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Taloudellinen ajattelu ja kansantalouden tilinpito -
Tekstianalyyttinen tutkimus valtiovarainministereiden 
budjettipuheista 1974-1994 

VISA HEINONEN*, JURI MYKKÄNEN§, MIKA PANTZARt 
JA SEPPO ROPPONEN:!: 

1 Johdanto 

Talouspolitiittisen keskustelun ulkopuolinen 
tarkkailija saattaa joskus ihmetellä keskustelun 
perusrakenteen säilymistä vuodesta toiseen sa
manlaisena, vaikka on varsin perusteltua sanoa, 
että talouspoliittisten toimien kohteena oleva 
yhteiskunta muuttuu joskus hyvinkin radikaa
listi. Voidaan kysyä, ovatko esimerkiksi talous
tieteellinen maailmankuva ja tilinpitojärjestel
mien kehitys sellaisia historiallisia tekijöitä, 
jotka etäännyttävät talouden kielen poliittisen 
aktivismin kontekstista. Työllisyyden painotta
minen hallituksen talouspoliittisessa keskuste
lussa voisi olla esimerkki poliittisesta aktivis
mista. Samoin voidaan kysyä, miten kuluttajien 
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ja kotimarkkinoiden asema näkyy talouspu
heessa. Kuinka paljon kuluttaminen ja kansa
laisten hyvinvointi saavat tilaa talouden ajatte
lumalleissa ? Tämän tapaisten kysymysten sii
vittämänä olemme tutkimuksessamme (Heino
nen, Mykkänen, Pantzar ja Roponen 1996) tar
kastelleet valtiovarainministereiden kansanta
loudellisessa yhdistyksessä pitämiä budjettiesi
telmiä vuosilta 1974-1994 (Taulukko 1) 

Tutkimuksessa pyrimme kehittämään empii
ristä tekstianalyysia poliittisessa kontekstissa ja 
tapoja kuvata tekstin rakennetta visuaalisesti. 
Erityinen kiinnostuksen kohteemme oli se, 
minkälainen kuva talouspolitiikan suomalaises
ta mallista (esim. Pekkarinen ja Vartiainen 
1993) saadaan, jos lähtökohdaksi otetaan syste
maattinen vuodesta toiseen kertyva tekstimate
riaali ja sen tutkimuksellinen tiivistäminen. 

Käytettävissä olevaa aineistoa - 20 budjetti
esitelmää ja niiden kommenttipuheenvuorot -
lähestyimme useasta eri näkökulmasta. Talous
poliittisia ydinväitteitä tarkastelevassa substan
tiaalisessa osassa tarkastelimme talouspoliittis
ta retoriikkaa talouden lähihistorian näkökul-
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Taulukko 1 Valtiovarainministerien pitämät budjettiesitelmät Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 

1974-1994 

Esitelmä pidetty (julkaistu) Esitelmä (viitteemme) 

24.10.1974 (Kak 1975:1) Johannes Virolainen: Talouspolitiikan haasteet lähivuosina (Virolainen 1975) 

30.10.1975 (Kak 1976:1) Heikki Tuominen: Vuoden 1976 budjettiesityksen taloustausta (Tuominen 
1976) 

01.11.1976 (Kak 1977:1) Esko Rekola: Budjettipolitiikan linjasta (Rekola 1977) 

18.10.1977 (Kak 1978:1) Paul Paavela: Finanssi- ja rahapolitiikan mahdollisuuksista kansantalouden el-
vyttämisessä (Paavela 1978a) 

17.10.1978 (Kak 1978:4) Paul Paavela: Finanssipolitiikan linjat (Paavela 1978b) 

10.08.1979 (Kak 1979:4) Ahti Pekkala: Budjettipolitiikan linjasta (Pekkala 1979) 

27.10.1980 (Kak 1980:4) Ahti Pekkala: Näkökohtia valtion tulo- ja menoarviosta vuodelle1981 (Pekka-
la 1980) 

13.10.1981 (Kak 1981:4) Ahti Pekkala: Talousarvio vuodelle 1982 (Pekkala 1981) 

07.10.1982 (Kak 1982:4) Ahti Pekkala: Talouspolitiikan lähiajan näkymät (Pekkala 1982) 

10.10.1983 (Kak 1983:4) Ahti Pekkala: Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitys (Pekkala 1983) 

04.10.1984 (Kak 1984:4) Ahti Pekkala: Vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesitys (Pekkala 1984) 

08.10.1985 (Kak 1985:4) Ahti Pekkala: Vuoden 1986 tulo- ja menoarvio (Pekkala 1985) 

14.10.1986 (Kak 1986:4) Esko Ollila: Vuoden 1987 budjetti (Ollila 1986) 

15.10.1987 (Kak 1987:4) Erkki Liikanen: Vuoden 1988 budjetti (Liikanen 1987) 

11.10.1988 (Kak 1988:4) Erkki Liikanen: Budjettiesitelmä (Liikanen 1988) 

(Kak 1989:4) Erkki Liikanen: Budjettiesitelmä (Liikanen 1989) 

03.10.1990 (Kak 1990:4) Matti Louekoski: Vuoden 1991 budjettiesitys (Louekoski 1990) 

24.09.1991 (Kak 4/1991) Iiro Viinanen: Vuoden 1992 budjettiesitys (Viinanen 1991) 

08.09.1992 (Kak 4/1992) Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1993 budjettiesitys (Viinanen 1992) 

21.09.1993 (Kak 4/1993) Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1994 budjettiesitys (Viinanen 1993) 

14.09.1994 (Kak 4/1994) Iiro Viinanen: Talouspolitiikka ja vuoden 1995 budjettiesitys (Viinanen 1994) 

masta. Kiinnitimme huomiota myös siihen, 
kuinka budjettiesitelmän laatimisen rutiinit mi
nisteriössä ja erityinen yleisö - Kansantaloudel
linen yhdistys - vaikuttavat esiteImien sisältöön 
ja muotoon. Talouden kielessä esiintyviä dua
lismeja tarkastelimme avointa ja suljettua sek
toria koskevien tekstisegmenttien avulla (kts. 
Heinonen, Mykkänen ja Pantzar 1996). Kol-

mas näkökulma oli taloudellisten käsitteiden 
muodostama suhdeverkosto. Tässä artikkelissa 
keskitymme vain viimeksi mainittuun: mekaa
niseen käsitteiden välisten suhteiden analyy
siin, jossa lähtökohtana on budjettiesiteImien 
kansantaloutta koskevat tilannearviot. Menetel
mällisesti vaativan tehtävän erityisenä kiinnos
tuksen kohteena ovat erilaisten talouden muut-
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tujien välille oletetut rakenteelliset (lähinnä 
kausaaliset) kytkennät. 

