistä. 

5. Mitkä talouspolitiikan lohkot 
edellyttävät elinkeinohallituksen 
toimintaa 

Hintapolitiikka on totutitu käsittä
mään tulopolitiikan 'Osaksi. Näin 
ollen elinkeinohallituksen toiminta 
erityisesti hinta- ja kilpailupolitiikan 
toteuttajana ja samalla tulopoHtiikan 
osana 'On yksi tärkeä osa suomalaista 
talouspoli tiikkaa. 



On myös helppoa nähdä hinta- ja 
kilpailupolltiikan yhteyksiä yleiseen 
tuotanto- ja ,elinkeinopolitiikkaan, ra
hapolitiikkaan sekä kauppapolitiik
kaan. Silloin, kun halutaan yhdistää 
hinta- ja kilpailuasi:oiden hoito entis
tä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi on 
otettava huomioon juuri näiden yhty
mäkohtien moninaisuus talouspolitii
kan eri lohkoille. Samana ,tämä on 
haaste elinkeinohallituksen toimin
noista vastuullisille virkamiehille 
seurata verrattain laajasti talous
elämän tapahtumia ja talouspoliittista 
päätöksentekoa. 

Hinta- ja kilpailuasioiden tarkaste
lua ei sovi sivuuttaa myöskään raha
poliittisessa keskustelussa. Kun hin
tavalvonnassa on tärkeä 'Osa kustan
nuspohjaisella hinnanasetannalla, on 
itsestään selvänä pidettävä rahapoli
tiikan päätösten huomioon ottamista. 

Kun talouselämässä valtioenem
mistöisillä yhtiöillä on huomattava 
osa teollisuudessa, saavat niitä koske
vat hintapäätökset sävyä myös finans
sipolitiikan ja teollisuuspolitiikan nä
kökulmasta. Tässä riittänee viittaus 
energiatuotantoon ja liikenteeseen. 
Esimerkeiksi sopivat myös maata
louspoliittisiin ratkaisuihin liittyvät 
rehujen, lannoitteiden ja maatalous
ituotteiden hinnat. 

Edellä olevalla olen pyrkinyt osoit
tamaan elinkeinohallituksen toimi
alueiden kytkeytymisen hyvin mo
neen päätöksentekoprosessiin. Välil
lisesti on nähtävissä myös eri etutaho
jen merkiUävä asema ratkaisujen 
aikaansaamisessa. 

Kun viraston toimintalinjaa pyri
tään luomaan vähänkin pidemmällä 
aikavälillä on tavallaan kahtena ääri
vaihtoehtona pidettävä seuraavia: 
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- koko toiminta lopetetaan erillise
nä kokonaisuutena tai 
toiminta kytketään nykyistä pa
remmin osaksi monialaista pää
töksentekoa. Tällöin päätöksente
koon osallistuu etutahojen lisäksi 
monta julkisen vanan ja yksityi
sen sektorin päätöksentekij ää. 
Löytyykö taitoa tähän yhteistyö
hön? 

Käydyn keskustelun perusteella on 
nähtävissä, että elinkeinohallitus voi 
terävöittää toimintaansa hinta- ja kil
pailuvalvonnan koordinoinnin a.vulla 
ja koordinoimalla näitä toimintoja 
myös kuluttaja-asi:oiden hoidon suun
taan. Viimeksi maini,tussa suhteessa 
'On erityisesti asianmukaisen tiedon 
välittämisellä talouselämästä kansa
laisten tietoon keskeinen m.er kitys. 
En ,tunne aluetta riittävästi, mutta 
näen kuitenkin myönteisen kuluttaja
politiikan rakentuvan asianmukaisen 
informaation varaan viranomaistoi
minnoista, yritystoiminnasta ja ku
luttajien käyttäytymisestä. 

Kun hinta- ja kilpailuvalvonnan 
koordinaatiota pyritään aikaansaa
maan on luonnollista, että näkökulma 
'On samalla laajennettava koko talous
politiikan kenttää koskevaksi. Tällöin 
nähdään, että aikaisemmin TUPO
sidonnaisena ymmärretty toiminta 
saa uusia muotoja. 

On luonnollista, että pienessä maas
sa voi herättää muiden talouspolitii
kaneri sekt'Oreista vastuullisten orga
nisaati'Oiden puolella epäilyj ä, että 
virasto, jolla ei ehkä ole asiantunte
musta pyrkii näkemään toimintansa 
entistä laaja-alaisempana. Toivotta
vasti vetoaminen suorastaan hinta
valv'Ontalainsäädäntöön ja kilpailun-
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edistämislainsäädäntöön poistaa epäi
lyt. Viraston nimittäin edellytetään 
tutkivan elinkeinoelämän muutoksia 
ja kehittävän hinta- ja kilpailu
valvontaa. Tuskin parempaa lain
säädännöllistä taustaa tarvitaan. 
Asiantuntemuksen' puutteen osalta 
voidaan puolestaan viitata saatuihin 
kokemuiksiin monien muiden viran
omaisten hintaratkaisuista. 

Edellä käsitellyt asiakokonaisuu
det ovat laaja-alaisia ja usean viran
omaisen ja etutahon yhteistyötä 
edellyttäviä. Elinkeinohallitus voi 
tuskin näihin asioihin vaikuttaa 
ellei muualla ole siihen valmiutta. 
On kovin paljon toimintoja, joissa 
viranomaiset 'osallistuvat suomalaisen 
kustannustason muodostumiseen pää
töksillään ilman että sitä sellaiseksi 
tajuavat tai ainakaan haluavat tajuta. 
Esimer keiksi rii ttäkööt elirrkeinon
harjoittajien toimiluvat, näihin kyt
keytyneet maksut, koko· julkisen 
sektorin piirissä tapahtuva palvelu
tuotanto, rakentaminen, asuminen ja 
monet muut. 

Koko viranomaistoiminnassa on 
mahdollista taloudellisten asioiden 
hoidon yhteydessä painottaa tekijöitä, 
joilla selvästi edistetään markkina
mekanismin. toimivuutta kansanta
loudessa. Tällöin päätöksentekijät 
tietoisesti pyrkivät »rasvaamaan» ta
louselämän rattaita. Positiivisten toi
menpiteitten ohella joudutaan aina 
varautumaan myös haittoje~ ehkäi
syyn. Näitä haittoja voivat aiheuttaa 
kansantalouden ulkopuolelta tulevat 
häiriöt tai kansantalouden omaan toi
mintaan kuuluvat mekanismit. 

Elinkeinohallituksessa on· ollut ta
pana luokitella hinta- ja kilpailupoli
tiikan välineitä siten, ,että kummalla-

kin lohkolla on valvonnalla ja tarkas
tustoiminnalla yksi keskeinen roo
linsa. Hintavalvonta on luoikiteltu 
tutkim ustoimintaan, HmoitusmeneUe
lyyn, neuvottelumenettelyyn, hinnan
vahvistusmenettelyyn sekä hintasul
kuun. Kilpailupolitiikan puolella on 
valvonnan pohjalta tapahtunut pää
töksent,eko johtanut erillisen kilpailu
rekisterin ylläpitoon. 

Välineiden tarkastelua voitaisiin 
vaihtoehtoisesti ja olemassaolevasta 
lainsäädännöstä jossain määrin poike
ten tarkastella myös siten, että hallin
nollisen toiminnan luontevat työvai
heet liittyisivät kokonaisuudeksi. 
Erään mahdollisuuden tarjoaisi lähes
tymiskuIma, jossa tarkastellaan tie
donhankintaa, tiedonkäsittelyä ja tie
donlkäyttöä tarkastuksen, valvonnan 
ja päätöksenteon sekä päätöksenseu
rannan yhteydessä. Tämä näkökulma 
kytkisi viranomaistoiminnan »älyk
kääksi» toiminnoksi, jossa päämäärä
tietoisesti toimivalla virastolla voisi 
olla hallintoa tehostava. merkityk
sensä. Ehkä toiminta inflaation torju
miseksi saisi näin perustelI umman ja 
jäntevämmän sisällön. 

Osana tässä työssä on suunnata 
käytettävissä olevia resursseja selvi
tys- ja tutkimustyöhön, jotta hinta
ja kilpailuvalvonnan merkitys voitai
siin osoittaa. Toimintalinjojen luomi
nen näillä alueilla ei kuitenkaan ta
pahdu kädenkäänteessä. On syytä va
rata aikaa ,miettimiselle, valmiste
luHe ja ehkä aluksi vaatimattomilta
kin näyttävien .projektien toteuttami
selle. Systematisoinnin aikaansaami
nen ki1pailuvalvo~nassa odottaa kii
reellisesti . toteuttajaansa. Hintaval
vonnassa on puolestaan pidettävä val
miutta reagoida ehkä voimakkaim-



pien talouspoliittisten päätösten mu
kanaan tuomiin uusiin tilanteisiin. 
Päähuomio täytyy kuitenkin olla pit
kän ajan muutosten tarkassa seuran
nassa. 

Edellä oleva tarkastelu riittää osoit
tamaan ne suunnat, joihin hinta- ja 
kilpailuvalvontaa on mahdollista ke
hittää. Hintavalvonnassa saakoot eri
koishuomion sellaiset alat, joilla val
tiovalta ja yleensä viranomaiset ovat 
merkittäviä päätöksentekijöitä. Kil
pailuvalvonnassa puolestaan kan
sainväliset alat olkoot niitä, joihin 
pään uomio kohdistuu. 

Tarvittavat korjaukset liittyvät 
siten 

- sovellettuihin laskenta-, yms. me
nettelytapoihin 

- hinta- ja kilpailuvalvonnan koh
dentamisalueisiin ja 
päätöksentekoa koskevaan järjes
tykse,en. 

6. Toimintamalleja 

Olennaisena osana uusien kysymys
ten esine ottamisessa oli myös kes
kustelun käynnistäminen hintaval
vonnan ja kilpailuvalvonnan entistä 
paremm,asta koordinaatiosta. Luon
nollisena osana tähän kuului keskit
tymistendenssin mukanaan tuomat 
ilmiöt ja toisaalta monopoliasemaan 
nousseiden yritysten merkitys suoma
laista kustannustasoa ja hintatason 
nousua ohjaavana ryhmänä. Nämä 
asiat olisi saatava keskustelun poh
jaksi elinkeinohallituksen ja myös 
viraston toimintaan vahvasti kaiken 
aikaa vaikut;taneiden etuj ärj estöj en 
piirissä. Eräänä keskustelun avauk-

23 

sena voidaan ,pitää lisätyn istunnon 
mielenkiinnon heräämistä kovin mo
nim uotoiseen hintasidonnaisuuksien 
verkostoon, joka TUPO-sopimusten 
korkeasuhdannevaiheissa on maa
hamme muodostunut. 

Yhden uuden tausta-aineiston kil
pailuvalvonnan kehittämiselle tar
joaa OECD-maiden piirissä tehty työ. 
On nimittäin havaittu, että kilpailu
politiikkamm,e jäsentymättömyyden 
vuoksi meillä olisivat jääneet kovin 
vähälle huomiolle OECD..ikilpailuko
mitean piirissä t,ehdyt kartoitustyöt. 
Kysymyskokonaisuuksia, jotka liitty
vät monopoliyrityksiin, kansainvälis
ten yritysten käyHäytymiseen, pro.., 
tektionistisen suuntauksen edistymi
seen jne. voidaan nyt jälkikäteen tar
kasteltuna kaikilta osin pHää sellai
sina, jotka olisivat jo aikaisemmin 
ansainneet huomiota myös meillä. 
Samalla ~oko kilpailuvalvontamme 
suppea-alaisuus tuntuu oudolta sitä 
taustaa va:sten, että Suomi on ilmais
sut olevansa vapaa markkinatalous
maa. 

Hinta- ja kilpailupolitiikan koordi
naatiota tarkasteltaessa on meillä 
käy,tettävissä muista Pohjoismaista 
saatuja kokemuksia, jotka ainakin so
veltaen olisivat meilläkin käyttäkel
POISIa. Hintasulkujaksojen käyttöä 
lukuunottamatta on voi,tu havaita 
muiden Pohjoismaiden siirtyneen 
uuteen valvontakäytäntöön. Työssä 
näyttää painottuvan kaikissa Pohjois
maissa piirre, jota voidaan kutsua 
kilpailuvalvonnan ja kilpailunedistä
misen sävy tt äm äksi. 

Ulkomailta käytettävissä olevat toi
mintamallit liittyvät erilaisten hinta
v:ertailututkim usten suorittamiseen. 
Tässä suhteessa ruotsalaiset 'Ovat run-
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saine resursseineen pioneereja. Tans
kalaisten ja norjalaisten eteneminen 
hintatietouden ,tuottamisen saralla on 
viime vuosina myös merkittävästi pi
ristänyt viranomaistoimintaa. Pelkäs
tään muutamien kausimaisten tyyp
pituotteiden hintoja koskevan tiedon 
nopealla välittämisellä hintaviran
omainen saattaa osaltaan palvella 
hintatason mahdollisimman hidasta 
nousua. 

Myös kaikissa Pohjoismaissa on 
käynni,stynyt keskustelu julkisista 
kilpailunrajoituksista. Julkisten lai
tosten ,tuottamat hyödykkeet hinnoi
tellaan nimittäin helposti poliittisen 
konsensuksen avulla sillä tavoin, ettei 
niillä välttämättä ole yhteyttä aiheu
tuneisiin kustannuksiin. Samalla 
nämä hyödykkeet tuotetaan aloilla, 
joilla ei yleensä suvaita julkisten lai
tosten rinnalle yksityisiä yrityksiä. 
Olisi korkea aika kohdistaa huomiota 
näiden alojen kustannusten ja hinta
tason väliseen yh teyteen. Alue on 
sitä merkit;tävämpi mitä suuremmak
si palvelusektori kasvaa. 

Varoittava sormi on osoitettava 
myös tulopoliittisen sopimuskentän 
suuntaan, jossa asenteellinen help
pous palvielusektoreiden palkansaa
jien suhteellisen aseman parantami
seen ns.matalapa1.kka-aloina on ken
ties edennyt tarpeettoman pitkälle. 
Huolta ei ole kannettu ratkaisujen 
inflaatiota edistävästä vaikutuksesta. 
Usein on hintavalvojankin kädet si
dottu ja sitten ihmetelty, ettei se pys
ty valvonnalla inflaatiota ehkäise
mään. 

Uudelle työlle voisi riittävän alun 
tarjota teema: »viranomaiset hoita
koot keskinäisen asioiden selvittelyn 
ensiksi ennen kuin puuttuvat yksi-

tyisen sektorin rooliin». Hinta- ja 
kilpailuviranomaisilta voitaisiinkin 
odottaa :selvityksiä niistä lukuisista 
yhteyksistä, joita eri viranomaisilla 
on maan kustannustason ja hintata
son muodostumisessa. 

Tällaisen perustyön jälkeen voitai
siin päätöksentekoa kehittää niin, 
että hinta- ja kilpailuviranomaiselle 
varattaisiin mahdollisuus ilmoittaa 
kantansa tekeillä 'Olevaan päätökseen. 
Esim. Ruotsissa on omaksuttu menet
telytapa, j'Onka perusteella viran
omaisten tehdessä erilaisia hintoja, 
maksuja ja tariffeja koskevia ratkai
suja ne joutuvat hankkimaan hinta
viranomaisen kannanoton. 

Hinta- ja kilpailuviranomaisen pyr
kiessä selvitys- ja tutkimuspainottei
sella työllä tukemaan talouspolitiik
kaa, on kuitenkin tarpeen varmistaa, 
ettei valvonnasta muodostu itsetar
koitusta. Tarpeelliset kytkennät muil
le päätöksentekotahoille on myös ensi 
vaiheesta alkaen otettava huomioon. 

7. Mitä toiminnalta halutaan? 

Peruskysymykseksi nousee edellä 
olevan tarkastelun perusteella se, 
millä tavalla elinkeinohallituksen 
halutaan suorittavan hinta- ja kilpai
luvalvontaa. Käytännössä on yksin
kertaisinta muodostaa hallintoviras
ton toimintalinja olemassa oleviin 
säådöksiin perustuvaksi hallinnoIli
seksi valvontatoimeksi. Sen sij'aan 
huomattavasti laajempialainen kysy
mys on, halutaanko hinta- ja kilpailu
valvonta kytkeä osaksi yleistä talous
politiikkaa. 

Tällaisia asioita esiinottaessaan 
voi virkamies joutua liiasta innok-



kuudesta epäillyksi. Mörköj.en met
sästäjät yritysse:ktorissa arvelevat 
viranomaisen puuttuvan asioihin, 
jotka sille eivät kuulu hinta- ja kil
pailuvalvonnan puitteissa. Viran
omaispuolella nähdään helposti, että 
hinta- ja kilpaHuviranomaisen mie
lenkiinto heidän työsarkaansa mer
kitsee joidenkin muiden viranomais
ten, käytännössä useinelinkeinolupia 
tai vastaavia myöntävien viran
omaisten, toiminnan rajoittamista. 

Hintavalvonnan puolella on kaikis .. 
sa teollisuusmaissa omaJksuttu pe
riaate, että sitä on jär:kevää käyttää 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. To.i
saalta valvonta rajoitetaan tapauk
siin, joissa yritys on saavuttanut tai 
saavuttamassa monopoliaseman. Sa
malla, kun hintavalvonta on painot
tunut tähän suuntaan on luonnollista, 
että osana toimintaa on kilpailuval
vonta. Tuntuisikin luontevalta, jos 
keskustelunalaiseksi saatettaisiin seu
raavat kysymykset: 

- Missä ,elinkeinotoiminnoissa on 
tarkoituksenmukaista, että viran
omainen myöntää elinkeinonhar
joittamisluvan? 

- Onko tarpe.en, että luvan myöntä
miseen jatkuvasti kytketään hin
toja koskeva päätöksenteko? 
Onko viranomaisen hintapäätök
sen teko kytketty asiallisesti lain
säädännöllä kiellettyyn indeksi
sidonnaisuusmenettelyyn? 
Nojautuuko mahdollisesti alan 
elinkeinonharjoittajien toiminta 
analogisesti viranomaistoiminto
jen kanssa sidonnaisuusm,enette
lyihin, jotka asiallisesti merkitse
vät kovin vähäistä kustannustie
toisuutta? 
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- Onko. mahdollisesti kustannustie
toisuus nimenomaan niillä sekto
reilla huono, joilla ollaan ilman 
ulkomaista kilpailij aa ? 

- Onko julkisen vallan tai sen pe
rustamien laitosten tai yritysten 
toimesta omaksuttu sellaisia yri
tystoiminnan muotoja, joilla itse 
asiassa on vähennetty koko kan
santalouden herkkyyttä reagoida 
kustannusmuutoksiin ja heiken
netty resurssien tehokasta allokoi
tumista eri tuotannonaloilla? 

Hinta- ja kilpailuvalvonta 
talouspolitiikassa 

Peruskysymyksiä tarkasteltaessa 
olisi syytä tarkastella myös kilpailu
valvonnan laajuutta, vaikka sitä ei 
kilpaHunedistämislain nojalla nimen
omaisesti haluttaisikaan nykyistä 
laajemmin elinkeinotoimintaa katta
vaksi. 

Olisi paikallaan, että julkisessa ta
louspolitiikassa olisi hintapolitiikalla 
ja kilpailupolitiikalla nykyistä mer
kittävämpi asema. Olisi syytä nos
taa tarkastelun tasoa joistakin teknil
lisistä hinnoittelumääräyksistä muu
tamiin yritystoiminnan ja talouselä
män toimintaperiaatteisiin. Käytän
nön johtopäätökset ja toimenpide
ehdotukset syntyisivät niiden poh
jalta. On ehkä turhaa keskustella, 
mille pääomalle korkokustannuksia 
hintavalvonnassa lasketaan, kun sa
manaikaisesti esim. asuntorakennus
tuotannossa kaikki viranomaisten 
menettelytavat saattavat edistää in
flaatiota. Väite on voimakas, mutta 
y ksityiskoh taisesti perusteltavissa. 
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Siihen ei tässä yhteydessä ole mah
dollisuuksia. 

Tarvittaisiinko ehkä hinta- ja kil
pailuasioiden paimenta? Eräät esi
merkit nimittäin osoittavat, ettei hal
lituksen ilmoittama talouspoliittinen 
linja hinta- ja kilpailupolitiikan osalta 
toteudu edes eri ministeriöiden teh
dessä omaan toimivaltaansa kuulu
via ratkaisuja. 

Viime keväisen kuuden prosentin 
inflaatiotavoitteen julkistamisen jäl
keen olisi esitettävissä pi.tkä luettelo 
niistä viranomaispäätöksistä, jotka on 
tehty erilaisten hintojen ja maksujen 
;Korottamiseksi. Toistaiseksi en ole 
havainnut yhtään sellaista, jossa hin
tatason korotus olisi jäänyt tuon 6 
%:n tavoitteen alapuolelle. 

Meillä on koko joukko toimintoja, 
joissa yrityssektorin käyttäytyminen 
kustannusten hillintämielessä on 
liian puutteellista. Tyy.pillisimmät 
esimerkit koskevat erilaisten palve
lujen ostamista. Kuljetukset, toimi
tilojen vuokraukset, vakuutukset, ra
hoitukseen liittyvät asiat jne. ovat 
näistä esimerkkeinä. Näissä tapauk~ 
sissa verotusta koskevat säädökset 
kulujen hyväksymisestä voivat eräil
tä osin muodostua tarpeettomasti 
inflaatiota välillises.ti edistäväksi toi
mintalinjaksi. Tämä kritiikki voidaan 
kohdistaa myös yksityisiin henkilöi
hin. 

Kenties myös yksityisen kuluttajan 
asema palvelusten ostajana on tullut 
liiaksi tulosidonnaisena asiana ja liian 
vähän hintatasoa nostavana asiana 
ymmärretyksi. 

Viimeaikojen keskustelu rahoitus
markkinoiden luonteen muuttamises
ta on merkkinä siitä, että koko jouk
ko epäkohtia on tunnisteUu nimen-

omaan inflaation torjunnan kannalta. 
Olisiko myös kysyttävä, kuinka tar
koituksenmukaista on sulkea rahalai
tosten ja vakuutuslaitosten toimin
ta kilpailunedistämislainsäädännön 
ulkopuolelle. 

Hintavalvonnasta saadut kokemuk
set ovat vieneet viranomaisil ta ja 
viranomaisten toimiin uskovalta jul
kiselta sanalta mahdollisuuden ar
vioida näitä toimia inflaation torjun
tatavoitteen kannalta. Kenties juuri 
tämän uskottavuuden lisääminen 
olisi keskeistä, jos hinta- ja kilpailu
valvontaa yleensä pidetään tarpeelli
sena. 

Elinkeinohallituksen toimintalinjan 
muuttaminen 

Länsi-Euroopasta ja yleensä teol
lisuusmaista käytettävis.sä olevat esi
merkit viittaavat siihen, että toimin
nan painotus on kilpailunedistämisen 
puolella. Tähän tähtää myös elinkei
nohallitus, joka on omaksunut toi
mintalinjan, jossa korostetaan selvi
tys- ja tutkimuspainotteista työtä. 
Jatkuvaa tutkimustoimintaa suorit
ta vissa taloustieteellisissä lai toksissa 
voitaisiin myös käsitellä tapahtunutta 
enemmän hintavalvonnan ja kilpai
luvalvonnan perusproblematiikkaa. 
Hallinnollinen työhän on jäänyt 
ilman tarpeellista taustatukea. Tässä 
suhteessa voidaan näiden lohkoj en 
katsoa olevan huonommassa asemas
sa kuin talouspolitiikan monen muun 
peruslohkon, jotka ovat aina saaneet 
tukea sekä teoreettisista että emp'iiri
sistä tutkimuksista. 

Voimavarojen käyttöä ajatellen on 
tarpeen krinnittää huomiota siihen 



asenteelliseen työhön, j'Oka 'On välttä
mätöntä hinta- ja kilpailuviran
omaisten työssä. Vanhanaikaisen 
säännöstelymentali teetin taakse j ät
täminen ja aktiivisen asioiden ytimiin 
pureutuvan tutkimusmielisen otteen 
aikaansaaminen vaatii aikaa. 

Inflaatio-'Odotusten katkaisemi-
seksi on virast'On r'Oolia hintakehityk
sestä julkisesti informoivana elimenä 
kehitettävä uuteen muoto'On. Saman
aikaisesti 'Odotetaan elinkeinoelämän 
huolehtivan teh'Oikkaasti Suomen tuo
tantotoiminnan kil pailuky kyä koske
vasta informaatiosta. 

Tärkeää olisi saada kaikki epäkoh
dat keskustelun alaisiksi. Tulisi myös 
luottaa siihen, että avoimen talouden 
olosuhteissa asiallisen informaation 

PUHEENVUOROT 

LA DRI IISAKKILA 

Heikki J. Kunnaksen esitelmässä tarkas
tellaan elinkeinohallituksen toimintaa sen 
10-vuotiskaudella ja käsitellään varsin laa
jasti tulevaisuuden näkymiä, miten elin
keinohallituksen toimintaa voitaisiin 
muuttaa ja kehittää kilpailu- ja hintaval
vonnan avulla inflaation torjunnassa. 
Omasta puolestani pyrin tarkastelemaan 
asiaa Kemiran näkökulmasta nähtynä niin 
taakse- kuin eteenkinpäin. 

Kemira on Suomen suurin peruskemian 
teollisuuden yritys, jonka liikevaihto viime 
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tarjoaminen kilpailua rajoittavista 
epäkohdista ja lepäterveestä hintake

'hi,tyksestä johtaa tarvittaviin kor
ja usliikkeisiin. 

Jos uusi toimintalinja osoittautuu 
ennen sen varsinaista läpilyöntiä liian 
araksi eri tahoille, odottaisin siitäkin 
voitavan keskustella. Pidän tärkeä
nä, että 'eri tahoilla varauduttaisiin 
keskustelemaan asioista enemmän 
kuin organisaatioista ja niiden henki
löistä. On helppo yhtyä näkemyk
seen, että kovin monessa asiassa ta
louselämän muuttuminen on ajanut 
erilaisten organisaatioiden ohi. Eikö 
tällöin olisi tat1koituksenmukaisem
paa pyrkiä asiallisella keSKustelulla 
toiminnan ,edistämiseen kuin sulkeu
tua keskustelun uLk'OPuolella. 

vuonna oli noin 3 miljardia markkaa. Lii
kevaihdosta viennin osuus oli 37 prosent
tia. Viennin osuus on viime vuosina kas
vanut kokonaisliikevaihtoa nopeammin ja 
näin tullee tapahtumaan jatkossakin. Koti
maan liikevaihdosta, joka oli vajaat 2 mil
jardia markkaa, tärkeimmän osan muodos
tivat lannoitteet, joiden osuus koko yrityk
sen liikevaihdosta on ollut noin 40 prosent
tia. Lannoitteet ovat olleet viime sodista 
lähtien eriasteisen hintavalvonnan tai 
-säännöstelyn kohteena ja kuuluvat tällä-
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kin hetkellä hinnanvahvistusmenettelyn 
piiriin. Liikevaihdoltaan varsin pientä 
osaa merkitsevät torjunta-aineet ovat ny
kyisin ilmoitusmenettelyn alaisia. Muut 
Kemiran tuottamat ja myymät tuotteet 
eivät kuulu hintavalvonnan piiriin. 

Elinkeinohallituksen hintavalvontatoi
minta on mielestäni ollut selväpiirteistä ja 
riittävän tiukkaa. Jos vertaamme sitä 
aikaisemmin käytännössä olleisiin hinta
valvontamenettelyihin, on ero varsin mer
kittävä. Ero myönteiseen suuntaan on ollut 
nimenomaan selväpiirteisyydessä ja teh
dyillä hintapäätöksillä on ollut myös inf
laatiota hidastava vaikutus. Puheet siitä, 
että hintapäätöksiä olisi tehty löysin tai 
riittämättömin perustein, eivät pidä paik
kaansa. Kemiran toimiessa lähes yksin
myyjän asemassa lannoitemarkkinoilla ja 
lannoitteiden merkitessä maatalouden kus
tannuksista yli 10 prosenttia on tuoteryh
mä ollut erikoisen huomion kohteena. 

Kun tarkastelemme lannoitteiden hinta
kehitystä viimeksi kuluneiden 10 vuoden 
aikana, voimme todeta, että lannoitteiden 
hintojen nousu on ollut hitaampaa kuin 
esimerkiksi maatalouden kaikkien tarvik
keiden yhteensä. Tämä osoittaa, että maa
talouden kustannuksissa joidenkin muiden 
tekijöiden hinnat ovat nousseet nopeam
min kuin lannoitteiden. Kun vertaamme 
lannoitteiden hintakehitystä naapurimai
himme, voimme myös todeta, että kehitys 
meillä ei ole poikennut naapurimaittemme 
vastaavien tuotteiden hintakehityksestä. 
Ulkomaisiin hintoihin tehtävä vertailu on 
kuitenkin suhteellisen vaikeaa lähinnä sen 
vuoksi, että valuuttakurssimuutokset saat
tavat ainakin lyhyellä aikavälillä näyttää 
tilanteen 
hyödyksi. 

muuttuneen jommankumman 
Pitkällä aikavälillä tarkastel-

taessa voidaan kuitenkin nähdä hintakehi
tyksen suunta. Esim. Ruotsiin verrattuna 
Suomessa lannoitteiden hinnat ovat olleet 

joko samat tai alhaisemmat, mutta siitä 
huolimatta Ruotsin lannoiteteollisuus 
osoittautui siinä määrin kannattamatto
maksi, että se myytiin norjalaiselle yrityk
selle. Reaalihintojen tarkastelu antaa var
sin hyvän kuvan lannoitteiden hintakehi
tyksestä ja vuodesta 1968 lähtien lannoit
teiden hinnat ovat olleet tuon vuoden 
reaalihinnan alapuolella vuosia -77 ja -81 
lukuunottamatta, jolloin lannoitteiden suh
teelliset hinnat olivat korkeammat kuin 
v. 1968. On myös epäilty, että merkittävän 
kilpailun puuttuminen aiheuttaa kustan
nustietoisuuden hämärtymistä ja naln 
aiheetonta hintojen nousua. Edellä esite
tyt vertailut eivät anna tälle kuitenkaan 
tukea. 

Viime aikoina on myös esitetty kysy

myksiä vahvistettujen hintojen toteutumi

sesta. Viimeisen 5-vuotiskauden aikana 

vahvistetut hinnat ovat markkinatilantei

den ja kustannuskehityksen takia alittu

neet keskimäärin 4,4 prosentilla. Syy alit

tamiseen johtuu lähinnä siitä, että lannoit

teiden hinnat vahvistetaan yleensä vuo

deksi kerrallaan. Vuoden hintapäätös ta

pahtuu päätöshetken kustannuksilla ja 

koska inflaatio etenee eri kustannusalueil

la niin raaka-aineissakin kuin muissa kus
tannuksissa, aiheuttaa tämä tehtyyn hinta

päätökseen »vuotoja» siinä määrin, että 

vahvistettu hinta ei toteudu. Käytännön 

esteitä hinnankorotuksen saannista myös 

useammin kuin kerran vuodessa ei ole ole
massa, mutta tällä toiminnalla on pyritty 
vakaaseen markkinointiin ja sellaisiin hin
toihin, joilla kilpailukykyisyys ulkomaista 
tuontia vastaan voidaan säilyttää. Luon
nollisena seurauksena on ollut tuloksen 
heikkeneminen. 

Mitä tähänastiseen kilpailuvalvontaan 
tulee, on se mielestäni ollut myös riittävää 
ja täyttänyt sille asetetut vaatimukset. 



Kokonaisuutena elinkeinohallitus on 
mielestäni ensimmäisen lO-vuotiskautensa 
aikana toteuttanut tehtäväänsä sille annet
tujen ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti 
niin kilpailuvalvonnan kuin hintavalvon
nankin osalta. 

Kunnas on esitelmässään tarkastellut 
varsin laajasti ja monipuolisesti tulevai
suuden näkymiä ja toimintamalleja sekä 
-mahdollisuuksia. Keskeisenä näkisin inf
laation torjuntaa tarkasteltaessa kysymyk
sen, mitkä tekijät inflaation todellisuudes
sa aiheuttavat ja mitkä ovat elinkeinohal
lituksen mahdollisuudet torjua sitä hinta
ja kilpailun valvonnalla. Kuten Kunnas 
esityksessään totesi keskeisessä asemassa 
ovat valtiovallan päätökset, työmarkkinoi
den yli tuottavuustason sopimat palkan
korotukset, rahapolitiikka ja ulkomailta 
tulevat raaka-aineet ja tuotteet. Näihin 
tekijöihin ei elinkeinohallitus voi vaikut
taa eikä näitä tekijöitä voida kilpailun 
edistämisellä poistaa. Mielestäni meillä ei 
ole sellaisia kilpailua rajoittavia tekijöitä 
tai kilpailun puutetta, joiden muuttaminen 
voisi aiheu ttaa kehitystä, j olla voisi olla 
vaikutusta inflaation torjunnassa. Maam
me teollisuuden tuotannosta menee mer
kittävä osa vientiin ja bruttokansantuot
teestamme muodostuu viennistä 27 pro
senttia. Ei ole epäilystäkään, etteikö 
maamme teollisuus olisi kustannustietoista 
ja joutuisi toimimaan kulloisissakin olo
suhteissa tavalla, joka vaikuttaa inflaatio
ta hidastavasti. Kun ajattelemme kansan
taloutemme mahdollisuuksia ja kansanta
loutemme kehittymisen parasta, ei ole var
maan viisasta pyrkiä luomaan maahamme 
maksimikilpailua ulkomaisen yritystoimin
nan taholta. Resurssimme ovat vähäiset 
ja mahdollisuutemme rajalliset, joten kil
pailussakin pitäisi pyrkiä optimitilantee
seen eikä maksimitilanteeseen. Huippuun
sa viety kilpailu ei voi lisätä kansantalou-
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temme mahdollisuuksia kehittää ja luoda 
uutta vaan päinvastoin. Meillä on jo var
sin hyviä esimerkkejä siitä, miten ulko
mainen kilpailu, joka tapahtuu kustannus
tasoltaan meitä tuntuvasti alhaisemmista 
maista, on saattanut kaataa yrityksiä ja 
lähes koko teollisuuden aloja. Tuota kehi
tystä ei voitane pitää hyvänä ja tulevai
suudessa on vain pelättävissä tämänlaatui
sen toiminnan selvää lisääntymistä. Tässä 
herääkin kysymys millä korjataan mah
dollisen liiallisen kilpailun aikaansaamat 
haitat. 

Esitelmässä mainittiin malleina suoritet

tavaan tehtävään keskitettyjä malleja, 
joista voisi ottaa opiksi. Hyvän esimerkin 
voi saada myös Japanista, jonka ennuste
taan tällä vuosituhannella nousevan maail
man ensimmäiseksi talousmahdiksi. Siellä 
on pyritty omalle teollisuudelle luomaan 
mahdollisuudet kehittyä ja keskittyä vien
tiin samanaikaisesti kun on eri tavoin an
nettu erittäin tuntuva suoja ulkomaista 
kilpailua vastaan. 

Kilpailuvalvonnan lisäämiseen ei ole tar
peita. On sitten kokonaan toinen kysymys, 
miten koordinoidaan eri tekijät, joilla inf
laatiota voidaan vastustaa. Tämä tehtävä 
tai sen organisoiminen kuuluu maan hal
litukselle. 

Hintavalvonnan osalta jo edellä totesin 
sen tapahtuneen onnistuneesti inflaation 
torjunnan osana. Hyvänä esimerkkinä voin 
mainita vuosi sitten tapahtuneen devalvaa
tion aiheuttamien inflatoristen vaikutusten 
järjestelyt lannoitteiden hinnoissa. Elin
keinohallituksen ja MTK:n kanssa tehty
jen sopimusten avulla voitiin lokakuun de
valvaation hinnankorotusvaikutukset siir
tää tämän vuoden heinäkuun alkuun saak
ka. Hintavalvonnan tehtävänä on eri ta
pauksia ratkaistaessa todeta kustannusten 
muutokset ja ajanmukaisuus sekä oikeu-
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tus. Tämä tehtävä on tehty tähänkin saak
ka mielestäni huolella. Seuranta ja val
vonta kuuluvat nykyisin' elinkeinohallituk
sen tehtäviin jaon olemassa myös täydet 
edellytykset saada riittävä määrä sellaista 
tietoa, jota tähän tehtävään ja sen riittä
vään onnistumiseen tarvitaan, olipa sitten 
kysymyksessä valtioenemmistöinen tai yk
sityinen yritys. Tiedotustoiminta tältä 
alalta on hoidettu myös hyvin. Tähänkin 
saakka on pyritty erittelemään hinnanko
rotusten syyt. Tätä puolta pitäisinkin jat
kossakin erittäin tärkeänä, jotta hinnan-

RAIMO TAMMILEHTO 

Hintavalvontaa ja sen mielekkyyttä kos

keva erilaisten käsitysten kirjo on varsin 

leveä. Toista ääripäätä edustavat ne, jotka 

katsovat hintavalvonnan olevan täysin 
hyödytöntä tai jopa suorastaan kielteistä 

inflaation torjuntaa ajatellen. Täysin vas

takkaista ajatussuuntausta edustavat taas 

ne, joiden mielestä hintojen tehokkaalla 
säännöstelyllä voitaisiin inflaatiokehityk

seltä katkaista siivet. Ensin mainitun aja

tussuunnan kannattajat pitävät inflaatiota 
puh taasti monetaarisena häiriöilmiönä, 

jonka poistamiseksi lääkkeet ovat löydet

tävissä rahapolitiikan keinovalikoimasta. 

