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Katsauksia ja keskustelua 

Onko taloushistoriallinen tutkimus epäonnistunut "Suo
men menestystarinan" tulkinnassa? 

TIMO MYLL YNTAUS, vanhempi tutkija, Suomen Akatemia 

RIITTA HJERPPE, professori, Jyväskylän yliopisto 

Kiinnostus taloushistoriaan on ollut kasvussa 
niin kouluopetuksessa kuin tiedotusvälineissä
kino Uusimmissa historian oppikirjoissa talou
delliset tekijät ovat saaneet aiempaa huomatta
vasti enemmän huomiota ja on luonnollista, et
tä niistä halutaan tietää yhä enemmän. On ym
märrettävää, että tässä tilanteessa ollaan kiin
nostuneita suomalaisten taloushistorioitsijoiden 
aikaansaannoksista. 

Kansantaloudellinen aikakauskirjan nume
rossa 3/1996 julkaistiin Olli Poropudaksen laa
tima katsaus suomalaisen taloushistoriallisen 
tutkimuksen tuloksiin. Hänen arvionsa antaa ti
lanteesta melko lohduttoman kuvan. Kirjoitta
jan mukaan "näyttää" siltä, että "yksityiskoh
taista materiaalia" maamme taloudellisesta ke
hityksestä on kyllä tuotettu runsaasti, mutta 
alan tutkimusta vaivaa kolme ongelmaa: Ensin
näkään kaikkea tietoa ei ole onnistuttu seulo
maan ja tiivistämään yksiin kansiin "teoreetti
sesti perustelluksi kokonaiskuvaksi". Toiseksi 
alan tutkimuksesta puuttuu miltei tyystin näkö
kulma politiikan rooliin ja merkitykseen Suo
men taloudellisessa kehityksessä. Kolmanneksi 
taloushistoriallinen tutkimus ei ole kyennyt se-
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littämään teoreettisesti "Suomen menestystari
naa". 

Monissa taloushistoriallisissa tutkimuksissa 
on kyllä etsitty syitä Suomen taloudelliseen ke
hitykseen, mutta alan tutkimuksella on toki ol
lut muitakin tavoitteita kuin "menestystarinan" 
selittely. Alan aikaansaannosten tiivistäminen 
"yksien kansien väliin" ei yleensä ottaen katso
ta kuuluvan historian perustutkimuksen varsi
naisten tehtävien piiriin. Oppikirjojen ja yleis
esitysten tehtävänä on sitä vastoin luoda tiiviitä 
katsauksia taloudelliseen kehitykseen olemassa 
olevan perustutkimuksen pohjalta. Maamme 
taloushistoriasta on laadittu useitakin yleisesi
tyksiä. Ajanjaksoiltaan laajimmista mainitta
koon Pentti Virrankosken (1975) oppikirja ja 
ryhmätyönä tehty kolminiteinen Suomen talo
ushistoria (1980-83). Uusimpiin yleisesityksiin 
kuuluvat muun muassa Riitta Hjerppen (1990) 
teos Kasvun vuosisata sekä Susanna Fellmanin 
ja Christian Lindholmin (1996) kirj a Tillväxt, 
omvandling och kris maamme sodanjälkeises
tä talouskehityksestä. 

Mitä kirjoittaja mahtanee tarkoittaa sillä, että 
näkökulmaa politiikan vaikutuksesta Suomen 