2 Menetelmä 

Tarkastelun kohteena on siis suomalaisen ta
louspolitiikan (tai ahtaammin valtiovarainmi
nisteriön harjoittaman finanssipolitiikan) taus
talla oleva käytännön talousteoria! siten kuin se 
on välittynyt valtiovarainministereiden esittä
minä budjetin diagnostisina, kansantalouden 
seurantaan liittyvinä perusteluina. Analyysin 
kohteeksi on valittu vain selvästi kansantalou
den toteutunutta kehitystä analysoivat esitelmi
en jaksot (diagnostiikka). 

Budjettiesiteimien analyysissa käytetyt tut
kimusmenetelmät ovat suurelta osin laadullisia, 
mutta tutkimuksessa on tehty myös joitakin ti
lastollisia analyyseja. Vastaavasti tutkimukses
sa voidaan erottaa kaksi melko erillistä vaihet
ta: toisaalta laadullinen koodausorientoitunut 
analyysi ja toisaalta tilastollinen verkostoana
lyysi. Koodausorientoitunut analyysi tehtiin 
tutkimuksen alkuvaiheessa. Verkostoanalyysi 
tehtiin vasta tutkimuksen lopuksi. 

Aineiston analyysi aloitettiin tutustumalla 
huolellisesti kirjoitettuihin esitelmiin. Julkaistut 
esitelmät siirrettiin tietokoneelle ja niistä muo
dostettiin tutkimusaineisto Atlas/ti-ohjelmaan 
(ohjelman käytöstä laadullisessa analyysissa 
ks. Moilanen ja Roponen 1994 ja Striibing 
1995). Laadullinen koodausorientoitunut ana
lyysi toteutettiin esitelmä kerrallaan siten, että 

1 Käytännön talousteorialla tarkoitamme talous
politiikan valmistelussa käytettyjen taloudellis
ten käsitteiden ja niiden välille oletettujen syy
seuraus-suhteiden kokonaisuutta, jolla voidaan 
olettaa olevan formaalin talousteorian kanssa 
yhteisiä alueita mutta jota ei voida kokonaan 
palauttaa formaaliin teoriaan. 
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aluksi merkittiin ne esiteimien kohdat, joissa 
tehtiin tilannearvio taloudessa tapahtuneesta 
kehityksestä. Kyseiset kohdat koodattiin käsi
teltyyn aiheeseen sopivilla koodeilla sekä ns. 
vaihekoodeilla, jotka kuvaavat diagnostisoivien 
kohtien keskinäistä järjestystä esitelmässä. 
Koodeina käytettiin esitelmissä olevia kansan
taloudellisia muuttujia (vaihtotase, työllisyys, 
inflaatio, jne.). Koodattujen muuttujien väliset 
suhteet luokiteltiin sen mukaan, liitettiinkö 
muuttujat esitelmissä kausaalisesti, assosiatiivi
sesti vai esiintyivätkö muuttujat ilman yhteyttä 
muihin muuttujiin. 

Koodausta voidaan kuvata esimerkillä. 
Heikki Tuominen käsitteli vuonna 1975 pitä
mänsä esitelmän alussa budjetin laatimisen läh
tökohtatilannetta seuraavaan tapaan: 

Työllisyystilanteemme on pysynyt tähän syk
syyn saakka hyvänä varsinkin useimpiin 
Länsi-Euroopan maihin verrattuna. Keski
määräiset reaaliansiot ovat nousseet selväs
ti sekä viime että vielä tänä vuonna. Tämä 
on kuitenkin tapahtunut ulkomaisen vel
kaantumisen kustannuksella. 
Vuosina 1973-1975 tavaroiden ja palvelus
ten kotimainen käyttö on lisääntynyt lähes 
viidenneksen, mutta tuotanto vain vajaan 
kymmeneksen. Huomattava osa kotimaisesta 
kysynnästä on peitetty tuonnilla ja tuonti
enemmyys on rahoitettu lisäämällä ulko
maista velkaa. (Tuominen 1976, 12.) 
Sitaatin ensimmäinen kappale koodattiin en-

simmäisenä diagnostisoivana kohtana koodeil
la "vaihe 1", "reaaliansiot", "työllisyys" sekä 
"ulkomaanvelka". Diagnoosi jatkuu heti seu
raavassa kappaleessa kotimaisessa kysynnässä 
tapahtuneen muutoksen tarkastelulla. Lause 
"Huomattava osa kotimaisesta kysynnästä on 
peitetty tuonnilla" merkittiin koodeilla "vaihe 
2", "tuonti" ja "kotimainen kysyntä" ja lause 
"tuontienemmyys on rahoitettu lisäämällä ul-
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Kuvio 1 Heikki Tuomisen puheen graafinen kuvaus 

komaista velkaa" koodeilla "vaihe 3", "ulko
maanvelka" ja "tuonti". Esitelmän diagnoosio
sien koodaamista jatkettiin tähän tapaan esitel
män loppuun saakka, minkä jälkeen koodeista, 
niiden välisistä suhteista sekä esiintymisjärjes
tyksestä piirrettiin diagnostiikkaa kuvaava 
graafinen esitys. 

Kuvan vasemmassa ylänurkassa näkyvät 
koodit "vaihe 1", "työllisyys" ja "reaaliansiot". 
Kuva kertoo, että puheen diagnostisoiva kohta 
käsittelee työllisyyttä ja reaaliansioita sekä näi
den yhteyttä ulkomaanvelkaan. Työllisyyden ja 
reaaliansioiden välillä oleva symboli == kuvaa 
työllisyyden ja reaaliansioiden välistä yhteyttä: 
ne liittyvät jollakin tavalla toisiinsa, mutta 
Tuominen ei kerro miten. 

Tuominen toteaa työllisyystilanteen pysy
neen hyvänä ja reaaliansioiden kasvaneen ul
komaanvelan kustannuksella. Oletnme määri
telleet työllisyyden ja ulkomaanvelan sekä re
aaliansioiden ja ulkomaanvelan välisen suhteen 
muotoon "X kasvattaa Y:tä". Tällaiset suhteet 

on merkitty kuvioihin + -symbolilla. Viivan 
päässä oleva nuoli kuvaa vaikutuksen suuntaa, 
sitä kumpi on X ja kumpi on Y. Joissakin esi
telmissä on käytetty myös suhdetta "X alentaa 
Y:tä". Nämä suhteet on merkitty - -symbolilla. 
Kuvan keskellä näkyvä kotimaisen kysynnän ja 
inflaation suhde on esimerkki hyvin harvinai
sesta suhteesta: <+> -symboli kuvaa kaksi
suuntaista vaikutusta, kotimainen kysyntä lisää 
inflaatiota ja inflaatio kotimaista kysyntää. 