Vahvistusta tälle käsitykselle en he saavat 

suoritetuista tutkimuksista, jotka osoitta

vat säännösteltyjen hyödykkeiden hintojen 

nousseen jopa nopeammin kuin säännöste

lyn ulkopuolella olevien. Täysin vastak

kaisen mielipiteen edustajat taas muista-

korotusten perusteet tulisivat mahdollisim
man hyvin tietoon. 

Kuten edellä olen todennut, elinkeino
hallitus on mielestäni ensimmäisen lO-vuo
tiskauden aikana onnistunut tehtävissään 
hyvin. Toiminta on hioutunut, kehittynyt 
ja uskon, että näissä puitteissa jatkamalla 
toimintaa edelleen ja sitä kehittämällä 
elinkeinohallitus tulee onnistumaan omalta 
osaltaan inflaation torjunnassa, mutta ko
konaistulos riippuu siitä, miten muilla ta
hoilla syntyvät inflatoriset vaikutukset 
pystytään pitämään kurissa. 

vat kaiholla vakauttamisratkaisuja, joiden 
puitteissa sovellettu hintasäännöstely aina
kin alkuvaiheessa puri todella tehokkaasti. 

Mielestäni molempien äärisuuntauksien 
edustajat näkevät vain osatotuuden. Tiu
kan hintasäännöstelyn puoltajat unohtavat 
joko tahtoen tai tahtomattaan, että tiukalle 

säännöstelylle rakentunut hintapolitiikka 
tuotti hyviä tuloksia ainoastaan .niin kauan 

kuin tulopolii ttisten kokonaisra tkaisuj en 

muut peruspilarit kestivät. Heti kun palk

karatkaisut repesivät, putosi myös hinta

säännöstelyltä pohja. Laaja-alaiseen hin

nanvahvistusmenettelyyn perustuvaa hin

tasäännöstelyä yritettiin tosin jatkaa, 

mutta jälkikäteen arvostellen varsin on

nettomin loppu tuloksin. 

Ne, jotka pitävät hintavalvontaa täysin 

hyödyttömänä puuhasteluna, ovat mieles

täni taas ymmärtäneet' väärin sen, mihin 



kyseisellä viranomaistoiminnalla pyritään. 
Hintavalvonnan keskeisinä tavoitteina on 
yleisesti pidetty seuraavaa: 

- inflaatio-odotusten katkaiseminen 
- äkillisiin hintamuutoksiin liittyvien 

hin tah ui ppuj en leikkaaminen 
- julkisen vallan hinnanmuodostukseen 

liittyvien päätösten toteutumisen var
mistaminen 

- monopolistisen hinnoittelun estäminen 
voimakkaasti keskittyneillä markki
noilla sekä 

- vakauttamispolitiikan osana toimimi
nen 

Mikään näistä tavoitteista ei anna perus
teita käsityksille hintavalvonnan kaikki
voipaisuudesta inflaation torjunnassa. Ky
seinen tavoitteenasettelu ei myöskään tee 
oikeutetuksi sitä jyrkkää tuomiota, joka 
monetaristien taholta siihen on kohdistet
tu. Edellä todettu ei luonnollisestikaan 
merkitse sitä, etteikö hintavalvonta olisi 
nähtävä eräänä tärkeänä keinona pyrit
täessämahdollisimman vakaaseen hinta
ja kustannuskehitykseen. Inflaation tor
junnan kannalta hintavalvontaa paljon 
tärkeämmässä asemassa on pidettävä kui
tenkin kokonaiskysyntään ja -tarjontaan 
vaikuttavia keinoja, kuten raha- ja finans
si poli tiikkaa. 

Elinkeinohallituksen verrattain lyhyenä 
toimintakautena on hintavalvonta muuttu
nut varsin laaja-alaisesta säännöstely toi
minnasta pääasiallisesti hintakehitystä ja 
vallitsevaa kilpailutilannetta seuraavaksi 
toiminnaksi. Käsittääkseni näin on hyvä. 
Tämän ei suinkaan tarvitse merkitä sitä, 
etteikö hintapolitiikka ja hintavalvonta 
sen osana voisi myös tulevaisuudessa olla 
tulopoliittisten kokonaisratkaisujen -osana. 
Olisi kuitenkin itsensä pettämistä kuvitella 
pelkästään hintasäännöstelyllä voitavan 
saavuttaa kestäviä tuloksia inflaationtor-
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junnassa. Tähän tehtävään se on liian 
heikko ase. 

Samalla kun periaatteessa hyväksymme 
hintavalvonnan eräänä 
omaistoimintana, tulee 
siihen mahdollisimman 
nus-hyöty -ajattelua. 

tärkeänä viran
meidän soveltaa 
ankaraa kustan-

Vaikka hintaval-
vonnan merkitystä inflaation torjunnan 
näkökulmasta ei olekaan syytä yliarvioida, 
ei sitä toisaalta tule nähdä pelkästään hal
linnollisena hintojen seurantana ja hinta
kehitystä kuvaavien tietojen keräämisenä. 
Tämäkään tehtävä ei ole sinänsä vähek
syttävä, sillä mahdollisimman hyvä tietä
mys hintakehityksestä ja siihen vaikut
tavista syistä on hinta- ja talouspoliittista 
päätöksentekoa yhtä hyvin kuin inflaatio
odotusten heikentämistäkin ajatellen tär
keää. Rima tulee kui tenkin asettaa kor
keammalle. Vähin mitä hintavalvonnalta 
ja ,siihen liittyvältä viranomaistoimin
naI ta voi toisaalta odottaa on ymmär
tääkseni se, ettei kyseinen toiminta ole 
omiaan kiihdyttämään inflaatiota sen 
enempää kuin inflaatio-odotuksiakaan. Tä
män kaltainenkaan lopputulos ei ole hinta
politiikan historian valossa mikään mah
dottomuus. 

Hintavalvonnan käytännön sovellutuk
sessa on sen laajuus eräs keskeisimmistä 
kysymyksistä. Näin on erityisesti valvon
nan tiukimman muodon eli hinnanvahvis
tusmenettelyn kohdalla. Elinkeinohallitus 
on viime aikoina pyrkinyt omalta osaltaan 
supistamaan hintavalvonnan laajuutta si
ten, että vahvistusmenettely kattaa tällä 
hetkellä ainoastaan peruselintarvikkeet, 
eräät tärkeimmistä maatalouden panok
sista ja öljy tuotteet. 

Elinkeinohallituksen omaksumaa toi
mintalinjaa onkin syytä tervehtiä tyydy
tyksellä. Pitkäaikainen ja laaja-alainen 
hintojen säännöstely johtaa nimittäin hel
posti eräänlaisten ansaritoimintojen ja 
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ansariyritysten syntymiseen. Tällaisten 
yritysten huolenaiheena ei suinkaan ole 
säännöstely toimien piirissä oleminen, vaan 
päinvastoin uhka joutua markkinavoimien 
riepoteltaviksi. Hintavalvonnan tehtävän
kuvaan ei kuitenkaan millään muotoa 
kuulu hinnanasetanta eli yksittäisten tuot
teiden hintapäätösten tekeminen. Hinnat 
ovat markkinataloudessa eräs yritysten 
keskeisistä toimintaparametreistä ja niistä 
päättäminen kuuluu yritykselle niin tus
kallista kuin se saattaa ollakin. Todetta
koon myös, että ansari-ilmiö ei esiinny pel
kästään elinkeinohalli tuksen toimintasek
torissa. Vastaava ilmiö on löydettävissä 
myös muiden hintapäätöksiä tekevien vi
ranomaisten toimintapiiristä. 

Hinnanvahvistusmenettelyn laajuutta 
voitaisiin varmasti vielä jossain määrin 
supistaa. Käytännössä kuitenkin useimpiin 
hintasäännösteltyihin tuotteisiin liittyy 
useita muita kuin pelkästään hintaa kos
kevia viranomaispäätöksiä ja toimenpitei
tä. Hyvänä esimerkkinä on maito, jonka 
hintaan on kytkeytyneenä varsin mittava 
viranomaispäätösten verkosto. Maidon 
kohd,alla voidaankin paremmin puhua hal
linnollisesta hinnasta kuin mistään varsi
naisesta markkinahinnasta. Tätä taustaa 
vasten olisi varsin vaikeaa kuvitella, että 
maidon tai maitotaloustuotteiden hinnat 
jätettäisiin hintaviranomaisten päätöksen
tekomekanismin ulkopuolelle. 

Hinnanvahvistusmenettelyn tai vielä vä
hemmän hintavalvonnan piiriin kuulumi
nen ei saisi sulkea kilpailua pois asian
omaisilta toimialoilta. Tällainen vaara on 
kuitenkin ilmeinen. Tätä on omiaan vah
vistamaan toimialaj ärj estöj en esiin tymi
nen useissa tuoteryhmissä hintaviran
omaisten vastapuolena. Esimerkkejä täl
laisesta lähinnä käytännöllisten näkökoh
tien sanelemasta menettelystä on löydet
tävissä mm. elintarviketeollisuudesta. Käy-

tännössä tämä on omiaan edes auttamaan 
hintakartelloi tumista ja hinnan eliminoitu
mista yritysten kilpailukeinona. Loppu
tuloksena saattaa myös olla kahden hinta
tason syntyminen markkinoille. Näin ta
pahtui esim. ostorehujen kohdalla, jolloin 
elinkeinohallituksen hyväksymät ns. lista
hinnat muodostuivat selvästi korkeammik
si kuin yritysten omat hinnastot. Vasta 
hintakartelIin repeäminen johti käytännön 
ja hallinnollisen hintatason välisen eron 
kuroutumiseen umpeen. Keinotekoisten 
hintatasojen ylläpitämistä hintaviran
omaisten toimesta ei voidakaan pitää hin
tapoliittisesti kestävänä. 

Yleensäkin näyttää kilpailuelementin ni
vominen yhteen hallinnollisen hinnanmuo
dostuksen kanssa olevan perin ongelmal
lista. Kilpailupolitiikan terävöittäminen 
on kuitenkin välttämätöntä markkinavoi
mien suotuisten vaikutusten edistämiseksi. 
Erityisen tähdellistä tämä on toimialoilla, 
joilla joko vain yhdellä tai korkeintaan 
muutamalla yrityksellä on hallitseva ase
ma. Tätä tarvetta korostavat myös ne lu
kuisat sidonnaisuudet, jotka tänä päivänä 
hallitsevat hinnoittelua maassamme. Näis
tä sidonnaisuuksista vähämerkityksellisin 
ei varmastikaan ole kaupan prosentuaali
nen palkkioperusta. 

Nimenomaan elinkeinohallituksen piiris
sä onkin viime aikoina esiintynyt selvää 
pyrkimystä tutkimus- ja selvitystoiminnan 
lisäämiseen hintavalvonnassa. Tätä toi
mintaa kahlitsee kuitenkin hallintokoneis
tolIe tyypillinen vastentahtoisuus kaikkea 
muutosta kohtaan. Tämä ilmenee myös 
liioiteltuna julkisuuspelkona, jota perus
tellaan usein ikivanhoilla liikesalaisuus
käsi ty ksillä. 

Hinta- ja kilpailupolitiikan terävöittämi
nen edellyttää viranomaisilta ennakkoluu
lotonta henkeä ja terrierimäistä asioihin 
pureutumista ja ongelmien esiinkaivamis-



ta. Tämä ei koske suinkaan yksistään 
elinkeinohallituksen tai kilpailuasiamiehen 
toimintasektoria, vaan yleensä kaikkia vi
ranomaisia, joiden ratkaisuilla on vaiku
tusta hinnanmuodostukseen. Kyseistä ta
voitetta edistäisi myös, jos kaikkia merkit
tävimpiä julkisten viranomaisten hintarat
kaisuja edeltäisi neuvottelu elinkeinohal
lituksen kanssa. Elinkeinohallituksen vä-
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littömän toimintapiirin ulkopuolella on 
runsaasti viranomaisia, jotka näyttävät 
olevan autuaan tietämättömiä heidän vas-O 
tuualueeseensa kuuluvien toimintojen ja 
päätösten yhteyksistä inflaatiokehitykseen. 
Usein pelkästään arvovaltanäkökohtiin 
pohjautuvien raja-aitojen pystyttäminen 
eri viranomaisten välille ei millään muo
toa palvele kokonaisuuden etua. 



ARTIKKELEIT A 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

Palkkojen kehitys ja palkkapoliittinen keskustelu 
1900-luvulla 

SEPPO LAAKSONEN 

1. Johdanto 

Tässä tutkimuksessa keskitytään 
palkka~ehityksen ja palkkarakenteen 
tarkasteluun lähinnä itsenäisessä 
Suomessa 1980-luvun alkuun asti. 
Palkkoja koskevien näkökohtien 
'Ohessa 'On välttämättä 'Otettava esille 
muäa taloudellisia ja talouspoliittisia 
kysymyksiä. Tämä on kuitenkin 
aiheuttanut rajausongelmia. Seuraa
vat periaatteet 'Ovat sitä 'Ohjanneet: 

- palkanmuodostuksen ja paLkka
rakenteen keskeiset muutoks,et 

- palkan, kuitenkin vain bruttopal
kan, 'Ostovoiman kehitys 

- palkkoj a k'Osk!evan tilastoinnin ke
hitys 

- palkkapoliittiset periaatteet eri 
aikoina 

- otteet palkkapoliittisesta keskus
telusta, lähinnä tieteellisistä jul
kaisuista, valtion komiteoista ja 
virallisista j ulkaisuisia. 

Tyypilliset työmarkkinapoliittiset 
kysymykset on siten pyritty jättä-

maan pois. Niitä koskevia historia
teoksia on viime vuosina ilmestynyt 
runsaasti ja lukija V'Oi täydentää tässä 
esitettyjä käsityksiä niiden avulla (ks. 
esim. STK:n historiasta Mansner 1981 
ja SAK:n historiasta Ala-Kapee -
Valkonen 1982). 

Artikkeli jakautuu kahteen perus
osaan ja niitä täydentävään kirjal
lisuusluetteloon. 

Ensimmäinen 'Osa, ts. luvut 2-5, 
sisältää aikakauden tilastollisen koko
naisk:atsauksen. Luvussa 2 tarkastel
laan pa~atilastojen historiaa, lu
vussa 3 palkkakehityksen yleislinjoja, 
luvussa 4 palkikarakenteen perus,
muutoksia ja luvussa 5 etsitään ylei
siä palkkakehityksen selityksiä. 

Toisessa osassa, ts. luvuissa 6-9, 
etsitään yksityiskohtaisempia .selityk
siä sekä palJkkakehitykselle että palk
karakenteen muutoksille. Tämä ta
pahtuu käymällä läpi eri ajankohtien 
tutkimusraportteja ja keskustelu
puheenvuoroja lähinnä tieteellisiksi 
kats'Otuista julkaisuista. Lukujaottelu 
perustuu tiettyyn hyväksi havaittuun 
aikakausikuvaukseen. 



2. Palkkatilaston historian 
keskeisiä piirteitä 

Teijula (1939) katsoi palkkatilas
ton ensisijaiseksi tehtäväksi työnteki
jöiden tulon muodostuksen selvittä
misen. Hän (katsoi palkan 'Olevan 
paitsi tulon lähde myös huomattava 
osa tuotantokustannuksia. Lisäksi 
Teijula katsoi palkkatilastoon kuulu
van myös palkka- ja hintatasojen kes
kinäisen vertailun, jolla »pyritään 
osoittamaan rahan arvon muutosten 
vaikutusta työpalkan ostovoimaan 
(reaalipalkkaan) ja työntekijäin elin
kantaan». 

Hyväksykäämme ~eijulan määrit
tely ja tarkastellaan lyhyesti tilasto
alueittain Suomen palkkatilastojen 
syntyä ja kehitystä. Havaitsemme 
tarkastelun heijastavan mm. ajank'Oh
tien työvoimarakenteen muutostren
dejä ja muita yhteiskunnallisia kehi
tyspiirteitä. 

Maataloustyöväestö eli maatalous
työntekijät 

'r.eijulan (ks. mt.) mukaan vanhin 
virallinen ,palkkatilastomme 'Oli maa
taloustyöväen pal.kJkatilasto. Se otet
tiin ensin ns. läänintilastoon vuodesta 
1877. Vuonna 1907 siihen tehtiin 
eräitä muutoksia ja se siirtyi maa
taloushallituksen hoidettavaksi. Ti
laston rinnalla ryhtyi Sosiaalinen tut
kimustoimisto vuodesta 1924 lähtien 
julkaisemaan »parempilaatuista tilas
toa». 1920-1uvulIa julkaistiinkin kah
denlaisia maataloustyöväestön palk
katilastoja ja tuloksetkin poikkesivat 
jossain määrin. Sosiaalisen tutkimus
toimiston tilasto kuitenkin vähitellen 
tuli yleiseen !käyttöön ja sen pohjalle 
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raroentuu nykyinenkin maatalous
työntekijöiden palkkatilasto. Vuodes
ta 1967 lähtien tilastoa on tehnyt Ti
lastollinen päätoimisto ja Tilastokes
kus, emo tutkim ustoimiston tultua 
lakkautetuksi. 

Tilaston luokittelut 'Ovat ajan mu
kana muuttuneet. Vielä 20-1uvulla oli 
kes~eistä eritellä mm. 'Omassa ja talon 
ruoassa olevat. Ammattinimikkeet 
'Ovat myös huomattavasti vaihtuneet, 
esim. remejä, piikoja tai muonapal
kollisia ei enää ole, mutta työnjohta
ja-nimike on säilynyt. 

Tilasto on aina 'Ollut osajoukkopoh
jainen. Aluksi hyvin epämääräinen 
näyte, myöhemmin enemmän tai vä
hemmän hyvä 'Otos. Aikasarjojen 
muodostaminen koko aikavälille ei 
ole helppoa, mutta siihen on pyritty, 
jotta saataisiin jokin kuva kokonai
suudesta (ks. luvut 3 ja 4). 

Teollisuustyöntekijät 

Teijula (1939) tarkasteli myös teolli
suustyöntekijöiden palkkatilaston ke
hitystä 30-luvun lopulle. Hän piti 
tilaston syntyvaiheita olennaisesti 
toisenlaisina kuin maatalousväestöä 
koskevaa. Teollisuuden palkkatilas
toinnissa ovat »seikJkaperäiset, mää
rättyihin ajankohtiin rajoittuneet eri
koistutkimukset 'Olleet miltei kaut
taaltaan leimaa antavia». Vasta vuo
desta 1936 lähtien ryhdyttiin työn
antajajärjestöjen toimesta järJestel
mälliseen palkkatilaston laadintaan. 
PeriaaUeiltaan tilasto on säilynyt sa
mantyyppisenä näihin päiviin asti. 
'r.e'Ollisuuden aloja ja luokittimia on 
tosin tullut lisää, erityisesti 1950-
luvun alussa. 
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Aikaisemmilta ajoiltakin tilastoa 
on saatavissa. Teijula mainitsee tässä 
yhteydessä »,sosiaalitilastom,me tien
raivaajan» G. R. Snellmanin, joka 
toimitti 1903-1914 teollisuushalli
tuksen työtilastosarjassa alan eri
ko~stut!kimuksia. Tamminen (1935) 
kokosi useimmilta teollisuuden aloilta 
1920-luvulta ja 1930-1uvun alusta 
varsin hyviä tilastoja :kahden lähesty
mistavan pohjalta: tapaturmavakuu
tusyhtiön palkkatilaston ja puunjalos
tusteollisuuden työnantajaliiton tilas
ton perusteella. 

Jälkikäteen on teollisuuden kasvu
tutkimuksen avulla voitu myös 
ko nstruo ida , tosin hyvin aggregoidun 
aineiston perusteella, pallkkakehitystä 
kuvaavia sarjoja (ks. Hjerppe et al. 
197'6, Näin on käynyt 1982). 

Teollisuustyöntekij öiden palkoista 
voidaan siis rakentaa kohtuullisia 
aikasarjoja teollisuuden aloittain ja 
sukupuolittain vuodesta 1936 lähtien. 
Suom·en Pankin taloudelliset selvityk
set 1940-luvulta s~sältävät jonkin ver
ran ,erilaisia tietoja sota-ajalta. Pe
rustr,endi kaikissa sarjoissa .on kui
tenkin samanlainen ja yksi sellainen 
on valittu lukujen 3 ja 4 tarkastelujen 
perustaksi. 

Metsätyöntekijät 

Teij ula ei jostain syystä mainitse met
sätyöntekijöitä ollenkaan. Kunnas 
('1973) sen sijaan on tutkinut asiaa ja 
löytänyt tietoja heidän pa1koistaan jo 
1860-luvulta. 1920- ja 1930-luvun 
palkkoja .on voitu muodostaa useita 
eri perusteita käyttäen: kansantulo
laskelmiin, tapaturmatilastoon ja 
ajanjakson loppupuolelta 1934 läh
tien Sosiaalisen tutkim ustoimiston 

aineistoon perustuen. Viimeksi mai
nittu toimisto tuotti alan eniten käy
tettyä ja luotettavinta tilastoa vuo
teen 1967, jonka jälkeen työ siirtyi 
Tilastolliselle päätoimistolle. 

Kunnaksenkin esittämät tilastot eri 
lähteiden perusteella antavat erilaisia 
tuloksia, erityisesti 1920- ja 1930-
luvuilla. Lukujen 3 ja 4 tietojen poh
jana 'On käytetty kansantulolaskelmaa 
ja vuodesta 1934 SosiaaHsen tutki
mustoimiston sekä vuodesta 1948 
ansiotasoindeksin tietoj a. 

Tilasto on periaatteessa aina ollut 
näyte-otos-pohjainen, tai j'Oidenkin 
isojen työnantajien osalta kokonais
tutkimusta vastaava. 

Julkisen sektorin työntekijät 

Alun perin nimenomaan työntekijöi
jö·iden palkat ovat olleet tär~eitä yh
teiskunnan kannalta, nimitys »työ
palkka» kuvastaa myös asian luonnet
ta. Julkisen sektorin työntekijöiden 
palkkatilastointi alkoi myös suhteelli
sen aikaisin, 1930-1uvun alkupuolella. 
Sosiaalinen tutkimustoimisto teki 
tällöin selvityksen vuosina 1932-3·4 
maksetuista sekatyömiesten palkoista 
valtion töissä. Useim,mat kaupungit 
ovat myös tehneet omia se lvi tyksiä, 
joista Sosiaalinen tutkimustoimisto 
ryhtyi vuodesta 1934 asti tekemään 
yhteenvetoja. Aluksi julkaistiin vain 
isompien kaupunkien työntekijöitä 
koskeneita tilastoja, myöhemmin se 
laajeni kaikkia kaupunkikuntia kos
kevaksi. Maalais!kunnat ja kuntain
liitot tulivat kattavan tilastoinnin 
piiriin vasta 1960-luvun Lopulla. 

Nykyisin tilastot sekä valtion että 
kuntien työntekijöistä kokoaa Tilas
tokeskus. Periaatteessa voidaan muo-



dostaa aikasarjat aina 1930-luvulta 
asti, mutta luokittelujen muuttumi
sen yms. takia ei sitä ole tässä tutki
m uksessa tehty. 

Rakennustyöntekijät 

Rakennustyönt'ekijöistäkään ei ole 
yhtenäistä tilastoa ennen 1940~luvun 
loppua. Sen jälkeen sarja saadaan 
myös ansiotasoindeksistä suhteellisen 
luotettavasti. Tilaston on rakentanut 
alan työnantajaliitto. Eräitä hajatie
toja löytyy aikaisemmiltakin ajoilta 
(ks. esim. Kom. mieto 1934: 1). Sota
ajan palkkakehityksestä löytyy sarja 
myös Narsin (1966) julkaisusta. Täs
sä tutkimuksessa on käyteUy Narsin 
tutkimuksen lisäksi vuodesta 1948 
lähtien ansiotasoindeksiä. 

Yksityisen sektorin toimihenkilöt 

Yhtenäisiä tilastoja alan työntekijöi
den palkoista ei 'Ole ollut tarpeen teh
dä ennen kuin 1950-luvulta lähtien. 
Tilastoa ovat laatineet L TK ja STK 
kumpikin omista työntekijöistään ja 
Tilastoke.skus jossain määrin j ärj es
täytymättömistä työntekijöistä. En
nen toista maailmansotaa saa hajatie
toja ainakin eräistä palkkavertailuja 
suorittaneista komiteamietinnöistä 
(!ks. 1934: 1; 1941: 2; 1946: 7). 

Myöhemmissä tarkasteluissa tässä 
tutkimuksessa ovat pohjana olleet 
ansiotasoindeksin luvut, yhtenäisiä 
tietoja on siis vuodesta 1948 lähtien. 

Julkisen sektorin toimihenkilöt 
(virkamiehet tai työsuhteiset 
kuukausipalkkaiset) 

Valtion virkamiesten palkkaus on 
ollut tavallaan lainsäädäntöpohjainen 

37 

aina 1950-1uvulle asti. Varsinaisia ti
lastoja palkkauksesta ei ole tehty, 
mutta palkkausnormeja löytyy. Ne 
sisältävät jopa yksilötasoittaiset tiedot 
virkamiesten palkoista (ks. esim. 
kom.miet. 1922: 4). 

Kuntasektorilta ei ole myöskään 
saatavissa yhtenäistä palkkatilast'Oa 
ennen 1960-luvun puoliväliä. Sitä 
ennen löytyy useita hajatietoja (ks. 
Fougstedt 1939, Tilasto-opa.s 1982). 
Virkamieskunnan palkkakehity kses
tä, lähtien valtion virkamiehiä koske
vista tiedoista joita 'On verrattu kun
tasektorin j a yksityisen sektorin vas
taavien ryhmien tietoihin, saa ehkä 
parhaan kuvan määrävälein toiminei
den komiteoiden mietinnöistä (ks. 
1922: 4; 1934: 1; 1946: 7; 1950: 5; 
1955: 4; 1961: 12). 

Nykyisin kuukausipaH~kaisten ti
lastojen laadinta perustuu rekisterei
hin, joista saa varsin m'Onipuoliset tie
dot niin ko. henkilöstöstä kuin sen 
palkka uksestakin. Tilastot julkaisee 
ja pitkälti tuottaa Tilastokeskus. 

Aikasarj'Ojen muodostaminen on 
luotettavinta 1960-luvun puolivälistä. 
Sitä ennenkin on indeksiin otettu 
mukaan alan henkilöstön palkkakehi
tystä, mutta sen luotettavuudesta ei 
ole tarkkaa kuvaa. Periaatteessa olisi 
mahdollista jälkikäteen muodostaa 
varsin hyvät tilastot ainakin perus
palkoista virallisten palkkapäätösten 
nojalla. 

Muut palkkatilastot 

Edellä maini ttu}en lisäksi virallisessa 
tilastossa juLkaistaan uittotyöntekijöi
den, yksityisten valtionapulaitosten 
kuukausipalkkaisten, hotelli- ja ravit
semusalan työntekij öiden, j ärjestöj en 
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to.imihenkilöiden ja m,erenkulun hen
kilöstön pall&atilasto.ja (ks. tarkem
min Tilasto-opas 1982 ja Tilasto.kes
kuksen palkkatilasto.n julkaisut). 

Kaikkiin paIkkatilasto.ihin kuuluu 
no.in 60 % kaikista ~o.koaikaisista 
työntekij öistä ja to.imihenkilöistä. 

Yhteenveto 

Palkkatilasto.jen histo.ria alkaa siis pe
riaatteessa jo 1800-luvulta. Vasta it
senäisyysaj an alkupuolelta läh tien 
vo.idaan muo.do.staa tärkeimpien työn
tekij öiden palkko.j a koskevia aikasar
jo.ja, sillo.inkin melko.isella epävar
muudella. Eräät sarjat syntyivät 
1930-luvulla ja varsin mo.net 1950-
luvun alkupuolella. Viimeinen selvä 
kehitysvaihe liittyy 1960-luvun lo.p
pupuo.lelle, jo.Ho.in mm. tulopo.litiikan 
nimeen vaadittiin palkkatilasto.innin 
kehittämistä. 

Palkkatilasto.jen yhteenveto.na jul
kaistaan ansiotaso.indeksiä. Ensim
mäinen perusvuosi o.n 1938, mutta 
vuosilta 1939-47 ,ei löydy indeksin 
arvoja. To.inen perusvuosi o.li 1964 ja 
ko.lmas 1975. Indeksi on perusvuo.
si'en myötä aina j o.likin verran laaj.en
tunut, mm. to.imialajako. ja työnte
kijä-to.imihenkilö -jao.ttelu sekä sek
to.rijaottelu ovat kehittyneet. Myös 
indeksien tieto.pohja on parantunut, 
ts. korvikesarjo.jen käyttö vähenty
nyt. SeLkeää alkuperäisaineisto.a in
deksistä 'ei ko.ko. ajanjakso.lta kuiten
kaan ole enää käytettävissä. 

Palkkasummatieto.jen ja työllisyys
tieto.jen avulla vo.idaan keskipalkka
tieto.ja määrätä myös kansantalouden 
tilinpidosta tai muista usein sen poh
jana o.levista »makro.tilasto.ista» (esim. 

teo.llisuustilastosta). Ne o.vat kehitys
tarkasteluissa hyödy llisiä, erityisesti 
palkkataso.arviointia tehtäessä. Näin 
on menetelty tämänkin esityksen lu
vuissa 3 ja 4. 

3. Työvoiman, palkkojen, hintojen 
yms. ilmiöiden muutosten 
yleislinjat 1900-luvulla 

Myöhempien lukuj,en taustaksi ja 
avuksi o.n tärkeätä tarkastella muuta
mia tärkeimpiä tilastosarjo.ja myö.s 
palkkakysymysten ulko.puo.lelta. Sa
malla suo.ritetaan niiden kehityksen 
suurten linjoj,en arviDintia. Seuraa
via muuttujaryhmiä ko.skevat kysy
mykset o.n katsottu tärkeimmiksi: 

- työvo.imarakenteen yleislinjat 
- työttömyys ja työtaistelut 
- varsinainen paLkkakehitys 
- elinkustannusten muuto.kset. 

Esitettävien tietojen peruslinjat ovat 
suhteellisen luo.tettavia, mutta yksi
tyisko.htien o.salta on varmasti to.ivo.
misen varaa. Tämän takia tietojen 
esitystapa o.n lähinnä kuv~o.llinen, 
vain vähän numerollinen. 

Työvoimarakenne 

Ammatissa toimivan väestön raken
nemuutosta 1900-luvulla esittää ku
vio. 1. Havaitaan, että alkutuo.tanno.n, 
lähinnä maa- ja metsätalo.uden, o.suus 
o.n pudo.nnut erittäin vo.imakkaasti. 
Kun se vuo.sisadan alussa o.li no.in 
70 %, se on ,enää no.in 10 %. Vo.i
makkainta muutos oli toisen maail
manso.dan jälkeen ja 'erityisesti 1960-
luvun puo.livälin tienoilla. 
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Kuvio 1. Ammatissa toimiva väestö elinkeinoittain vuosina 1900-1980. 

Jalostustuotannon 'OSUUS on vastaa
vasti noussut, erityisesti välittömästi 
toisen maailmansodan jälkeen ja 
1950-luvulla. Jalostuksen pllrlssa 
kasvoivat sekä teollisuus 'että raken
nustoiminta tähän aikaan voimak
kaasti. 1970-luvulla 'On kummankin 
osalta tapahtunut lievää laskua. 

Palvelusektori on kasvanut tasai
sesti koko vuosisadan lukuunottamat
ta 1910-lukua. Nykyisin se kattaa jo 
yli 50 % ammatissa toimivasta väes,.. 
töstä. Palvelusektorilla kauppa kas
voi voimakkaimmin noin vuosina 
1945-60. Julkisten palv,elusten mer
kitys on korostunut selvimmin 1970-
luvulla. Tällöin kasvoi erityisesti 
kunta sektorin henkilöstön määrä. 

Työttömyys ja työtaistelut 

Työttömyystilastojen laatu on ollut 
varsin huono 'eikä käyttökelpoisia 
sarjoja ole koko vuosisadalta käytet
tävissä. Työttömiä alettiin kirj ata 
kohtuullisella tasolla vasta suuren la
man aikoina 1930-1uvun taitteessa. 
Tällöin arvioidaan kortist'Oihin mer
kittyjen osuuden olleen yli 5 <70 am
matissa toimivasta työvoimasta. Ko
konaan ilman töitä 'Oli kuitenkin vain 
noin 3.5 <70, k:oska osalle voitiin jär
jestää varatöitä (ks. esim. Sos.aik.
kirja 1930-32, Näin on käynyt 
1982). 

Työnhakij oiden määrä kortistoissa 
nousi tämän jälkeen lyhyeksi aikaa 
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vuonna 1949. Seuraava nousu tapah
tui vuosina 1952-53 ja sitä seuraava 
1957-58. Työttömyystilastojen laatu 
parani olennaisesti vuonna 1967, jol
loin myös työttömyysaste nousi 3-4 
% :iin ( osittain ehkä tilastollisista 
syistä) . Tämän jä&een työttömyys 
laski, noustakseen 1970-luvun puoli
välissä ennätysmäisiin lukemiin, jopa 
8 %:iin. 

On vaikea arvioida, pitäisikö vuo
den 1978 työttömyyslukuja pitää vuo
sisadan korkeimpina, koska työttö
myyden määrittely esimerkiksi 1930-
luvun taitteessa oli toisenlainen kuin 
nykyisin. Varmaa on ainakin se, että 
silloin työttömyydellä oli suhteelli
sesti suurempi vaikutus »työläisten 
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elinkantaan», ajan ilmausta käyt
tääkseni (ks. esim. Tamminen 1935), 
~oska mm. työttömien sosiaaliturva 
oli lähes olematon. 

Työläisten elinkantaa ja sopimus
poliittista tilannetta havainnollistavat 
myös työtaistelutilastot. Kuviosta 2 
saa karkean käsityksen työtaisteluissa 
menetetyistä työpäivistä. Havaitaan, 
että vaihtelut .ovat olleet suuria. V oi
makikaimpia vähennyksiä tapahtui 
1910-luvun lopun lamavuosina, 1930-
luvun taitteessa ja toisen maailman
sodan aikana. Työtaistelut olivat vä
häisiä myös 1961-62, 1964-65 ja 
19-78. 

Korkeimpia luvut olivat sekä ylei
sinä »sekasortoaikoina» että nousu-
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Kuvio 2. Työtaisteluissa menetetyt työpäivät vuosina 1920-1982. 



suhdanteessa, erityisesti vuosina 
1917, 1927, 1949-50, 1956, 1963, 
1971, 1973, 1976-77 ja 1980. 

Palkka- ja hintakehitys 

Hintal{!ehityksen kuvaajana on käy
tetty elinkustannusindeksiä tai kulut
tajahintaindeksiä vuodesta 1926 läh
tien, sitä ennen on käytetty tukku
hintaindeksiä. 

Ansiotasoindeksiä on saatavissa 
vuosilta 1938 ja 1948-82 (ennakko), 
mutta pääpiirteittäiset kehityskulut 
voidaan esimerkiksi vuodesta 1920 
lähtien laskea maatalous-, m,etsä-, 
ja teollisuustyöntekijöiden ansioista. 
Myös virkamiesten ansioiden kehi-
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tyksestä on tietoja mietinnöistä käy
tettävissä (ks. luku 2). Eri kehitys
lukujen painottaminen yleistä indek
siä varten on ongelmallista, koska 
painojen määrääminen on epävarmaa 
ja eri tilastojen luvut poikkeavat toi
sistaan. Myös kattavuusongelmia 
esiintyy. Periaatteessa samanlaisia 
ovat indeksin laskennan ongelmat 
olleet myöhemminkin, vasta 1970-
luvulla on taso noussut tyydyttäväksi. 