taloudelliseen kehitykseen olisi laiminlyöty 
"lähes kokonaan"? Aihetta on kyllä tutkittu; 
esimerkiksi Tapani Paavosen (1987) ja Antti 
Kuusterän (1989) väitöskirjoissa sekä Yrjö 
Kaukiaisen et al. (1988) toimittamassa teokses
sa talouspolitiikan ja ulkomaankaupan suhteis
ta. Emme kuitenkaan väitä, etteikö tässä aihe
piirissä olisi vielä paljon tutkimista. Samoin pi
tää paikkansa, ettei "Suomen menestystarinal
le" ole esitetty syvällisen teoreettista selitystä. 
Asiaan kuitenkin liittyy monia ongelmia ja 
epäilemme, mahtaneeko lopullista selitystä 
koskaan löytyäkään. On esitetty näkemyksiä, 
ettei meillä - ainakaan vielä, keskellä pitkää 15 
- 19 prosentin työttömyyskautta - ole riittäviä 
perusteita puhua lainkaan "menestystarinasta" 
vaan pikemminkin vain muutaman vuosikym
menen kehityskuplasta. Ensin pitäisi selvittää, 
mitä tällä "menestystarinalla" oikein tarkoite
taan, ennenkuin sitä voidaan ryhtyä tulkitse
maan. 

Poropudas kirjoittaa, että "taloudellinen ke
hitys on monimutkainen ja monisyinen proses
si", mutta hänen käsityksensä niin taloushisto
riallisesta tutkimuksesta kuin taloudellisten il
miöiden selittämisestä on yksinkertainen ja 
monin paikoin yksisyinen. Kuvaava esimerkki 
hänen tavastaan yksinkertaistaa on, että hänen 
mukaansa Suomen taloudellisesta kehityksestä 
olisi tehty vain kahdenlaista tutkimusta: kuvai
luun pyrkivää taloushistoriaa ja "Suomen ta
loudellisen menestystarinan" selittämiseen täh
tääviä tulkintoja. Suomessa taloushistoriaa on 
kuitenkin harrastettu jo yli sata vuotta ja on 
melkoinen pelkistys, että kokonainen tieteen 
ala olisi keskittynyt vain kuvailemaan ja selit
tämään "Suomen taloudellista menestystari
naa" . Kuvailu ja tulkinta ilmeisesti aloitettiin 
jo ennenkuin "menestystarinasta" oli mitään 
tietoakaan. 

Timo Myllyntaus ja Riitta Hjerppe 

Kollaasi ei toimi synteesinä 

Pohtimisen arvoista katsauksessa on kuitenkin 
kirjoittajan oma synteesi "Suomen menestysta
rinan" selittämiseksi. Synteesistä näyttää puut
tuvan historiallisten faktojen ymmärrys, ajatte
lun johdonmukaisuus ja sisäinen koheesio. 
Omaperäisen selitysmallin sijasta hän esittää 
toisilta tutkijoilta lainattujen irrallisten sitaatti
en kollaasin. Originellia sen sijaan on vahva 
usko historiantutkijoiden yksimielisyyteen. Eri 
tutkijoiden tutkimustulokset eivät kuitenkaan 
ole yhteensovitettavissa ongelmitta toisiinsa ei
kä niitä voida seulonnan jälkeen syntetisoida 
kokoamalla ne yksinkertaisesti yhteen. 

Kirjoittajan kollaasimetodi onkin johtanut 
moniin ongelmiin. Esimerkiksi katsauksessa 
esitetty tulkinta teknologian roolista pohjautuu 
vanhentuneisiin myytteihin, monokausaaliseen 
päättelyyn ja teknologiseen determinismiin 
viittaaviin käsityksiin. Kirjoittaja väittää muun 
muassa, että höyrykoneen käyttöönotto 
1800-luvun alussa oli ratkaiseva sysäys Suo
men teollistumiselle. Tällainen näkemys on 
varsin vanhakantainen, sillä niin ei väitetä edes 
Poropudaksen lähteenään käyttämässä, Eino 
Jutikkalan (1968) 1950-luvun lopulla laati
massa artikkelissa. Uudempi tutkimus on tun
tuvasti tarkentanut kuvaa ja osoittanut, että 
Suomi teollistui ensi sijassa vesivoiman voi
malla ja mäntähöyrykoneet olivat useilla teol
lisuuden aloilla vain varavoimanlähteenä 
(Myllyntaus 1983; Myllyntaus et al. 1986). 