Kuvat tehtiin alun perin sijoittelemalla käy
tetyt käsitteet melko mielivaltaisesti ympäriin
sä. Näin muodostuneita kuvia oli kuitenkin vai
kea vertailla keskenään, eivätkä ne kuvanneet 
erityisen selkeästi esitelmän sisältöä. Sijoittele
malla käsitteitä uudelleen pyrittiin löytämään 
luontevampi tapa kuvata esitelmissä käytettyjä 
käsitteitä. Lopulta päädyimme jakamaan kuvat 
kahden akselin avulla. Kuvan yläosaan pyrittiin 
sijoittamaan tarjontaan liittyviä käsitteitä ja ala
osaan kysyntätekijöitä. Vastaavasti kuvan oike
aan reunaan sijoitettiin ulkomaiset tekijät ja va-
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sempaan reunaan kotimaiset tekijät. Vaikka 
kaikille käsitteille ei olekaan mahdollista mää
ritellä oikeaa sijaintia, kukin käsite on mahdol
lisuuksien mukaan pyritty sijoittamaan karkean 
kansantalouden tilinpidon ryhmittelyn mukaan. 
Palaamme myöhemmin kansantalouden tilinpi
don keskeisyyteen. 

Edellisen kaltaisissa kulkukaavioissa esitet
tyjen käsiteverkostojen avulla on ollut mahdol
lista arvioida mitkä käsitteet esiintyvät missä
kin puheessa, millaisia yhteyksiä eri käsitteillä 
on keskenään sekä luoda yleiskuva kansantalo
udellisesta käsitteistöstä, tunnistaa kunkin pu
heen keskeiset käsitteet ja vertailla eri puheissa 
esiintyviä käsiteverkostoja. Vertaileva analyysi 
on mahdollistanut puheissa tapahtuvien histori
allisten ja aikasidonnaisten muutosten tarkaste
lun. 

Vertailevan analyysin pohjaksi laadittiin 
kaikista puheista yhdistetty käsitekartta, jossa 
näkyivät aluksi kaikki ne budjettiesitelmissä 
käytetyt kansantaloutta diagnostisoivat käsit
teet, joilla oli keskinäisiä kausaalisuhteita. Tar
koituksena oli ensiksi häivyttää yksittäisten pu
heiden väliset erot, jotta voitaisiin tuoda esiin 
talouspolitiikan pääasiallisen suunnitteluinsti
tuution, valtiovarainministeriön, ajattelutapa 
kokonaisuudessaan (yksittäiset puheet saattavat 
olla hyvin satunnaisia ja valikoivia teorian suh
teen). Tämän jälkeen käsitekarttaa rajattiin 
poistamalla siitä esiintymistiheydeltään ja in
tensiteetiltään (suhteiden määrän mukaan) mar
ginaaliset tekijät. Yhdistetty käsitekartta tuo
tettiin Ucinet-ohjelmalla, joka laski käsitteiden 
viittaus suhteiden pohjalta laaditusta yhteysmat
riisista yhteyksien väliset voimakkuudet sekä 
käsitteiden muodostamat alaryhmät ja "klikit". 
Graafinen esitys toteutettiin Krackp10 t-

1 Kiitämme Petri Uuskylää Helsingin yliopiston val
tio-opin laitokselta menetelmäkonsultaatiosta. 
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ohjelmalla. 1 

Diagnostisoivia käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä analysoiden käytiin läpi kaikkiaan 
kaksitoista puhetta. Esitelmiä valikoitaessa py
rittiin monipuoliseen otokseen siten, että analy
soitavaksi tulisi mahdollisimman monen minis
terin esitelmä. Ahti Pekkalan poikkeuksellisen 
pitkä ministerikausi (1979-1987) näkyy myös 

Taulukko 2 Koodattujen esiteimien pitovuodet ja 

esitelmän pitäneet valtiovarainministerit. 

Vuosi Valtiovarainministeri 

1974 Johannes Virolainen 

1975 Heikki Tuominen 

1976 Esko Rekola 

1978 Paul Paavela 

1979 Ahti Pekkala 

1980 Ahti Pekkala 

1981 Ahti Pekkala 

1984 Ahti Pekkala 

1985 Ahti Pekkala 

1987 Erkki Liikanen 

1991 Iiro Viinanen 

1994 Iiro Viinanen 

esiteimien valinnassa. Aineiston monipuoli
suutta lisää myös se, että tarkasteltavaan ajan
jaksoon mahtuu BKT:n suhteellisilla muutok
silla mitattuna kaksi syvaa taantumaa 
(1975-1977 ja 1990-1994) sekä kaksi nousu
suhdannetta (1978-1980 ja 1986-1989). 

Budjettiesitelmät ovat syntyneet aina tietys
sä ajallisessa kontekstissa ja ne heijastavat aina 
paitsi konventionaalisia ajattelumalleja niin 
myös kutakin yhteiskunnallista historiallista ti
laa. Tätä ajallista kontekstia lähestyimme tar
kastelemalla esiteimien ydinväitteitä. Y dinväit
teellä tarkoitamme esitelmän kohtaa, jossa joko 
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Kuvio 2 Ahti Pekkalan (1985) diagnoosi 

valtiontai 

alijäämä 

julkisen 

sektori 

kasvu 

I vaihe 51 
I kokonaistuotantoI 

julkilausutusti tuodaan esiin talouspolitiikan 
linjan kannalta keskeisiä asioita tai jonka pe
rusteella kannanotto voidaan tulkita linjauksek
si. Ydin väitteet tunnistettiin käymällä syste
maattisesti läpi esitelmät moneen kertaan koko
naisuuksina ja laatimalla niistä tiivistetyt muis
tiot. 