Tätä ,esitystä varten on muodostet
tu yleinen ansiotaso indeksi vuodesta 
1920 lähtien. Indeksin peruslinjojen 
voidaan uskoa olevan oikeita, vaikka 
onkin jouduttu käyttämään hyvin 
epävarmaa aineistoa. Koska viralli
nen ansiotasoindeksi ei ota huomioon 
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Kuvio 3. Ansiotaso- ja elinkustannusindeksit vuosina 1920-1982. 
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työajassa tapahtuneita muutoksia, ei 
sitä ole käytetty sellaisenaan edes 
indeksin 'Olemassaoloajalta, vaan ns. 
maksettuun työaikaan perustuvalla 
korjauksella (ks. työajasta Romppa
nen 1980, korjauksesta Laaksonen 
1983). Korjaus vaikuttaa tuntipalk
kaisten ansion nousua hidastavasti, 
koska. työaika 'On pääsääntöisesti las
kenut. Se ilmenee m,erkittävimmin 
tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkais
ten ryhmien ansiovertailuissa, j'Oka 
korjatuilla luvuilla saadaan oikeu
denmukaisemmaksi. 

Kuvioon 3 on piirrietty saatu arvioi
tu ansiotasoindeksi sekä elinkustan-

nusten muutoksia kuvaava indeksi. 
Kuvio 4 esittää näiden suhdetta, 
bruttoansioiden reaaliansiotasoindek
siä. Koska sota-ajan vuosilta 1939-
45 on ollut käytettävissä myös mus
tan pörssin huomioon 'Ottava indeksi 
(N ars 1966, Pihkala 1981), on myös 
tämän mukainen reaaliansi'Okehitys 
piirretty kuvioon (alempi viiva). 

Kuvioiden perusteella havaitsem
me koko aikavälin perustendenssin 
nousevaksi. Muutamat selvät poik
k!eamat näkyvät selvästi. 1920-luvul
la ja 1930-luvulla hintoj1en nousua ei 
juuri tapahtunut, laman aikana hin
nat jopa laskivat. Ansiot sen sijaan 
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Kuvio 4. Reaaliansiotasoindeksi vuosina 1920-1982. 



nousivat tasaisesti laman aikaa lu
kuunottamatta. Reaaliansiot -eivät la
mankaan aikana laskene,et kovin pal
jon. 1930 ... luvun loppupuoli oli ansioi
den kehityksen osalta varsin vakaata. 

Toisen maailmansodan ajalta tilas
totiedot 'Ovat varsin epävarmoja. Var
maa on,että hinnat nousivat palkkoja 
enemmän. Viralliset luvut eivät tosin 
~erro tilannetta oi~ein, koska mm. 
tavaroiden saatavuus oli huonoa. Ku
vio kertookin virallisten eli säännös
teltyjen ja todellisten eli mustan 
pörssin indeksien antavan selvästi eri
laisen kehityskuvan. Mustan pörssin 
hint'OJen käyttö olisi ollut perusteltua 
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vielä 1940-luvun lopullakin, mutta 
sellaista tietoa ei tässä yhteydessä 
ollut käytettävissä. 

Ansiokehitys oli hyvä 1950-1uvulla, 
kunnes se vuosikymm!enen lopulla 
laski väliaikaisesti jopa negatiiviseksi. 
1960-Iu:ku oli voimakkaan nousun 
aikaa jatkuen samanlaisena 1970-
luvun puoliväliin saakka. 1970-luvun 
lopussa reaaliansiokehitys pysähtyi 
ainakin historia taustalta tarkastellen. 
Tästä saa vielä selvemmän käsityksen 
kuviosta 5, joka kuvaa veaaliansioi
den trendipoikkeamia vuosina 1920-
82. Havaitsemme suhteellisen reaali
ansiokehityksen pudonneen 1980-
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Kuvio 5. Reaaliansion poikkeamat trendistä vuosina 1920-1982. 
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luvun alussa 30-luvun lama-aikaa lelä (lH66), Pekkarinen et aI. (1978), 
huonommaksi, mutta sota-ajan tilan- Laaksonen (1983». Seuraavat nä
ne on suhteellisesti ollut vielä huo- kökuImat ovat tässä yhteydessä jat
nompi. kotarkastelun kannalta kiintoisimpia: 

Reaaliansioindeksi kuvaa myös os-
tovoiman kehitystä, mutta sen perus- (a) Kullakin hetkellä O'n .olemassa 
teella ei selvästi nähdä palkkatasO'a. 
Tämän havainnollistamiseksi on me
netelty seuraavasti: kansantalouden 
tilinpidon palkkasumman ja työllis-
ten määrän perusteella on laskettu (b) 
keskimääräinen palkansaajan ansiO' 
vuonna 1964. Tämä ansio on siirret-
ty reaaliansi.otasoindeksin avulla 
koko aikavälille. Tarkasteltaessa näin 
saatuja ansiotasoja, voidaan havaita, 
että keskimääräisen palkansaajan 
päivää kohti käytettävissä oleva brut
toansio on ollut 1920-luvun alussa 
vain noin 26 mk, kun se vuonna 1982 
oli noin 130 mk. Se on siis tullut 
noin 5-kertaiseksi. Verotuksen ja ( c) 
muiden tulonsiirtojen muutokset on 
tällöin jätetty huomioon O'ttamatta 
(ks. verotuksesta 1940-luvun lopun 
jälkeen esim. Turkkila 1980). 

4. Palkkarakenteen muutoksista 

Palkkarakenteella tarkoitetaan pal
kansaaj aryhmien palkkasuh teiden 
kokonaisuutta. Tavallisesti keskustel
laan toimialoittaisesta palkkaraken
teesta ja sen muuttumisesta, mutta 
kysymys voi olla myös ammateittai
sesta, sukupuolittaisesta, alueittaises
ta tms. tarkastelusta. Tässä luvussa 
tarkastellaan palkkarakenteen muu
toksia lähinnä käytännön tasolta. Ta
kaa löytyy kuitenkin laaja teoreetti
nen keskustelu, jota tässä yhteydessä 
ei voida tarkemmin käydä läpi (suo
malaisesta keSKustelusta ks. esim. He-

(d) 

(e) 

tietty tuntematon, teoreettinen, 
kansantalouden ja vastaavasti 
,palkkarakenteen tasapaino, jota 
kohti ollaan m'enossa. 
Palkkasuhteet pysyvät yle,ensä 
suhteellisen stabiileina. Muut.oS 
palkkasuhteessa aiheuttaa hel
posti työvoiman siirtymistä pa
remmin palkatulle alalle, josta 
syystä heikommin palkattu ala 
esim. rationalisoinnin takia voi 
vähän myöhemmin maksaa 
,enemmän palkkaa ja siten palk
kasuhde muuttuu a}kuperäiseen 
suuntaan. 
Palkanj oh taj uusteorian mukaan 
on oLemassa ns. palkanjohtaja, 
tyypillisimmin vientiteollisuuden 
ala, jonka palkkaratkaisuja muut 
alat tavalla tai toisella seuraavat. 
Tämäkään ei aiheuta - aina
kaan ilman palkanjohtajan vaih
tumista - palkka suhteissa kovin 
'palj.on muutoksia. 
Korkeasuhdanteessa matalapalk
kaisilla aloilla suhteellista palk
kaa täytyy pyrkiä nostamaan, 
jotta ne pystyisivät kilpailemaan 
korkeampipalkkaisten alO'jen 
kanssa käytettävissä olevasta 
työvoimasta. Matalasuhdantees
sa tilanne on päinvastainen. 
Palkkaerojen tasoittaminen, ns. 
solidaarinen palkkapolitiikka, 
sen sijaan voi vaikuttaa paIkka
suhteita muuttavasti. Vaikutus 
on kuitenkin yleensä niin vähäis
tä, ettei palkansaajaryhmien jär-
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jestys kovin paljon muutu. Tämä 
johtuu siitä, että solidaarista 
palkkapolitiikkaa on toteutettu 
aika tasaisesti, kaikkia ryhmiä 
koskien. 

Seuraavassa pyritään lähinnä ku
vioiden avulla tarkastelemaan mm. 
näiden näkökohtien pätevyyttä itse
näisen Suomen palkka politiikassa. 

Kuvioissa 6, 7 ja 8 on esitetty aika
välin 1920-1982 keskeisiä palkka
suhteita. Kuvioiden 6 ja 7 palkka
suhteet koskevat ko. alojen keski
palkkojen suhteita kaikkien palkan
saajien keskipalkkaan sillä tarkkuu
della kuin ne tässä yhteydessä saatiin 
määrätyiksi (ks. luvut 2 ja 3). Ehkä 
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epävarmimpia ovat sota-aikaa koske
vat tiedot. Tästä huolimatta ne on 
haluttu esittää, koska siten ainakin 
nähdään se, 'että palkka suhteissa ta
pahtui merkittäviäkin lyhytaikaisia 
muutoksia puoleen ja toiseen. 

Kuviot 6-8 osoittavat, vaikka mai
ni ttuj,en ryhmien sisäinen rakenne on 
myös muuttunut ja häiritsee johto
päätösten tekemistä, että pa:lkkasuh
teet 'Ovat tasoittuneet sotia edeltävän 
ajan jälkeen. Merkittävin vaikutus 
tähän oli sota-ajalla ja sen jälkeisellä 
ajalla, jolloin matalampipalkkais,ten 
alojen suhteelliset palkat nousivat 
varsin selvästi. Tämän jälkeen tapah
tui päinvastaista kehitystä, pitkälti 
ylläesitetyn näkökohdan (b) mukai-
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Kuvio 8. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskipalkkojen suhde vuosina 1938-1982. 



sesti. Toinen merkittävä tasoittumis
vaihe havaitaan tulopolitiikan kauden 
alussa. Viime vuosina palkkarakenne 
on muuttunut varsin vähän. Tällai
sen vaiheen jälkeen on usein odotet
tavissa muutos aikaisemmasta poik
keavaan 'Suuntaan. 

Aloittaiset tarkastelut osoittavat 
mm. seuraavaa: 

Teollisuuden työntekijät, joista 
yleensä IQvat löytyneet ns. paIkanjoh
tajat, ovat 20-luvun loppupuolen, 
40-50-luvun taitteen ja 70-luvun 
alun korkeasuhdanteissa korottaneet 
hyvin suhteellista paIkkaansa. Näkö
kulmat (c) ja (d) saavat jonkin ver
ran tukea. 

Maataloustyöntekijät, tärkeä mata
lapa:lkka-ala erityisesti ennen toista 
maailmansotaa, ovat nostaneet suh
teellista paIkkaansa kaikkein eniten. 
Tähän on vaikuttanut alan työvoiman 
vähentyminen, rationalisointi ja työn 
luonteen muutos. Huomiota kiinnit
tää, ettei 20-1uvun korkeasuhdanne 
ollut heille kovin ,edullinen, näkökul
ma (d) saa siten tukea. 

Metsätyöntekijöiden asema ja palk
kaus on muuttunut myös huomatta
vasti paremmaksi. Alan työvoima ja 
sen sivutoimiluontoisuus ovat vähen
tyneet ja koneellistaminen lisäänty
nyt. Palkkasuhteen muutoksista ha
vaitaan pai,tsi alan suhdannemuutok
sia, myös mm. moottorisahakauden 
paIkkoja nostanut vaikutus 60-lu
vulla. 

J uIkisen toiminnan - valtion ja 
kunnan - henkilöstön luonne on 
myös muuttunut merkittävästi. Suh
teellinen, keskitasoa korkeampi, palk
kaus sisältää myös selviä suhdanteita: 
40-1 uvun loppupuoli oli huonoa aikaa 
mutta 50-luvun puoliväHn jälkeen ja 
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60-luvulla kehitys oli hyvää. 60-lu
vun lopulta 70-luvun puoliv~iin ta
pahtui suhteellista jälkeenjäämistä. 

Teollisuuden toimihenkilöiden 
paIkkaikehitys on ollut julkisen toi
minnan kaltainen, mutta yhtä suurta 
vaihtelua ei ole esiintynyt. 

Kaupan alalla palkkasuhde on ollut 
aika muuttumaton, joskin vuodesta 
1938 on tapahtunut vähäistä laskua. 
Kehityslinjat 'Ovat poikenneet jossain 
määrin muiden vastaavanlaisesti pal
kattu}en alojen kehityksestä. Tämä 
näkyy mm. sota-ajan ja 60-luvun lo
pun jälkisen aj an suhteellisen h uo
nosta palkkakehityksestä. 

Palkkasuhteiden tiivistelmänä esi
tetään kuvio 9, joka esittää 11 käytet
tävissä olevalla toimialapohjaisella 
ryhmällä laskettua sitä, kuinka pal
jon vuoden 1938 palkkarakenteella 
v'Oidaan selittää asianomaisen tar kas
teluvuoden palkkarakennetta (ks. 
tarkemmin Laaksonen (1983». Vuo
sien 1939-1947 selitysasteita ei ole 
esitetty tietojen epävarmuuden takia. 
Näkökulman (b ) piirteet näkyvät 
tällä esitystavalla aikaisempaa sel
vemmin. 

Toimialojen välisissä palkkasuh
teissa ei näytä tapahtuvan kovin mer
kittäviä muutoksia lyhyellä aikavä
lillä. Niihin vaikuttavat toimialojen 
suhdannetekijäiden lisäksi erityisen 
paljon yleinen palkkapolitiikka, so. 
mikä linja palkankorotusten tuloer'Oja 
muuttavassa mielessä on sopimuksis
sa valittu. Sen sijaan eivät keskei
sesti palkkarakenteeseen ole vaikut
taneet esimerkiksi sukupuolten tai 
alueiden välisiä paIkkaeroja kaventa
maan pyrkivät tavoitteet. Jos ja kun 
näissä suhteissa en muutoksia tapah
tunut, ne ovat johtuneet ensisijaisesti 
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Kuvio 9. Palkkarakenteen muutos vuosina 1938-1982 (N = 11). 

yleislinjoista. Erot ovat koko aikavä
lillä supistuneet molemmissa suh teis
sa, mutta lähinnä silloin, kun muu
takin tuloerojen tasoitusta on tapah
tunut, ts. solidaarisen palkkapolitii
kan aikana. Tämä on peruss~y, ettei 
tässä artikkelissa laaj emmin käsitellä 
näitä toistaiseksi sekundaarisia teki
jöitä (ks. sukupuolten välisistä palk
kaeroista esim,erkiksi Österberg 
1980). 

5. Palkkakehityksen selittämisestä 
pitkällä aikavälillä 

Palkkojen muutosten taustatekijöitä 
koskevaa tutkimusta ei ole Suomessa 

kovin laajasti empiirisesti tutkittu, 
pitkällä aikavälillä ei juuri ollenkaan. 
Teollisuuden työntekij öiden ansioke
hityksen selittämisestä on kuitenkin 
Helelä (1963) tehnyt laajan tutki
muksen. Tässä tutkimuksessa hän 
kokeili seuraavia muuttujatyyppejä: 
liikakysyntää, yritysten voittoja, tuot
tavuutta, neuvotteluvoimaa ja tuo
tannon määrää. Muuttujatyyppien 
mittaamiseksi on useita vaihtoehtoja 
eikä Helelä löytänyt kaikilta osin ko
vin hyviä indikaattoreita. 

Vastaavanlaisia muuttujaryhmiä 
voi pyrkiä konstruoimaan koko kan
santalouden palkkakehityksen selittä
miseksi. Ong.elmat perusteltavissa 



olevan aineiston kokoamiseksi ovat 
vielä edellistä suuremmat. Tämän 
tutkimuksen yhteydessä 'On haluttu 
lähinnä kokeilumielessä etsiä palk
kojen muutoksille selittäjiä seuraa
vista muuttujista: 

- liikakysyntää on pyritty mittaa
maan alityöllisyydellä eli työttö
myydellä, mutta .selkeätä tietoa ei 
ole ollut saatavissa lähimainkaan 
koko aikaväliltä 

- tuottavuuden mittaamisessa on 
käytetty teollisuuden lukuja 

- neuvotteluvoimaa on mitattu 
työnseisauksissa menetettyjen työ
päivien lukumäärällä ja nimellis
ansioiden muutoksilla 

- tuotannon määrää on mitattu 
bruttokansantuotteen määrällä 

-. yrityksen voittoja ei ole pyritty 
mittaamaan ollenkaan. 

Lisäksi on käytetty viipymämalleja. 

Selitettäväksi muuttujaksi valittiin 
useimmissa malleissa reaaliansioiden 
vuosittainen nousu. Selittäjät valit
tiin tähän asettamukseen soveltuvasti 
eli suhteellisina lukuina. Seuraavassa 
esitetään tärkeimpiä tuloksia kokei
l ussa mukana olleista lineaarisista 
regressiomalleista. 

Malli 1: SeHttäjänä reaaliansion 
kasvun viipymät: 

Jos selittäjänä oli yksi muuttuja 
yhden vuoden viipymällä, selitysaste 
oli 12 %. Jos selittäjiä oli kaksi, toi
nen kahden vuoden viipymällä, seIi
tysaste nousi 28 %:iin. Kolmannen 
selittäjän lisääminen ei parantanut 
mallia. Regressiokertoimista yhden 
viipymän muuttuja sai positiivisen ja 
kahden viipymän muuttuja negatiivi-
4 
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sen kertoimen. Kokeilluilla kahdella 
eri aikavälillä 1923-50 ja 1950-
1982 ,ei saatu merkittäviä ,eroja. 

Malli 2: Selittäjinä nimellisansioi
den muutokset: 

Koko aikavälin selitysaste ilman 
viipymiä nousi 22 % :een, regressio
kertoimen ollessa positiivinen. Viipy
män käyttö huononsi mallia. Eri 
aikaväHen vaihtelut ,eivät olleet suu
ria, joskin selitysasteet .ovat olleet pie
nenemässä. Vuosina 1970-1982 se 
oli enää 6 %. 

Malli 3: Selittäjänä bruttokansan
tuotteen kasvu: 

Perusmalli ei tuottanut koko aika
välillä merkitsevää yhteyttä. Ilmei
sesti sota-ajan ja sen jälkeisen ajan 
olot vaikuttivat tähän olennaisesti, 
koska vuosille 1950-1982 selitysaste 
nousi noin 30 % :iin ja vaikutussuh
dekin oli l.ooginen eli positiivinen. 

Malli 4: Selittäjänä työttömyysaste: 

Tätä kokeiltiin vasta vuodesta 1959 
lähUen. Selitys aste tuli tällöin suh
teellisen korkeaksi eli 37 % :ksi. Ker
roin oli myös looginen eli negatiivi
nen. 

Malli 5: Selittäjänä työtaistelujen 
määrän logaritmi: 

Tarkastelut eivät olleet järkeviä 
kaikkina aikoina mm. sota-aikana. 
Merkitseviä selitysasteita ei saatu, 
mihin ilmeisesti vaikuttavat ratkaise
vasti tietyt poikkeusvuodet, kuten 
yleislakko vuonna 1956. 

Malli 6: Selittäjänä teollisuuden 
tuottavuus: 

Selitysasteet olivat vähäisiä. 
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Malli 7: Eri selittäjien käyttämi
nen: 

Yllä mainittujen muuttujien kom
binointi koko aikavälillä ei olennai
sesti parantanut mallien selitysastet
ta. Sen sijaan vuosien 1959-1982 
malli, jossa olivat merkitsevinä selit
täjinä työttömyysaste ja bruttokan
santuotteen kasvu, sai selitysasteeksi 
46 %. 

Mallikokeilujen kokonaisjohtopää
töson siis, että koko tarkasteltavalle 
aikavälille ei ole saatu kovin hyviä 
reaaliansioiden kasvun selitysmalleja. 
Voidaan kuitenkin uskoa, että erityi
sesti työttömyydellä ja taloudellisella 
kasvulla on merkitystä. Myös vuo
den-kahden takainen kasvu kertoo 
tulevasta suunnasta, mutta yllättävän 
vähän~ Nimellisansioiden korotusten 
suuruus ei ole ,erityisestikään 1970-
luvulla taannut reaaliansioiden nou
sua. 

Kokeilut näillä yksinkertaisilla 
malleilla yleisen reaaliansiokehityk
sen selittämiseksi tuottivat siis varsin 
huonoja tuloksia, vaikka muutosten 
selittämisessä 'ei kovin hyviin tulok
siin tällä tavoin yleensäkään päästä. 
Mm. satunnaisluonteiset lyhytaikaiset 
tekijät voivat sotkea tuloksia. Tämän 
vuoksi oli perusteltua kokeilla myös 
liukuvien keskiarvojen malleja. Tu
lokset eivät kuitenkaan paljon paran
tuneet. Hyvän eksaktin mallin teke
miseksi tarvittaisiin tehtyä huomat
tavasti suurempaa eri aikakausien 
erittelyä esi,rn. dumrny-muuttujia 
käyttäen. Myös viipymämalHen laa
jempi hyväksikäyttö voisi parantaa 
tuloksia, kuten myös uusien muut
tujien etsiminen. Näinkin jäätäisiin 
kirjoittajan käsityksen mukaan vielä 
varsin kauaksi hyvistä selityksistä. 

Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, 
että eri aikakausina on ansioiden ke
hitys johtunut hyvin erilaisista teki
jöistä. Niitä ei ole mahdollista ottaa 
eksakteihin malleihin kovinkaan laa
jasti mukaan erityisestikään, kun 
kaikkia tekijöitä 'ei voida mitata siten 
kuin mallit edellyttäisivät. 

Tämän tutkim uksen loppuosassa 
tähdätään tällaisten erityisselitysten 
esittelyyn, mutta samalla pyritään 
antamaan käsitys kunkin ajanjakson 
tärkeimmistä palkkoihin liittyvistä 
keskustelun aiheista. Hyväksi käyte
tään ajanjaksojaottelua, jonka nimike 
kertoo ajan palkkapoliittisesta perus
luonteesta. Nimikkeet eivät ole kiis
tattomia, mutta vastaavanlaisia on 
monissa yhteyksissä käytetty (ks. 
esim. Rinne 1948, Uusitalo 1982). 

6. Vapaan palkkapolitiikan kausi 
(noin vuosina 1900-1940) 

Palkkapolitiikka kytkeytyi tietenkin 
tiukasti yleispoliittisiin ja muihin työ
markkinapoliittisiin tapahtumiin, joi
ta olivat suurlakko, ensimmäinen 
maailmansota ja kansalaissota sekä 
suuri lama. Näihin ei tässä yhteydes
sä tarkemmin puututa. Palkkapoli
tiikan kannalta oli merkittävää myös 
työmarkkinajärjestöjen syntyminen 
(ks. esim. STK:n ja SAK:n histo
riat) . Mainittakoon myös ensim,rnäi
nen valtakunnallinen työehtosopimus 
1900, työehtosopimuslaki 1924 ja jär
j,estöj en toimintamahdollisuuksien su
pistaminen 1930-luvulla. 

Maatalous työllisti tähän aikaan 
valtaosan väestöstä, mutta teollistu
minen oli myös voimakasta, erityi
sesti ,ennen ,ensimmäistä maailmanso-



taa ja 1920-luvun puolivälissä. Puun
jalostusteollisuus oli teollisuuden 
aloista tärkein. 

I900-luvun alussa palkkakehitys 
oli tasaista, mutta hinnat eivät juuri 
muuttuneet. Sen sijaan ensimmäinen 
maailmansota ja sen jälkeinen aika 
nosti hinnat noin 10-kertaisrksi ja 
palkat ,ehkä noin 8-9-kertaisiksi. 
Reaaliansiot siis laskivat selvästi. 

Reaaliansiot palasivat ennen ensim
mäistä maailmansotaa vallinneelle ta
solle Tammisen (1935) mukaan noin 
vuosina 1923-25, virkamiest,en osal
ta työntekijöitä vähän myöhemmin. 
Maatalous oli 1920-luvulla mm. Lyy
tisen (1982) arvion mukaan var
sin keskeisessä asemassa, samoin met
siin perustuva vientiteollisuus. Noin 
vuosien 1924-29 »korkeakonjunk
tuurin» aika oli erityisesti vientiteol
lisuuden kannalta merkittävää nou
sun aikaa. Tämä näkyi myös palk
kauksessa. Vastaavasti 30-luvun alun 
suuri la·ma »puri» tämän alan palk
kauksessa varsin voimakkaasti. Tätä 
aikakautta palkkapoliittisessa mielesI'" 
sä on nim,enomaan työpaIkkojen osal
ta kuvannut varsin perusteellisesti 
Tamminen (1935). Käytän seuraa
vassa lähinnä hänen arvioitaan. 

Maaseututyöntekijöiden, so. maa
talous- ja metsätyöntekijöiden, palk
koja tarkastellessaan Tamminen ha
vaitsi ilmeisen riippuvuussuhteen 
aina vuoteen 1932 asti. Lisäksi ne 
olivat kausisidonnaisia. Sadonkor
juun aikana maatalous maksaa taval
lista korkeampia palkkoja ja talvella 
taasen - ennen kaikkea sahatukkien 
kaadon ja ajon vuoksi - metsät yöt 
ovat kiireisimmät ja työpaIkat niissä 
korkeammat kuin sa,manaikaisissa 
maataloustöissä. 
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Suuri lama tuntui siis erityisesti 
puunjalostusteollisuudessa. Tammi
sen mukaan se oli nousukauden päät
tyessä korkean raakapuun hintatason 
vallitessa hankkinut suuret puutava
ravarastot, ja kun sahatavaran vienti 
lisäksi huomattavasti supistui, oli seu
rauksena, että pahimpina pulavuosi
na 1931 ja 1932 tehtailla oli entuu
destaan riittävät raakapuuvarastot, 
josta syystä uudet hankinnat supistet
tiin mahdollisimman vähiin. Hak
kuumäärä laski ja vastaavasti metsä
työn tarjonta, mikä oli omiaan alen
tamaan metsätyöpalkkoja. Teollisuu
den työntekij öiden paIkoissa lama ei 
tuntunut niin voimakkaana kuin 
maaseututöissä. 

Tamminen arvioi myös rakenne
muutosten vaikutuksia palkkoihin. 
Esim,erkiksi naisten osuus oli kasva
nut teollisuudessa vuoden 1913 jäl
keen, mikä »koska naisten palkat ovat 
tuntuvasti pienemmät kuin miesten» 
tavallaan aliarvioi teollisuuspalkko
jen kehitystä. 

Vuosien 1925-28 palkkojen nou
sua Tamminen piti korkeakonjunk
tuurin ilmiönä. Palkannousun pysäh
tyminen tai hidastuminen vuodesta 
1928 on lähestyvän pulan merkkejä. 
Useilla teollisuuden aloilla työpaIkat 
kuitenkin nousivat vuoteen 1929, 
jopa vuoteen 1930 asti. Tässä »toteu
tuu se useasti havaittu ilmiö, että pal
kat seuraavat suhteellisen hitaasti 
suhdannevaihteluita». 

Laman aikana palkanalennukset 
olivat suhteessa korkeampia vienti
teollisuudessa kuin kotimarkkinateol
lisuudessa. Inflaatiokaudella - 1910-
luvun loppupuolella - taas maa
talouspalkat nousivat enermmän kuin 
teollisuuspalkat. Tamminen tekikin 
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sen johtopäätöksen, että inflaatiopro
sessi alentaa ammattitaitoisen työ
väestön ,elinkantaa nopeammin kuin 
»ammattiopittomien». Aluetason palk
ka:kehityksestä Tamminen oli havain
nut, että maatalouden palkkataso 
on korkeampi tehdaspaikkakunnilla, 
joissa työvoiman kysyntä on suuri. 

Suuri lama ja sen jälkihoito huo
lestutti myös valtiovaltaa. Se perus
tikin komitean (1934: 1), jonka tuli 
tutkia: 

- olisiko syytä ryhtyä valtion toi
menpiteillä vaikuttamaan yksi
tyisten työnantajien töissä vallit
sevaan palkkataso on 

- onko 'Olemassa joitakin keinoja ja 
toimenpiteitä joiden avulla ky
seessäolieva vaikutus käy mahdol
liseksi ilman että vaarannetaan 
tuotantoelämän säännöllistä kehi
tystä? 

Komitean työ oli laaja, se ulottui 
paljolti palkkapolitiikan ulkopuolelle. 
Se katsoikin, ettei työpaIkkoja voi pi
tää irrallisena tekij änä, vaan niihin 
vaikuttavat mm. suuresti vaikeutu
neet menekkisuh teet, hintojen suo
rastaan romahdusmainen lasku pula
vuosina useilla aloina ja välttämättö
myys järjestää työtä ilman että se 
teettäjälleen tuottaa mitään taloudel
Iista hyötyä. 

Puunjalostusteollisuuden, puutava
rain viennin ym. alojen osalta komi
tea oli jälkiviisas: »j'Os nousukausi 
olisi ollut vähemmän kiihkeä ja kei
nottelu olisi pysynyt ahtaammissa ra
joissa, olisivat jälkiseuraukset olleet 
liev,empiä». 

Komitea yritti saamansa tehtävän 
:mukaisesti tutkia myös missä määrin 
työnt~kijät olivat vähäisen palkkauk-

sen takia joutuneet turvautumaan 
kunnalliseen köyhäinhoitoon. Kunta
kohtainen vastausalttius oli aika huo
n'O, eivätkä kaikki komitean jäsenet 
pitäneet tulosta totuudenmukaisena. 

Keskeisimpiä palkkakysymystä 
koskeneita parannusehdotuksia olivat 
seuraavat: 

- Valtion olisi tullut olla pidättyväi
nen työtarjonnassaan pulaa edel
lisen huippusuhdanteen aikana. 
Silloin se olisi voinut pula-aikana 
pysyttää työtarjontansa vähentä
mättömänä ja jopa lisätä sitä. 

- Valtion tulee järjestää ns. vara
töitä, mutta niissä palkka tulee 
jäädä sen verran pieneksi että 
kiinnostus toisiin tehtäviin 'On riit
tävä. 

- Valtio voi olla palkkapolitiikassa 
esikuva: jos palkat suorastaan 
osoittavat laskusuuntaa, voisi val
tio maksaa vapaita työmarkkinoi
ta enemmän. 

- Valtion töitä tulisi lisätä palkka
poljennan vastustamiseksi. 

- Valtion hankintojen tulisi kohdis
tua tunnettuihin ja suorituskykyi
siin liikkeisiin, niiden tulisi olla 
julkisia, kotimaisuutta tulisi suo
sia ja ura!kkahintoja tulisi valvoa. 

Muuten komitea katsoi vaikeaksi 
valtion tasolta puuttumisen työmark
kinatapahtumiin. Työvoiman kysyn
nän ja tarjonnan suhteen tulisi olla 
ratkaiseva. Komitea totesi myös alis
tuneen tuntuisesti: »vähemmän työ
kykyisen 'On vaikea saada töitä». 

Lama-aika loppui kuitenkin hiljal
leen komitean työn valmistumisen 
jälkeen. Siksi sen ,ehdotuksia ei ylei
sesti ryhdytty käyttämään, mutta so-



ta-ajan säännöstelypolitiikassa komi
tean ajatukset ilmeisesti vaikuttivat. 

Lama-ajan tapahtumien jälkiar
vioinnin eräitä puo.lia on tarkasteltu 
myös Ahvenaisen ja Kuusterän 
(1981) artikkelissa. Heidän mieles
tään tuottavuus vaikutti olennaisesti 
teollisuuden palkkataso on. Niillä teol
lisuuden aloilla, joiden tuottavuus oli 
selvästi kasvamassa, reaalipalkat ei
vät laskeneet edes pulavuosina. 

Kahran (1932) mukaan oli hyvä, 
että Suomella oli mahdollisuus sijoit
taa liikaväestö maatalouteen pulavuo
sina. 

Virkamiesten ansiokehitystä 1920-
ja 1930-luvuilla on tarkasteltu komi
teanmietinnöissä (1934: 1; 1946: ) 
ja mm. Fougstedtin (1939) selvityk
sessä. Heidän palkkansa ei ollut »työ
palkkaa», sitä ei mitattu tunti- tai 
päivätasolla, vaan lähinnä vuositasol
la. Suhdanteet tai työolot eivät vai
kuttaneet niihin samalla tavo.in kuin 
työpaIkkoihin. Kui tenkinelinkustan
nusten kallistuminen otettiin huo
mioonerityisesti vuosien 19-27, 1929 
ja 1937 tarkistuksissa. Laman aikana 
ei virkamiesten elintaso. laskenut sa
maan tapaan kuin useilla työntekijä
ryhmillä. 

Palkkaerot olivat varsin suuria ja 
korjaukset niihin tapahtuivat lähinnä 
prosenttiperusteilla, jotka lisäksi y lä
päässä olivat usein suuremmat kuin 
alapäässä. Sama oli tilanne yksityis
ten toimihenkilöillä. Esimerkiksi 
Fougstedtin mukaan vuosina 1924-
38 eräiden tehtaiden jo.htohenkilöiden 
palkat nousivat 70 %, teknillisen 
henkilökunnan 50 %, konttorihenki
lökunnan 30 % ja lähettien tms. vain 
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10 %. Helsingin kunnallisten viran
haltijoiden palkat nousivat samaan 
aikaan 40 % , yläpäässä enemmän. 

Valtion virkamiesten osalta kasvu 
oli jäänyt yksityistä ja kuntasektoria 
vähäisemmäksi. Esimerkiksi vuoden 
1939 komitea (ks. myös 1946: 7) ha
vaitsi, että epäsuhde oli suurempi as
teikon yläpäässä, mikä osaltaan joh
tui 'em. kasvuvauhdista. Virkamies
ten palkkaus perustui vuoden 1924 
alussa voimaan tulleeseen lakiin. Mai
nittakoon esimerkkinä, että tähän 
aikaan asteikon alimman palkkaluo
kan vuosiansio oli 10 000 mk ja 
ylimmän 100 000 mk, ero siis 10-
kertainen. Tämän lisäksi maksettiin 
ajoittain kalliinajanlisiä ym. erityis
lisiä. Myös lasten hankintaa tuettiin 
ns. perhelisillä. 

1930-luvun lopun keskustelua ku
vastaa myös tarve pohtia ns. keski
luokan palkkaus- yms. ongelmia (ks. 
Kom.miet. 1941: 2). Keskiluokkako
mitea perustettiin vuonna 1938 
»suunnittelemaan sellaisia lainsää
dännöllisiä ja hallinnollisia toimenpi
teitä, jotka olisivat omiaan korjaa
maan keskiluokan taloudellisissa ja 
sivistyksellisissä oloissa todettuja epä
kohtia sekä poistamaan niihin johta
via syitä». 

Komitean mietintö sisälsi laajah
koja keskiluokkaisten palkkoja ja so
siaalista asemaa koskeneita selvityk
siä, lähtien »vanhan Babylo.nian ja 
Egyptin ajoilta». Keskiluokka tar
koitti: 

- ensinnäkin yksityisvirkailijoita ja 
vapaiden ammattien harjoittajia 
(mm. konttori-, toimisto-, pank
ki-, vakuutus-, myymälä-, ravin-
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tola- ja hotellialan henkilöstö, 
näyttämötaiteilijat ) 

- toiseksi käsityöläisiä ja pienteol
lisuuden harj oi ttaj ia. 

Komi tea teki laajoj a ehdotuksia 
näihin ryhmiin kuuluvien palkkauk
sen kehittämiseksi, työturvallisuuden 
ja muiden sosiaalisten olojen paran
tamiseksi. Käsityöläisiä ja yrittäjiä 
koskevat ehdotukset liittyivät lähinnä 
oppisopimuskoulutukseen ja luoton
antoon. Mi,etintö valmistui sota-aika
na eikä sen ehdotuksia luonnollisista 
syistä välittömästi juuri voitu sovel
taa käytäntöön. Voitaneen uskoa, että 
myöhempien vuosien kehittämistyös
sä on käytetty paljon komitean esi
tyksiä hyväksi, koskien mm. yksityi
sen sektorin toimihenkilöiden sopi
mustoimintaa. 

7. Säännöstely kausi (noin vuodet 
1940-1956) 

Huolimatta esimerkiksi valtion vir
kamiesten palkkauskorjaussuunnitel
masta 1939 ei mitään ehditty tehdä 
ennen sota-aikaa. Hinnat ja palkat 
kehittyivät reilun vuoden ajan omalla 
painollaan, koska niihin ei ehditty 
kiinnittää huomiota. Sen sijaan vuo
den 1941 alkupuolella valtiovalta 
»heräsi». Sosiaaliministeri Fagerhol
min vetämässä neuvottelussa (ks. 
Sos.aik.kirja 4/1941), johon osallis
tuivat valtiovallan edustajien lisäksi 
STK:n (A. Hackzell) ja SAK:n (E. A. 
Vuori) puheenjohtajat, oltiin yhtä 
mi'eltä sekä hintojen että palkkojen 
säännöstelystä. Varsinaisesti tätä tar
koittava laki hyväksyttiin vasta vuon
na 1942, mutta sen periaatteita ryh
dyttiin noudattamaan välittömästi. 