Katsauksessa korostettu höyrykoneen käyt
töönoton käänteentekevä vaikutus 1800-luvun 
alun teolliseen kehitykseen on lisäksi ristirii
dassa kirjoittajan esittämän toisen vanhan käsi
tyksen kanssa, että teollistumisprosessi alkoi
kin Suomessa vasta 1860-luvulla. Keijo Alho 
ja Heikki Waris lanseerasivat tämän ajatuksen 
laajaan tietoisuuteen 1940-luvulla. Vuosien 

161 



Katsauksia ja keskustelua - KAK 1/1997 

mittaan asiasta on oltu monta mieltä (ks. Iko
nen & Valkonen 1987). Viime vuosina näke
mykset teollistumisen ajoittamisesta ovat Suo
messa liittyneet läheisesti kansainväliseen kes
kusteluun taloudellisen kasvun luonteesta teol.., 
listumisvaiheessa. Brittitutkijat Nicholas Crafts 
ja C. Knick Harley katsovat taloudellisen kas
vun käynnistyneen monissa maissa hitaasti, 
mutta kiihtyneen vähitellen. 1 Tätä keskustelua 
ovat Suomessa tarkastelleet muun muassa Riit
ta Hjerppe (1990, 1996) ja Juha-Antti Lamberg 
(1996). Meillä näkyi kieltämättä ensimmäisiä 
merkkejä uudenlaisesta teollisuudesta 
1840-luvulla, mutta muutamana seuraavana 
vuosikymmenenä teollistuminen eteni melko 
vitkaan ilman mainittavia hyppäyksiä 
(Schybergson 1973). Kuitenkin tärkeitä raken
teellisia muutoksia Suomen taloudessa tapahtui 
1890-luvulla, kun taas maailmansotien välinen 

kausi oli vahvaa teollistumisen ja muun talou
dellisen kasvun aikaa (Heikkinen 1990; Myl
lyntaus 1992). 

Suomen teollistumisen hitaus johtui kirjoit
tajan mielestä yhdestä keskeisestä syystä: "sa
hatoiminnan vapauttamista koskevan lainsää
dännön viipymisestä" (s. 358). Yksinkertaisuu
dessaan moinen väite ei vastaa nykykäsitystä 
maamme teollistumisen käyntiinlähdön vai
keuksista. Pankkien lukumäärän kasvulla 
1860-luvulla ei ollut niin suurta merkitystä 
kuin kirjoittaja antaa ymmärtää. Kasvu nimit
täin rajoittui yhden liikepankin ja yhden kiinni
tysluottolaitoksen lisäksi kuuteen säästöpankin 

1 Kansainvälisiä teollistumisprosessin vertailua on 
ilmestynyt tietenkin paljon. Taloudellisen kasvun se
litykset ovat kuitenkin ongelmallisia, sillä ne ovat 
usein ristiriitaisia tai toisensa poissulkevia. Katsauk
sista alan tutkimukseen mainittakoon Patrick O'Bri
enin (1986) artikkeli sekä Nicholas Craftin ja Gian
ni Toniolon (1996) toimittama kirja. 
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konttoriin. Antti Kuusterä (1995, 1996) on jul
kaisut tutkimustuloksia näiden varhaisten sääs
töpankkien vähäisestä taloudellisesta merkityk
sestä. Katsauksessa esitetään hyväksyttynä to
siasiana muun muassa vanha tulkinta metalli
viennin kaatumisesta Venäjän tullien korotuk
siin 1880-luvulla, vaikka Erkki Pihkala (1970) 
oli jo 1960-luvulla varsin vakuuttavasti eri 
mieltä asiasta. Edelleen - toisin kuin kirjoittaja 
väittää - vaihto suhteen merkittävä paraneminen 
ei osunut maailmansotien välisiin vuosiin vaan 
vuosikymmeniin ennen ensimmäistä maail
mansotaa. Inflaatio ei ollut suurta maailmanso
tien välisenä aikana vaan vuosina 1914 - 1921. 
Suomessa oli 1920-luvulla hyvin erikoinen 
progressiivinen verojärjestelmä, joka kohdistui 
sekä yritysten että osakkaiden voittoihin ja 
omaisuuteen. Ilmari Koveron (1929) mukaan 
se oli ankaruudeltaan hieman eurooppalaista 
keskitasoa korkeampi. Emme kuitenkaan tunne 
tutkimuksia, joiden mukaan "raskas verotus 
supisti pääomanmuodostusta ja siten sen voi
daan katsoa hidastuttaneen Suomen teollistu
mista", kuten katsauksessa Jutikkalaa (1968, 
216) miltei sanasta sanaan siteeraten väitetään. 
Nyky tutkimuksen mukaan Suomen teollisuus 
ja koko talous kasvoivat maailmansotien väli
senä aikana nopeammin kuin minkään muun 
eurooppalaisen maan talous. Mikäli Timo 
Myllyntauksen (1991) ja Timo Herrasen 
(1996) väitöskirjoihin on uskomista, on liioitte
lua väittää, että jo 1900-luvun alussa "Imatran 
Voima Oy:n rakentamien korkeajännitysjohto
jen avulla maan eri voimalat yhdistettiin valta
kunnan verkkoon" (s. 354). Puuttumatta eräi
siin muihin valitettaviin asiavirheisiin voimme 
vain todeta, että vaillinaiset perustiedot ovat 
johtaneet katsauksen laatijan vääriin tulkintoi
hin. 