Kun kustakin puheesta ydinväitteet oli tun
nistettu, ydinväitteitä verrattiin puheesta muo
dostettuun kulkukaavioon. Melko usein ydin
väitteillä ja niihin liittyvillä käsitteillä oli sel
keä rooli myös kulkukaaviossa, mutta poik
keuksiakin esiintyi. Esimerkiksi Ahti Pekkalan 
vuodelle 1986 suunnatun budjettiesitelmän 
(Pekkala 1985) ydinväitteitä ovat valtiontalou
den tasapainottamisen sekä inflaation kuriin 
saamisen vaatimukset. Nämä tekijät eivät kui
tenkaan korostu erityisen merkittävästi puheen 
talouspoliittista diagnoosia esittävässä kuvassa 
(Kuva 2). On tärkeä nähdä, että tämä ero saat
taa johtua yksinkertaisesti siitä, että diagnoosi 
kohdentuu menneisyyteen ja usein ydinväitteet 

I US / talouskasvu I 
I vaihe 11 

käsittelevät tulevaisuuden haasteita. 

3 Kansantalouden institutionaalinen 
diagnoosi 

Vakiintunut diagnostiikka 

Aluksi on syytä määritellä tarkemmin mitä 
kansantalouden diagnostiikalla tarkoitetaan. 
Talouspoliittista keskustelua luonnehtii yleensä 
mille tahansa professionaaliselle keskustelulle 
ominainen tapa analyysiin perustuvien toimin
tasuositusten antamiseen. Diagnostiikalla tar
koitetaan toimintasuosituksia edeltävää analyy
sia. Se on luonteeltaan toteavaa, ei kannustavaa 
tai suosittavaa; se kohdistuu jo toteutuneeseen, 
kansantalouden mittareilla ilmaistuun kehityk
seen. Diagnostiikka on omimmillaan talouspo
litiikassa tehtyjen tai suunnitteilla olevien rat
kaisujen perustelussa. 

Perusteluargumenttina diagnoosi lähtee 
makrotaloustieteestä mutta poikkeaa siitä kah-
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Talulukko 3 Budjettiesitelmien ydinmuuttujat budjettiesitelmissä 1974-1994 

Muuttuja 74 75 76 78 79 

inflaatio 2 2 2 

työllisyys 2 2 2 

reaaliansiot 0 2 0 1 

kilpailukyky 0 0 5 2 

kokonaistuotanto 1 0 3 3 

vaihtotaseen vaje 4 0 2 0 

kotimaiset investoinnit 6 0 0 2 

kotimainen kysyntä! 0 4 1 

rahamarkkinoiden ke- 0 0 2 0 

vienti 1 1 2 

YHTEENSÄ 16 12 6 21 13 

Ydinmuuttujat (%) 41 75 67 67 50 

Ydinsuhteet (%) 71 86 75 100 67 

della tärkeällä tavalla. Ensiksi talouspolitiikan 
perusteeksi laadittua analyysia ei pyritä syste
maattisesti verifioimaan tai falsifioimaan. Toi
seksi muuttujien suuri määrä, aggregointitaso
jen vaihtelu ja sektorikohtaisten yksityiskoh
tien keskinäinen heterogeenisuus ja valikoi
vuus tekee taloustieteellisen mallintamisen 
käytännössä mahdottomaksi ja vaikeuttaa ana
lyysien vertailtavuutta tieteellisessä mielessä. 
Näistä eroavuuksista huolimatta talouspoliitti
nen diagnoosi esittää makrotaloustieteen ta
paan kansantalouden muuttujien välisenä kaus
aalisuhdejärjestelmänä. 

Kokonaisuudessaan ministereiden esittämät 
kansantalouden analyyttiset katsaukset ovat 
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta olleet he
terogeenisia, varsinkin jos mittarina käytetään 
muuttujien lukumäärää ja jakautumista esiteI
mien kesken. Yhteensä tarkastelujakson esitel
missä käytettiin 82:a diagnostisoivaa muuttu
jaa, ja yhdessä esitelmässä oli keskimäärin 18 
muuttujaa. Muuttujiksi kutsumme niitä tekijöi
tä (olioita) jotka tekstin koodaamisessa nousi-
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80 81 84 85 87 91 94 Yht 

'3 1 8 0 2 2 25 

2 2 2 1 4 1 2 22 

4 2 1 0 1 0 0 12 

3 2 0 1 3 3 2 22 

3 2 3 1 3 3 3 26 

4 1 3 0 3 1 20 

4 0 0 2 4 0 2 21 

0 2 0 0 3 0 2 14 

2 2 1 3 0 6 18 

1 1 3 0 4 4 20 

26 14 22 6 30 14 20 200 

45 47 25 39 32 33 43 12 

80 73 59 56 83 81 90 77 

vat joko tOlImnnan kohteiksi tai toimijoiksi. 
Useimmat muuttujat ovat kvantifioitavissa ja 
rinnastettavissa perinteisiin taloudellisiin muut
tujiin, mutta osa muuttujista, esimerkiksi inves
tointihalukkuus tai teknologian uudistaminen, 
ovat vaikeammin operationalisoitavia. 
Ensinäkemältä muuttujien välisten suhteiden 
tarkastelu antaa kuvan varsin atomisoituneista 
diagnooseista (67 prosenttia muuttujista yhdis
tyi keskenään yhdellä linkillä; täysin vailla 
linkkejä oli lähes kymmenen prosenttia muut
tujista). Esiteimien analyysin kannalta hajanai
suus ja heikkojen suhteiden runsaus ovat luon
nollisesti haittatekijöitä; systemaattisten piirtei
den löytäminen vaikeutuu. Jotta esitelmissä 
mahdollisesti piilevät systemaattiset piirteet 
saataisiin esille, tarkasteltavien muuttujien 
määrää on ainakin tilapäisesti vähennettävä. 
Karsinta tehtiin kolmella tavalla: 
1. Rajoittamalla tarkastelu niihin muuttujiin, 
jotka esiintyivät keskimäärin vähintään joka 
toisessa esitelmässä, 
2. porrastamalla kaikki muuttujat esiintymisti-
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heyden mukaan sekä 
3. katkaisemalla suhdetarkastelu siten, että ul
kopuolelle rajattiin vain yhden kerran esiinty
vät muuttujien väliset suhteet. 

Eräänlainen ydinmuuttujien joukko saadaan 
kokoamalla ne muuttujat, jotka esiintyvät kes
kimäärin vähintään joka toisessa esitelmässä. 
Tähän joukkoon kuuluu kymmenen kansanta
loudellista muuttujaa, noin 12 prosenttia kai
kista esiteimien muuttujista (taulukko 3). 