Laki oli, ajoittain tosin lievempänä, 
voimassa vuoden 1955 loppuun. Hal
litus oli neuvottelussa sitä mieltä, että 
periaatteessa työntekijät ja työnanta
jat voivat vapaasti neuvotella pal
koista, mutta että »tässä tilanteessa 
valtiovallan tulisi niiden kuten myös 
hintojen lllääräärniseen puuttua». 
Hintoja oli tarpeen säännöstellä. 
Palkkapolitiikassa oli tarpeen puut
tua erityisesti ali palkka uksiin. Halli
tuksen käsityksen mukaan ei ollut 
mahdollista taata reaaliansioiden säi
lymistä millekään ryhmälle, mutta 
elinkustannusten nousu olisi kuiten
kin korvattava siten, että alhaisesti 
palkatut saavat suunnilleen täyden 
korvauksen, jota vastoin paremmin 
palkattuj en on tyydyttävä osittaiseen 
korvaukseen. 

Kysymys olisi siis »sosiaalisesta» 
palkkapolitiikasta, joka pelastaisi työ
läisten elintasoa jossain määrin. Itse 
elintason mittaamiseen Fagerholm 
myös puuttui. Elinkustannusindeksiä 
oli väitetty jopa tarkoituksella väärin 
lasketuksi. Tähän elinkustannus
indeksin laskenta problematiikkaan 
puuttui samaan aikaan ja koko vuo
sikymmenen ajan moni muukin, esi
merkiksi Suviranta (1941), Modeen 
(1944) ja Rinne (1949). 

Pihkala (1981) piti sodanaikaisen 
säännöstelypoHtiikan aloittamista 
liian myöhäisenä. Myös hän katsoi, 
että rajahintojen asettaminen heti 
maataloustuotteille asetti maaalous
tuottajat huonompaan asemaan, mikä 
loi luovutushaluttomuutta ja mustan 
pörssin kauppa syntyi. 

Nars (1966) on tarkastellut sota
taloutta hyvin laaj asti. 'teos sisältää 
myös palkkatietoa: tilastoja, palkka
säännöstelyn toteuttamisorganisaa-



tion sekä palkka- ja talouspoliittista 
arviointia. 

SAK:n puheenjohtaja Vuori poh
diskeli säännöstelyn alkuvaiheiden 
ongelmia laajassa ja varovaisen tun
tu~sessa esitelmässään Kansantalou
dellisessa Yhdistyksessä 1944. Hänen 
mukaansa työpaIkan muodostumi
seen vaikuttivat ratkaisevasti muut 
kuin taloudelliset tekijät. Haittana 
oli mm" se ettei vuoden 1940 hinta
sulku 'Ollut ehdoton, se ei koskenut 
kaikkia tuotteita ja valtio saattoi 
muuttaa niitä. 

Rauhan tultua olisi luullut synty
vän työttömyyttä, mutta niin ei käy
nyt mm. seuraavista syistä: 

- kaatuneiden ja haavoittuneiden 
määrä vähensi työvoi,man tarjon
taa 

- siirtoväki taas täytti työvoiman 
vajausta 

- töitä oli paljon tekemättä 
- julkinen ja yksityinen rakennus-

toiminta voimistui 
- tie- ja ratatöitä ryhdyttiin teke

mään 
- myös teollisuus elpyi. 

Kaiken kaikkiaan työmarkkinat 
olivat varsin edulliset työnteettäjien 
kannalta, koska reaalipalkkataso oli 
laskenut ja siten sitä oli mahdollisuus 
nostaa varsin nopeaan tahtiin. Sa
maan aikaan tosin hintataso nousi ja 
palkan 'Ostovoiman säilyminen oli 
epävarmaa. Myös Vuori toi esille 
elinkustannusindeksin heikkouksia 
tässä yhteydessä. Hän huomautti osu
vasti, että intressiriita työntekijöiden 
ja työnantajien välillä hämärtyy hel
posti, kun se tahtoo siirtyä matemaat
tiseen mittaan eikä itse asiaan eli 
palkkakysymykseen. 

55 

Rinne pohti säännöstelykauden 
ongelmia useissa yhteyksissä (ks. 
(1947), (1948) ja (1949», nimen
'Omaan tärkeimmän säännöstelykau
den jälkeen. Hän piti sota-ajan palk
kasäännöstelyä selvänä poikkeuksena 
aikaisemmasta »liberalistisesta» pe
rinteestä, jonka mukaan valtiovalta 
ei puutu palkkapolitiikkaan. Aikai
semmin tätä oli tapah tunut vuoden 
1935 jälkeen metsäpalkkoj'en 'Osalta, 
jolloin kysymys oli »eräänlaisesta oh
jailevasta palkkojen muodostuksen 
tarkkailusta» . 

Rinne piti sota-ajankin puuttumis
ta lähinnä inflaation ja sen mukanaan 
tuomien epäoikeudenmukaisuuksien 
korjaamispyrkimyksenä. Sen seu
rauksena mm. ruumiillisesta ja hen
kisestä työstä maksettavien palkkojen 
suhde muuttui edellisen eduksi. Sama 
ilmiö oli Rinteen mukaan havaittavis
sa ensimmäisen maailmansodan j äl
keen. Myös ammattitaidottomien ja 
vähemmän ammattitaitoisten palkka
taso parani suhteessa kvalifioidum
paan tai muuten vaativampaa työtä 
tekeviin nähden. Vastaavaa tasoittu
mista tapahtui miesten ja naisten paI
koissa. 

Rinne p'Ohti myös sota-ajan jälkei
sen ajan täystyöllisyyden merkitystä 
palkkoihin. Sillä oli taipumus nostaa 
pa1kkoja ja sitä tietä tuotantokustan
nuksia ja siten edistää inflatorista ke
hitystä. Se merkitsi myös urakka
palkkauksen lisääntymistä, joita taas 
ei voitu säännöstellä samalla tavalla 
kuin peruspalkkoja. Urakkapalkko
j1en maksamismääristä ja suuruudesta 
esiintyikin sodan jälkeen varsin tiuk
koja kiistoja. 

Sodan jälkeen myös ammatillinen 
järjestäytyminen lisääntyi - osaltaan 
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tähän vaikutti STK:n ja SAK:n sopi
mus työeh toneuvottelujen periaat
teista mikä sopimus on perusluon
teeltaanedelleen voimassa. Rinne ar
vioi, ,että järjestäytyneet alat olivat 
saaneet paIkkojaan korotetuiksi sel
västi paremmin kuin j ärjestäytymät
tömät alat. 

Rinne uskoi kuitenkin, että vaikka 
paineita palata vanhoihin palkkasuh
teisiin tulee esiintymään, niin ei kui
tenkaan tapahdu, kun säännöstely 
loppuu: 

»Samalla kun sosiaalisista syistä 
palkka-asteikon alapään tasoa ilmei
sesti on pysyvämmin saatu nostetuk
si, jäänee mm. ruumiillisen työn 
arvostuksessa tapah tunut muutos 
kauemminkin vaikuttamaan palkka
suhteissa, eikä se kansantaloudellises
tikaan asiaa arvostellen liene suin
kaan yksinomaan tuomittavaa». 

Korpela (1954) tarkasteli myös 
säännöstelykauden palkkapolitiikkaa. 
Hänen mielestään palkkapolitiikasta 
tuli näihin aikoihin talouspoli tiikan 
keskeisin tekij ä. Hän pohdiskeli myös 
varsin 'uraauurtavaa' kysymystä, 
voidaankopalkkaperusteista sopia. 
Tällöin vaadittaisiin,ettei rahan ar
voa vaaranneta palkkapoliittisilla rat
kaisuilla, ,että palkkajärjestelmän tu
lee edistää kansantulon nousua ja tär
keiden tuotannonalojen kehitystä ja 
että kansantalouden yhteisen palkka
erän tul,ee jakaantuaeri työntekijä
ryhmien kesken mahdollisimman 
oikeudenmukaisesti. 

Luoma (1954) tarkasteli ajankoh
dan palkkakysymystä tuottavuuske
hitystä vasten. Hän laski karkeilla 
luvuilla, lähtien vuoden 1938 palkka
tasosta ja päätyen vuoden 1952 ta
soon, että tuottavuus »oli niin sanoak-

semme 'jäljlessä' palkoista. Jos nam 
on, eikä palkkatasoa voida laskea 
eivätkä muut tulonsaajat suostu jat
kuvasti pienenevään osuuteen, niin 
tuottavuuden perusteella ei saisi suo
rittaa rahapalkkojen yleistä korotus
ta, 'ennen kuin tuottavuuden nousu 
on saanut reaalipalkkatason nousun 
kiinni.» 

Suvirannan jälkiarviointi säännös
telykaudesta tapahtui vielä edellistä 
kauempaa (1959). Hän jakoi sodan
jälkeisen palkkapolitiikan kahteen 
pääjaksoon: vuosiin 1944-47 ja sen
jälkeiseen aikaan. 

Edellisenä jaksona maassa oli vai
kea tavara pula. Inflaatio vietti rie
muvoittoja. Siihen oli epäilemättä 
syynä palkkojen jyrkkä kohoaminen. 
Muina hintojen korotusten syinä Su
viranta mainitsi valuuttakurssien ko
rotukset 1945 ja tuottajainpyrkimyk
sen korvata hintojen korotuksilla 
elinkustannusten nousu. 

Vuoden 1947 syksyllä tapahtui 
käänne. SAK ajoi uudenlaista palk
kaj ärjestelmää, johon valtioneuvosto 
suostui lakko uhan edessä. Tämä j är
j'estelmä sisälsi mm. uudet ohjepalkat 
ja lapsilisät muillekin kuin virkamie
hille sekä ennen kaikkea palkkojen 
inflaatiosuojan. Viimeksi mainittu 
perustui varta vaste.n laskettavaan 
elinkustannusindeksiin ja se oli yli
kompensoiva. Myöhemmin ylikom
pensointi lopetettiin ja vielä myöhem
min se tuli alikompensoivaksi, mutta 
periaatteessa inflaatioehto oli voimas
sa tulopolitiikan syntyvaiheisiin asti. 

Suviranta 'heittäytyi pirulliseksi' 
katsoessaan, että uusi palkkapäätös 
sisälsi niin merki ttäviä ja osi ttain 
ainutlaatuisia säännöksiä, että hän 
peräänkuulutti sen »isää». »Hän voisi 



nyt astua esiin ja ottaa osansa kun
niasta.» Tosiasiassa Suviranta esittää 
melko kovaa kritiikkiä järjestelmää 
kohtaan. 

Sota-ajan jälkeen käyUöönotettua 
palkkojen indeksiehtoa ovat laajasti 
tarkastelleet myös mm. Helelä 
(1959), Pärnänen (1968) ja Nilsson 
(1975). Helelä toi esiin mm. Knoel
lingerin väitteen, jonka mukaan in
deksiehto, voimakas tai lievä, ei si
nänsä poista työväestön keskuudesta 
vaatimusta kompensoiviin palkanko
rotuksiin. Pärnänen piti sen sijaan 
indeksiehtoa lähinnä inflaation edis
täjänä, ei ehkäisijänä. Nilsson näki 
siinä hyvänä puolena lähinnä palkan
saajien ansioiden turvaamisen. 

Palkkapäätöksen jälkeen esiintyi 
työmarkkinoilla melkoisia rauhatto
muuksia, erityisesti 1949-51 ja vuo
den 19'53 syksystä lähtien yleislakon 
päättymiseen asti. Rauhattomuuk
sien syitä pohtiessaan Suviranta 
(19'58) mainitsee uuden pal1&:ajärjes
telmän »sielullisen asenteen»: järjes
telmä houkutteli .esittämään uusia 
palkkavaatimuksia. »Sillä jos kerran 
palkannauttijain reaalista tulotasoa 
oli voitu korottaa pelkällä hallinnol
lisella dekr'eetillä, niin mikä esti kul
kemasta pidemmälle aloitetulla tiel
lä?» 

Vuoden 1947 järjestely.koski vain 
SAK:n ryhmiä. Myöhemmin muut
kin halusivat päästä osalliseksi jaet
tavasta rahasummasta. Mm. virka
miehet uhkasivat lakolla 1950, mutta 
saivat sen jälkeen kuoppakorotuksen. 
Myös maataloustuottajat osallistuivat 
'kakun jakoon', se tapahtui vuonna 
1952' indeksisidonnaisuuden muodos
sa. Kaiken kaikkiaan Suvirannan 
mielestä syntyi jatkuvaa 'jakotaiste-
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lua', mikä kiristi kansalaisryhmien 
välisiä suhteita ja myrkytti »valtiol
lisen elämämm·e ilmapiirin». 

Suvirannan kuvaus indeksiin sido
tusta palkkaj ärjestelmästä ansainnee 
laajemmankin lainauksen: 

»Se oli äärimmäisen hel'kkä koneis
to, sillä painoipa siinä mitä nappia 
tahansa - palkkoja, hintoja, korkoja, 
valuuttoja tai jotakin muuta - heti 
lähti koko koneisto liikkeelle ja seu
rauksena oli palkka- ja hintavyöry. 
Tästä oli seurauksena rahan arvon 
voimakas aleneminen, 'palkkainflaa
tio' .» 

Myös virkamiesten asema oli tähän 
aikaan melkoisen kiinnostuksen koh
teena. Sota-aikana ei valtion virka
miesten peruspaIkkoja nostettu juuri 
ollenkaan, elinkustannusten nousua 
korvattiin lähinnä kalliinajanlisillä. 
Niiden osuus tosin nousi hyvin suu
reksi. Sodan jälkeen tilannetta tar
kasteltiin useissa komiteoissa. Niissä 
suoritettiin vertailua yksityisen sek
torin vastaaviin ryhmiin ja kunnallis
ten virkamiesten palkkoihin. Tyypil
linen johtopäätös käy ilmi seuraavas
ta (kom.miet. 1946: 7): 

». .. palkat olivat jääneet varsin 
alhaiselle tasolle, minkä johdosta 
alempipalkkaisten, eritoten perheel
listen viran tai toimenhaltijoiden toi
me,entulo oli ollut niukkaa ja taas 
ylempiin palkkausluokkiin kuuluvia 
oli sekä kuntien ·että yksityisten tar
joama parempi palkkaus houkutellut 
pois valtion palveluksesta.» 

Korkeampipalkkaisten j älkeenj ää
neisyyden korostaminen voimistui 
virkamiestten piirissä 1950-luvulla. 
Suoritetut palkka tarkistukset painot
tuivatkin peruspaIkkojen osalta ylem
piin palkkausluokkiin. Niihin ehdo-
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tettiin yleisesti isom pia suh teellisia 
korotuksia kuin alempiin palkkaluok
kiin. 

Kuitenkin virkamiesten sosiaaHset 
edut olivat vielä 1950-luvullakin sel
västi paremmat kuin muualla. Yksi
tyiseen sektoriin verrattuna sekä elä
keoikeus, vuosilomaoikeus, sairaus
ajanedut että virassa pysyvyysedut 
olivat sekä kuntien että valtion vir
kamiehillä paremmat. Kuntien vir
kamiehet olivat lähes samassa ase
massa kuin valtion virkamiehet. Ko
mitea (kom.miet. 1955: 4) toteaa kui
tenkin: 

»Toisaalta lähinnä ns. virkamies
vastuun ja virkamiesten taloudellisen 
vastuun sekä myös virkamiehille ase
tetun moraalisen tason velvollisuudet 
on jossakin määrin katsottava virka
suhteeseen liittyvien oikeuksien vas
ta painoksi.» 

8. Hajaannuskausi (noin vuodet 
1956-1967) 

Palkkasäännöstely purettiin lopulli
sesti 1956. Pian tämän jälkeen oli 
yleislakko. Seuraavana vuonna ha
josi Sosialidemokraattinen puolue ja 
vähän myöhemmin SAK. Tämä kaik
ki löi leimansa myös palkkapolitiik
kaan. 

Markkinatekijät vaikuttivat aikai
sempaa selvästi enemmän palkan
muodostukseen, vähän samaan ta
paan kuin ennen toista maailmanso
taa. Sopimukset olivat toisinaan liit
tokohtaisia, toisinaan keskusj ärj estö
kohtaisia ja jatkuvia ristiriitoja esiin
tyi. Myös j är}estäytymisaste laski. 

Palkkarakenteiden muutokset oli
vat aika vähäisiä, peruslinjana oli 

osittain indeksiin sidottu korotusjär
jestelmä, jossa sovellettiin prosentti
linjaa. 1950-luvun loppua lukuun
ottamatta kaikki ryhmät saivat an
sionsa nousemaan. Maa teollistui en
nennäkemätöntä vauhtia ja tuotan
non kasvu oli vakaata. Työttömyys
luvut olivat alhaisia. 

Palkkapoliittinen keskustelu pai
nottui aika palj on päivänpoliittisiin 
aiheisiin, mutta myös uudenlaisen 
järjestelmän suunnittelun tarve 
käynnistyi. Viimeksi mainittuun, jo 
60-luvun alkupuolella aloitettuun 
tulopolitiikka-keskusteluun palataan 
seuraavassa luvussa. 

Suviranta (1958) katsoi tilanteen 
rauhoittuneen vuonna 1957 merkit
tävästi sen vuoksi, ,että järjestöt luo
puivat indeksin täyskompensaatio
vaatimuksestaan, siirryttiin jopa ali
kompensaatioon. Koska tämän joh
dosta inflaatiouhka väistyi, katsoi 
Suomen Pankki ajan tulleen toteut
taa »myöhästynyt valuuttakurssien 
muutos». Se tapahtui 39 %:n deval
vaation muodossa. Suvirannan mu
kaan näinkään jyrkkä devalvaatio ei 
johtanut vuonna 1958 pelättyyn 
uuteen hintavyöryyn. 

Suviranta maalaili menneiden vuo
sien palkkapolitiikan epäonnistumista 
hyvin seikkaperäisesti ,esityksensä lo
puksi: 

»J os 'poliittiset realiteetit' ovat niin 
alhaisella tasolla, että ne pakottavat 
lyömään pään seinään, ja jos ei ole 
sellaisia poliittisia johtajia, jotka vii
saudellaan ja arvovallallaan pystyisi
vät sen estämään, silloin ei ole autet
tavissa, 'että päähän tulee kuhm uj a. 
Mutta kokemuksista toivottavasti vii
sastutaan ... » 



Helelä (1966) tarkasteli ajankoh
dan palkkarakenteen muutoksia. Hän 
havaitsi, ettei palkkarakenne ollut 
paljoa muuttunut, palkkaerot olivat 
pysyneet lähes ennallaan. Muutoksia 
hän oli havainnut vuosina 1958-65 
teollisuuden sisällä lähinnä siten, että 
nopeasti kasvavat alat olivat nosta
neet paIkkojaan enemmän kuin »so
peutumisvaiheessa» olevat. 

Helelä pohti myös »toistaiseksi rat
kaisematonta kysymystä»: onko am
mattiyhdistyksillä mahdollisuus työ
ehtosopimusten kautta nostaa palk
kojen kansantulo-osuutta tai vaikut
taa ra,tkaisevasti palkkarakenteen 
muutoksiin. Ammattiyhdistysliikkeen 
merkitystä hän ei pitänyt tässä suh
teessa niin suurena »kuin joskus väi
tetään». »Mikäli esimerkiksi palkka
erot painetaan järj-estöpäätöksillä 
liian suppeiksi, voimme odottaa 
markkinataloudellisen palautusmeka
nismin jälleen muovaavan paIkkara
kenteen kohti markkinatilanteen 
edellyttämiä palkkaeroj a.» 

Myös tähän aikaan käytti valtio 
komiteaa (1961: 12 ja 1963: 49) vir
kapaIkkojen tarkasteluun. Ehdotuk
sissa oli sama linja kuin 50-luvulla, 
ylempiin piti saada jälkeenjääneisyy
den takia suhteellisesti suuremmat 
korotukset kuin alempiin palkka
luokkiin. Komiteat pohtivat myös 
keinoja tilastojärjestelmien kehittä
miseksi, tavallaan tulopolitiikan edel
lytysten luomiseksi. 

Suomen talouspolitiikan linjoja et
sittiin 1960-luvun alussa myös ulko
maista asiantuntijaa, ruotsalaista pro
fessori Dah menia käy,ttämällä. Hänet 
palkkasi Suomen Pankin johtokunta, 
koska »ongelmamme näkyvät ulko-
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puolelta katsoen ainakin jossain mää
rin toisenlaisina ja todennäköisesti 
selvemmin kuin tarkasteltaessa niitä 
vyyhdin keskeltä» (Dahmen 1963). 
Dahmenin tekemällä laajalla raportil
la oli vaikutusta paitsi yleiseen ta
louspolitiikkaan, myös palkkapoIi
tiikkaan, jossain määrin raportti lie
nee valmistellut »maaperää» myös 
tulopolitiikalle . 

Dahmen ei pitänyt solidaarista 
palkkapolitiikkaa hyvänä ratkaisuna, 
koska se ehkäisi työvoiman liikku
vuutta. Tätä olisi nimenomaan pitä
nyt viime vuosina hänen mukaansa 
edistää tuottamattomilta aloilta, ku
ten maataloudesta, tuottaville aloille. 
Dahmen tuomitsi myös palkkojen in
deksisidonnaisuuden vastaavista syis
tä: se ei pakottanut rationalisoimaan 
riittävästi. 

Kokonaisuudessaan Dahmen koros
ti inflaation kurissa pitämistä. Se pi
täisi pitää pahimpien kilpailijamaiden 
tasoa pienempänä. Inflaation yhtenä 
syynä hän piti rahapalkkoj-en liiallis
ta nousua vientiteollisuudessa, kuten 
paperiteollisuudessa. Talouspolii tti
sen suunnitelmallisuuden lisäämistä 
hän piti keskeisenä. Suunnitelmalli
nen talouspolitiikka ja markkina
talous eivät kuitenkaan ole keske
nään ristiriidassa: »ristiriitaa syntyy 
vain, jos hintoihin, parkkoihin, tuon
tiin taikka asuntoj'en rakentamiseen 
puututaan välittömin säädöksin». 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 
osallistui Dahmenin käynnistämään 
keskusteluun numerossaan 4/1963 
pyy,täen kommentit J. Linnamolta, 
P. Kaarlehdolta, M. Koivistolta ja L. 
Wahlbeckiltä. Näissä ei yleisesti hy
väksytty Dahmenin kritiikkiä, mutta 
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toisaalta todettiin, ettei Dahmenin 
kritiikki sisältänyt varsinaisesti mi
tään uutta. 

9. Tulopolitiikan kausi (vuodesta 
1968 alkaen) 

Suomalaisen tulopolitiikan synnylle 
tuli edellytykset 1960-luvun lopulla, 
useiden vuosien keskustelun ja val
mistelun jälkeen. Poliittisesti tär
keimmät tekijät sen taustalla lienevät 
olleet SAK:n eheytyminen ja halli
tuspolitiikan suunnanmuutos. 

Talousneuvoston mietintö (1967: 
B1) lienee tärkein yksittäinen asia
kirja tulopolitiikan taustalla. Siinä 
katsottiin: 

»Teollisuusmaissa on viime vuosina 
saanut yhä laajempaa kannatusta 
ajatus, että inflaation hillitsemiseksi 
olisi koordinoitava keskenään erilai
set yhteiskunnassa esitetyt tulovaati
mukset». 

Tältä pohjalta neuvosto asetti tulo
politiikan keskeiseksi päämääräksi 
hintatason pysyttämisen mahdol1isim
man vakaana. Ainakin hintatason 
olisi suotavaa nousta hitaammin kuin 
kilpailijamaissa. Käytännön suosi
tuksina neuvosto esitti - sen lisäksi 
että tulopolitiikkaa tulisi ryhtyä to
teuttamaan välittömästi: 

1. Neuvottelutoimintaa tulisi lisätä. 
2. Tulotutkimusta ja tilastot yötä tu

lisi kehittää. 
3. Tulopoliittisten tilannearviointien 

laatiminen tulisi vakiinnuttaa. 

Neuvoston mielestä taustalla olivat 
mm. neuvoston perustaman tutki
musryhmän (puheenjohtajana E. H. 
Laurila) mietintö ja tämän taustalla 

mm. taloustutkijoiden T. Helelä, J. J. 
Paunio ja P. Grönlund tilannearviot. 

Kaikkien raporttien perusajatukset 
olivat samat. Tulopolitiikan tavoit
teina mainittiin mm.: 

»Tulopolitiikan tärkeänä tavoittee
na on, että järjestöjen vaikutusvallan 
kasvu tunnustetaan ... ja aloitetaan 
kiihkoton ja sovinnollinen tulonjako
keskustelu.» 

»Tavoitteeksi olisi asetettava kaikki 
kansantalouden kiertokulun vaiheet 
käsittävän aukottoman tulopolitiikan 
informaatiojärjestelmän aikaansaami
nen.» 

Neuvoston tutkimusryhmä katsoi 
myös: 

»Kansantaloudellemme viime vuo
sina tyypilliset sidonnaisuusjärjestel
mät ovat jäykistäneet hinnanmuodos
tusta ja muuttaneet hintarakennetta 
siten, että tuotantovarojen suuntau
tuminen kansainvälisen työnjaon 
kannalta mahdollisimman tehokkaas
ti on häiriintynyt.» 

Talousneuvoston mietinnön vaiku
tus näkyi jo seuraavana vuonna, jol
loin syntyi ensimmäinen ns. tulopo
liittinen sopimus, Liinamaa 1. Neu
voston työn aikana ja sen jälkeen ta
pahtui myös paljon muuta. Kehitet
tiin mm. alaan liittyviä informaatio
järjestelmiä, kuten tilastotuotantoa. 
Useimmat ju~kisen sektorin palkka
tilastot ovat esim. syntyneet näinä 
aikoina. Muusta kehittämisestä tulo
politiikkaa palvelevan tilastotuotan
non alalta mainittakoon kotitaloustie
dustelut, ansiotasoindeksi ja ylipään
sä pyrkimykset kokonaisvaltaisem
piin tilastoihin. Talousneuvoston pii
rissä pohdittiin myös yhteiskuntapoli
tiikan informaatiojärjestelmiä ja teh-



tiin työtä ns. sosiaali-indikaattorien 
konstruoimiseksi. 

Ammatillinen j ärj estäytyminen ko
hosi, julkisella sektorilla tämä sekä 
työntekijä- että työnantajapuolella 
varsinaisesti vasta alkoi. Ensimmäis
ten tulopoliittisten sopimusten yhtenä 
läh tökohtana oli solidaarinen palkka
politiikka, jonka muotona olivat kai
kille yhtä suuret »markka,määräiset» 
palkankorotukset. 1970-'luvulla tämä 
solidaarisuus vähitellen väheni. 

Tulopolitiikasta on kirjoitettu run
saasti. Tässä yhteydessä ei ole vielä 
sopiva aika aikakauden laajaan a,r
viointiin. Seuraavassa esitettävät ar
tikkelireferaatit sisältävätkin vain 
pienen osan tulopolitiikkaan liittyväs
tä julkaisutuotannosta ja sijoittuvat 
ajaUisesti enemmän kauden alkupuo
lelle. 

Ristimäki (1968) kritisoi tulopoli
tiikkaa jo sen alkuvaiheissa: 

»Tulopolitiikan luonteeseen ei voi
ne kuulua, että valtiovalta omaksuu 
vainerotuomarin roolin ja aktiivis
ten finanssipoliittisten toimenpiteiden 
asemasta tyytyy rajoittamaan omaa 
budjettipoliittista liikkumavapaut
taan.» 

Ristimäki ei kuitenkaan väheksy
nyt harjoitetun tulopolitiikan merki
tystä. Hän vain piti liikkeellelähtöä 
liian kapea-alaisena huolimatta ta
lousneuvoston mietinnössään esittä
mistä laaj emmista käsi temääri ttelyis
tä. Finanssipolitiikan peräänkuulut
tamisen oheHa hän korosti informaa
tioaineiston lisäämisen tarvetta. Täs
sä yhteydessä hän mainitsi ,erityisesti 
tulonjakotilaston, veroj1en kohtaanto
ongelman tutkimisen ja finanssipoliit
tisten toimenpidevaihtoehtojen vai
kutusten selvittämisen. 
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Tulopolitiikan alkuvaiheisiin liitty
nyttä vakautuspolitiikkaa ovat tutki
neet mm. Molander, Aintila ja Salo
maa (1970). Heidän mielestään tulo
politiikka oli »tuotannontekijäkor
vauksiin sekä eri tulonsaajaryhmien 
väliseen tulonj akoon kohdistuvaa 
'kollektiivista kontrollia', jossa osal
lisina ovat sekä yksityinen että julki
nen sektori». Tutkiessaan miten olisi 
tiettyjen reunaehtojen vallitessa käy
nyt ilman tulopolitiikkaa ja siihen 
liittyvää vakautusta, he laskivat,että 

- elinkustannusindeksin vuotuinen 
nousuvauhti olisi ollut 2.5 % suu
rempi 

- ilman tulopolitiikkaan tällöin liit
tynyttä indeksiehdon purkautu
mista elinkustannusindeksi olisi 
noussut vuodessa 1 % enemmän. 

Sen sijaan vakautukseen liittyvillä 
toimenpiteillä ei heidän laskelmiensa 
mukaan ollut selvää itsenäistä, väli
töntä vaikutusta palkansaajien ansio
tason kehitykseen. Vaikutus on ta
pahtunut hintakehityksen kautta vä
lillisesti, siten että hintojen nousun 
hidastumisen kautta on reaalinen an
siokasvu lisääntynyt. Tutkijat kat
soivat myös, että samalla on voitu vä
hentää hintojen ja palkkojen taipu
musta seurata toistensa kehitystä ja 
täten epäsuorasti hidastaa inflaatio
mekanismin toimintaa. 

Molander et al. (1970) tutkivat 
myös Ruotsissa kehitetyllä ns. EFO
mallin sovellutuksella eräitä taloudel
lisia yhteyksiä. Vuosien 1957-69 
aineistolla he saivat »kaavamaisesti ja 
karkeasti laskien palkkojen korotuk
sen 'ke.storajaksi' 6.5 70 vuodessa, 
joka perustuu olettamukseen tulon
jaon s.äilymisestä muuttumattomana 
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työ- ja pääomatulojen välillä. Sa- kritiikkiä tulopolitiikkaa kohtaan. 
maan aikaan ansiotaso nousi noin Tunnetuin lienee Parkkisen (1981) 
8.5 % vuodessa, joka siten ylitti 'kes- pamfletti, jossa tulopolitiikkaa luon
torajan' noin '2 % :lla vuotta kohti.» nehdittiin »tuhopolitiikaksi». 
Tämä aiheutti osaltaan inflaatiota ja STK:n toimitusjohtaja Somerto 
pääomatulojen alenemista avoimella (1982) korosti tarvetta keskustella 
sektorilla. sopim usj ärj estelmän painopisteen 

EFO-mallia ovat taloustieteellisessä siirtämisestä yrityskohtaisiin sopi
kirjallisuudessa rtarkasteHeet monet muksiin, jota keskustelua hän sanoi 
muutkin, kuten esimerkiksi Kunnas tosin käydyn jo viimeiset kymmenen 
(1969) ja Österberg (1975). Viimek- vuotta. Kuitenkin hän katsoi, ettei 
si:mainittu havaitsi tutkiessaan teol- »pelkässå yrityskohtaisessa sopimus
lisuuden työntekijöiden palkkoja, että politiikassa voida kansantalouden 
»aloilla, joilla palkkojen korotukset kannalta muuta kuin epäonnistua». 
'Ovat· keskimääräistä pienempiä ja Kunnallisen sopimusvaltuuskun
jotka suurimmaksi osaksi ovat mata- nan toimiston johtaja Paavola (1982) 
Iapalkka-aloja, palkkojen nousu on tarkasteli tulopolitiikkaa edellistä vä
keskimääräistä rii ppuvaisem pi alan hän myöhemmin hyvin laaj asti. Vuo
ns. jakovaras:ta». sia 1968-75 hän piti ,tulopolitiikan 

Tulopolirtiikan kautta on lähinnä vahvoina vuosina, vaikka silloin ko
tulonjaon kannalta tarkastellut myös rostuikin sen m.erkitys työrauhan 
Uusitalo (1982). Hän havaitsi, että turvaajana. Sen jälkeen on hänen 
tuloerojen tasoittuminen ajoittuu heti mukaansa esiintynyt tulopolitiikkaa 
tulopolitiikan kauden alkuun. Ha- entistä enemmän kritisoivia kirjoi
jaannuksen aikana tuloerot olivat lie- tuksia. Kuitenkin Paavola katsoi, 
västi kasvane,et. Tuloeroja tulopoli- että »meillä esimerkiksi inflaation 
tiikan kautena kavensi ennen kaik- torjunta, työllisyyskysymyksen hoita
kea harjoitettu palkkapolitiikka. Mui- minen ja kansainvälisen hintakilpai
na tekijöinä Uusitalo mainitsi voi- lukyvyn säilyttäminen ovat niin suu
makkaan rakennemuutoksen, tulon- ria ja tärkeitä kysymyksiä myös vas
siirrot sekä muista kuin sopimuskoro- taisuudessa, että niiden hoitamiseksi 
tuksista johtuvat taloudelliset tekijät. edes välttävällä tavalla tarvitaan 
Tulonsiirtojen osalta hän ka'tsoi, että kaikkien saatavilla olevien keinojen 
1970-luvun alkupuolen v,erotuksen hyväksikäyttöä. Näiden joukossa tu
tuloeroja vähentävä vaikutus ei joh- lopolitiikalla on varsin keskeinen 
tunut merkittävästi progressiivisuu- merkitys.» 
desta vaan verotuksen yleisestä li * * * 
sääntymisestä. Myös kotitalouksien 
saamien tulonsiirtojen vaikutus oli 
tuloeroja kaventavaa. 

1970-luvun puolivälissä reaalian
siokehitys pysähtyi ,eikä ole sen jäl
keen merkittävästi kasvanut. Ehkä 
tästä syystä alkoi esiintyä enenevästi 

Tätä artikkelia valmisteltaessa vuon
na 1983 syntyivät sopimukset varsin 
pitkien neuvottelujen tuloksena, eikä 
ilman työtaistelujakaan selvitty. Neu
vottelut suoritettiin pääosin hajaute
tusti ja niissä sovittiin lähinnä pal-



koista. Laajemmat tulopoliittiset lin
janvedot 'Olivat siten vähäisiä. Tämän 
sopimuskierroksen jälkikeskustelu on 
ollut tavallista »kuumempaa». Tulo
politiikan kausi, alkuperäisessä mer
kityksessään, näytti jopa olevan päät
tymässä. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

Kotitaloussähkön kysynnästä Suomessa 

RITA ASPLUND 

1. Johdanto 

Varsinkin vuoden 1973 ns. öljykrii
sin jälkeen on kiinnitetty yhä enem
män huomiota energian kysyntään ja 
siihen vaikuttaviin tekijöihin, ensi si
jassa energian hinnan jyrkkään nou
suun. Tässä yhteydessä sähköener
gian kysynnän herkkyys oman hin
nan muutoksiin on ollut voimak
kaasti esillä. Tähän on ilmeisesti vai
kuttanut sekin, että sähköveron käyt
töönottaminen tai sen korottaminen 
on verrattavissa sähkön hinnan nos
tamiseen. 

Suomessa kiinnostus on kohdistu
nut pääasiassa sähkön kokonaisky
syntään sekä teollisuuden sähkön ky
syntään \ kun sen sijaan yksityisen 
sektorin eli kotitalouksien sähkön ky
syntä on lähes täysin laiminlyöty tut
kimuskohde; toisin sanoen, ei ole tut
kittu etupäässä sähkön hinnan ja ko
titalouksien tulojen muutosten vaiku
tusta kotitaloussähkön kysyntään eli 
kotitalouksien valaistukseen ja koti
talouskoneiden käyttöön kulutettuun 
sähköön. Tämä saattaa liittyä usein 
esitettyyn käsitykseen, että kotita
louksien sähkön kulutus on riippu-

1. Ks. esim. Malaska (1965), Jaakonaho (1973) 

sekä Hellsten ja Niskanen (1981). 

maton sähkön hinnasta. Tämän tutki
muksen, kuten myös ulkomailla teh
tyjen selvitysten estimointitulokset 
kumoavat ainakin osaksi tämän väit
teen. Tämä on mielenkiintoinen ha
vainto varsinkin jos ottaa huomioon, 
että tutkimus rajoittuu kotitaloussäh
kön kysyntään, johon ei sisälly sähkö
lämmitystariffeilla myyty asumiseen 
käytetty sähkölämmitys. 

Mutta estimointituloksia voidaan 
pitää tyydyttävinä myös sähkön hin
nan kehitystä ajatellen: Suomessa ko
titaloussähkön reaalihinta on laske
nut melko voimakkaasti aina vuo
desta 1967 lukuun ottamatta vuotta 
1974, jolloin öljyn hinnan nopea nou
su korotti hetkellisesti sähkön reaali
hintaa. Kuviossa 1 on esitetty tutkit
tujen sähkölaitosten kotitaloussähkön 
keskimääräisen reaalihinnan kehitys 
elinkustannusindeksiin verrattuna 
tutkittavalla aikaperiodilla 1975-
81. Kuviossa sähkölaitokset on myös 
luokiteltu taajama- ja maaseutujake
lulaitoksiin. Jo tästä yleisesti käyte
tystä luokittelutavasta, joka perustuu 
yleisen (kotitaloussähkön ) sähkön
myyntitariffin laskennallisiin eroihin, 
ilmenee, että sähkölaitosten välillä 
saattaa esiintyä jopa huomattavia 
alueellisia eroja. 
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Kuvio 1. Tutkittujen sähkölaitosten kotitaloussähkön keskimääräisen hinnan kehitys 1975-81. 

2. Sähkön kysynnän tutkimisesta 

Sähköä on perinteisesti pidetty esi
merkkinä kysynnästä, jossa hinta voi
daan ottaa annettuna. Tämä tulkinta 
perustuu yleensä siihen, että sähkön 
hinta on hintasäännöstelyn alainen 
osoittaen, että määrätyn hinnan val
litessa sähkön tarjonta on lähes täy
sin joustavaa.2 Tämän oletuksen pe
rusteella ekonometrisissa tutkimuk
sissa esiintyvä identifiointiongelma 
sekä simultaanisuusongelma voidaan 
jättää huomioonottamatta eli estimoi
tava yhden yhtälön funktio on suo
raan tulkittavissa kysyntäfunktiona. 
Tätä lähestymistapaa voidaan käyt-

2. Ks. esim. Balestra ja Nerlove (1966), Car
gin ja Meyer (1971) sekä Beierlein, Dunn ja 
McConnor (1981). 

tää myös Suomea koskevassa sähkön 
kysynnän tutkimuksessa. 

Sähkön kysynnän tutkimiseen liit
tyvät ongelmat johtuvat suureksi 
osaksi siitä, että sähkön kysyntä on 
johdettua eikä lopullista kysyntää eli 
sähköä kysytään ainoastaan siitä 
syystä, että sitä tarvitaan valaistuk
seen ja kotitalouskoneiden käyttämi
seen. Tästä seuraa, että sähkön ky
syntää on tutkittava erikseen lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aika
välillä tarkoitetaan tässä sitä, että 
sähkön kuluttajalla on mahdollisuus 
muuttaa ainoastaan jo hänen hallus
saan olevien sähköllä toimivien ko
neiden käyttöastetta. Sen sijaan pit
källä aikavälillä kuluttajalla on tä
män lisäksi mahdollisuus laajentaa 
sähkökonekantaansa. 



Mutta vaikka kirjallisuudessa on 
esitetty monta sähkön kysynnän mal
lispesifikaatiota, missä nämä sähköllä 
toimivat kestokulutustavarat on otet
tu mukaan selittävänä muuttujana, 
käytettävissä oleva aineisto on useim
missa tapauksissa tehnyt tämän teo
reettisesti oikean kysyntämallin esti
moinnin mahdottomaksi. Sen tähden 
sähkön kysyntämalleja on jouduttu 
muuttamaan siten, ettei tarvita ha
vaintoj a sähkökoneiden omistuksesta. 

Tässä tutkimuksessa on lyhyen ja 
pitkän aikaperspektiivin tarkastelus
sa käytetty kahta eri yhden yhtälön 
kysyntäfunktiota. Näiden kysyntäyh
tälöiden valitsemiseen vaikutti ensi 
sijassa kaksi asiaa: toisaalta Suomes
sa käytettävän tilastoaineiston puut
teellisuus disaggregoidulla tasolla, ja 
toisaalta viertailumahdollisuuden säi
lyttäminen vastaaviin ulkomaisiin 
tutkimuksiin. 

Vaikka näissä enimmäkseen Yh
dysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa 
saatujen estimointituloksien perus
teella ei voida tehdä lopullisia johto
päätöksiä sähkön kysynnän hinta- ja 
tulojoustoista, tuloksia voidaan kui
tenkin yleistää seuraavasti. Lyhyellä 
aikavälillä sekä hinta- että tulojous
tot ovat jopa huomattavasti ykköstä 
pienemmät eli kysyntä on joustama
tonta, mutta pikällä aikavälillä kulut
taj an sähkön kysyntäkäyrät ovat 
useimmiten joustavia, toisin sanoen 
kotitaloudet yrittävät enemmän -tai 
vähemmän sopeuttaa sähkön kulu
tustaan sähkön hinnan ja omien tulo;.. 
jensa muutoksiin. Sähkön kysynnän 
lyhyen aikavälin hintajouston arvo 
on yleensä asettunut -0.1 ja -0.2 
väliin, ja pitkän aikavälin hintajousto 
-0.8 ja -1.1 väliin. Lyhyen aikavä-

lin tulojousto on noin 0.1, kun sen 
sijaan vastaavat pitkän aikavälin 
arvot eivät salli yleistämistä suurten 
vaihteluiden vuoksi.3 

3. Aineisto 

Sähköenergian huomattavista alueel
lisista hintaeroista seuraa, että aika
sarj a-analyysi koko Suomea koske
valla aggregoidulla aineistolla ei ota 
huomioon näitä sähkölaitosten välillä 
olevia eroja. Aineistona on tästä syys
tä käytetty havaintoja 62 valitusta 
sähkö laitoksesta vuosina 1975-81 eli 
yhdistettyä aikasarja- ja poikkileik
kausaineistoa. 

Käytetyn tilasto aineiston muodos
tavat siis Suomessa sähköä j akelevat 
sähkölaitokset. Kotitaloussähkön ky
synnän tutkimiselle sopivaa kulutus
aineistoa sähkölaitoksittain ei ole kui
tenkaan valmiiksi saatavissa, koska 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n jul
kaisemiin kulutustietoihin sisältyy 
kaikki yksityiselle sektorille toimi
tettu sähkö, jota käytännössä myy
dään eri hinnalla loppukäytöstä ja 
kulutusajasta riippuen. Näin ollen 
tarvittavat kulutustiedot kotitalous
sähköstä oli hankittava kyselylomak
keella suoraan sähkölaitoksilta. 

Koska tulotietoja ei julkaista säh
kölaitoksittain vaan kunnittain \ säh
kölaitokset oli valittava siten, että 
niiden jakelualueiden rajat noudat-

3. Ks. lähemmin Asplund (1983) s. 100-103, 
erityisesti taulukossa 17 esitetty yhteenveto 
tärkeimmistä ulkomailla tehdyistä tutkimuksis
ta kotitalouksien sähkön kysynnästä. 

4. Kunnittaisia tietoja kunnallisverotuksessa 
verotettavista tuloista julkaistaan Tilastokes
kuksen julkaisusarjassa »Tilastotiedotus, Kun
tien talous - kunnittaiset tiedot». 



tavat kuntarajoja. Näin ollen saata
vissa olevat tulotiedot määräsivät 
mitkä sähkölaitokset oli mahdollista 
ottaa mukaan tutkimukseen. Tämän 
karsinnan lopputulos oli 62 taajama
ja maaseutujakelulaitosta eri puolella 
Suomea. 

Tiedot tutkittujen sähkölaitosten 
perimistä sähkön hinnoista on saatu 
osaksi sähkölaitoksilta ja osaksi Suo
men Sähkölaitosyhdistys ry:ltä. Esti
moinnissa on käytetty ainoastaan säh
kön energiamaksua eli sähkön hin
taa per kulutettu kilowattitunti, jota 
on katsottu vastaavan sähkön raj a
hintaa. Tähän sähkön rajahinnan 
käyttöön on esitetty monta eri syytä 5, 

mutta tavallisin lienee se, että sähkön 
perusmaksu on maksettava sähkön 
kulutusmäärästä riippumatta. 

4. Mallit ja estimointimenetelmä 

Kotitaloussähkön kysynnän estimoin
nissa käytettiin seuraavaa kah ta 
mallispesifikaatiota, joista ensimmäi
nen perustuu Fisherin ja Kaysenin 
(1962 ) laajassa Yhdysvaltoja koske
vassa· sähkön kysynnän tutkimukses
sa käytettyyn staattiseen ns. direct 
stock -malliin ja toisen lähtökohtana 
on Houthakkerin ja Taylorin (1970) 
k!ehittämä flow-adjustment -malli. 

Tälle ns. direct stock -mallille on 
ominaista se, että on estimoitava kak
si itsenäistä kysyntäyhtälöä, toinen 
lyhyelle ja toinen pitkälle aikavälille. 
Niinpä lyhyen aikavälin estimaatit 
määräytyvät yksinomaan säätelyistä 
kotitalouksien kiinteän sähkökone-

5. Ks. Asplund (1983) s. 59-62 ja siinä mai
nittu lähdekirjallisuus. Vrt. erityisesti Komi
teanmietintö 1974: 132 s. 46. 
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kannan käyttöasteessa. Vastaavalla 
pitkän aikavälin sähkön kysyntäyhtä
löllä yritetään selittää sähköllä toimi
vien kestokulutustavaroiden kysyn
tää. Koska aineisto sähkökoneiden 
omistuksesta Suomessa ei ole helposti 
saatavissa, oli luovuttava pitkän aika
välin tutkimisesta direct stock -mal
lilla. 

Fisherin ja Kaysenin lyhyen aika
välin kysyntäyhtälö on lyhyesti esi
tettynä seuraavaa muotoa: 

(1) InQjt = a + ,BlnPjt + rlnYjt + InKjt, 
jossa 

Q = kotrtaloussähkön kulutus per capita; 
P = kotitaloussähkön energiamaksu (p/ 

kWh) deflatoituna elinkustannusin
deksillä; 

Y = kunnallisverotuksessa verotettavat 
tulot per capita deflatoituna elinkus
tannusindeksillä; 
n 

K = .2 Kb missä K i on kotitalouksien 
i=l 
omistuksessa oleva kestokulutusta
vara i; 

j = sähkölaitos; 
t = aika (vuosia); 
a = vakio; 
fJ = hin taj ousto; 
r = tulojousto. 

Kestokulutustavaroiden aineisto
jen puutteellisuuden takia Fisher ja 
Kaysen muuttivat mallinsa niin, ettei 
tällaisia havaintoja enää tarvittu. 
Olettaen, että sähkökonekannan kas
vuvauhti on eksponentiaalinen, Kjt 

voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

Kun yhtälö (2) sijoitetaan yhtälöön 
(1), saadaan 

(3) InQjt = a + fJlnPjt + rrnYjt + InKjo 
+ p;t 
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Ottamalla ensimmainen diHerenssi 
yhtälöstä (3) ja lisäämällä virhetermi 
( C ), saadaan seuraava estimoitava 10-
garitmisesti lineaarinen yhtälö: 

(4) 6lnQjt = fl + p6lnPjt 
+ y6lnYjt + Cjt 

missä l::,. tarkoittaa ensimmäistä dif
ferenssiä. Vakiotermiin (fl) sisälty
vät eksponentiaalisen trendin lisäksi 
myös kaikki muut sähkön kysyntään 
mahdollisesti vaikuttavat tekijät, jot
ka siis sivuutetaan lyhyellä aikavä
lillä, koska voidaan olettaa, että ne 
muuttuvat verraten hitaasti yli ajan. 

Dynaaminen flow-adjustment 
-malli voidaan esittää seuraavasti: 

(]J t/J P (]Jy l-W 
(5) Qjt = a P jt Yjt Qj, t-l, 

jossa (]J on sopeutumisvauhti, 0 < W 
< 1, muiden parametrien merkityk
sen oHessa sama kuin aikaisemmin. 
Ottamalla logaritmit yhtälöstä (5) 
saadaan 

(6) InQjt = (]Jlna + WplnPjt + (]JylnYjt 
+ (l-(]J)Qj, t-l 

Tämä dynaaminen malli antaa sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin joustot: 
(]Jp on lyhyen ja P pitkän aikavälin 
hintajousto. Lyhyen ja pitkän aika
välin tulojoustot ovat johdettavissa 
vastaavalla tavalla. 

Valitettavasti dynaamisen flow
adjustment -mallin estimointitulokset 
olivat hyvin epätyydyttäviä. Saadut 
joustot olivat suuruusluokaltaan epä
realistisia ja niiden etumerkit eivät 
olleet teo~eettisesti hyväksyttävissä. 

Seuraamalla mm. Berzegin, Par
hizgarin ja Davisin (1977) sekä Hout-

hakkerin (1980) esimerkkiä jätettiin 
viivästetty parametri Qj, t-l pois yh
tälöstä (6), jolloin estimoitava flow
adjustment -mallin staattinen spesifi
kaatio saa seuraavan muodon: 

(7) InQjt = lna + ,BlnPjt + yln Yjt + Cjt 

Huolimatta siitä, että tämän staatti
sen version j oustot ovat teoreettisesti 
lyhyen aikavälin joustoja, niitä on 
yleisesti esitetty pitkän aikavälin 
joustoina. 

Koska tutkimuksen kohteena on 
nimenomaan kotitaloussähkö, joka 
ei ole helposti korvattavissa, muiden 
energiamuotojen hintojen vaikutus 
kuluttajien sähkön kulutukseen lie
nee olematon. Tästä syystä yllä esi
tettyihin kysyntäyhtälöihin ei ole 
eksplisiittisesti lisätty sähkön kanssa 
muilla kulutus aloilla kilpailevia ener
giamuotoja. 

Yhdistetyn aikasarja- ja poikkileik
kausaineiston käytöstä johtui, että ta
vallisen pienimmän neliö summan 
(OLS) menetelmän suora soveltami
nen osoittautui riittämättömäksi näi
den kahden yhtälön estimoinnissa. 
Poikkileikkausaineistoihin liittyvän 
heteroskedastisuusongelman ja aika
sarja..;aineistoille tyypillisen autokor
relaatio-ongelman 6 poistamiseksi yh
tälöiden parametrien estimoinnissa 
käytettiin OLS-menetelmän sij asta 
yleistettyyn pienimmän neliösum
man menetelmään perustuvaa tek
niikkaa, jota on kehitetty nimen
omaan yhdistettyjä aikasarja- ja 
poikkileikkausanalyysejä varten.7 

6. Ks. Maddala (1977) s. 95, 259-291. 

7. Tämä menetelmä on yksityiskohtaisesti 
esitetty Kmentan kirjassa (1971, s. 509-512). 



5. Estimointitulokset 

Taulukossa 1 on esitetty yhtälöillä 
(4) ja (7) saadut parametriestimaa
tito 

A priori odotusten mukaan ensim
mäisiin differensseihin perustuvan 
lyhyen aikavälin yhtälön selitys aste 
on pieni, mutta silti merkitsevä ha
vaintojen lukumäärään nähden. 
Kaikkien selittävien muuttujien etu
merkit vastaavat odotuksia. Samaten 
kaikki parametriestimaatit ovat tilas
tollisesti hyvin merkitseviä. Taulu
kosta 1 ilmenee, että kotitaloussäh
kön kysynnän oman hinnan hinta
jousto sekä tulojousto ovat ykköstä 
pienempiä eli se on joustamaton sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Li
säksi voidaan havaita, että molemmat 
pitkän aikavälin joustot ovat noin 
kaksi kertaa niin suuria kuin vastaa
vat lyhyen aikavälin joustot. Erityi
sesti pitkän aikavälin tulojousto on 
hintajoustoon verrattuna suhteelli
sen suuri. Tämä vuorostaan vahvista
nee sähkölaitospiireissä viime vuosi-
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na usein esitettyä väitettä, että laaja 
työttömyys on heijastunut myös koti
talouksien sähkön kulutuksessa. 

6. Alueellinen analyysi 

Tähän saakka tutkimuksen 62 sähkö
laitosta on käsitelty yhtenä kokonai
suutena. Mutta havaintoaineisto sal
lii myös alueellisia vertailuja. Niinpä 
sähkölaitokset luokiteltiin paikkakun
nan, taajama-asteen, keski tulo tason 
sekä kotitaloussähkön keskikulutuk
sen perusteella.8 Seuraavassa tarkas
telu keskittyy kuitenkin kiinnosta
vampiin luokitteluperusteisiin, koska 
kaikissa tutkituissa alaryhmissä esti
mointitulokset olivat samansuuntai
set 9: mitä pienempi sähkölaitoksen 
jakelualueen keskitulotaso tai keski-

8. F-testisuureiden arvot osoittivat, että hy
poteesi alaryhmien parametriestimaattien yhtä
suuruudesta voidaan hylätä. 

9. Muiden alaryhmien estimointitulokset löy
tyvät lisensiaattitutkielmastani kotitaloussäh
kön kysynnästä Suomessa, Asplund (1983). 

Taulukko 1. Kotitaloussähkön kulutuksen estimointitulokset, 1975-81.1 

Malli Vakio Hinta- Tulo-
jousto jousto 

LYHYT AIKA V ÄLI 

= short-run 0.046 -0.252 0.410 
direct stock -malli (.004) (.057) (.079) 

PITKÄ AIKA V ÄLI 

= staattinen 1.047 -.0.546 0.818 
flow-adjustment (.430) (.069) (.081) 
-malli 

1 Luvut suluissa ovat parametriestimaattien keskivirheet. 
2 Estimaatin keskivirhe. 

Vapaus- R2 S.E.E.2 
aste 

369 0.259 0.088 

431 0.920 0.108 
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Taulukko 2. Lyhyen ja pitkän aikavälin estimointitulokset taajama-asteen mukaan, 1975-81.1 

Alaryhmä 2 Vakio Hinta- Tulo- Vapaus- R2 S.E.E.3 
jousto jousto aste 

LYHYT AIKAVÄLI 

Erittäin kaupunki-
laistuneet jakelu- 0.036 -0.107 0.095 105 0.239 0.067 
alueet (=9) (.008) (.123) (.230) 
Kohtalaisen kaupunki-
laistuneet jakelu- 0.041 -0.224 0.359 105 0.148 0.069 
alueet (= 6-8) (.006) (.079) (.121) 
Vähiten kaupunki-
laistuneet jakelu- 0.067 -0.312 0.388 135 0.276 0.113 

. alueet (=0-5) (.009) (.102) (.133) 

PITKÄ AIKAVÄLI 

Erittäin kaupunki-
laistuneet jakelu- 0.039 -0.412 0.403 137 0.817 0.078 
alueet (=9) (.780) (.116) (.160) 
Kohtalaisen kaupunki-
laistuneet jakelu- 0.481 -0.473 0.578 123 0.896 0.083 
alueet (=6:-8) (.713) (.107) (.149) 
Vähiten kaupunki-
laistuneet jakelu- 1.484 -0.846 1.199 123 0.882 0.136 
alueet (=0-5) (.919) (.140) (.161) 

1 Luvut suluissa ovat parametriestimaattien keskivirheet. 
2 Suluissa oleva taajama-aste kuvastaa jakelualueelle kuuluvan kunnan (kuuluvien kq.ntien 

keskimääräistä) taajama-astetta. 
3 Estimaatin keskivirhe. 

kulutus on, sitä suurempi on sähkön 
hinnan tai kotitalouksien tulojen 
muutosten vaikutus sähkön kysyn
tään. Kuten taulukosta 2 ilmenee, tä
mä pätee myös taajama-asteen suh
teen eli mitä alhaisempi taajama-aste 
on, sitä suurempi on sähkön kulutta
jien sopeutumisalttius.10 

Sekä hinta- että tulojoustot ovat 
pienemmät korkeamman kuin alhai
semman taj aama-asteen j akelualueil-

10. Nämä alueelliset estimointitulokset ovat 
myös sopusoinnussa ulkomailla saatujen tulok
sien kanssa. Vrt. esim. Taylor (1975) s. 105-106 
sekä Dargay ja Lundin (1978) s. 94-95. 

la. Pitkällä aikavälillä eri tasojen vä
lillä olevat erot korostuvat vielä 
enemmän; vähiten kaupunkilaistu
neilla jakelualueilla pitkän aikavälin 
hintajousto lähestyy ykköstä samalla 
kun vastaava tulojousto on jopa yk
köstä suurempi eli on joustava. Tämä 
puolestaan viittaa siihen, ettei kotita
loussähköä ole aina pidettävä välttä
mättömyyshyödykkeenä vaan pikem
min ylellisyystavarana. 

Tulojen ja sähkön kulutuksen luo
kitteluperiaatteita yhdistettäessä saa
tiin taulukossa 3 esitetyt estimointi
tulokset. 
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Taulukko 3. Lyhyen ja pitkän aikavälin estimointitulokset keskitulotason ja kotitaloussähkön 
keskikulutuksen luokitteluperiaatteiden kombinaation mukaan, 1975-81.1 

Vakio Hinta- Tulo- Vapaus- R2 S.E.E.3 Alaryhmä 2 
jousto jousto aste 

LYHYT AIKAVÄLI 

Korkea taso 0.034 -0.149 0.386 165 0.188 0.068 
(.005) (.080) (.106) 

Keskitaso 0.042 -0.314 0.440 69 0.237 0.078 
(.008) (.111) (.173) 

Alhainen taso 0.071 -0.292 0.385 105 0.296 0.118 
(.009) (.103) (.134) 

PITKÄ AIKAVÄLI 

Korkea taso 0.220 -0.441 0.478 200 0.828 0.082 
(.572) (.091) (.123) 

Keskitaso 0.083 -0.582 0.542 81 0.746 0.094 
(.942) (.150) (.176) 

Alhainen taso 0.092 -0.919 0.920 130 0.830 0.145 
(.914) (.142) (.160) 

1 Luvut suluissa ovat parametriestimaattien keskivirheet. 
2 Korkea taso tarkoittaa vähintään 16000 markan per capita keskituloa ja vähintään 900 

kWh:n per capita sähkön kulutusta, keskitaso tarkoittaa samaa sähkön kulutusmäärää mutta 
16000 markkaa pienempää tuloa, ja alhainen taso jakelualueita, missä tulo on pienempi kuin 
16000 markkaa ja kulutus pienempi kuin 900 kWh. 

3 Estimaatin keskivirhe. 

Kuten taulukosta 3 ilmenee, saadut 
estimointitulokset vastaavat edellä 
esitettyjä arvioita eri kuluttajaryh
mien keskinäisestä sopeutumisalttiu
desta. Taulukon 3 joustot ovat itse 
asiassa hyvin lähellä taaj ama-asteen 
1 uoki ttel u periaatteella saatuj a j ousto
ja. Havaittavin parannus tuloksissa 
on se, että myös korkeimmille kulut
tajaluokille on saatu tilastollisesti 
merkitseviä lyhyen aikavälin jous
toja. 

On siis ilmeistä, että sähkön hinnan 
nousulla on merkitsevä joskin pieni 
vaikutus kaikkien kuluttajien kotita
loussähkön kysyntään myös lyhyellä 
aikavälillä. Mutta pienistäkin muu
toksista sähkön per capita kulutuk
sessa saattaa seurata huomattava 

muutos sähkön kokonaiskysynnässä. 
Mutta toisaalta täytyy myös todeta, 
että saadut joustot eivät anna yksise
litteistä kuvaa sähkön kuluttajien 
käyttäytymisestä ly hye1lä aikavälillä; 
kuluttajat näyttävät pikemmin suh
tautuvan sähkön hinnan ja omien tu
lojensa muutoksiin suurin piirtein sa
malla tavalla tulotasosta ja sähkön 
kulutus määrästä riippumatta. 

Sen sijaan pitkän aikavälin jousto
ja voidaan pitää vahvistuksena taaja
ma-asteen perusteella tehtyihin lop
pupäätelmiin eli siihen, että mitä pie
nempi tulo tai kulutusmäärä sähkön 
kuluttajalla on, sitä alttiimpi hän on 
kotitaloussähkön hinnan sekä omien 
tuloJensa muutoksiin. 
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7. Loppupäätelmät 

Alhaiselle lyhyen aikavälin hinta
j oustolle löytyy pääasiassa kaksi pe
rustelua: sähkön kuluttajalta puuttuu 
mahdollisuus siirtyä toisen sähkölai
toksen jakeluverkkoon sähkön hin
nan nousun välttämiseksi, koska säh
kölaitokset ovat paikallisia monopo
leja, ja kotitaloussähkön kulutuks:n 
korvattavuus muilla energiamuodod
la on olematon. Lyhyen aikavälin tu
lojouston alhainen arvo viittaa puo
lestaan siihen, että kotitalouksien 
sähkön kulutukseen käytettyä tulo
osaa voidaan yleisesti katsoen pitää 
huomattavana. 11 Ilmeisesti kotita
louksien sähkön kulutustottumukset 
ovat myös aika jäykkiä lyhyellä aika
välillä. Tämä johtunee siitä, että lait
teiden käyttökustannukset ovat suh
teellisen pienet hankintakustannuk
siin verrattuna. Toisaalta tämä sekä 
kotitalouskoneiden monen vuoden 
kestävyys selittänevät sähkön kulu
tuksen lyhyen ja pitkän aikavälin 
joustojen erojen pienuuden moniin 
muihin kulutushyödykkeisiin ja pal
veluihin verrattuna. Silti pitkän 
aikavälin likimäärin ykkösen suurui
set joustot osoittavat, että kuluttajilla 
on pitkällä aikavälillä varteenotettava 
mahdollisuus vaikuttaa sähkön kulu
tukseen muuttamalla kotitaloutensa 
konekantaa. 

Sähkön hinnan ja erityisesti koti
talouksien tulojen vaikutusta on siis 
pidettävä tärkeänä tekijänä kotita
loussähkön kysynnän suuntaa ennus
tettaessa, varsinkin eri tuloluokkien 
ja kuluttajan paikkakunnan taajama-

11. Ks. esim. Kaupunkiliiton toimiston jul
kaisu B 36 (1973) s. 8-9 sekä Anderson (1973) 
s. 529. 

asteen osalta. Alueellisen tarkastelun 
estimointitulokset osoittavat näet, 
ettei myöskään hyvinvointinäkökoh
tia voi olla ottamatta huomioon säh
kön hinnanmuutoksesta päätettäessä. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

Onko valuuttasäännöstely aikansa elänyt? 

SIXTEN KORKMAN - JUKKA PEKKARINEN * 

1. Johdanto 

Suomen rahoitusjärjestelmä on vii
me vuosien aikana joutunut useiden 
samanaikaisten muutospaineiden 
kohteeksi: 

1. Kansainvälisten pääomamarkki
noiden kasvu on etenkin ensimmäi
sen öljykriisin jälkeisenä aikana ol
lut erittäin nopeaa. Samalla myös 
pääomamarkkinat ja pankkitoiminta 
ovat pitkälle kansainvälistyneet. 
Markkinoiden kasvu ja integroitumi
nen ovat korostaneet kansainvälisten 
rahoituskytkentöjen roolia: mittavat 
ja nopeasti muuttuvat pääomanliik
keet voimistavat korkojen ja valuut
takurssien muutoksia, joiden seu
rauksena rahoitusmarkkinoiden epä
vakaisuus on lisääntynyt ja talous
politiikan autonomisuus (riippumat
tomuus kansainvälisestä kehitykses
tä) vähentynyt. 

2. Kansainvälisten pääomanliik
keiden rahapoliittinen merkitys on 
myös Suomessa kasvanut nopeasti 
laajentuneen ulkomaankaupan myö-

* Artikkeli on kirjoitettu kummankin kir
joittajan työskennellessä Helsingin yliopiston 
kansantaloustieteen laitoksella. Kirjoittajat 
kiittävät Pertti Haaparantaa hyödyllisistä kom
menteista. 

tä. Valuutansäännöstelyn suojassa 
Suomi on tosin kulkenut kansain
välisen rahataloudellisen integraa
tion jälkijunassa. Onhan pitkäaikai
sen pääoman tuonti ja vienti meillä 
luvanvaraista. Lisäksi Suomen mark
kaa on toistaiseksi käytetty ulko
maankaupan maksuvälineenä varsin 
vähän, eivätkä ulkomaalaisten hal
lussa olevat markkasijoitukset ole ol
leet mainittavia. Mutta Suomessa
kaan ei ole kontrolloitu ulkomaan
kauppaan liittyviä lyhytaikaisia pää
omanliikkeitä, ja näin ollen mm. 
muutokset ulkomaankaupan maksu
liikkeiden aj oi tuksessa heij astuvat 
valuuttavaranto on ja kotimaisten 
rahamarkkinoiden kireyteen. 

3. Kotimaisten sektoreiden rahoi
tusylijäämien jakauma on muuttu
nut. Valtio, joka meillä perinteisesti 
on ollut huomattava nettolainananta
ja, muuttui tämän vuosikymmenen 
alussa nettolainanottajaksi. Yritys
sektorin rahoitusalij äämä on puoles
taan viime vuosien aikana supistu
nut ja tämän sektorin sisälle on alka
nut kertyä huomattavia lyhytaikaisia 
rahoitussaatavia, jotka ovat hake
neet uusia sijoituskohteita. Tämä nä
kyy osaltaan ns. markkinarahan mer
kityksen kasvuna. 



4. Edelliseen liittyen, sekä voi
mistuneiden kansainvälisten korko
jen ja valuuttakurssien heilahtelujen 
seurauksena, yritykset ovat muuttu
neet entistä tuottotietoisemmiksi 
myös lyhytaikaisissa rahoitussijoituk
sissaan. Tämä on osaltaan lisännyt 
kotimaisen rahamarkkinakehityksen 
riippuvuutta ulkomaisesta korkoke
hityksestä ja kurssiodotuksiin liitty
västä valuuttaspekulaatiosta. 

5. Pankkien väliset kilpailuasetel
mat ovat muuttuneet. Tähän ovat 
vaikuttaneet mm. markkinarahan 
muodostuminen sekä· ulkomaisten 
pankkien tulo Suomeen. Markkina
rahan ja perinteisten pankkiluotto
markkinoiden välinen raja on altis 
siirtymään ja pankit joutuvat otta
maan tämän toiminnassaan huo
mioon. Näin esimerkiksi. pankkien 
välinen korkosopimus on joutunut 
uhanalaiseksi. 

Herkät pääomanliikkeet, liikkuva
korkoinen markkinaraha ja valtion 
laaj amittainen kotimainen luotonotto 
ovat kaikki aiheuttaneet jännitteitä 
perinteiseen pankkikeskeiseen rahoi
tusjärjestelmäämme. Tämähän on pe
rustunut lainojen liikakysynnälle rea
goimattomaan korkoon ja keskus
pankkivelan ehtojen säätelyyn raha
politiikan keskeisenä välineenä. 
Muutospaineet ovat heijastuneet se
kä rahamarkkinakehitykseen että 
korkopoliittisen keskustelun vilkas
tumisena. Erityisesti on korostettu 
positiivisen reaalikoron myönteisiä 
vaikutuksia sekä peräänkuulutettu 
liikkuvampia korkoja~ Eräänlaisena 
nippuratkaisuna muutospaineiden il
mentämiin ongelmiin on tarjottu 
markkinavoimien yleistä vapautta
mista korkosäännöstelyn purkami-
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sen ja valuutansäännöstelystä luopu
misen muodossa.1 

Ehdotetuilla muutoksilla olisi -
yhdessä tai erikseen - huomattavia 
vaikutuksia kansantalouden toimin
taan. Siten toivoisi niistä käytävän 
keskustelua myös pankinjohtajien 
piirin ulkopuolella - ennen kaikkea 
ekonomistien keskuudessa. Jäsennel
lyn keskustelun edistämiseksi on 
kuitenkin paikallaan erottaa toisis
taan ehdotettujen nippuratkaisuj en 
eri ainekset. Vaikka valuutansään
nöstelyn, kotimaisten korkojen vaih
telujen ja reaalikoron keskimääräi
sen tason välillä onkin riippuvuuk
sia, ne ovat kuitenkin periaatteessa 
eri ongelmia. Myös niiden keskinäis
ten kytkentöjen selvittämisen kan
nalta on hyväksi käsitellä niitä kuta
kin aluksi erikseen. 

Seuraavassa käsittelemme rahoi
tusjärjestelmän toiminnan periaat
teita eräästä näkökulmasta, joka on 
nähdäksemme keskeinen jaon j ää
nyt riittävää huomiota vaille: miten 
Suomen rahoitusjärjestelmä olisi so
vitettavissa yhteen kansainvälisten 
pääomanliikkeiden merkityksen kas
vun kanssa. Tästä näkökulmasta 
muodostuu valuutansäännöstelyn -
tai yleisemmin koti- ja ulkomaisten 
rahoitussijoitusten substituoltavuu
den asteen - periaatteellinen merki
tys keskeiseksi. 2 Se näet säätelee vii
me kädessä sitä, miten kansainväli-

1. Vrt. esim. Lassila (1983). 
2. Tulkitsemme valuutansäännöstelyn siten 

laajasti niiksi tekijöiksi, jotka ylipäänsä erot
tavat koti- ja ulkomaiset rahoitusmarkki:nat 
toisistaan. Tässä mielessä Suomessa eittämättä 
vallitsee yhä tehokas valuutansäännöstely. Hal
linnollisesti meillä sovellettavaan valuutan
säännöstelymenettelyyn emme sen sij aan tässä 
yhteydessä puutu. 
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sen talouden monetaariset impulssit 
välittyvät meille ja millaiseksi koti
maisen rahapolitiikan pelivara muo
dostuu. 

Käsittelemmekin tässä kirjoituk
sessa valuutansäännöstelyn stabili
saatiopoliittista merkitystä. Mielen
kiintomme rajoittuu lähinnä ulko
maista perua oleviin monetaarisiin 
häiriöihin, jotka vaikuttavat pää
omataseeseen.3 Tarkastelujemme 
kohteena ovat valuutansäännöstelyn 
merkitys kokonaistaloudellisen kehi
tyksen vakauden (luku 2), rahapo
litiikan autonomisuuden (luku 3) 
sekä reaalikoron tason (luku 4) kan
nalta. Kysymystä kotimaisesta kor
kosäännöstelystä käsittelemme vain 
siltä osin kuin se suoraan riippuu va
luutansäännöstelyn asteesta. Lisäksi 
painotamme lyhyen rahan markki
noiden roolia pääomanliikkeisiin vai
kuttamisen keinona. Näkökulmam
me ja johtopäätöksemme (luku 5) 
korostavat pikemmin makrotaloudel
lisia kuin pankkien väliseen kilpai
luun tai tuotantovoimien kohdentu
misen tehokkuuteen liittyviä näkö
kohtia. Valuutansäännöstelyä on 
meillä yleensä sekä perusteltu että 
arvosteltu lähinnä viimeksi maini
tuista näkökulmista, joita itse emme 
kuitenkaan pidä valuutansäännöste
lyn kannalta ensisijaisina. 

2. Valuutansäännöstely ja rahata
loudelliset häiriöt 

Pohjimmiltaan suhtautuminen va
luutansäännöstelyn perusteltavuu-

teen liittyy läheisesti näkemykseen 
kansantalouden toiminnasta ja eten
kin käsityksiin hintamekanismin 
j oustavudesta ja markkinavoimien 
tehokkuudesta. Tätä voidaan parhai
ten havainnollistaa tarkastelemalla 
kansainvälisen korkotason nousun 
( tai devalvaatio-odotusten) vaiku
tuksia oloissa jossa rahoitusmarkki
nat ovat kansainvälisesti integroitu
neita eikä valuutansäännöstelyä 
esiinny. Kiinteiden valuuttakurssien 
vallitessa johtaa ulkomaisen koron 
nousu tällöin myös kotimaisen koron 
nousuun tai - sikäli kuin kotimais
ten korkojen säännöstely on tehokas
ta -. rahoitusmarkkinoiden kiristy
miseen luotonsäännöstelyn asteen 
nousun muodossa.4 Suomessa vallit
sevissa osittaisen valuutansäännös
telyn oloissa ulkomaisen koron noU
su (tai odotettu markan devalvaatio) 
saa tuojat aikaistamaan ulkomaisten 
laskuj ensa maksua, ja vastaavasti 
viejät viivyttävät ulkomaisten saata
viensa vaihtamista Suomen mark
koihin. Tämän seurauksena pank
kien maksuvalmius heikkenee, kes
kuspankin valuuttavaranto supistuu 
ja kotimaiset rahoitusmarkkinat ki
ristyvät. Miten koron nousu yleisem
min vaikuttaa kotimaiseen taloudel
liseen kehitykseen? Tulisiko tällai
sessa tilanteessa pyrkiä rahoitus
markkinoiden eristämiseen kansain
välisen kOi"on vaikutuksilta valuu
tansäännöstelyn turvin vai aiheut
taako säännöstely voittopuolisesti 

4. Pääomanliikkeiden ollessa laajoja on ole
tus kotimaisesta korkosäätelystä vaikeasti 

3. Valuutansäännöstelyn vaikutus riippuu yhteensovitettavissa vapaiden pääomanliikkei-
häiriön luonteesta: onko kysymyksessä koti
vai ulkomainen, reaalinen vai monetaarinen 
häiriö jne. Ks. esim. Steigum (1980). 

den kanssa. Tällöin kotimainen korkotaso aina 
pyrkii sopeutumaan ulkomaista korkoa vastaa
vaksi. 



vain hallinnollisia kustannuksia ja al
lokaation vinoutumista? 