Valtiovarainministereiden esitelmissä esiin
tyvistä muuttujista keskimäärin 47,6 % kuului 
näin määriteltyyn ydinmuuttujien joukkoon. 
Tätä voidaan havainnollistaa ajatusleikillä. Jos 
oletetaan, että esitelmän laatijoiden valittavana 
on 82 muuttujan joukko, he valitsevat joka toi
sen esitelmässä käytettävän muuttujan ydinjou
kosta. 

Ydinmuuttujat myös vakiintuvat ajassa no
peasti riippumatta siitä, mistä tarkasteluajan
jakso katkaistaan. Kronologisessa järjestykses
sä tarkasteltuna kaikki ydinmuuttujat oli käyty 
läpi jo toisessa esitelmässä (Heikki Tuominen, 
1976). Tarkastelujakson ensimmäisessä, Johan
nes Virolaisen pitämässä esitelmässä, käytettiin 
seitsemää ydinmuuttujaa. Pisimmillään ydin
muuttujien täydellinen kasautuminen kesti kol
me esitelmävuotta. Aineiston aikasarjan epä-

. täydellisyys saattaa keinotekoisesti pidentää 
vakiintumisjaksoa. Kaksi esitelmävuotta saat
taa olla lähempänä todellisuutta. Näin tehdyn 
rajauksen avulla sekavasta muuttuja-avaruu
desta voidaan paikantaa selvä, suhteellisen sta
biili ydin, joka vakiintuu nopeasti ja toistuu eri
laisina kombinaatioina kaikissa esitelmissä. 

Yksittäisiä ministereitä tarkasteltaessa virka
miestaustaiset ministerit (Tuominen, Rekola, 
Paavela) poikkeavat muista painottamalla huo
mattavasti enemmän ydinmuuttujia. Kansan
edustajista nimitetyt ministerit ovat tässä kat
sontakannassa "luovempia". Diagnostisen yti-

men keskeisyyttä voidaan tarkastella myös 
muuttujien välisten suhteiden tasolla. Lähes 77 
prosenttia muuttujien välisistä suhteista liitti 
yhteen ydinmuuttujia, toisin sanoen keskimää
räisessä esitelmässä oli muuttujien kesken 17 
suhdetta, joista 13 liittyi ydinmuuttujaan. Esi
telmien keskinäisessä vertailussa suhdetarkas
telu paljastaa ydinmuuttujien keskeisyyden sil
loinkin, kun niitä on käytetty suhteellisen vä
hän. Tämä näkyy etenkin tarkastelujakson lop
pupään esitelmissä, joissa ydinmuuttujat "vetä
vät puoleensa" uusia muuttujia ja muodostavat 
uusien linkkien kautta yhteyksiä perinteisten 
muuttujien välille. 

Esimerkiksi Iiro Viinasen vuonna 1994 pitä
mässä esitelmässä ydinmuuttujiin kuuluva kor
kotaso yhdistyy niin ikään ydinmuuttujaksi 
luokiteltuun kotimaisiin investointeihin uuden 
muuttujan, luottamuksen, kautta. Investoinnit ja 
korkotaso yhdistyvät aikaisemmasta poikkea
van kausaalisen päättelyn avulla. Voidaan aja
tella, että investointien ja korkojen yhteys oli 
aikaisemmin mekaaninen ja tavallaan epäprob
lemaattinen; uudessa diagnoosissa suhde on 
problematisoitu taloudellisten toimijoiden luot
tamuksessa tapahtuvien muutosten funktioksi. 
Tällä puolestaan on merkitystä talouspolitiikan 
käytännön ratkaisujen kannalta: luottamuksen 
käsite mobilisoi ympärilleen uusia taloudellisia 
toimijoita (esim. pankit ja kotitaloudet), joista 
täytyy tehdä talouspolitiikan liittolaisia. Diag
nostiikan vakaan ytimen kannalta tällaiset 
muutokset merkitsevät haastetta, joka ajatus
mallin tasolla ratkaistaan tyypillisesti integroi
malla uusi muuttuja ydinmuuttujiin. 

Käytännön talousteorian rakenne 

Jos edellä tarkasteltiin muuttujien hajontaa esi
telmien kesken, seuraavassa kiinnitetään aluksi 
huomio kaikkien muuttujien absoluuttisiin 
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Kuvio 3 Diagnostisten muuttujien frekvenssijakauma kansantalouden tilinpidon kehikossa 

verotulojenväheneminen 

valtiontalouden alijäämä 

finanssipolitiikan kireys 

rahapolitiikan kireys 

julkisen sektorin kasvu 

julkisen talouden velka 

palkankorotukset 

työvoimapula 

yksityiset investoinnit 
yksityinen velkaantuminen 

yksityinen kulutus 

maanm analysoiduista esitelmistä laskettuna 
(yksinkertainen frekvenssijakauma). Tämän 
jälkeen tarkastellaan muuttujien välisiä kausaa
lisuhteita. Tarkastelutapa hävittää yksittäisten 
puheiden väliset erot. Jotta joidenkin muuttuji
en runsas diagnosointi yksittäisissä esitelmissä 
voitaisiin kontrolloida, kannattaa frekvenssija
kaumaa verrata edellisen jakson hajontatyyppi
seen analyysiin. Frekvenssijakauma hajotettiin 
kuvan 3 mukaisesti sisäkkäisille kehillesiten, 
että keskellä ovat eniten (f> 15) ja ulkoreunalla 
harvoin diagnosoidut muuttujat (2<f<5). 
Uloimmalla kehällä ovat muuttujat, joiden 
frekvenssi oli 6-10. Väliin jäävän kehän muut
tujia diagnosoitiin kaikkiaan 11-15 kertaa. 
Vain yhden kerran esiintyneet muuttujat on ra
jattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Aluksi voidaan verrata hajonta- ja frekvens-
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pääomamarkkinoiden vapauttaminen -
tuontihinnat 

kv.inflaatio 

korkomenot 

valuutan ulkoinen arvo 

idänkauppa 

kv. talouskasvu 

USA:n talouskasvu 
kv. taantuma 

sijakaumia. Kahdella sisimmällä frekvenssike
hällä on seitsemän kymmenestä ydinmuuttujas
ta. Y dinmuuttujia käytetään siis tasaisen run
saasti budjettiesitelmissä. Tulkintavaikeuksia 
aiheuttaa joidenkin muuttujien yhdistäminen 
ydinmuuttujia määriteltäessä. Rahamarkkinoi
den keveys ja korkotaso on tulkittu diagnosti
soimaan samaa ilmiötä, samoin kuin kotimai
nen kysyntä ja yksityinen kulutus. Tiukkaan ot
taen yhteen koodatuilla muuttujilla on eroja, 
mutta näin saatiin ydinmuuttujien ryhmästä 
riittävän suuri, jotta puheiden väliset erot tulisi
vat näkyviin. 