Olettakaamme ensin että hintojen 
ja (erityisesti) palkkojen joustavuu
den ansiosta talouden resurssien 
käyttö aste on jokseenkin riippuma
ton kysyntähäiriöistä. Tällöin kan
sainvälisen koron nousun voidaan 
olettaa johtavan kotimaisten inves
tointien alenemiseen sekä (mahdolli
sesti) säästämisen lisääntymiseen. 
Aktiviteettitason ollessa muuttuma
ton vastaa rahoitussäästämisen nou
sua vaihtotaseen vahvistuminen, jo
ka perustuu kotimaisen investointi
kysynnän supistumiseen sekä paran
tuneen kilpailukyvyn aikaansaamaan 
nettoviennin kasvuun. Näissä oloissa 
koron nousu lähinnä muuttaa talous
yksiköiden valitseman kulutusuran 
muotoa ja sijoitusten maittaista koh
dentumista. Voidaan myös osoittaa, 
että valuutansäännöstely on tässä ta
pauksessa haitallista vääristämällä 
talousyksiköiden päätösten perusta
na olevia hintasuhteita (ml. inter
temporaalinen hintasuhde eli kor
ko).5 

Olettakaamme seuraavaksi että 
hintamekanismin toiminta syystä tai 
toisesta on puutteellista: hinnat eivät 
ole riittävän joustavia (esim. palkko
jen jäykkyyden takia) ja/tai niiden 
vaikutukset ovat etenkin lyhyellä 
aikavälillä vähäisiä ( esim. kiintei
den tuotannontekijäiden vaikutuk
sesta). Tällöin investointien ja koti
maisen kysynnän aleneminen ei joh-

5. Väite pätee laajalti samoilla oletuksilla 
kuin teesi vapaakaupan edullisuudesta, vrt. 
Kouri (1981). Varauksena on muistettava, että 
puhe »haitoista» tai »hyödyistä» on varsin epä
määräistä jos vaikutukset jakaantuvat epäta
saisesti. 
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da reaalipalkan sopeutumiseen ja 
viennin kasvuun vaan pikemminkin 
tuotannon ja työllisyyden supistumi
seen. Tehokkaan valuutansäännöste
lyn turvin voidaan kotimaiset rahoi
tusmarkkinat kuitenkin eristää ja 
ulkomaisen koron nousun aktiviteet
tivaikutuksia vähentää. Edellä muo
toiltu ma:krotaloudellinen argumentti 
on - seuraavassa luvussa käsiteltä
vien talouspolitiikan autonomisuutta 
koskevien näkökohtien lisäksi -
pohjoismaissa harjoitetun valuutan
säännöstelyn keskeinen motivaatio.6 

Onko tämä perinteinen valuutan
säännöstelyn stabilisaa tiopolii ttinen 
perustelu validi? 

Nähdäksemme voidaan edellä esi
tettyä valuutansäännöstelyn peruste
lua pyrkiä kumoamaan lähinnä kol
mella eri argumentilla, joista mikään 
ei kuitenkaan sellaisenaan ole va
kuuttava saatika kiistaton. 

Ensinnäkin voidaan esittää, että 
valuutansäännöstelyä parempi rat
kaisu on niiden hintamekanismin 
jäykkyyksien poistaminen joiden 
seurauksena erilaiset muutokset ja 
häiriöt johtavat aktiviteettitason 
vaihteluihin pikemmin kuin allokaa
tion muutoksiin. Onhan myös vapaa
kaupan periaate varsin yleisesti hy
väksytty siitä huolimatta että tulli
muuri vähentäisi kansainvälisen 
taantuman kotimaisia työllisyysvai
kutuksia. 7 On kuitenkin todettava, 
että hintojen ja palkkojen joustavuu
teen ei voida vaikuttaa samalla ta
valla kuin valuutansäännöstelyn as
teeseen. Lisäksi on korostettava mo-

6. Vrt. sau (1980). Suomen valuutansään
nöstelylle lienee asetettu myös teollisuus- tai 
rakennepoliittisia tavoitteita. 

7. Vrt. Kouri (1981). 
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netaaristen häiriöiden erilaisuutta 
suhteessa esim. ulkomaankaupassa 
tapahtuviin reaalisiin muutoksiin. 
Kansainvälisen työnjaon muutokset 
ovat vaikutuksiltaan syvällisiä, mut
ta niitä tapahtuu jatkuvasti ja - mi
kä on sopeutumisen kannalta tärkeää 
- ne ovat yleensä suhteellisen hitai
ta. Sen sijaan finanssimarkkinoiden 
häiriöt ovat usein sekä suuria että 
nopeita. Taloudellisen kehityksen eh
dollistaminen säännöstelemättömien 
pääomanliikkeiden ja kansainvälis
ten pääomamarkkinoiden usein tila
päisille vaihteluille, joista esimerk
kejä on juuri 1970-luvulta lähtien, on 
tästä näkökulmasta outo suositus. 
Makrotaloudelliset sopeutumiskus
tannukset saattaisivat muodostua 
verrattomasti suuremmiksi kuin ta
voitellut allokaation tehostamisen 
edut. 

Toinen argumentti säännöstelyä 
vastaan on se tehottomuus, johon 
säännöstelyn kiertämisellä ja sen 
aiheuttamilla hallinnollisilla kustan
nuksilla on taipumus johtaa. Näiden 
näkökohtien paino riippuu luonnol
lisesti säännöstelyn toteuttamista
vasta, ja niiden arviointi edellyttäisi 
empiiristä tietoa valuutansäännöste
lyn viranomaisille ja yrityksiHe ai
heuttamista kustannuksista. 8 

Kolmannen näkökohdan mukaan 
pääomanliikkeisiin voidaan tarvit
taessa vaikuttaa tehokkaammin 
muilla toimenpiteillä kuin saan
nöstelyllä. Tällöin joudutaan kui
tenkin vastakkain rahapolitiikan 
autonomian vaatimusten kanssa. Tä-

8. Kustannuksiin ei tulisi laskea niitä kuluja, 
jotka aiheutuvat jo pelkästään valuuttaliikkei
den seurannan ja tilastoinnin tarpeesta. 

män autonomian edellytys on määrä
tynasteisen valuutansäännöstelyn y 1-
läpitäminen. Käsittelemme seuraa
vaksi rahapolitiikan autonomian tar
vetta ja valuutansäännöstelyn välttä
mättömyyttä tältä kannalta. 

3. Rahapolitiikan autonomisuus 

Kansainvälinen rahataloudellinen 
integraatio johtaa äärimmilleen vie
tynä itsenäisestä rahapolitiikasta 
luopumiseen: kiinteiden kurssien 
vallitessa on koron vastattava jatku
vasti ulkomaista korkotasoa.9 Raha
politiikalla voidaan tässä tapauksessa 
vaikuttaa sen sijaan varsin tehok
kaasti maksutaseeseen. Rahoitus
markkinoiden kansainvälinen inte
graatio on näin omiaan korostamaan 
tiettyä talouspolitiikan välineiden 
työnjakoa, jossa rahapolitiikan rooli 
liittyy maksutaseeseen, finanssipoli-

9. Itsenäisestä rahapolitiikasta luopuminen 
ei tietysti muodosta ongelmaa siinä tapaukses
sa, että kansainvälisen korkotason vaihtelujen 
ajoittuminen on sattumalta suotuinen myös ko
timaisen suhdannekehityksen tasoittamisen 
kannalta. Rahapolitiikan autonomisuus on tor
juttu vielä sillä perusteella, että se antaa kes
kuspankille valtaa jota tämä on taipuvainen 
käyttämään väärin suhdannevaihteluita kärjis
tävään ja inflaatiota kiihdyttävään »akkomo
doivaan» politiikkaan. Tähän liittyy läheisesti 
se joskus esitetty ajatus, että talouspolitiikan 
liikkumavaran vähentäminen pakottaisi koko 
kansantalouden ylipäänsä »vastuullisempaan» 
käyttäytymiseen: esimerkiksi ylimitoitetut pal
kankorotukset johtaisivat sijoittajien luotta
muspulaa heijastavaan pääomapakoon, johon 
olisi reagoitava nopeasti rahapolitiikkaa kiris
tämällä tai devalvaatiolla. Nämä ennakoitavis
sa olevat seuraukset vaikuttaisivat vuorostaan 
työmarkkinaosapuolten käyttäytymiseen. Ks. 
esim. Calmfors (1981). 



tiikan tuotantoon ja työllisyyteen. 
Tällainen työnjako lienee kuitenkin 
lähinnä teoreettinen: epävakaissa ul
koisissa oloissa on perusteettoman 
optimistista ajatella aktiviteettikehi
tys vakautettavan pelkästään hidas
liikkeisen ja usein ristiriitaisia pai
neita ja käsityksiä heijastavan fi
nanssipolitiikan turvin. Jo tämän ta
kia lähdemme jatkossa siitä, että ra
hapolitiikan autonomisuus on perus
teltua pyrkiä säilyttämään myös pää
omanliikkeiden merkityksen lisään
tyessä. Millaisia valuutansäännöste
lylle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 
rahapoliittisen autonomian säilyttä
miseen siis on? 

1. Ensinnäkin voidaan todeta, että 
Suomen rahoitusmarkkinoilla käyn
nissä oleva lyhytaikaisten sijoitusten 
markkinoiden kehittyminen tarj oaa 
rahapolitiikan puitteita ajatellen 
eräitä etuja. Onhan Suomen rahoi
tusj ärj estelmä viime vuosiin saakka 
ollut varsin eriytymätön. Pankkijär
jestelmä on huolehtinut paljolti sekä 
lyhyt- että pitkäaikaisesta rahoituk
sesta, ja kummankin korot ovat ol
leet varsin jäykkiä. Suomen Pankki 
on voinut reagoida lyhytaikaisen 
pääoman nettotuonnin vähenemiseen 
lähinnä vain pankkien keskuspank
kivelan ehtoja kiristämällä, mikä on 
heikentänyt pankkien maksuval
miutta ja johtanut luotonannon sään
nöstelyn tiukentumiseen. Mutta vai
kutukset ovat esim. kotitalouksien 
asuntoluottojen ja pienyritysten ra
hoituksen vähenemisen kautta saat
taneet kohdistua kotimaiseen kysyn
tään ja työllisyyteen pikemmin kuin 
ulkomaankauppaa harjoittavien yri
tysten nettopääomatuontiin. 
6 
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Erillisten lyhyen rahan markkinoi
den kehittäminen parantaa tästä nä
kökulmasta rahapoliittisten toimen
piteiden osuvuutta: pankkien ja 
keskuspankin välisten päiväluotto
markkinoiden tila heijastuu - sikäli 
kuin pankkien markkinarahakartelli 
ei sää estä - suoraan markkinara
han korkoon. Tämä vaikuttaa vuo
rostaan pääoman tuontiin ja vien
tiin, koska juuri lyhytaikaiset koti
maiset rahamarkkinat muodostavat 
sijoitus- tai rahoitusvaihtoehdon ul
komaankauppaa käyvän yrityksen 
kannalta. Näitä markkinoita voisi 
laajentaa ja niiden toimintaan voisi
vat pankkien ja yritysten ohella osal
listua myös keskuspankki ja valtio. 
Luontevaa olisi, että juuri valtion 
lainatoimet muodostaisivat - kuten 
monissa muissa maissa - näiden 
markkinoiden varsinaisen perustan. 
Laajennetuilla lyhyen rahoituksen 
markkinoilla keskuspankki VOISI 

varsin joustavasti ja nopeasti säätää 
pääomanliikkeiden kannalta tärkeää 
lyhyttä korkoa. Samalla sen toimen
piteiden vaikutukset investointien 
rahoitukseen käytettävään pitkäai
kaiseen luotonantoon muodostuisivat 
otaksuttavasti pienemmiksi. 

On kuitenkin korostettava, että 
lyhyen ja pitkän rahoituksen eriyt
täminen sellaisenaan lisää rahapoliit
tista autonomisuutta lähinnä vain 
lyhyellä aikavälillä. Ajan myötä 
myös investointien kannalta merki
tykselliset pitkäaikaisen rahoituksen 
ehdot pyrkisivät muuttumaan lyhyt
aikaisia korkoja vastaavalla tavalla. 
Pysyvä pitkän rahoituksen eristämi
nen kansainvälisen korkokehityksen 
vaikutuksilta edellyttäisi joko va
luuttaliikkeiden tai kotimaisten ra-



82 

hoitusmarkkinoiden aiempaa pitem
mälle ulottuvaa säännöstelyä.10 

2. Keskuspankki voi - ja eräs 
sen keskeisiä tehtäviä onkin - väl
jentää pääomaliikkeiden ja kotimais
ten rahoitusmarkkinoiden tilan vä
listä kytkentää pitämällä riittävän 
suurta v aluuttavarantoa. Se voi, 
mahdollisesti yhdessä valtion kans
sa, myös tarvittaessa tukea hupene
vaa valuuttavarantoa harjoittamalla 
itse pääomantuontia yksityisen pää
omanviennin vastapainoksi. Tämä 
tekee mahdolliseksi valuuttavaran
non turvin »neutraloida» pääoman
liikkeiden vaikutuksia kotimaisiin 
rahamarkkinoihin. 

3. Rahapolitiikan tukena voidaan 
käyttää termiinimarkkinoita. Nehän 
sitovat eri maiden valuuttakurssit ja 
lyhytaikaiset !korot yht'een. Halutes
saan keskuspankki voi operoida ter
miinimarkkinoilla ja vaikuttaa ter
miinikurssien kautta lyhytaikaisiin 
pääomanliikkeisiin kaj oamatta avis
takursseihin tai lyhytaikaisiin koti
malSlln korkoihin. Termiini-inter
ventioiden käyttö jää kuitenkin par
haimmillaankin lyhytaikaiseksi, toisia 
keinoja tilapäisesti korvaavaksi tai 
täydentäväksi toimeksi. 

4. Perinteisesti on aj ateltu, että 
joustavat valuuttakurssit tekisivät it
senäisen rahapolitiikan mahdolliseksi. 
Tätä väitettä on kuitenkin jouduttu 
tarkistamaan valuuttakurssien muu
toksista 1970-luvulla saatujen koke
musten valossa. Erityisesti Suomen 
kaltaisen, pienen ja laajaa ulkomaan-

10. Pitkäaikaista rahoitusta on esim. Ruot
sissa ja Norjassa valvottu erityisen luottopoli
tiikan avulla, ts. pankeille on annettu määräyk
siä luotonannon kokonaismäärästä ja sektoreit
taisesta kohdentumisesta. 

kauppaa käyvän maan tapauksessa 
voidaankin joustaviin valuuttakurs
seihin suhtautua monin perustein 
torjuvasti. 11 Kukaan ei liioin ole 
meillä esittänyt valuuttakurssien ak
tiivista ohjaamista pääomanliikkei
den ja valuuttavarannon kehityksen 
perusteella. Kun valuuttaspekulaa
tiota ja sen rahamarkkinavaikutuk
sia on Suomessa joskus käytetty yh
tenä devalvaation perusteluna, tämä 
lienee ymmärrettävä lähinnä kan
nanotoksi rahapoliittisen autonomian 
riittämättömyydestä. Valuutansään
nöstelystä luopuminen taas ilmeisesti 
vähentäisi ratkaisevasti keskuspan
kin mahdollisuuksia estää valuutta
varannon hupeneminen ja puolustaa 
markan arvoa esimerkiksi devalvaa
tiohuhujen ja -spekulaatioiden sävyt
tämissä tilanteissa. 

Edellä suoritettu vaihtoehtojen lä
pikäynti osoittaa, että rahapoliittisen 
autonomian säilyttäminen käy vai
keaksi, kun pääomanliikkeiden mer
kitys kasvaa ja samalla ylläpidetään 
kiinteät tai ohjatut valuuttakurssit. 
Talouspolitiikan autonomia on sitä 
suurempi mitä laajempaa ja tehok
kaampaa valuutansäännöstely on. 
Raha- ja valuuttapolitiikan muut kei
not eivät korvaa valuutansäännöste
lyä, vaan on perustellumpaa tarkas ... 
tella valuutansäännöstelyä rahapoli
tiikkaa tukevana ja sen autonomi
suutta lisäävänä järjestelmänä. Juuri 

11. Mainittakoon vain, että joustavat valuut
takurssit ovat osoittaneet hintavaikutusten hi
tauden takia taipumusta »ylisuuriin» heilahte
luihin (ns. »overshooting»-ilmiö). Tämä lisää 
kansantalouden epävakautta kärjistämällä suh
teellisten hintojen (ja siten hintakilpailukyvyn) 
sekä hintatason heilahteluja etenkin sellaisissa 
talouksissa, joissa tuonnin ja viennin osuus 
tuotannosta on suuri. 



rahapolitiikan autonomian lisäämi
seksi ovat eräät ekonomistit, kuten 
James Tobin, ehdottaneet lyhyiden 
pääomanliikkeiden verottamista. Sa
masta syystä odottaisi kansainvälis
ten pääomanliikkeiden ja rahatalou
dellisten häiriöiden kasvavan merki
tyksen aiheuttavan Suomessakin tar
vetta valuutansäännöstelyn tehosta
miskeinojen kartoittamiseen 12 pi
kemminkin kuin vaatimuksiin sen 
lopettamisesta. 

4. Reaalikoron taso 

Valuutansäännöstely limittyy ajan
kohtaisessa suomalaisessa rahoitus
markkinakeskustelussa useisiin mui
hin teemoihin. Niinpä suomalaista 
rahoitusjärjestelmää on perinteisesti 
arvosteltu ennen kaikkea koron jäyk
kyydestä ja alhaisuudesta. Korko 
liittyy valuutansäännöstelyyn sen vä
lityksellä että itsenäinen rahapolitiik
ka, kuten edellä todettiin, edellyttää 
tuekseen valuutansäännöstelyä. Siitä 
luopuminen on omiaan kiinnittä
mään myös reaalikoron kansainvälis
ten markkinoiden määräämälle ta
solle jaon näin periaatteessa ristirii
dassa itsenäisen reaalikorkotavoit
teen kanssa. On kuitenkin ilmeistä, 
että käytännössä korkojen vapautta-

12. Valuutansäännöstelyn tiukentaminen on 
mahdollista pitkäaikaisten pääomanliikkeiden 
kontrollia tehostamalla. Kysymys on osittain 
siitä, miten valuutansäännöstelyä tulkitaan ja 
sovelletaan. Pitkän pääomatuonnin säännöste
lyssä voidaan stabilisaatiopoliittisia kriteerejä 
korostaa rakennepoliittisten lisäksi tai niiden 
kustannuksella. Halutessaan keskuspankki voi
si kontrolloida - kansainvälisten sopimusten 
mahdollistamissa rajoissa - myös osaa lyhyt
aikaisista pääomanliikkeistä esimerkiksi niihin 
kohdistuvien verojen tai subventioiden avulla 
tai säätelemällä suoraan tuojien luotonkäyttöä. 
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mista ja valuutansäännöstelyn pur
kamista pidetään - koti - ja ulkomai
sen reaalikoron välillä 1970-luvulla 
vallinneen suhteen perusteella -
ennen kaikkea keinona nostaa keski
määräistä reaalikorkoa. Koron nou
sun uskotaan vuorostaan, paitsi pa
rantavan tallettajan asemaa, lisää
vän säästämistä, tehostavan pääoman 
käyttöä, alentavan työn hintaa pää
omaan nähden ja siten parantavan 
työllisyyttä jne. Päinvastoin kuin 
usein annetaan ymmärtää, kysymys 
reaalikoron merkityksestä on kuiten
kin varsin ongelmallinen. 

Niinpä ei näyttäisi olevan selvää 
tukea käsitykselle, jonka mukaan 
reaalikoron nousu kohottaa säästä
misastetta. Myös siitä aiheutuva pää
oman käytön tehostuminen ja sen 
myönteiset työllisyysvaikutukset 
ovat väitteitä, jotka kaipaavat empii
ristä tukea. Onhan koron nousu sel
laisenaan omiaan lisäämään esimer
kiksi yritysten kustannuksia ja hei
kentämään teollisuuden kilpailuky
kyä ja kannattavuutta. Entä miten 
käy pääoman käytön tehostumisen ja 
myönteisten työllisyysvaikutusten, 
jos reaalipalkat eivät alenekaan ko
ron noustessa (kuten kilpailukyvyn 
ja kannattavuuden säilyminen ennal
laan edellyttäisi)? Myös koron nos
tamisen tulonj akovaikutukset ovat 
monitahoisia. 13 

13. Alhainen reaalikorko yhdistettynä kor
keaan inflaatioon ja nimellispohjaiseen vero
tukseen suosii epäilemättä kohtuuttomasti mm. 
lainarahoitteista omistusasumista. Tätä epä
kohtaa voitaisiin jossain määrin lieventää reaa
likorkoa nostamalla ja laina-aikoja samalla pi
dentämällä (tai indeksisidonnaisilla lainoilla). 
Ongelma liittyy kuitenkin pikemmin nimellis
pohjaiseen verotukseen ja asuntotulojen vero
tuskohteluun kuin korkopolitiikkaan. 
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Erityisen ongelmansa, josta esi
merkiksi Ruotsissa on käyty vilkasta 
keskustelua, saattaisi vapaiden kor
kojen markkinoilla muodostaa koti
talouksien luottojen kysynnän kor
kojoustamattomuus. Rajaveroasteen 
ollessa esim. 0.5 johtaa näet verotus
käytäntö - korkojen vähennysoi
oikeus, asuntotulon verottomuus jne. 
- siihen, että kotitalouden maksa
man nimelliskoron tulisi olla inflaa
tioon nähden vähintään kaksinker
tainen jotta verotuksen jälkeinen 
reaalikorko olisi pos;itiivinen. Yritys
ten tilanne on toinen. Ne voivat jo 
nykyisellään vaikuttaa verotuspoh
jaansa kuluvaransa turvin, jolloin 
kasvavilla korkomenoilla ei ole sa
nottavaa vaikutusta niiden maksa
miin veroihin.14 Näin on mahdollista , 
että korkotason selvä kohoaminen li
säisi kotitalouksien asunto- ja kulu
tusluottojen osuutta yritysluottojen 
kustannuksella. Yleensäkin olisi syy
tä kiinnittää huomiota reaalikoron 
ohella muihin päoman tuottovaati
mukseen vaikuttaviin tekijöihin. Ve
rojärjestelmä on näistä keskeinen. 

Oltiin reaalikoron tasosta mitä 
mieltä tahansa, sen ei viime kädessä 
kuitenkaan tulisi olla ratkaiseva ky
symys itse rahoitusjärjestelmän 
uudistamistarpeesta keskusteltaessa. 
Voidaanhan reaalikorkoa juuri ny
kyisessä järjestelmässä nostaa hallin
nollisesti varsin yksinkertaisella, jos
kin poliittisesti ongelmallisella toi
menpiteellä. Kansainvälisiin pääoma
markkinoihin integroituneeseen, 
markkinavoimiin noj autuvaan ja 
mahdollisesti suuriin korkoheilahte-

14. Vrt. Ylä-Liedenpohja (1983). 

luihin johtavaan järjestelmään siir
tymistä reaalikoron nostaminen sel
laisenaan ei edellytä. 15 

5. Lopuksi 

Olemme pyrkineet korostamaan 
erästä kansantalouden toiminnan ta
louspolitiikan kannalta tärkeää piir
rettä: rahoitusmarkkinat ja paa
omanliikkeet ovat häiriöille alttiita 
ja näihin herkästi reagoivia, kun taas 
suhteellisten hintojen ja muiden 
reaalitaloudellisten suureiden sopeu
tuminen muuttuneisiin oloihin on hi
dasta ja epätäydellistä. Tämä ongel
ma on käynyt aiempaa tärkeämmäk
si myös Suomen kannalta ulkomaan
kaupan ja tähän liittyvien pääoman
liikkeiden laaj entumisen myötä. Li
säksi kansainväliset pääomamarkki
nat ovat viime aikoina epävakaistu
ne et korkojen ja valuuttakurssien 
vaihtelujen sekä spekulatiivisten 
pääomanliikkeiden voimistuttua. 

Näissä oloissa valuutansäännöste
lylle on vankka stabilisaatiopoliitti
nen perustelu. Se on omiaan vähen
tämään kansainvälisten paaoma
markkinoiden häiriöiden vaikutuksia 
talouden kehitykseen, ja se mahdol
listaa aktiivisen talouspolitiikan salli
malla ainakin osittaisen rahapolitii
kan autonomian. Valuutansäännöste
lyn purkamisella saattaisi vastaa
vasti olla kauaskantoisia ja monessa 
suhteessa kielteisiä vaikutuksia ta
louden toimintaan ja etenkin rahapo-

15. Oma ongelmansa, jota emme ole lain
kaan käsitelleet, ovat korkosäännöstelystä luo
pumisen vaikutukset pankkien kilpailutilantee
seen ja ajan oloon pankkijärjestelmän raken
teeseen. 



litiikan toimintaedellytyksiin. Tältä 
kannalta onkin perusteltua herättää 
valuutansäännöstelyn purkamisen si
jasta kysymys keinoista, joilla rahoi
tusmarkkinoiden suojautumista kan
sainvälisiltä monetaarisiltä häiriöiltä 
voitaisiin entisestään tehostaa. 

Rahoitusmarkkinoista meillä käy
ty keskustelu on käsitellyt valuutan
säännöstelyn ohella - ja itse asiassa 
sitä keskeisemmin - myös reaaliko
ron tasoa ja korkosäännöstelyn pur
kamista sekä tähän liittyen kotimai
sen koron vaihtelujen lisäämistä. 
Olemme sivunneet näitä muita tee
moja vain lyhyesti. Pyrkimyksenäm
me on ollut erottaa keskustelun eri 
teemat toisistaan. Reaalikoron nosta
misen tarpeen totesimme valuutta
säännöstelystä riippumattomaksi 
avoimeksi kysymykseksi. Lyhyen ra
han markkinoiden kehittäminen ja 
koron joustaminen näillä voivat puo
lestaan tukea valuutansäännöstelyä 
kansainvälisten monetaaristen häi
riöiden eliminoinnissa. Mutta kes
keistä joka tapauksessa on, että va
luutansäännöstely on tarpeen tur
vaamaan riittävä rahapoliittinen 
autonomia, jonka suojassa kiis
tellyistä kotimaisen koron muodos-
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tumisen mekanismista ja reaalikoron 
tasosta voidaan itse päättää par
haaksi katsottavalla tavalla. 
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aikakauskirja 1984:1 

Publie Finance, Social Policy and the Creation 
af Emplayment* 

HENRI J. VARTIAINEN 

1. Introduction 

Economic and social progress go 
hand in hand in the OECD countries. 
Our ind ustrial democracies have 
heen able to combine efficient eco
nomic development with rather high 
levels of social protection. Proper ly 
implemented, and particularly under 
conditions of rapid economic growth, 
there need be no contradiction be
tween economic and social policies. 
In a dynamic economy, new jobs are 
continuously created to replace the 
vanishing ones, jobs to match the 
skills, training, ambitions and ex
pectations of labour force at a higher 
level of productivity. Social policies, 
by catering for groups not belonging 
to the active labour force and by 
providing income maintenance for 
the needy over more or less transient 
periods, make the market outcome 
socially acceptable for the society. 

Tensions have developed, and 
pressures been generated, in condi
tions of slow growth and structural 
adjustment problems. Social pro-

* Paper delivered in the 39th Congress of 
the International Institute of Publie Finance, 
Budapest, August 1983. 

grammes have been enlarged to 
embrace the entire population and 
many social henefits, initially con
ceived to provide an income floor or 
access to a minimum level of services, 
have been tied to the rise in real in
comes and living standards. They 
have thus acquired expansion mecha
nisms of their own. With universal 
coverage and slower population 
growth, some sources of public ex
penditure growth are waning but 
many partial determinants of growth 
(e.g. old-age pensions, day-care 
serviees, additional medical coverage 
etc. ) are still strong into the next 
decade. 

Given these trends, and the 
strained or deteriorating budget posi
tions in most countries, the financing 
of maj or social systems is already 
now in serious difficulties in many 
OECD countries. A change in the 
expectations of individuals and 
groups, with regard to the future 
potential of governments to provide 
continuing increases in social welfare, 
is called for. In budget de bates 
claims are made for a more efficient 
use of public funds instead of higher 
appropriations. 



High and persisting unemploy-
. ment has brought about changes in 
the focus, coverage and orientation 
of social policies. Effective social 
policies may be more than ever nec
essary, as the ranks of target groups 
are swelling by the nonaccommoda
tion in the labour markets; target 
groups - consisting traditionally of 
people with physical, mental or social 
handicaps - extend to take in 
unemployment-prone critical groups, 
such as young people, women, ethnic 
minorities, unqualified workforce in 
a depressed area, etc. 

Moreover, unemployment benefit 
programmes have been designed in a 
period of high employment, as 
transitory arrangements to deal with 
short periods of cyclical and frictional 
unemployment. While mainly a 
vehicle for assuring adequate benefit 
levels, they were originally seen to 
serve allocational economic efficiency 
as well: the candidate is not obliged 
to take the first job available but can 
take his time in choosing the best. 

In a context of high and continuing 
long-term unemployment, the system 
may be detrimental to individual 
initiatives and risk-taking - this, in 
turn, may contribute to the declining 
dynamism of our market economies. 
It becomes cumbersome and self
perpetuating, including the whole 
range of unemployment between 
reluctance & willingness to work. 
Those responsible for the costs of 
unemployment compensation - the 
public sector, the employers, and 
ultimately the tax-payers - are 
entitled to ask what type of social 
security system would foster positive, 
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dynamic responses to social and 
economic change, while maintaining 
given standards of social protection. 
We should strive for a system where 
the unintended side-effects of social 
policies on the functioning of labour 
markets and on the growth, of 
employment are minimised. 

The present labour market policies, 
and job creation by the conventional 
method of raising overall demand, 
are clearly inadequate to cope with 
the situation. To this effect, a 
conspicuous change in international 
attitudes can be observed. More 
emphasis is laid on structural man
power policies to eliminate the 
rigidities and remove the obstacles 
to adj usting the balance between the 
labour and production markets. 

Interest in selj-employment has 
grown. It is felt that the authorities 
cannot be expected to produce ready
made jobs for all who need them. 
Loss of a job and the uncertainty of 
re-employment have led many 
workers to seriously consider starting 
up their own businesses, especially 
where help and advice are available. 
At the same time, the authorities 
have come to realise that the creation 
of viable businesses or self-employ
ment is a better and more durable 
policy than publi~-sector employ
ment programmes. This is a grass
roots policy based on local initiatives 
rather than on Keynesian, macro ... 
economic policy measures. 1 

1. The OECD has initiated in 1982 a new 
programme of eooperation and aetion on loeal 
initiatives for employment ereation. See »Local 
Initiatives to Create Employment», MAS New 
Bull. No. 14, OECD, Paris 1982, or later news 
releases by the Organisation. 
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Let us note, in passing, the trade
off relationship between self-employ
ment and the feeling of seeurity in 
the pattern of eeonomie history. Back 
in the 1930's skiUed workers threat
ened by unemployment during the 
slump following the Wall Street erash 
felt that setting up in business on 
their own was the surest solution to 
their problems. This was the ex
perience in the Nordie eountries -
amply eorroborated by the studies of 
prof. Erik Dahmen, the noted 
authority on struetural eeonomie 
ehanges in Seandinavia. More ad
verse eonditions to setting up small 
business prevailed in the period from 
mid-50's to mid-70's, with steadily 
rising taxation and inereased regu
lation eharaeterising the eonstruetion 
of the Welfare State, and with the 
rapideeonomie growth ostensibly 
favouring large-seale produetion 
units. Seeurity eame to he sought for 
in the payrolls of large eompanies. 
The emphasis in the 1980's on loeal 
initiatives alld self-employment 
swings back the pendulum. Creating 
or upholding favourable eonditions 
for setting up small business is the 
prime task of eeonomie policies. 

2. Alternative policies? 

To a eertain extent, social poliey 
measures for ineom;e maintenanee 
and proteetion and 'eeonomie poliey 
measures for ereating employm.ent 
ean he substitutes for eaeh other. The 
relative weights given to them there
fore determine the nature of overall 
strategies. 

Social poli ey measures affeet 
prineipally the demand side, as they 

guarantee aleveI of eonsumption un
:related to the work effort and re
muneration. Eeonomie measures 
represent supply side polieies to 
promotethe ereation of new enter
prises and eneourage entr,epreneur
ship and risk-taking. In the longer 
term, sustained and more viable solu
tions ean he found through promoting 
new employment. 

Giving priority to employm.ent
generating measures wherever appli
eable means the following objeetives 
for eeonomie polieies: 

(i) Promoting entrepreneurship: 
aeknowledging the need for enter
prises; eneouraging inventions and 
produetion ideas; eneouraging, pro
moting or providing auxiliary 
services sueh as advice, training and 
assistanee, finanee and guarantees; 
revisiting old skills; seeing that eon
sul taney services to support loeal 
developm,ent are available, ete., 

(ii) Deteeting latent needs by means 
of surveys of loeal and regional 
servioes and available eapaeiti!es 
(work for meehanies, eobblers, holi
day reHefs, ehildr.en' s nurseries ete) 

(iii) Eneouraging cooperation be
tween entrepreneurs and with loeal 
authorities to save eosts in material 
suppHes, marketing, energy produe
tion & use; in researeh and co opera
tion between eommunities and 
researeh institutes to boost loeal de
velopm,ent; in joint projeets to make 
the residential environment more 
pleasant. 

(iv) Promoting vigorous seareh for 
new products and new methods of 
manufacturing and marketing (in
formation on markets and subeon-



tracting possibilities, new crop 
varieties and sidelines for farms, 
improving the image of local com
munities, new attractions for tourists 
etc) , 

(v) Use and exploitation of re
sources and technology: balanced 
ecology exploiting the strong points 
and other special features of 
localities: hetter use of advanced 
technology; synergetics; preserving 
servioes by merging them and in
tensifying activities. 

(vi) Ideas and contacts: cr,eating 
and keeping open channels for think 
tanks, local initiatives and other 
communications; for contacts be
tween local authorities, business 
circles and other members of the 
community; maintaining registry of 
existing and potential entrepreneurs. 

Some Finnish experiences 2 may 
be of interest in this connection, for 
the following reasons: (i) The 
structural shift from agrarian to in
dustrial and service occupations since 
World War II has been faster in Fin
land than in any otner country in 
Europe (the percentage of those gain
fully employed in agriculture and 
forestry fell from 3'6 to 11 per eent 
hetween 1960 and 1980) , but the 
share of those engaged in primary in
dustries and living in rural districts 
is still substantial, which gives added 
emphasis to the rural societies. (ii) A 
certain social cohesion stilI exist in 
the rural districts, in villages - this 1 

2. See Vartiainen, Henri J.: Initiatives tor 
Employment Creation in Finland. OECD, ILE 
(82)6, December 1982. Available in the Secre
tariat. Revised version due to be published in 
1984. 
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conj'ecture with no statistical proof
which may he an exploitable asset in 
attempts to reviv1e, preserve or raise 
this local cohesive spirit to serve ends 
of economic development. (iii) The 
backbone of the 'economy is a 
modern, competitive, capital-inten
siveexport industry hut with poor 
employment capacity. With pro
ductive output slowing down in the 
recent phases of slack demand, it has 
heen increasingly difficult to employ 
all that manpower which was yielded 
by agriculture and forestry to in
dustry and services. When large 
companies were shedding out labour, 
only a few localities had networks of 
active smaU-scale enterprise to 
replace the sluggish production. 
Registered unemployment ros,e from 
around 1.5 per cent (30,000 persons) 
during the 1960s to some 7 per cent 
(170,000) today. The number af the 
unemployed is so high, and the ad
justment problems experienced in 
the traditionai manufacturing in
dustries so grave, that policires to 
encourage entrepreneurship are 
actively pursued on top of palliative 
measures through publie works pro
grammes. Initiatives at locallevel are 
of decisive importance. The following 
examples are representative of the 
Finnish policy issues and solutions: 

(i) projects adopted by communities 
for developing local resourees, such 
as Padasjoki project involving the 
entire populace in the search for new 
or better livelihoods; the Suomussal
mi Ecological Experiment to adapt 
human activity to the ecology of the 
area wi th a view to producing re
generative natural resources and 
preserving the viability of the vil-
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lages; search for »dormant pos
sibilities» through joint discussions 
by all inter'ested parties in Sumiai
nen and Konnevesi; experimental 
horticulture in Turku Archipelago; 
concentrating .on one prestige project 
or local resource, as has heen done 
in several communities. 