Kotimaiset tarjontatekijät korostuvat diag
nooseissa. Varsinaisiin vahvoihin kotimaisiin 
kysyntämuuttujiin voidaan lukea vain kotimai
set investoinnit, jolla viitataan nimenomaan 
teollisuuden investointeihin. Yksityisten kansa-
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laisten kulutus tulee mukaan vasta uloimmalla 
kehällä, mutta sielläkin upotettuna kotimaiseen 
kokonaiskysyntään. Ilman muuttujien yhdistä
mistä yksityinen kulutus olisi jäänyt kokonaan 
kuvion ulkopuolelle. 

Lopuksi kaikista vahvoja kausaalilinkkejä 
(suhdefrekvenssi > 1) muodostavista 
muuttujista tehtiin ryhmittelyanalyysi, jossa et
sittiin muuttujaryhmiä, joiden sisäiset yhteydet 
olisivat mahdollisimman vahvoja ja joiden kes
kinäiset (so. ryhmien väliset) yhteydet olisivat 
mahdollisimman heikkoja. Ryhmittelyanalyy
sin tulokset koodattiin yhteysmatriisiin, josta 
laskettiin muuttujien ja ryhmien optimaaliset 
etäisyydet. Kuvassa 4 muuttujien välisten yhte
yksien suhteellinen vahvuus näkyy nuoliviivan 
paksuutena. 

Kuviota voi yleisesti tulkita siten, että se 
muodostaa talouspoliittisen diagnostiikan para
digmaattisen ytimen, ts. käytännön talousteori
an, jossa on neljä käsitteellistä osajärjestelmää, 
joista kolmella on erotettavissa edelleen oma 
alajärjestelmänsä. Muista selvästi erillään on 
rahan saatavuuden ja kotimaisen kysynnän vä
listä suhdetta problematisoiva muuttujien ryh
mä. 

Siirryttäessä kuviossa suoraan alaspäin vas
taan tulee ryhmä, joka aluksi esittää tyypillisen 
suhdannetyöttömyysmallin. Sillä on lisäksi yh
teys alaryhmään, joka liittää julkisen talouden 
velkaantumisen työttömyyteen ja julkisen sek
torin kasvuun. Historiallisesti suhdannetyöttö
myysblokki on melko tuore, 1990-luvun tuote. 
Julkisen sektorin (liika)kasvu ilmaantui budjet
tiesitelmiin jo 1980-luvun alkuvuosina Ahti 
Pekkalan ministerikaudella. Kuvion vasem
massa yläkulmassa on "rakennepoliittinen" in
vestointeja ja tuotantorakenteita yhdistävä 
muuttujaryhmä. Se yhdistyy investointien ja 
kilpailukyvyn välityksellä varsinaiseen vientio
rientoituneeseen pääryhmään. 

Eniten välittäviä kausaalisuhteita muihin 
muuttujiin on kilpailukyvyllä ja inflaatiolla. 
Nämä kaksi muuttujaa yhdistävät reaalimuuttu
jia toisiinsa. Esimerkiksi tupo-ratkaisu välittyy 
(indeksillä mitattavan) kilpailukyvyn kautta 
vientiin. Välittävillä muuttujilla on kyky kään
tää yhden talouden osa-alueen problematiikka 
toisen osa-alueen kielelle. Kuten tiedetään, tu
po ei ole ainoastaan työehtosopimusten neuvot
telufoorumi, vaan se muuntuu kilpailukyvyn ja 
inflaation kaltaisten käsitteiden avulla kansan
taloutta monella tapaa koskettavaksi asiaksi. 
Tavallaan tautologisesti voisi todeta, että juuri 
tästä syystä tulopolitiikkaa on harjoitettu. Ta
louden ajattelumallin kannalta katsottuna voi
daan kysyä, olisiko tulopolitiikka ollut mahdol
lista tai järkeväksi tunnustettua ilman tällaista 
käsitystä talouden toiminnasta. Toisaalta voi
daan ajatella, että esimerkiksi inflaatio mahdol
listaa sen, että voimme puhua samaan aikaan 
tuontihinnoista ja julkisen talouden velasta. 
Vahvasti kausaalinen muuttuja on myös koti
maiset investoinnit, joka on tässä yhteydessä 
puhtaasti selittävä muuttuja. Pelkästään selittä
vässä asemassa olevat muuttujat ovat yleensä 
reaalimuuttujia ja ne tarjoavat hyvän sisääntu
loväylän edustukselliselle politiikalle, joka on 
huomattavan riippuvainen aineellisesta tuotok
sesta. Mallissa on myös joitakin vain selitettä
vässä asemassa olevia muuttujia, kuten edellä 
mainittu julkisen talouden velka. Näitä muuttu
jia voidaan - varsinkin silloin kun niillä on 
useita selittäjiä - pitää tavallaan talouden toi
minnassa itseisarvoisina muuttujina, koska ta
loudellinen toiminta ja sen vaikutukset pääty
vät niihin. Ne ikään kuin imevät talouden vai
kutukset mutta eivät itse vaikuta takaisin talou
teen. Tämä pitää toki paikkansa vain talouden 
ajattelumallin vahvassa versiossa, jossa yksit
täiset käsitteiden väliset suhteet on karsittu 
pois. Varsinkin viime vuosina julkisen talou-

41 



Artikkeleita - KAK 1/1997 

Kuvio 4 Kansantalouden diagnostinen malli 
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den velalla on katsottu olevan kausaalivaiku
tuksia ainakin korkotasoon. 

Kuviosta voisi tehdä lukuisia muita tulkinto
ja muuttujien välisistä suhteista ja etäisyyksis
tä, mutta tässä tyydymme nostamaan esille vie
lä joitakin puuttuvia yhteyksiä. Varsinkin työl
lisyyden, inflaation ja kotimaisen kysynnän vä
liset suhteet on jätetty budjettiesitelmissä ana
lysoimatta. Ne kaikki esiintyvät eri muuttuja
ryhmissä. Yksi selitys voisi olla käytännön ta
lousteorian eriytyminen varsinaisesta akateemi
sesta talousteoriasta, jossa ko. suhteiden tutki
mus on keskeistä. 

Kansantalouden tilinpito - vallan keskittämisen 
vai vallanjaon väline? 

Siirrymme lopuksi pohtimaan kuviossa 4 kuva
tun mallin ja yksittäisten budjettiesiteImien 
taustalla olevaa käsitystä taloudesta. Useiden 
erilaisten analyysiemme - ekonomisteille yllä
tyksetön - päätulos on kansantalouden tilinpi
don keskeisyys. Tosin vaikka budjettiesiteImi
en diagnostinen runko noudattaa pitkälle kan
santalouden tilinpidon periaatteita, vivahteet 
ovat silti selvästi suomalaiskansalliset. Varsin
kaan ostovoiman kehityksellä ja suhdanteiden 
tasaamisella ei näyttäisi olevan tutkimusjaksol
la kovinkaan oleellista roolia, joskin täystyölli
syyden periaate otetaan sinänsä keskeiseksi 
huolenaiheeksi. Toisaalta inflaatiolla näyttää 
olleen erityisen keskeinen paino jo kauan en
nen Maastrichtin kriteereitä ja vapautuneita ra
hamarkkinoita. 

Tässä yhteydessä kysymys kansantalouden 
tilipidosta on kuitenkin perustavampi. Mitä pi
täisi ajatella siitä, että suomalainen talouspoli
tiikka menneisyyden diagnostiikan osalta on 
pitkälti kansantalouden tilinpidon pohjalle ra
kentuvaa? Edustaako kansantalouden tilinpito 
viisauden ja kokemuksen tiivistymää, jonka va-

raan menneisyyden tulkinta on turvallista poh
jata? Vai onko kyseessä enemmän konventio, 
jonka varaan voidaan perustaa tarkoituksenmu
kainen ja tehokas keskustelu talouspolitiikan 
tavoitteista ja tulevaisuudesta? 

Tilinpidon käsitteet ovat ainakin jossain 
määrin ongelmallisia. Niiden taustalla on mm. 
runsaasti dualistista yksinkertaistamista ja vas
takohta-ajattelua, jotka periytyvät kaukaa histo
riasta. Esimerkiksi tuottamattoman ja tuottavan 
toiminnan erottaminen toisistaan löytyy jo 
1600-luvun kansantalouden tilinpidosta (vrt. 
kuviossa 3 kotimaiseen kysyntään sisältyvän 
kulutuksen erkaantuminen muusta taloudesta). 
1600-luvun poliittisen aritmetiikan pohjalta 
syntyneiden taloustieteen ja yhteiskunnallisten 
tilastojen (Buck-Morse 1995; Miller 1986) yksi 
keskeinen ongelma oli tuottavan ja tuottamatto
man sektorin erottelu. Varhaisvaiheen lasken
tajärjestelmien kehittäjät tunnustivat kuitenkin 
paremmin kuin monet talousihmiset nykyään, 
että tuotannon ja kulutuksen rajanveto on mitä 
harkinnanvaraisin 1. 

Viime vuosina on talouden tilinpitojärjestel-

1 1700-luvun fysiokraateille tuotannosta erotettu ku
lutus merkitsi tuotannossa syntyneen arvon tuho
amista. Maa oli heille kaiken arvonmuodostuksen ja 
tuotannon perusta. Ranskalainen lääkäri ja fysio
kraatti Franc;ois Quesnay puhui eksplisiittisesti äiti
Maan ja isä-Työn avioliiton hedelmistä. Quesnay 
esitti vuonna 1758 ensimmäiset varsinaiset kansan
tulolaskelmat, eräänlaisen talouden kartan, jossa toi
mijoina olivat maanviljelijät, maanomistajat ja käsi
työläiset. Quesnay näki lääkärin taustansa mukaises
ti talouden jättiläismäisenä verenkiertojärjestelmänä. 
Syy miksi häntä voi pitää nykyaikaisen taloustieteen 
isänä liittyyarvonlisän ideaan. Maatalous( tuotanto) 
oli fysiokraattisen opin mukaan (ainoa) hedelmälli
nen varallisuuden kasvua tuottava sektori. Quesnayn 
sanoin, "steriileissä" sektoreissa, kaupassa ja käsi
työssä raha yksinkertaisesti kiersi, ja vain maatalous 
oli tuottava sektori (Buck-Morse 1995). 
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mistä käyty laajaa ja laadukasta yhteiskuntatie
teellistä keskustelua (esim. Buck-Morse 1995; 
Miller 1986; Miller & Rose 1990; Power 1992; 
Rose 1991). Tästä keskustelusta voimme saada 
arvokkaita vihjeitä siitä, miten kansantalouden 
tilinpidon keskeiseen rooliin talouspoliittisessa 
diagnostiikassa voidaan suhtautua. Kirjoittajat 
ovat korostaneet kirjanpitojärjestelmien luon
netta vallan instrumenttina. Talouspoliittisen 
argumentaation, poliittisen aritmetiikan, polii
si- ja valtiotieteen sekä tilastotieteen juuret ovat 
pitkälle yhteiset (Hacking 1991; Miller & Ro
se, 1990; Rose 1991). Kirjoittajat ovat myös 
muistuttaneet, että poliittisen hallinnan ja tie
donhallinnan teknologiat saavat puheissa ja 
teorioissa hyvin erilaisen sävyn eri maissa 1 

Erityisesti ranskalaisessa traditiossa tilinpito 
nähdään usein ihmisten kontrollin ja sääntelyn 
välineenä, kun taas anglosaksisessa traditiossa 
tuodaan esiin tilinpidon keskeinen rooli plura
listisessa monen toimijan yhteiskunnassa: vain 
objektivisoituneet numeeriset kuvaukset yh
teiskunnasta ja erilaiset standardit mahdollista
vat yhteisten intressien ilmauksen poliittisena 
toimintana (Power 1992; Rose 1991). Voisi 
ajatella, että Suomessa eturyhmien ja valtion
hallinnon numero-orientoituneisuus - "tuoreim-

1 Ranskalainen tilinpitojärjestelmä kehittyi tämän 
vuosisadan alkupuolella. saksalaisen mallin mukai
sesti enemmän institutionaalista tulonjaon seuranta
järjestelmää korostaen, kun taas Englannissa kehittyi 
funktioittainen (kulutus, tuotanto, investoinnit jne.) 
seurantajärjestelmä (Miller 1986; Niitamo 1970, 
1971). Tänä päivänä laajimmin käytetty YK:n viral
listama kansantalouden tilinpidon järjestelmä on 
englantilaisen Richard Stonen kehittelemä kansanta
louden tilinpito (SNA), joka perustuu seuraavaan 
kysyntä- ja tarjontatekijöiden tilinpidolliseen identi
teettiin: Vienti+ Yksityiset Investoinnit+ Yksityinen 
Kulutus+Julkiset investoinnit+Julkinen kulutus = 
Bruttokansan-tuote+ Tuonti. 
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mat Tuposeton laskelmat" - edustaa jälkim
mäistä tulkintaa. 