(ii) Varying solutions in ar,eas of old 
industry in difficulties: Imatra, 
finding itself suddenly with plenty of 
redundant industrial and training 
facilities, guarantees to prospective 
entrepreneurs that their employees 
will receive wha tever training they 
need. Outokumpu, with its exhausted 
copper veins, is turning its mining 
know-h.ow int.o an independent re
source. In many towns, efforts are 
made to establish small firms to make 
use of redundant equipment, skilled 
labour and previous mark:ets before 
these assets evaporate or bec.ome 
outdated. 

(iii) Universities run entrepreneur 
courses financed fr.om employment 
funds. The participants of the courses 
are managers of small firms; pe.ople 
hoping to e:stablish their own 
business; and those with special skills 
or training who are unemployed or 
threatened by unemployment. An 
imp.ortant part .of the tuiti.on is a 
supervised development project in 
the company the manager of which 
is taking 'part in the course. An 
unemployed person has a good chance 
of permanent employment in the 
company where he has completed his 
practical experience. 

(iv) Village committees, revived to 
life in mid-1979s, pr.ovide .outlets f.or 
initiative and independent action in 

the rural areas. They foster attitudes 
towards cooperation and discuss the 
need for and possibilities of subsid
iary occupations, training, new in
dustry etc. Local skills have been 
revived - genuine old-fashi.oned tar 
pits have turned out to be a great 
c.ommercial success, and village 
smithies have reappeared to the eco
nomic scene. 

(v) Job preservation, far from heing 
an antonym to job creation in manu
facturing ind ustry on a full-year 
hasis, has significance for the sur
vival or prosperity of the rural areas. 
Adequate livelih.o.ods sustain the 
demand for an supply of services, 
meeting and recreational premises, 
schools, shops, and ensure that the 
existing housing and infrastructure 
will not go to waste. Adequacy can 
he achieved by helping a person to 
develop sidelines and enhance mul
tiple skills to permit div1ersification. 
This signifies a departure from a 
conventionaleconomic theory of 
specialisation. But the issue must be 
viewed from the angle of the eco
nomic agent himself, not from the 
angle of the production. If non
specialisation leaves him the pos
sibility of remaining .on his own 
premises, and ultimately Hnding new 
economic orientations, it is better 
than a specialization which in rapidly 
changing economic conditions may 
nonetheless leave him uncompetitive 
any day. 

The recent Finnish debate on 
unemployment stresses ,the point that 
persons willing to work and eligible 
for work should not be transferred 
from the labour force into the sphere 
of social poliey. This may create a 



VICIOUS circle from which 1t is hard 
to escape and enter the normallabour 
market. It is taken for granted that 
motivated work is still the most 
meaningfull alternative for an indi
vidual. Substantial changes in the 
outlook on the rationale of work can 
be found in the visions of social 
scientists, not in the daily life. 

3. Social policies to create 
employment 

In the discussion above, social poli
cies were relegated to an insignifi
cant role compared to employment
generating economic policies. It is 
time to reconsider these positions by 
acknowledging that there are disad
vantaged groups and critical areas 
for which corrective measures to 
achieve positive employment effects 
are imperative. These measures are 
highly varied and occasionally 
contradictory, their effectiveness 
may be questioned and the defraying 
of costs may be problematic. But this 
m ust not deter us from a search for 
salient features in the relevant pro
duction structures - as opposed to 
welfare schemes. 

We are here interested in schemes 
which are set up primarily with a 
view to providing employment for 
target groups - handicapped, young 
people etc - in the production of 
goods and services. While economic 
viability is not ignored, the activity 
generated in this way must be di
rected towards employment. The 
term »Community Business Ven
tures» (CBV) is sometimes used, 
more or less formally, to signify 
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different em ployment-generating 
schemes where local authorities or 
other local leaders, groups and asso
eiations are involved.3 The following 
features can be considered as typical: 

- CBV scan he set up by local 
leaders (loeal authorities, district 
officers of central administration, 
loeal business leaders) getting 
together in the face of declining 
activity and the ensuing social 
apathy to do something, by large 
companies attempting to create jobs 
out of concern for the social image, 
or by associations feeling concern for 
their unemployed members; and by 
existing groups (e.g. a youth associa
tion) which may, in the light of 
employment problems, decide to 
branch out its traditionai activities 
into the economic sector. The re
sponses to the employment challenge 
take the form of either a community 
venture, the search for collective 
action or an alternative method of 
working for the community. 
- The activities promoted by CBV s 
are either industrial (say, small
scale processing of local resources, 
handicrafts based on local traditions) 
or services which are of importance 
to the community. 
- Local authorities often hav<e to 
assume a decisive role in initiative or 
financing. What form the cooperation 
will take will ultimately depend on 

3. Community Business Ventures Unit: De
veloping Community Business Ventures. Dis
cussion paper, January 1981. Burgaud, Y. avec 
la participation de Gaudin, J.: A la recherche 
des emplois perdus: sources alternatives et 
lieux d'innovation, Paris 1981, reneotee. Minis
tere de l' emploi: L'imagination au quotidien, la 
Documentation Franc;aise, Paris 1983. 
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national and local enviromnent, mu
nicipallegislation etc; e.g. in Finland 
the local authorities are vested with 
general financial powers, which is 
interpreted to mean that they should 
not financially support individual 
enterprises unless these have an 
overall beneficial effect on the 
neighborhood. Eut astipulated in
crease in jo bs alone can be inter
preted as being of general interest to 
the community; in addition, local 
authorities can be partners in De
velopment Companies, which re
solves the legal question by means 
other than direct parctici pation. The 
social and initiatory role of local 
businessmen is also enhanced beyond 
their normal interests. Companies 
may find that combatting unemploy
ment in their region brings social and 
economic benefits. 

- Joint financing may be the out
come of the converging requlrements 
of the publie, the broader role ex
pected of local and la bour market 
authorities, and greater awareness of 
Iocal business of its responsibilities 
concerning employment. In some 
cases, also worker participation will 
be sought for in funding or in the 
organisation of the venture. The 
collective involvement of the workers 
may even be imposed by the central 
government as a requirement for 
reeeiving a subsidy, as has been done 
in Canada, the United Kingdom and 
France. The Iocal labour market 
administrations in Austria are en
couraged to promote self-help enter
prises on the precondition that the 
enterprise is jointly run, all persons 
having equal rights and decisions 
being taken jointly. This is clearly a 

social, equity-based stipulation rather 
than a criteria for economic ef
ficiency. 
- CBVs may involve new forms, 
or changes in the form of association. 
A traditionaI type of enterprise may 
be turned into a community venture, 
often in the form of a cooperative. 
The change may be carried out by 
the staff and the owner, particular ly 
if the latter wishes to leave but has 
not found a buyer. 
- The principal aim of CBV ar
rangements is to help persons on or 
beyond the fringe of society to find 
work. Social reinsertion will be 
transient and incomplete unless it is 
anchored to working life. Main 
targets are those with physical or 
social handicaps, hut other un
employment-prone critical groups are 
not excluded. 
- The role of the social wor kers 
is necessarily limited owing ta the 
narrower range of insertion oppor
tunities and locations. The onus to 
build up reception structures in the 
productive life must lie with those 
authorities and civic leaders who 
have some responsibility on the 
labour markets. 
- Job creation strategies may differ 
in accordance to the original 0 b
j ectives. When a CBV is constructed 
in response to exclusion from the 
labour market and the deprivation 
suffered, it is a new economic tool 
for the disadvantaged population to 
enable them to earn a living and be
come integrated in the society with
out resort to welfare. When the aim 
is the desire to upgrade the status of 
work, in order to boost the aspira
tions of people with capacities to 



devise, define and concretise an 
alternative, we need a new look at 
the way work is performed and 
organised, at the product and demand 
for it, at the way the workers par
ticipate in the process. 

4. The economic content 

Striking results can undisputably be 
achi.e~ed in any project by pouring 
sufflclent funds into it. This applies 
to the domain of the Ministries of 
L~bour. Europe abounds with pro
mlnent authorities who would 
quickIy do away with unemployment 
if unlimited budgetary support were 
forthcoming. But programmes based 
on public support may be quasi-solu
tions onIy to the extent that they Iead 
to ~li,:ersion, not net creation, of jobs. 
EXlstIng competitive producers may 
be crowded out by suhsidized pro
duction needing continuous public 
support. The uItimate result is a 
misallocation of resources. On the 
other hand, pure social policies are 
a.Iso costIy, SQo even a partial integra
tIon . of social policies to the pro
ductIve structures may be an efficient 
soIution. 

It may be contended that Com
munity ventures are part and parceI 
of publie social expenditures, and as 
such not to he judged on the market 
criteria. On the Qother hand, if 
structures of social policies are in
serted into the productive life, the 
rules of the game m ust he defined in 
such a way as to minimize distortions 
to the market allocation. 

It is therefore of primary im
portance that methQods can be found 
which generate additional jobs 
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within the society, not simply shift 
activities between members. And if 
these jo bs are to last, they have to 
respond to a eertain type of demand 
(it is the lack of demand which by 
definition has caused the employ
ment crisis!). Such new demand can 
he found Iocally: children's day 
nurseries, home help and other social 
services, holiday relief pools, cultural 
activities, handicrafts, advisory and 
environmental services, accountancy, 
repairs and maintenance, recycling of 
waste; limited, and therefore shel
tered, local markets. 

Altogether, Community Business 
Ventures or corresponding schemes 
and programmes reIy on the exis
tence of target groups, i.e. derive 
their rationaIe from the waste re
presented by the unemployment of 
part of the population by tapping this 
potential. (A recent Finnish study 
indicated that ahout 60 per cent of the 
unempIoyed could he re-employed in 
a normal manner, while the reinser
tion of 40 per cent into wQorking life 
wouId require special measures or 
arrangements.) They seek innova
tory methods of organisation in the 
expectation that these will prove 
viahIe, and try to identify new 
sources of demand. They generate 
empIoyment from Iocal resources. 

The French authorities have been 
reflecting on the criteria which wouId 
enhance the competitiveness of Iocal 
initiatives without disrupting other 
competitive structures. J ocelyne 
Gaudin 4 puts forth three proposi
tions ta this effect: 

. 4. Gaudin, Jocelyne: Initiatives locaties et 
creation d'emplois, la Documentation Fran!;aise 
Paris 1982, chapter 1.3. ' 
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( i ) Raising the level of processing 
by integration upstream or down
stream; 

(ii) Furnishing the product with 
a special identity, which appeals to 
the local clientele: using local re
sources, appertaining to a different 
production cycle (soft energies, 
natural foods), or responding to new 
community needs; 

(iii) finding new marketing 
channels outside the traditionai out
lets, such as direct. sales tOo personnel 
of companies, camping sites & 
parking lots etc. 

Niches considered unprofitable 
at the prevailing labour costs and 
market rates, and consequently not 
receiving a high priority on the part 
of the professional enterprises, can 
be also found in the traditionai 
service sectOors. 

It is obvious that activities along 
these lines are feasible on a very 
modest scale only. Schemes threat
ening to undercut seriously the 
existing pay and rate structures 
would be defeated by the interests of 
organised labour or business. Of
fering too many substitute products 
for those produced in the traditio naI 
sectors would not only be frowned 
upon by the partners in the pro
ductive sectors but would also make 
the granting of State aid all the more 
problematic. Moreover, expectations 
concerning profits cannot be pinned 
very high as the foremost considera
tion is for jo b-creation. 

Let us revert to the issue of the 
nature of CBVs and similar arrange
ments: economic structures or ve
hicles for social care? 

If economic considerations prevail 
- and this would reflect the aspi
rations of the overwhelming majority 
of the people concerned, 1 helieve -
commercial viability must be a 
primary goal. Productive units must 
be subject to the market discipline 
and adhere to the standards of pro
ductivity and efficiency set by the 
conditions of competitivity. This is 
not liked by those who - idealisti
cally or ideologically motivated -
want to free themselves of »the laws 
of the jung1e» prevailing on the 
market. But, properly run, such 
ventures may provide a useful forum 
for learning economic behaviour and 
make a contribution towards mo
bilizing untapped human resources of 
the society. 

Placing the accent on the social 
side of the ventures suggests an al
ternative edifice to the production 
structures, ,the notion of a dual eco
nomy consisting of the hyper
competitive and the soft, »convivial» 
sectors. (Whether ,this is an objective 
to he pursued, or merely an avoid
able result of a malfunctioning labour 
market and education system, may 
he open to question.) Many social 
criteria can be admira bly met, such 
as a strive for internal cohesiveness, 
democracy in the decision-making, 
personai self-fulfilment, feeling of 
security etc; but if these aspects of 
social responsibility take precedence 
over entrepreneurial logic, the 
ensuing economic inefficiencies may 
hamper the employment-creating 
capacities. Moreover, public subsidies 
will he permanently required. 

There are com,promise schemes 
which try to avoid pitfalls or contro-



versial issues. In a recent Danish job 
cr,eation programme (1982) the 
Government pays subsidies for the 
creation of employment in tasks of 
importance to the community 
(energy saving, recycling, protection 
ofenviromnent etc.) , but it lays 
down time limits of 1 to 3 years for 
the support measures in order to 
ward off the self -prepetuation of 
subsidized activities. The French 
scheme, which gives the unemployed 
a lump-sum ,payment equivalent to 
6 months' dole if he sets up an en
terprise, shows that economic in
":entives can he created through 
Ilexible timing of social payments. In 
Austria, local labour market au
thorities are encouraged to help in 
developing the social infrastructure 
(day-care, accommoda.tion for young 
people, better traffic facilities for 
commuters); such cO'sts are not inter
nalized in the competitive production 
cost structures of the firms and there
fore far less controversial than other 
forms of public support. In Sweden, 
on the other hand, it is to he feared 
that extensive labour market mea
sures will lead to a growing separa
tion between the open and the 
sheltered (public) labour markets. 

5 . Jo bs for the handicapped 

The growing demand for skills, per
formance, adaptability etc leads to a 
weeding out process in which the 
handicapped have become increa
singly dependent on special arrange
ments. In Finland, statistics indicate 
that the situation has deteriorated 
in the 1970s. Eut priority goes none-
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theless to placing the handicapped 
on the open labour market on a 
voluntary basis, through the fol
lowing means: 
(i) An initial trial at a place of work 
to ascertain the level of performance 
and adaptability of the handicapped 
worker. The manpower authorities 
provide hirn with unemployment 
henefit and a training allowance. 
(ii) Adaptation of working con
ditions: modifications are made to 
machinery, methods and the working 
environment. Employers are com
pensated for this, subject to maxi
mum limits. 
(iii) Compensation is paid to 
employers for the cost of employing 
physically, m,entally or socially 
handicapped workers. (100 per cent 
in the local gov,ernment sector, 50 
percent in the private sector for the 
first y,ear and 20 per cent for the 
second. Maxim um subsidies to be 
fixed annually.) 
(iv) Sheltered work at special work 
centres where job descriptions, 
working conditions and methods are 
adapted ta enable a handicapped 
person to work to the best of his 
capacity at his own rhythm. 
(v) A few family care experiments 
are going on to give the handicapped 
person an active, balanced and 
stimula.ting family environment, but 
the scope for this activity is limited 
so far. 

Some European countries experi
ment with quota systems obliging 
employers ,to employ specific per
centages of handicapped persons. The 
issue has been studied by govern
ment committees, but employers in 
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the private sector are opposed to it. 
They argue that a quota scheme 
would play havoc with prevailing 
systems of recruitment, pay struc
ture, work quotas and profitability, 
and that the systems already in force 
are capable of development and ade
quately cover needs. Some companies 
pont out that they are already 
employing persons with varying 
types of handicaps. This is particu
lar ly true in localities where the 
employer is a relatively large one 
and therefore has to assume a social 
role as well. 

6. Concluding remarks 

Best results are achieved when man
power and social polici'es are coordi
nated to provide m,eaningful content 
of life to those eligihle for work -
that is, remunerative johs and self
employment geared to individual 
aspirations and capacities. Failing 
this, unemployment becomes a social 
problem, the solution of which 
through transfer policies is burden
some to the economy and may erode 
its capacity for further development. 
But it is fair to say that, granting the 
social and psychological hardships 
involved, unemployment is above all 
aneconomic issue, a waste of a major 
national resource: the human being 
and his initiative. As such it should 
be tackled with economic policy in
struments. 

Most important policies - and 
most productive social investments 
as well- are those which foster the 
initiative and entrepreneurial spirit: 
willingness to work, faith in the 
future, creativity, learning and 
training. Society needs to show 
courage to invest selectively in 
creative resources. Local initiative 
and solidarity must be appealed to. 

A better mobilization of the human 
resources - an inexhaustihle re
serve! - will call for a reorientation 
of policies: away from macropolicies 
targeted at collective groups, social 
classes or statistical income brackets, 
to policies geared to individual needs, 
designed to provide a fair and en
couraging environment for persons 
to pursue their livelihoods and make 
their aspirations or dreams come 
true. 

It is the experience in several 
countries that new or improved 
attitudes favouring cooperation are 
needed, particular ly between the 
local authorities and other social 
partners, to make the local develop
ment - an inherent part of which is 
the social sector - a joint project of 
common interest, to he pursued by 
the whole community. The more 
people employ themselves and others, 
the lighter will be the burden of 
unemployment and the better can 
social workers concentrate on their 
important objective of giving help 
and hope to the needy. 
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KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA 

"Windfall" -voitot ja devalvaatio 

JUHA VEHVILÄINEN 

Tässä kirjoituksessa pohdin erästä keinoa, 
jolla voidaan ehkäistä ns. devalvaatio
odotusten syntyminen ja niiden paineesta 
aiheutuvat devalvaatiot. Suomessa on 
usein muutettu valuuttakursseja markan 
ulkoista arvoa heikentävästi. Niin deval
vaation puolesta kuin sitä vastaan voidaan 
esittää useita argumentteja. Rajaan tar
kasteluni kuitenkin vain yhteen argument
tiin. Devalvaatiota tehtäessä eräs keskei
nen syy saattaa olla devalvaatio-odotusten 
voimakas esiintyminen. Tällöin spekulaa
tion tarkoituksessa, jotta »windfalZ» -voit
toja saataisiin, valuuttojen palautumista 
kotimaahan viivästetään ja maksuja ulko
maille aikaistetaan. Tällainen toiminta 
johtaa valuuttavarannon hupenemiseen. 
Kun spekulaatiota ja odotuksia jatketaan 
riittävän kauan, valuuttavaranto supistuu 
ja paineet devalvaatioon kasvavat. 

Vuoden 1983 syyskuussa heräsivät tai 
herätettiin devalvaatio-odotukset Suomes
sa. Tähän keskuspankki reagoi nostamalla 
päiväluottokorkoa kolmella prosenttiyksi
köllä odotusten tukahduttamiseksi ja pää
omavirtojen kääntämiseksi kotimaahan. 
Näin kävi ainakin tällä kertaa. Vaikka 
nämä tapahtumat ovat inspiroineet tämän 
kirjoituksen pohdiskeluihin valuuttakurs
sispekulaatioista, tarkasteluni on tarkoi
tettu yleiseksi periaatteelliseksi lähesty-
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mistavaksi, jota voidaan kyllä soveltaa yk
sittäisiin tapahtumiin. 

Merkittävää luokkaa olevaa spekulaatio
ta pystyvät käytännössä harjoittamaan 
vain muutamat vienti- ja tuontisektorit, 
joten spekulaatiohyöty myös menee lähin
nä näille sektoreille. Spekulaation synnyt
täminen voi levitä edelleen kotitalouksien 
käyttäytymiseen, mutta se on luonteeltaan 
sivutuote ja siten vähemmän merkityksel
linen. Jos spekulaatio johtaa devalvaa
tioon" pitkäaikainen hyöty lankeaa speku
laatiovoittojen lisäksi korkeampien vienti
hintojen muodossa vientisektorille ja pie
nemmässä määrin kohonnein hinnoin 
myytävien tuontihyödykkeiden korkeam
pina absoluuttisina myyntipalkkioina. 

Huomionarvoista on todeta, että erityi
sesti keskittyneellä vientisektorilla on voi
maa ylläpitää devalvaatio-odotuksia huo
limatta koron nostamisesta. Muutaman 
prosenttiyksikön kalliimpi raha ei kovin 
paljon merkitse verrattuna halutun deval

vaation välittömän spekulaatiovoiton ynnä 
pitempiaikaisen vientihintojen nousun an
tamaan hyötyyn verrattuna. Tällaisen 
käyttäytymisen häiriöitä lisäävästä vaiku
tuksesta taloudelliseen kehitykseen viit
taan Suomessa käytyyn devalvaatiosykli
keskusteluun. 



98 

Potentiaalinen spekulaation volyymi on 
Suomessakin nykyisin melko suuri. Speku
laatio on tässä tapauksessa jokseenkin tur
vallista, koska sen mahdollisesti aikaan
saama valuuttakurssin muutos voi olla 
vain yhdensuuntainen. Jos toivottua va
luuttakurssin muutosta ei tapahdu, pää
omaliikkeillä aikaansaatu painostus voi
daan yksinkertaisesti lopettaa kärsimättä 
merkittäviä tappioita. Näin ainakin siinä 
tapauksessa, että korot kotimaassa eivät 
ole olennaisesti korkeammat eivätkä nouse 
olennaisesti korkeammiksi kuin korot ul
komailla. Riskittömyys edellyttää myös, 
että vaihtuvien kurssien valuuttojen arvot 
eivät muutu spekulaation aikana speku
laattorin kannalta väärään suuntaan. Ti
lanne on spekulaattorin kannalta tällöin 
sama kuin epäsymmetrisen voiton jaon 
rahanheitossa. Jos saan kruunun, voitan, 
klaavan esiintyessä olen omillani. 

Jos markan ulkoinen arvo määräytyisi 
vapaasti vaihtuvien valuuttakurssien jär
jestelmän mukaan, spekulaatioriskit kas
vaisivat. Spekulaation seurauksena vuo
den 1974 jälkeen eräät suuret pankit teki
vät vararikon (Herstatt Bank ja Franklin 
N ational Bank) tai kärsivät suuria tap
pioita, kun ne veikkasivat väärin termiini
markkinoiden kehityksen. Vaihtuvat va
luuttakurssit eivät vähennä stabiilisuudes
ta vastaavan viranomaisen tarvetta, saat
taapa tarve lisääntyäkin. Vaihtuvat kurs
sit eivät takaa automaattisesti vastoin ehkä 
yleistä käsitystä maksutaseen tasapainoa. 
Ne eristävät maat toisistaan vain kun ei 
ole pääomaliikkeitä. Täydellisen pääoman 
liikkuvuuden vallitessa kansainvälisiä häi
riöi tä siirtyy maasta toiseen runsaasti. 

Inflaation luonne, onko se odotettua vai 
odottamatonta, vaikuttaa myös päätöksiin. 
Jos hyödykkeiden ja palvelusten hinnat 
ovat jäykkiä ja odotukset tulevista hin
noista eivät muutu välittömästi, koron 

nousu alentaa investointeja ja muuta kor
kojoustavaa kysyntää, vähentää tuontia ja 
parantaa kauppatasetta. Koron nousun 
odotetaan myös johtavan pääomat aseen 
paranemiseen. Edellä mainitut tekijät yh
densuuntaisesti lisäävät ulkomaanvaluutan 
tarjontaa ja poistavat valuuttakurssin nou
supaineen. Vapaasti muuttuvien kurssien 
tapauksessa valuuttakurssit jopa laskisi
vat. Sitävastoin jos koron nousun kanssa 
tapahtuu yhtäaikainen samansuuruinen 
odotettu inflaatio, reaaliset korkoerot eivät 
muuttuisi ja pääomaliikkeisiin ei koron 
muutoksella olisi silloin vaikutusta. Speku
laatio saisi tässä tapauksessa lisää kiihok
keita. 

Vakaata talouden kehitystä voidaan pi
tää »julkishyödykkeenä». Harkittu »hyök
käys» valuuttakurssia kohtaan sen muut
tamiseksi haluttuun suuntaan on lyhyen 
aikavälin talouden kehitystä destabiloiva. 
Keinotekoisesti aikaansaatu kurssin muu
tos ei vastaa talouden reaalisia olosuhteita 
ja kurssin on ajan myötä muututtava ta
kaisinpäin. 

Eräs keino spekulaattoreiden sitkeään 
yritykseen saada valuuttakursseja muute
tuksi on valuuttavarannon lisääminen jul
kisen sektorin ulkomaisella lainanotolla tai 
sitten valmiusluottojen käyttäminen. Täl
löin keskuspankki suorittaa »lender of last 
resort» -tehtäväänsä. Tällä keinolla voi
daan estää ajautuminen valuuttakurssien 
muutokseen johtavaan tilanteeseen, mutta 
häiriön aiheuttamaa spekulaatiota ei ole 
poistettu; eiväthän spekulaattorit ole var
moja keskuspankin peräänantamattomasta 
lainan avulla suoritetusta reservien kar
tuttamisesta. 

Toinen mahdollisuus hillitä spekulaatio
ta on spekuloinnin kustannusten lisäämi
nen suurella lyhytaikaisten lainojen kor
kojen nostolla. Korkojen nousun täytyisi 
olla kuitenkin melko suuri ollakseen teho-



kas. Kaikki lyhytaikainen lainankäyttö ei 
kuitenkaan liity spekulaatioon, jolloin kor
keista koroista joutuisivat kärsimään muut 
ja talouden reaalisektorin kehitystä ran
gaistaisiin. Näin yhden häiriön poistami
nen koron muutoksella tuo uusia häiriöitä 
tilalle. Näyttäisi ihanteelliselta ratkaisul
ta, jos voitaisiin vaikuttaa itse devalvaa
tio-odotusten ehkäisemiseen luomatta 
uusia häiriöitä. 

Devalvaatio-odotuksiin perustuvat spe
kulaatiovoitot ovat rinnastettavissa mihin 
tahansa ansiottomaan arvonnousuun, jota 
taloudenpitäjä ei ole itse varsinaisella ta
loudellisella toiminnalla saanut aikaan. Se 
on »windjall», onnenpotkaus, jonka reali
soitumisesta päättävät valuuttakurssivi
ranomaiset. Tällaisia ansiottomia voittoja 
voidaan leikata. Niiden leikkaaminen on 
myös syytä tehdä silloin, kun siitä on 
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ilmeisiä etuj a koko. talouden t<?iminnan 
kannalta. Tässä tapauksessa näitä etuja 
on, koska vältetään eräs kansantalouden 
kehitystä destabiloiva tekijä. 

Keinotteluvoittojen mittaaminen saattaa 
käytännössä tuottaa monia vaikeuksia. 
Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää kir
janpitoa, seurata valuuttatilien, perittä
vien, remburssien, kotimaisten vientivek
selien, vientiluottojen, tuonnin rahoitus
luottojen jne. kehitystä. Uusiakin keinoja 
lienee löydettävissä. Tärkeintä ei kuiten
kaan ole hahmottelemassani spekulaation 
torjunnan vaihtoehdossa se, millä nimen
omaisella kriteerillä keinotteluvoittoja mi
tataan ja leikataan. Olennaista on se, että 
ennalta estetään valuuttaspekulaation syn
tyminen kannattamattomana ja silloin kei
noUeluvoittojen leikkaamisen ei tarvitse 
edes realisoitua. 
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(eds.): The Soviet Economy Toward the 
Year 2000. George Allen & Unwin, Lon
don etc. 1983. 

Marshall J. Goldman: USSR in Crisis. The 
Failure of an Economic System. W. W. 
Norton & Company, New York - London 
1983. 

Käsillä olevat kirjat kuvaavat sattuvasti 
yhdysvaltalaisen neuvostotalouden tutki
muksen eri puolia tilanteessa, jossa kan
sainvälinen tilanne on kiristynyt, sekä 
alan tutkijat että eräät ulkopolitiikasta 
huolestuneet henkilöt valittavat idäntutki
muksen supistumista Yhdysvalloissa mutta 
toisaalta tutkijat ovat vähitellen kasanneet 
merkittävää uutta tietoa ja välineistöä. 
Bergsonin ja Levinen toimittama kirja 
(»2000») on akateemisen tilastonrouhimisen 
voimannäyte, kun taas Goldman harrastaa 
kyseenalaista kansanomaistamista. 

Bergsonin ja Levinen teoksella on kolme 
tukipilaria. Niistä ensimmäinen on työ, 
joka on vuosien kuluessa tehty neuvosto
liittolaisten tilastotietojen muuntamiseksi 
läntistä tilinpitokäytäntöä vastaaviksi. Toi
nen tukipilari on alan johtavien amerik
kalaisten tutkijoiden asiantuntemuksessa. 
He ovat laatineet aloittaisia skenaarioita 
Neuvostoliiton talouden kehittymisestä 
vuosisadan loppuun mennessä. Kolmas 
:pilari on Pennsylvanian yliopistossa kehi-
tetty neuvostotalouden ekonometrinen ko
konaismalli SOVMOD, jonka muunnetulla 
-versioIla nämä aloi ttaiset skenaariot on 
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yhdistetty vaihtoehtoisiksi tulevaisuuden
kuviksi. Mukaan on edelleen liitetty arviot 
talouspolitiikan (Joseph S. Berliner) sekä 
politiikan (Seweryn Bialer) mahdollisista 
perussuunnista sekä lyhennelmä kirjan 
tekstien pohjalta syksyllä 1981 pidetyn 
konferenssin keskusteluista. 

»2000» kirjan 452 suurikokoista sivua 
pitävät sisällään valtavan määrän laadul-:
taan parasta länsimaista tutkimusta. Eri
tyisesti pidin Abram Bergsonin kappalees
ta teknisestä kehityksestä, Murray Fesh
bachin väestö- ja työvoimakappaleesta 
sekä Robert W. Campbellin energiakat
sauksesta. »2000» tulee vuosia olemaan 
alan tutkijoiden ja harrastajien käsikir
joja. 

Kirja sisältää valtavan määrän lukuja, 
ja niiden luoma näennäisen eksaktiuden 
tuntu saattaa peittää eri kirjoittajien toki 
tekemät lukuisat varaukset näkyvistä. Sa
malla kun SOVMOD:in käytöllä saavute
taan konsistenssin tarkistamisen ratkai
seva etu, se luo omat ongelmansa. Sen 
pitkän aikavälin simulointiin muunnettua 
versiota ei nimittäin kuvata kunnolla. Ei 
ole selvää, kuinka mallin alunperin me
kaaniseksi moitittu rakenne ottaa huo
mioon edes näin pitkällä aikavälillä oleel
lisia päätösreaktioita. Kirjan lukijan on 
mahdotonta nähdä, mitkä tekijät tuottavat 
joitakin yllättäviä vaihteluita, esimerkiksi 
viljantuotannon viisivuosittaisissa kasvu
luvuissa. On kunniaksi teokselle, että täl
laisiin periaatteellisiin pulmiin viitataan 
myös kirjatuissa keskusteluissa. 



Kaikkine varauksineen »2000»:n yleinen 
ajatussuunta on selvä: Neuvostoliiton ta
lous on vakavissa ja ilmeisesti pahenevissa 
pulmissa. Teos ei kuitenkaan ennusta mi
tään romahdusta. Perusskenaariossa BKT 
kasvaisi runsaat kolme ja kulutus kaksi 
prosenttia vuodessa. Yleisesti näytetään 
uskovan nyt näkyvien kehityssuuntien jat
kumiseen. Eri kirjoittajat suhtautuvat 
myös hyvin varovaisesti syvällekäyvän ta
lousuudistuksen mahdollisuuteen eritoten 
tällä vuosikymmenellä. 

Goldmanin kirj a, niin Harvardin neu
vostoinstituutin apulaisjohtajan kirjoitta
ma kuin onkin, näyttää amerikkalaisen 
neuvostoliitontutkimuksen toiset kasvot. 
Jos »2000» on tarkoitettu asian harrasta
jien käsikirjaksi, niin Goldman tavoittelee 
sensaationkäryä ja laajaa lukijakuntaa. 

MathematicaZ Economics: Twenty Papers 
of Gerard Debreu. Econometric Society 
Monographs in Pure Theory, Cambridge 
University Press 1983, 250 + xii sivua. 

Arvioitava teos julkaistiin keväällä 1983 
erittäin otollisena ajankohtana - myön
nettiinhän sittemmin vuoden 1983 talous
tieteen Nobelin palkinto juuri Gerard 
DebreuZZe. Hän sai palkinnon huomatta
vista ansioistaan kansantaloustieteen ns. 
puhtaan teorian luonteisista töistään. Tä
hän teokseen on valittu niistä kaksikym
mentä ehkä huomattavinta, pois luettuna 
tietysti »Theory of VaZue» -kirja. Lisäksi 
teoksen alussa on Werner Hildenbrandin 
kirjoittama perusteellinen johdantoluku, 
jossa Debreun kontribuutiot suhteutetaan 
kansantaloustieteen teorian kehitykseen 
viimeisen nelj änkymmenen vuoden aikana. 
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Tuloksena on pamfletti, jonka nimi on 
»myyvä», teksti kärjekästä ja spekulaatioi
den perusta usein epäselvä. Ehkä yllättäen 
Goldman vielä hutiloi lähteidenkäytössään. 
Suomalainen lukija huomaa tämän oletet
tavasti muita helpommin. 

Kuitenkaan Goldman ei ole huono tut
kija. Monet hänen kirjaamista havain
noista ovat selvästi tosia ja tärkeitä. Li ... 
säksi hän ottaa tekstissään selvästi varo
vaisempaa kantaa kuin kirjan nimi antaisi 
ymmärtää. Ei hän itse asiassa povaa var
maa romahdusta, vaan haastavaa ja vai
keaa tulevaisuutta. Oma tutkijaneettinen 
ongelmansa onkin siinä, kuinka moni po
tentiaalinen lukija muodostaa kantansa 
pelkän kirj an otsikon perusteella. 

Pekka Sutela 

Debreun tutkimustyöstä on todettava, 
että hän liikkuu yksinomaan teorianmuo
dostuksen alueella ja käyttää hyväkseen 
systemaattista aksiomaattista metodia, jos
sa kaikki perusoletukset tuodaan esille ja 
tulokset johdetaan loogisina teoreemoina. 
Debreu on itse todennut: » ... (the axio
matization of a certain part of economic 
theory) protects its practitioners against 
one of the common dangers of informal 
economic theory where conclusions that 
are valid under a set of assumptions that 
is not made entirely explicit, are some
times applied to situations in which some 
of those assumptions are violated.» ja 
» ... axiomatization facilitates the detec
tion of logical errors within the model, 
and perhaps more importantly it facilitates 
the detection of conceptual errors in the 
formulation of the theory and its inter-
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pretations.» (SS. 5-6). On tietysti huomat
tava, että perinteisen koulutuksen saa
neelle kansantaloustieteilijälle Debreun 
tutkimukset eivät ole helppoa luettavaa; 
siksi suuret vaatimukset ne lukijalle aset
tavat käytetyn matemaattisen tarkastelu
tavan ja päättelyn takia. Debreun tutki
mukset ovat puhdasta teoriaa, jossa ole
tusten yleispätevyydelle asetetaan suuri 
paino. Hänen tutkimuksensa pyrkivät 
esittämään tulokset mahdollisimman yk
sinkertaisessa ja yleisessä muodossa, jol
loin lopputulos on myös esteettisesti kau
nis, vaikkakin helposti lukijalle vaikeasel
koinen, ellei hän syvenny esitykseen pe
rusteellisesti. 

Koska teoksessa on W. Hildenbrandin 
perusteellinen johdantoluku, ei tässä ole 
tarpeen ryhtyä selostamaan Debreun töi
den merkitystä kansantaloustieteen teo
rian kehitykselle. Hildenbrandin erinomai
nen kirjoitus pyrkii tähän, ja sitä voi suo
sitella kaikille, jotka haluavat saada yleis
kuvan Debreun saavutusten merkitykses
tä. Sen sijaan on paikallaan kertoa, mitkä 
Debreun töistä kokoelmaan on valittu. 

Kirjoitukset voidaan jakaa viiteen pää
ryhmään. Ensimmäisenä mainittakoon 
kontribuutiot hyvinvointiteoriaan, ja kir
jassa on kolme klassikkoa tältä alalta: 
»The Coefficient of Resource Utilization», 
»A Classical Tax-Subsidy Problem» ja 
»Valuation Equilibrium and Pareto Opti
mum», jotka on kaikki julkaistu jo 1950-
luvulla. 

Toisen pääryhmän luontevasti muodos
tavat yleisen kilpailutasapainon olemassa
oloa käsittelevät tutkimukset »A Social 
Equilibrium Existence Theorem», »Exis
tence of an Equilibrium for a Competitive 
Economy» (kirjoitettu yhdessä Kenneth J. 
Arrown kanssa), »Market Equilibrium» 
sekä »N ew Concepts and Techniques for 
Equilibrium Analysis». 

Kolmannen pääryhmän muodostavat 
Debreun merkittävät hyötyteorian, erityi
sesti epävarmuuden olosuhteissa tapahtu
van rationaalisen valinnan perusteita kä
sittelevät tutkimukset »Representation of 
a Preference Ordering by a N umerical 
Function», »Topological Methods in Car
dinal Utility Theory», »Continuity Proper
ties of a Paretian Utility», »Least Concave 
Utility Functions» sekä hieman eriluon
teinen »Economics under Uncertainty». 
Huomautettakoon, että jotkut jäljempänä 
mainittavat differentiaalitopologian käyt
töön perustuvat tutkimukset sisältävät 
myös keskeisiä kontribuutioita tällä sa
ralla. 

Neljännen pääryhmän muodostavat kil
pailutasapainoa ja markkinapelin ydintä 
käsittelevät tutkimukset »A Limit Theo
rem on the Core of an Economy» (kirjoi

tettu yhdessä Herbert Scarfin kanssa) sekä 

»The Rate of Convergence of the Core of 
an Economy». 

Viidennen ryhmän muodostavat dif

ferentiaalilaskennan ja -topologian hyväk
sikäyttöön perustuvat työt »Economies 
with a Finite Set of EquiZibria», »Smooth 
Prejerences», »Excess Demand Functions» 

sekä erinomainen katsaus artikkeli »The 
Application to Economicsof Differential 
Topology and Global Analysis: Regular 
Differentiable Economies». 

Mainitsematta on vielä jäänyt yksi teok
sen kirjoituksista, nimittäin »Four Aspects 
of the Mathematical Theory of Economic 
EquiZibrium», jossa Debreu esittelee ylei
sen tasapainoteorian matemaattiset perus
rakenteet ja -tulokset nimenomaan mate
maatikoille. Kirjoitus on alunperin esitet
ty matemaatikkojen maailmankonferens
sissa Vancouverissa. 

Voi ennustaa, että tämä teos ei tule kuu
lumaan ehdottomasti luettavien kirjojen 



pinoon suurimmalle osalle suomalaista 
ekonomistikuntaa. Kuitenkin tekee mie
leni suositella Hildenbrandin kirjoittamaa 
arviota Debreun tutkimusten merkityk
sestä niille, jotka haluavat ymmärtää pe
rusteet Debreun palkitsemiselle. Ulko
mailla tietysti tohtorikoulutuksen ohjel
missa monet Debreun työt ovat pakollista 
lukumateriaalia monilla kursseilla, joiden 
aihepiirit vaihtelevat makrotaloustieteestä 
laskentatoimeen. Näille opiskelijoille ja 
teoreettista työtä tekeville tutkijoille teos 
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on arvokas myös siksi, että sen avulla saa 
helposti haltuunsa joitakin kirjoituksia, 
joiden esoteerinen alkuperäinen julkaisu
paikka on tehnyt ne lähes mahdottomiksi 
hankkia. 

Teos on erittäin hieno kokoelma yhden 
aikamme merkittävän teoreetikon saavu
tuksia ja se antaa erinomaisen kuvan yh
destä lohkosta kansantaloustieteen moni
ulotteista tutkimustraditiota. 

Seppo Honkapohja 



ENGLISH SUMMARIES 

EERO TUOMAINEN: The Finnish Eco
nomic Association 1884-1984 

The Finnish Economic Association was 
founded in 1884, Le. one year after Karl 
Marx died and John Maynard Keynes and 
Joseph Schumpeter were born. In inter
national comparison the Finnish Economic 
Association is relatively old. Similar as
sociations had been formed in the other 
N ordic countries in the previous decade, 
and the American and British Economic 
Associations were founded a few years 
later. 

In the first decades of its existence the 

KLAUS WARIS: The Role of Economists 

in the Making of Economic Policy 

Economic policy after W orld War II was 
largely dominated by the ideas of John 

Maynard Keynes until the inoreased in

flationary pressures became the main 
cause of concern for economists. Curbing 
inflation is of greatest significance for 

small open economies like Switzerland, 

Austria, Sweden and Finland. 

One of the peculiarities of Finnish 

economic policy is the widespread distrust 
in the national currency. The actions of 

policy makers are analyzed in order to 

perceive policy measures. This means that 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

Finnish Economic Association covered vir
tually all social sciences. This was in line 
with the fact that the German Verein fiir 
Sozialpolitik acted as a model. The As
sociation's role was three-faceted: a forum 
for discussion, a research organization and 
a social pressure group. In the interwar 
period the last two gradually lost signifi
cance, and the weight of social issues 
lessened. After World War II the Associa
tion has acted as a discussion forum for 
economists with the principal emphasis on 
economic policy. This role is carried out 
through regular meetings and the publica
tion of the Finnish Economic J ournal. 

the measures to return confidence have 
to be stricter than otherwise. 

Econometric models are of limited use, 
because people's actions may change over 
time, and thus cannot be predicted on the 
basis of their past behaviour. With very 
large and complicated models it is also 
easy to lose sight of the fundamental 
relationships in the economy. The founda
tion stones of a sound economic policy are 
a simple, honest and reasonable strategy 
with a sufficiently long perspective. The 
long perspective is needed because of the 
lags between cause and effect. Initial 
negative effects of a policy should not 
cause a loss 'of heart if the eventual out
come can be expected to be good. 



HEIKKI J. KUNNAS: Price and Competi
tion Controls in Anti-Inflationary Policy 
- the Finnish Experience 

The paper discusses the National Board 
for Trade and Consumer Interests as a 
price and competition authority in Fin
land and i ts function in economic policy. 
The Board has been in existence for ten 
years and its functions include price and 
competition control and to some extent 
the management of consumer interests. To 
start with the work of the Board con
centrated on price controls which were 
largely seen as a part of incomes policy 
and also as a part of anti-inflation policy. 
Later the patterns of action based on the 
mentality of price regulation were left in 
the background, and more attenti'On was 
paid to the means which contributed to 
market power .. The author verifies that 
the attitude of the enlarged session of the 
Board in November 1982 meant a clear 
decision to aim at a m'Ore coordinated 
price and competition control. This way 
it was the cause for examining the new 
role of the Board. 

The article notices that the Board has 
to redirect its work. When defining the 
task,s it does not have to begin from 
scratch, because the experiences the 
western industrialized countries have 
gained in this kind of authority action can 
also be utilized in Finland. In this case 
authority action applying to the control of 
monopolies may be the main part of the 
work supporting the action against in
flation. 

In Finland, as in other industrialized 
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countries, the economy has become service 
dominated. At the same time the public 
sector has grown. In the service sector 
there are many different kinds of official 
al10wance systems. These mean that the 
state or municipal authorities can prevent 
the effect of competition in the ec'Onomy. 
These systems include in many cases a 
special subsystem according to which the 
same authority also has to decide on the 
tariffs or prices of the firms concerned. 
The paper questions the rationality of 
these systems, if the main target of econ
omic policy is an efficient allocation of 
resources. 

One way of making price and competi
tion controls more effective would be that 
the Board for Trade and Consumer In
terests would give its opinion concerning 
important prices which are decided upon 
by different authorities. In Sweden a 
system of this sort is already in operation. 
The proposed system could also support 
anti-inflationary economic policy. 

The author also describes some other 
examples of price decision making by the 
price authority which seem quite 
analog()'us to the one mentioned above. 
Price decisions made by the price 
authority are a part of Finnish agricultural 
policy. These decisions like some other 
priee decisions concerning the special 
products of some state-owned firms can 
also have effects which decrease the need 
of the firms to increase effidency and 
minimize costs. These problems should 
especially he remembered when the role 
of price and competition control as a part 
of anti-inflationary policy is discussed. 
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SEPPO LAAKSONEN: Develapment af 
wages and salaries and wage palicy dis
cussian in Finland in the 20th century 

The fallawing aspects af the subject indi
cated abave farm the focus af this survey: 

- Central changes in the farmation and 
structure of wages and salaries. 

- Changes in the purchasing pawer of 
grass wages and salaries. 

- Development of wages and salaries 
statistics. 

- Trends in wage and salary poliey. 

- Excerpts from wage and salary palicy 
and relevant ecanamic policy discus
sian. 

Cancerning wage and salary policies, the 
history of Finland in the 20th century has 
been divided into the fallowing periods: 

1. The period of free wage and salary pol
icy (until about 1940). 

2. The period of regulation (the years 
1940-1956). 

3. The period of disintegration (the years 
1956-1968). 

4., The period of incomes policy (since 
1968). 

These designations reflect the labour 
market policy lines of the period con
cerned. However, the periods also reveal 
fluctuations in the wage and salary struc
ture. It can be stated that disregarding the 
fluctuations over a relatively short term 
- the wage and salary structure has 
changed very li tUe from the period of free 

wage and salary poliey. Whatever changes 
have occurred have largely been due to the 
disappearance of old occupations and the 
appearance of new ones. The war years at 
the beginning of the period of regulation 
form the clearest exception, with the 
government and the interest organisations 
joining forces to pursue a wage and salary 
policy designed to reduce income differen
tials. Wage and salary policy was later to 
resume its previous direction. The period 
of disintegration was characterized by rel
ative stability, while the period of incomes 
poliey, especially its early phase, saw a 
marked reduction in income differentials. 

The study shows that the average real 
earnings of Finnish wage and salary earn
ers increased almost fivefold from 1920 to 
1982. The growth was fastest during the 
postwar years and quite rapid in the mid
twenties, the sixties and the early seven
ties. By far the slowest growth rate was 
registered during the war. After the mid
seventies growth also ground to a haIt. 

Explaining the growth in real earnings 
proved difficuIt with the help of models 
based on statistical data. A general up
ward trend in the economy promoted 
growth, while unemployment caused it to 
decline. Growth in nominal earnings did 
not appear to be a fair quarantee of 
growth in real earnings. All models failed 
to provide an adequate explanation, for 
changes in the growth of real earnings de
pend on many other disparate, field
specific factors which are more difficuIt to 
measure. The papers on economic policy 
discussed in the study will throw some 
light on these factors. 



RITA ASPLUND: Household electricity 
demand in Finland 

The present study is an attempt to give 
a Finnish contribution to the vast litera
ture of empirical investigations on the sen
sitivity of residential electricity demand to 
changes in electricity prices and household 
income. 

The fundamental difficulty in estimating 
the demand for electricity is that elec
tricity is a derived demand, indicating that 
a distinction between short- and long-run 
electricity demand should be made. These 
two time perspectives were represented by 
two different single equation demand 
functions. The short-run direct stock 
model gave the short-run estimates, while 
the long-run counterparts were obtained 
from the static version of the flow-adjust
ment model. 

These two demand models were esti
mated annually for the years 1975-81, in
clusive, with time-series information from 
a cross-section of 62 electricity under
takings. For each sample undertaking data 
were gathered on total consumption of 
household electricity, the price of electric
ity, and municipal taxed income. 

The regression results presented in Table 
1 indicate the following. The consumption 
of household electricity is price and in
come inelastic in the short run as well as 
in the long runo Further, both long-run 
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elasticities are about twice as large as 
their short-run counterparts. Compared to 
the price elasticity, the income elasticity is 
relatively high, particularly in the long 
runo 

The model specifications were also ap
plied to a number of different groupings 
of the 62 sample undertakings in order to 
investigate whether there are differential 
effects of locality, degree of urbanization, 
and distinct income and household elec
tricity consumption levels. Virtually, sa
lient regional differences could be ob
served, especially in the long runo More 
specifically, a change in income or the 
price of electricity is manifested in a much 
larger change in the consumption of house
hold electricity in rural, low income, and 
low consumption electricity service areas 
than in urban, high income, and high con
sumption service areas, with the first of 
these effects being the stronger and in 
effect on an average greater than one in 
the long runo This also implies that house
hold electricity should not al ways be 
thought of as a necessity rather than as 
a luxury. 

Hence, the effect of the price variable 
and the income variable in particular 
should be important to any policy analysis 
of the demand for household electricity, 
and even more so with respect to different 
income and consumption levels as well as 
geographical locality. 



108 

SIXTEN KORKMAN - JUKKA PEKKA- is desirable in the face of increasing inter
RINEN: Should E.xchange Contral be national financial disturbances and that 

Abandaned? there are no means to preserve that 

After a short review of the recent autonomy to a sufficient extent but by 

structural changes that have taken place 
in the Finnish financial markets, the role 
of exchange control is discussed. It is 
argued that autonomy of monetary policy 

exchange control. Thus exchange control 

shauld be preserved in the future, perhaps 

emphasizing its role for stabilization 

policy more than heretofore. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

7TH WORLD CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL ECONOMIC 
ASSOCIATION, MADRID 1983 

Yleistä 

International Economic Associationin (lEA) 
seitsemäs maailmankongressi pidettiin 
Madridissa 5.-9. syyskuuta 1983. Kokouk
sen yleisteema oli »Structural Change, 
Economic lnterdependence and World De
velopment». Kokoukseen osallistui yli 50 
maasta noin 1500 ekonomistia, joista puo
lensataa oli Suomesta. 

Kongressi oli organisoitu siten, että 
avaus- ja päätöspäivien ohjelma oli kai
kille osanottajille yhteinen aiheena emo 
yleisteema. Kolmena välipäivänä työsken
tely jakaantui 4-7 samanaikaiseen pa
neeli- ja erityisistuntoon, joissa alustukset 
koskivat yli 20 aihepiiriä. Kaikkiaan ko-

Yhteenvedonomaisesti voi kongressin 
esitelmät ja alustukset sisällöltään luoki
tella kolmen pääotsikon alle: 

(i) maailmantalouden perusongelmat ja 
sopeutumistarpeet 

(ii) teollisuusmaiden taloudellinen tilanne 
ja näkymät 

(iii) muut aiheet 

Kaksi ensin mainittua teemaa kuvaavat 
keskustelun jonkinlaisia painopistealueita 
siten, että ensimmäisessä kysymyksenaset
telu koski lähinnä pitkän aikavälin proble
matiikkaa ja toisessa näkökulma kohdistui 
pääasiassa lyhyen aikavälin kysymyksiin. 
Kolmanteen ryhmään kuului hyvin erilai
sia aiheita ulottuen yksittäisten maiden 
talouskatsauksista aina asevarustelukysy
mysten talousteoreettiseen analyysiin asti. 

kouksessa pidettiin noin 130 esitelmää tai Maailmantalouden perusongelmat ja 
alustusta. Suurin osa näistä jaettiin mo- sopeutumistarpeet 
nisteina osanottajille. 

Sisältö 

Aihepiirien moninaisuuden ja alustusten 
lukuisuuden takia yleiskuva kokouksen 
asiasisällöstä jäi melko hajanaiseksi. Toi
saalta IEA:n maailmankongressien tarkoi
tuksena lieneekin toimia pikemminkin eri 
maita ja eri näkemyksiä edustavien ekono
mistien keskustelufoorumina kuin aikaan
saada yhteisesti hyväksyttyjä julkilausu
mia joidenkin tiettyjen maailmantalouden 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Maailmantalouden pitkän aikavälin ongel
mista eri esityksissä ja puheenvuoroissa 
korostetuimmin tulivat esille ravinto
ongelma, kehitysmaiden velkakierre ja 
ympäristöhaittojen lisääntyminen. Ravin
to-ongelman ydin on arvioiden mukaan sii
nä, että huolimatta koko maailman ravin
totuotannon per capita ennakoidusta kas
vusta tuotannon epätasainen jakautumi
nen ja sen ajalliset vaihtelut sekä tulon
jaon epätasaisuus uhkaavat jatkuvasti lisä
tä maailman nälkää näkevän väestön luku
määrää. Ehkä eniten huolestuneita oltiin 
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kui tenkin kehitysmaiden velkaan tumises

ta, jonka katsottiin laajentuneen jo kan
sainvälisen finanssijärjestelmän stabiili

suutta uhkaavaksi. Ympäristökysymykses

sä taas korostettiin erityisesti haittavaiku
tusten arviointikriteerien ja kansainvälis

ten normien pikaista kehi ttämistarvetta. 

Kaiken kaikkiaan kansainvälisen talou

den riippuvuus suhteiden katsottiin lisään
tyneen siinä määrin, ettei maailmantalou

den ongelmia enää voida ratkaista pelkäs
tään kansallisissa puitteissa, vaan tarvi
taan uusia »globaaliseen talouspolitiik

kaan» tähtääviä kansainvälisiä järjestelyi

tä. Kiireellisimpänä tehtävänä todettiin 
olevan kansainvälisen finanssijärjestelmän 

toimivuuden turvaaminen. Tässä yhtey
dessä korostettiin mm. pitkäaikaisen obli

gaatiorahoituksen ja hajautetun osake
omistuksen lisäämistarvetta kehitysmaiden 
yritystoiminnassa perinteisen pankkilai
noituksen ja suorien sijoitusten vaihto
ehtona. 

Maailmantalouden rakenteellista sopeu
tumista koskevissa esityksissä erityistä 
painoa pantiin kansainvälisen kaupan in
tegraatiokehitykselle sekä teknistä kehi
tystä ja teknologian siirtoa koskeville ky
symyksille. Vapaakaupan välttämättö
myyttä markkinamekanismin toimivuuden 
ja sitä kautta myös kasvun edellytyksenä 
korostettiin niin kehitys- kuin teollisuus
maidenkin taholta. Useissa yhteyksissä 
painotettiin myös yritystoiminnan kan
sainvälistymisen keskeistä merkitystä 
uutena integraatiokehityksen muotona. 
Toisaalta yritystoiminnan kansainvälisty
misen katsottiin olevan avainasemassa tek
nisen kehityksen ja teknologian siirron 
problematiikassa, jossa mm. korostettiin 
ns. »know why» -tiedon lisääntyvää tar
vetta pelkän »know how» -osaamisen täy
dentäjänä. 

Teollisuusmaiden taloudellinen tilanne ja 
näkymät 

Useissa esityksissä käsiteltiin teollisuus

maiden nykyiseen taloudelliseen tilantee

seen eli kasvun hidastumiseen, työttömyy
den lisääntymiseen ja inflaation nopeutu
miseen johtaneita syitä. Yhdysvalloissa 

taloudellinen kasvu alkoi hidastua jo 1960-
luvun lopulla, ennen ensimmäistä energia

kriisiä, mikä ilmeni mm. potentiaalisen 
tuotannon ja tuottavuuden kasvutrendien 
taittumisena. Tämä puolestaan johtui pää

omaa syventävien investointien ja tekni
sen kehityksen- kasvun hidastumisesta. 

1970-luvulla energian hinnannousu voi

misti edelleen tätä kehitystä. 

Varsinkin Euroopan maiden osalta ny
kyisten ongelmien syyt nähtiin paljolti 
seurauksena markkinamekanismin puut

teellisesta reagoinnista suhteellisten hinto
jen kehitykseen. Erityisesti työvoimakus
tannusten nopea nousu ja sosiaaliturvajär
jestelmien voimakas kehitys sekä jäykis
tyneet työmarkkinat yhdistyneenä teolli

suuden tukipolitiikkaan ovat johtaneet 
monissa maissa useat teollisuudenalat vai

keasti saneerattaviin kilpailukyky- ja kan
nattavuuskriiseihin. Useilla ns. kriisialoil

la katsottiinkin tarvittavan voimakasta ra
kennemuutosta. Aivan viimeaikaista työn 
suhteellisen hinnan alenemista ei nähty 
vielä riittäväksi käynnistämään pysyvän 
elpymisen takaavaa investointien kasvua. 
Pessimistisimpien näkemysten mukaan sy
vin toisen maailmansodan jälkeinen taan
tuma onkin vielä jonkun vuoden päässä 
edessäpäin. 

Muutamissa esityksissä tulevaisuus näh
tiin sen sijaan valoisampana. Mm. profes
sorit Klein ja Modigliani olivat varsin op
timistisia. He painottivat kuitenkin inflaa
tion hillinnän, investointien käynnistymi-



sen ja pitkäjänteisen talouspolitiikan tar
vetta pysyvän kasvun aikaansaamiseksi. 
Kleinin mukaan taloudellinen kasvu voi 
vuosikymmenen j älj ellä olevina vuosina 
olla jopa huomattavasti voimakkaampaa 
kuin nyt yleisesti otaksutaan. Tämä edel
lyttäisi kuitenkin erityisesti suurten teol
lisuusmaiden taholta nykyistä suurempaa 

SUOMALAIS-NEUVOSTOLIITTO
LAINEN SYMPOSIUMI SOTSISSA 

Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten ta
loustieteilijöiden yhteistyöllä on jo muuta
man vuoden perinteet. Tänä aikana yh
teistyö on ennättänyt osoittaa kehitysmah
dollisuutensa. Myös yhteistyön muodot 
ovat vakiintumassa. Jos alkuvuosien tut
kijainvaihto ja symposiumienpito oli lä
hinnä yhteydenottamista ja tutustumista, 
ollaan viime aikoina jo oltu siirtymässä 
kohti vakavaa yhteistutkimusta. Samaan 
aikaan ovat pidettyjen symposiumien kes
kustelut osoittaneet, että molemmilla puo
lilla on sekä halua että kykyä avoimeen 
tieteelliseen keskusteluun. Tarvittava yh
teinen kieli, jonka olemassaolo ei suinkaan 
ole itsestäänselvyys, on selvästi löytynyt. 
Sotsissa 26.-28. syyskuuta 1983 pidetty 
kuudes suomalais-neuvostoliittolainen ta
loustieteen symposiumi osoitti tämän sel
västi. 

Näiden noin puolentoista vuoden väli
ajoin pidettävien symposiumien tarkoituk
seksi on muotoutunut luoda yleiskatsaus 
yhteistyössä keskeisiksi sovituille alueille. 

Sotsin symposiumissa oli keskeisellä sijalla 
yrityksen toiminnan sekä sen ja ympäris
tön välisen vuorovaikutuksen simulointi-
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valmiutta kansainvälisesti koordinoituun 
eI vyttävään talouspoli tiikkaan. 

Seuraava kokous 

IEA:n kahdeksas maailmankongressi pää
tettiin pitää kolmen vuoden päästä New 
Delhissä Intiassa. 

Juhani Hirvonen - Tapio Peura 

mallittaminen. Tämä on tutkimusalue, 

jossa yhteistyö suomalaisten ja neuvosto
liittolaisten tutkijoiden välillä on edennyt 
pisimmälle. Tästä oli symposiumissa osoi
tuksena hankkeen johtajien, Kirill Bagri
novskij'n (Neuvostoliiton tiedeakatemian 
Talousmatemaattinen keskusinsti tuutti, 
TsEMI) ja Ilari Tyrnin (Tampereen yli

opisto) yhteinen esitys, jossa hahmotettiin 
yhteisen tutkimushankkeen suuntaviivat. 

Samaan tutkimushankkeeseen liittyi 
myös muita esitelmiä. Erkki K. Laitisen 
(Jyväskylän yliopisto) aihe oli »A Modular 
Resource Allocation Model of the Firm» 

ja Esko Vuorelan (Turun yliopisto) »The 
Nash's Bargaining Model Without Ratio

nality Axioms». Neuvostoliittolaiselta puo
lelta (kaikki neuvostoliittolaiset osanotta
jat olivat TsEMI:sta) Marta Isaeva esitteli 
kapitalistisen yrityksen yksinkertaisen si
mulointimallin ja M. Afanasjev ja V. 
Sakov mielenkiintoisia tuloksia stokastisen 
tuotantofunktion estimoinnista neuvosto
liittolaisille puuvillanjalostusyrityksille. 

On ilmeistä, että simulointimallien yh
teistyöllä on todelliset onnistumisen mah
dollisuudet. 

Toinen symposiumissa keskeisesti esillä 
ollut aihepiiri oli kulutustutkimus. Talous-
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tieteen yhteistyöryhmän suomalaisen puo
len puheenjohtaja Aarni Nyberg (Helsin
gin Kauppakorkeakoulu) esitti katsauksen 
äskeiseen suomalaiseen kulutustutkimuk
seen ja vastaava neuvostoliittolainen pu
heenjohtaja Nikolai Petrakov esitti pape
rin eräästä ehdotuksesta tukkuhintojen 
muodostumisperusteeksi. Näiden esi tel
mien pohjalta käyty keskustelu oli varsin 
kiintoisa. Lisäksi A. Shevjakov esitteli 
laajemmin TsEMI:n tulonmuodostuksen ja 
-käytön mallij ärj estelmiä. 

Kolmas symposiumin aihepiiri oli inves
toinnit ja niiden tehokkuuden arviointi. 
Neuvostoliittolaiselta puolelta oli kaksi esi
telmää. D. S. Lvov esitteli parhaillaan kes
kustelun alla olevan TsEMI:n ehdotuksen 
suunnittelussa käytettävien tehokkuuslas
kelmien perusteellisesta uudistamisesta, ja 
M. K. Faltsman esitti paperin investoin
tien tehokkuuden ennustamisesta. Heikki 
Koskenkylän (Suomen Pankki) esitelmä 
optimaalisesta investointikäyttäytymisestä 
epä täydellisten pääomamarkkinoiden val
litessa sai varsin kiinnostuneen vastaan
oton. Symposiumin yhteydessä pidetyssä 
yhteistyötyöryhmän kokouksessa sovittiin, 
että mahdollisuudet vakiinnuttaa tämän 
alan yhteistyö tutkitaan vuoden 1984 ku
luessa. 

Uusi yhteistyöaihe, jonka alulle panosta 
päätettiin samassa yhteydessä, on maitten 
välisen taloudellisen yhteistyön ajankoh
taisten ongelmien taloustieteellinen tutki
mus. Tämä aihepiiri on mainittu maitten 
välisen tieteellis-teknillisen yhteistyön Pit
kän aikavälin ohjelmassa. Ehdotuksen sen 
»aktivoinnista» teki Urpo Kivikari (Turun 
yliopisto). 

Minkä tahansa tieteellisen kokouksen 
anti muodostuu esitelmistä, niiden pohjal
ta käydyistä keskusteluista ja muista kes
kusteluista. Olen osallistunut yhtä lukuun
ottamatta kaikkiin suomalais-neuvostoliit
tolaisiin taloustieteen symposiumeihin. Nyt 
Sotsissa pidetty oli nähdäkseni tähän asti
sista selvästi paras - seikka, josta sinänsä 
mainio symposiumiympäristö selittää vain 
pienen osan. Tämän vuoksi on aihetta 
odottaa, ettei seuraava, Suomessa vuoden 
1985 alkupuolella pidettäväksi sovittu seu
raava symposiumi jää edeltäjäänsä huo
nommaksi. 

Vastaan mielelläni kaikkiin suomalais
neuvostoliittolaista taloustieteen yhteis
työtä koskeviin kysymyksiin (Kansanta
loustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 
Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki 10, puh. 
90-1912 079). 

Pekka Sutela 
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:1 

The Third International Conference on Cultural Economics and 
Planning 

- aika: 
- paikka: 
- lisätietoja: 

25.-27.4.1984 
Akron, Ohio, USA 
Dr. William S. Hendon, Association for Cultural Eco
nomics, Department of Urban Studies, The University 
of Akron, Akron, Ohio 44325,. USA. 

European Institute for Advanced Studies in Management järjestää 
jatkuvasti seminaareja eri aiheista. Lähitulevaisuudessa on mm. seu
raava kokous: 

Seminar on Productivity for the 1980's 

- aika: 13.-16. 5. 1984 

Lähempiä tietoja kokouksista ja instituutin toiminnasta antaa 
Heikki Koskenkylä, Suomen Pankki, puh. 90-1831. 

The First International Biannual Meeting of the »GRECO ECO
NOMIE MONET AIRE» 

- aika: 7.-8.6.1984 
- paikka: Orleans, Ranska 

The First International Conference on Quality of Economic Research 
and Statistical Education 

- aika: 17.-20.6.1984 
- paikka: Princeton, New Jersey, USA 
- lisätietoja: Professor Roy C. Brown, Rider College, Lawrenceville, 

New Jersey 08648, USA 

The 1984 International Symposium on Forecasting 

-. aika: 8.-11. 7.1984 
- paikka: Lontoo, Englanti 
- lisätietoja: Robert Fildes, Manchester Business School, Booth 

Street West, Manchester M15 6PB, U.K. 



114 

The 40th Conference of the International Institute of Public Finance 

- aika: 28. 8.-1. 9. 1984 
- paikka: Innsbruck, Itävalta 
- teema: »Public Finance and Public Debt» 
- lisätietoja: professori Horst Claus Recktenwald, Friedrich-

Alexander-Universität Erlanden-Nlirnberg, Lange 
Gasse 20, D-8500 Nlirnberg, G,ermany 

The 11th Annual Conference of EARIE (The European Association 
for Research in Industrial Economics) 

- aika: 
- paikka: 

29.-31. 8. 1984 
Fontainebleau, Ranska 

European Meeting of the Econometric Society 

- aika: 3.-7. 9. 1984 
- paikka: Madrid, Espanja 
- lisätietoja: Laura Vajanne, OKO, puh. 90-404 2232. 

Fordelningsteori og fordelningspolitikk i etkvinneperspektiv seminar 

- aika: 12.-13. 9. 1984 
- paikka: Oslo, Norja 
- järjestäjä: N orges almenvitenskaplige forskningsråd (N A VF ) 
- lisätietoja: Tuovi Allen, TASKU, puh. 90-647901 

The 19th General Conference of the International Association for 
Research in Income and Wealth 

- aika: 25.-31. 8. 1985 
- paikka: N oordwijkerhout, Alankomaat 



25. Pohjoismainen kansantaloudellinen kokous pidetään Kööpenha
minassa 16.-17.8.1984. 

Kokouksen pääteemana on 1980-luvun taloudellisten ongelmien ver
tailu 1930-lukuun. 

Kokous alkaa ja päättyy plenum-istunnoin, joissa mm. pidetään seu
raavat esitelmät: 

Odd Aukrust, Norja: 1980-luvun talous 1930-lukuun verrattuna -
lukujen kertomaa 
Erik Dahmen, Ruotsi: Teollisuuden toimintaehdot 1930-luvulla ja nyt 
Seppo Lindblom, Suomi: Rakenneongelmat ja teollisuuspolitiikka 
Niels ehr. Nielsen, Tanska: Talouspolitiikan muuttuneet toiminta
mahdollisuudet 

Lisäksi järjestetään lerityisistuntoja iltapäivällä 16. 8. ja aamupäivällä 
17. 8. Näissä käsitellään kolm!ea aihepiiriä: 

a) Työllisyysongelmat 
b) Julkiseen sektoriin liittyv.ät ongelmat 
c) Raha-, valuutta- ja luottomarkkinat 

Kokouksen järjestely toimikuntaan kuuluu Suomesta Gösta Mickwitz. 
Lisäksi erityisistuntoJen kutakin teemaa varten on oma toi,mikun
tansa. Niihin kuuluvat Suomesta Pentti Vartia (teema a), Björn 
Wahlroos (b) ja Sixten Korkman (c). 

~okouksen osallistumismaksu, johon sisältyy ban!ketti, on 1000 Tans:
kan kruunua. Majoitus, ruokailu ja matkat osallistuji,en on makset
tava itse. 

Lisätietoja saa emo toimikuntien suomalaisilta jäseniltä, sekä Kansan
taloudellisen Yhdistyksen sihteeriltä. 

Matkatoimisto Olympia järjestää Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja 
Ekonomiska Samfundetin jäsenille kokoukseen ryhmämatkan 15.-
18.8.1984, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu. Matkan 
hinta on noin 2.300 markkaa, johon sisältyvät lennot, lentokenttä
kuljetukset Kööpenhaminassa sekä majoitus 1. luokan hotellissa 
aamiaisineen. Hintaan eivät sisälly kongressimaksu eikä yhden hen
gen huoneen lisämaksu. Ilmoittautumiset 30. 4. 1984 mennessä suo
raan matkatoimistoon, puh. (90) 644 033/Ritva Finerus tai Kai 
Salmi. 
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ANSLAG FÖR SKATTEVETENSKAPLIG FO'RSKNING 

Nordiska skattevetenskapliga 
fors kningsrådet 

utlyser härmed forskningslag lediga tilI 
ansökan. ForskJningsrådet är ett av de 
nordiska länderna bildat organ, vars upp
gift är att främja nordiskt samarbete inom 
skatteforskningen, med inriktning särskilt 
på frågeställningar av gemensamt nordiskt 
intresse. 

Forskningsprojekten kan vara skatte
rättsliga och/ eller ekonomiska med an
knytning tilI beskattningen. Anslag kan 
beviljas för alla typer av projekt inom de 
nämnda forskningssektorerna. 

För att uppnå sitt syfte har forsknings
rådet bl a påbörjat en komparativ under
sökning av de nordiska ländernas skatte
struktur och skattesystem. Projektet är 
uppdelat i självständiga delområden. Ett 
delprojekt rörande inkomstbegreppets ut
veckling i de nord1ska länderna är av
slutat. Bland övriga delprojekt som rådet 
avser att behandla inom ramen för detta 
större samnordiska arbete kan nämnas 
familjebeskattningen, arvs- och gåvo
beskattningen, förmögenhetsbeskattningen, 
företagsbeskattningen, jordbruksbeskatt
ningen och taxeringsprocessen. 1 första 
hand kommer rådet ati stödja projekt som 
faUer inom ramen för detta samnordiska 
komparativa projekt. Forska~e som är 
intresserade härav kan dessutom påräkna 
hanledning från rådets sida. 

De disponibla penningmedlen kan ut
delas i form av forskningsanslag, sti-

pendier eller kos1lnadsersättning. Med 
hänsyn tilI rådets begränsade resurser kan 
anslag emelIertid inte beviljas för mer 
omfattande projekt (fleråriga projekt elIer 
projekt med flera forskare). 

Ansökan bör göras på särskild blankett, 
där uppgifter om forskningsarbetet, be
räknade kostnader och tidsplan m m läm
nas. Blanketter och anvisningar erhålIs 
genom forskningsrådets sekreterare, univ. 
lektor Christer Silfverberg, Juridiska 
institutionen, Stockholms universitet, S -
106 91 STOCKHOLM (tel 08-163204). 
Ansökan måste ha inkommit tilI sekrete
raren senast den 19 mars 1984. 

Ytterligare upplysningar kan erhållas av 
forskningsrådets sekreterare samt i Fin
land av professor Edward Andersson, 
byråchef Lasse Aarnio och professor Osmo 
Forssell. 

Den som önskar ytterligare upplysningar 
beträffande det komparativa samnordiska 
projektet kan i första hand ta kontakt med 
lektor Mogens Eggert M0ller (Danmark), 
pro:fessor EdwaDd Andersson (Finland), 
förstelektor Frederik Zimmer (Norge) 
respektive professor Gustaf Lindencrona 
(Sverige) vilka utgör referensgrupp för 
detta projekt. 

Stockholm den 21 december 1983 

NORDISKA SKATTEVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGSRADET 

Christer Silfverberg 
Sekreterare 
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Lähdeluettelot liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla kirjallisuus. Esimerkiksi: 
Keynes, J.M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, London. 
Klein, L.R. (1979): United States and World Economic Outlook, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979: 4, 331-339. 

Alleviivauksia, lihavointeja ja harvennuksia ei painetussa tekstissä käytetä. Korostet
taviksi halutut sanat suositellaan alleviivattaviksi, jolloin ne ladontavaiheessa kursi
voidaan. 

Englanninkielistä yhteenvetoa varten artikkelien kirjoittajien tulee laatia lyhyt tiivis
telmä (1-2 liuskaa) erilliselle paperille, mieluummin jo valmiiksi englanninkielisenä. 

Eripainoksista voi ,sopia toimitussihteerin kanssa oikolukuvaiheessa. Samassa yhteydessä 
kirjoittajan tulee toimittaa täsmälliset henkilötietonsa: nimi, osoite, henkilötunnus, 
verotus kunta ja pankkiyhteys. 

Kirja-arvosteluista voi sopia toimituksen kanssa. 



Kansantaloudell inen 
Yhdistys 
(perustettu 1884) 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella 
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä va
rojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys 
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä ·niteenä 
vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on 
70 mk/v (opiskelijat 35 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouk
sia, joihin jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esi
telmien ja puheenvuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa 
ja taloudellista tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys julkaisee 
Kansantaloudellisia tutkimuksia-nimistä j ulkaisusarj aa. 

Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksen sihteeriltä. Yh
distyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä. 

Johtokunta: esimies Ilari Tyrni 

vara esimies Heikki Oksanen 

jäsenet Sirkka Hämäläinen 

Erkki Koskela 

Kalevi Kosonen 

Seppo Suokko 

Sihteerinä toimii Jukka Leskelä, osoite: ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120 HEL

SINKI 12, puh. 601 322. 

Vammala 1984, Vammalan Kirjapaino Oy 