Moderni kansantalouden tilinpito ei ole via
ton kuvaus todellisuudesta, vaan se on käsittei
neen, huomioineen, laskelmineen, professio
naalisine vaatimuksineen ja tilastointijärjestel
mineen luonut varsinaisesti toisen maailmanso
dan jälkeisenä aikana oman erityisen hallinnan 
teknologian (technology of government). Kysy
mys ei ole puhtaasti järjestelmän soveltamises
ta vaan myös järjestelmän todellisuutta luovas
ta ominaisuudesta. Se mikä on tästä näkökul
masta ratkaisevaa, ei ole niinkään talouspolitii
kan ohjaaminen erilaisten vaihtoehtojen välillä, 
vaan vaihtoehtoja tuottavan käsitejärjestelmän 
olemassaolo. Tärkein yksittäinen suomalainen 
talouspoliittinen päätös on ollut SNA-järjestel
män käyttöönotto 1940-luvun lopulla. Vasta 
tällaiset tilinpitojärjestelmät mahdollistavat 
"kauko-vaikuttamisen" ja vallan keskittämisen 
(Latour 1987). Hyvä esimerkki yhden kuvan 
vallasta ja kaukovaikuttamisen muodoista on 
valtion velkaantuneisuuskuva, joka levisi laa
jastijo 1990-luvun talouslaman alkuvaiheessa. 

Osittain erilaisten tilinpitojärjestelmien vaikutukses
ta ranskalainen järjestelmä on tukenut enemmän 
kasvun, modernisaation ja suunnittelun kolmiyhteyt
tä, kun taas englantilainen järjestelmä on keynesiläi
sittäin tukenut lähinnä julkisella kulutuksella suh
danteita tasaavaa politiikkaa (Miller 1986, 95). 
Ranskalaiset ovat kritisoineet englantilaista SNA-ti
linpidon traditioita yhtäältä siitä, että se keinotekoi
sesti olettaa kulutuksen ja tuotannon rajanvedon tri
viaaliksi, ja toisaalta siitä, että funktioittainen 
tarkastelu on ennustamisen kannalta hankalaa. Insti
tutuonaalisten konkreettisten toimijoiden toimintaa 
on helpompi ennakoida kuin yksityisen tai julkisen 
kulutuskysynnän kaltaisten abstraktien entiteettien. 
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Tuloksia 

Sisällöllisesti tarkasteltuna kaikki tutkimuk
semme erilliset analyysit korostivat kotimais':: 
ten tarjontatekijöiden keskeisyyttä. Esimerkiksi 
tuonnin diagnostiikka näkyy vain vaihtosuh
teen kautta. Jokseenkin odotetusti koko diag
nostisen käsitteistön ytimen (frekvenssein mi
tattuna) muodostavat työllisyys, kokonaistuo
tanto ja inflaatio. Mielenkiintoista on inflaation 
ja työllisyyden välisen suhteen spesifioimatto
muus. Työllisyys näyttää liittyvän tuotannon 
tasoa määrittäviin tekijöihin, kun taas inflaatio
ta on käsitelty osana tulopolitiikkaa ja markki
noiden toimivuutta. Käsitteiden välisiä suhteita 
tarkasteltaessa kaikkein voimakkain ryhmä 
muodostuu kilpailukyvyn kautta vientiin ja 
vaihtotaseesta investointeihin. Tämä 'super
blokki' yhdistyy inflaation kautta muihin blok
keihin. 

Keskeisimmät ydinmuuttujat - kokonaistuo
tanto, inflaatio ja työllisyys - ovat varsin yllä
tyksettömiä. Erityinen suomalaisen talouspoli
tiikan malli (vrt. Pekkarinen ja Vartiainen 
1993) on löydettävissä seuraavaksi tärkeimpien 
muuttujien painotuksesta. Keskeisen aseman 
puheissa saavat investoinnit, kilpailukyky, 
vienti ja vaihtotaseen vaje. Esimerkiksi yksityi
sellä kulutuksella ei näyttäisi olevan kovinkaan 
suurta painoa. 

Yksittäisten puheiden tasolla korostuu kaksi 
ilmiötä. Toisaalta voidaan havaita, että ministe
rit poikkeavat toisistaan erityisesti marginaalis
ten käsitteiden käytössä. Lisäksi taloushallin
non sisältä nousseet valtiovarainministerit 
käyttävät selvästi niukemmin marginaalikäsit
teitä ja rakentavat diagnoosinsa melko puhtaas
ti ydinkäsitteiden varaan. Toisaalta kronologi
nen tarkastelu osoittaa, että ydinkäsitteistö va
kiintui jo tarkastelujakson alussa. Tarkastelu
kulmaa laajentamalla käy odotetusti ilmi, että 

nykyhetkeä lähestyttäessä talouden psykologia 
- luottamus ja uskottavuus - ilmaantuu käsit
teistöön (kts. Heinonen, Mykkänen, Pantzar, 
Roponen, 1996) . Hieman heikompi trendi 
näyttää olevan käsitteistön 'kotimaistuminen' , 
mikä johtuu ainakin osittain 'kansainvälisten' 
termien vähäisyydestä ydinkäsitteiden (vienti, 
kilpailukyky, vaihtotase) joukossa. 

Lopuksi on syytä todeta, että talouspoliitti
sen diagnoosikäsitteistön paradigmaa etsittäes
sä voi olla harhaanjohtavaa tarkastella pelkäs
tään valtiovarainministerin vuotuista budjettie
sitelmää Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä. 
Vaikka esitelmät muodostavat talouspoliittisen 
julkisuuden ehkä tärkeimmän tekstiaineiston, 
ne eivät suinkaan kerro tyhjentävästi talouspo
litiikan suunnitteluinstituution ajattelusta. Sen 
sijaan ne kertovat jotakin talouspoliittisen kes
kustelun tyypillisyyksistä ja virallisen, hallitus
politiikkaan kietoutuvan taloudellisen analyy
sin painopisteistä. 
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