Historian tulkintojen konsensusta ei ole 

On outoa väittää aiempien "menestystarinan" 
tulkitsijoiden olevan yksimielisiä, että "Suo
men taloudellisen kehityksen. keskeisin liike
voima tulee maailmanmarkkinoilta puunjalos
tusteollisuuden tuotteiden kysynnän muodos
sa" (s. 360). Itse asiassa taloushistorian piirissä 
on käyty viime vuosina keskustelua metsäteol
lisuuden merkityksestä Suomen taloudellisen 
kasvun käynnistymisessä. Kai Hoffmanin 
(1980) väitöskirja riisui tarunhohtoisen säde
kehän sahateollisuuden päältä asettaen sen 
asianmukaisiin puitteisiin taloudellisessa kehi
tyksessä. "Keskeisten luonnonvarojen omis
tuksen tasaisesta jakautumisesta" on oltu myös 
monta mieltä. Yksipuolinen kuva siitä, että va
rat maatalouden investointeihin tulivat metsäta
loudesta, ansaitsisi rinnalleen keskustelua Matti 
Peltosen (1992) maatilatalouden tulorakentee
seen liittyvistä· tutkimustuloksista, joiden mu
kaan viljelijät saivat valtaosan vuosituloistaan 
karjataloudesta ja maanviljelystä. Tulot met
sänmyynnistä olivat sitä vastoin epäsäännölli
siä. 

Kirjoittajan käyttämän lähdekirjallisuuden 
valikoima on melko vinoutunut ja rajoittunut 
lähinnä siksi, ettei hän hyödynnä riittävästi tuo
reimpia tutkimustuloksia. Hän viittaa hyvinkin 
vanhoihin tutkimustuloksiin ja tulkintoihin ai
van kuin ne olisivat edelleenkin kelvollisia, 
vaikka ne nyky tutkimuksen valossa ansaitsevat 
vain oppihistoriallisen arvon. Historiantutki
mus ei ole kumulatiivista toimintaa, jossa uut
ta tietoa kasataan vain vanhan päälle. Katsauk
sessa taloushistoria esitetään yksiviivaisena ja 
yksimielisenä tutkimuksen haarana ikäänkuin 
alan sisällä ei käytäisi keskustelua vaihtoehtoi
sista selitysmalleista eikä aika ajoin muutettaisi 
näkemyksiä ja tulkintoja perusteita myöten. 

Katsauksen eksyminen harhapoluille johtuu 

Timo Myllyntaus ja Riitta Hjerppe 

osin siitä, että se nojautuu kovin usein toisen 
tai kolmannen käden lähteisiin, mikä ei ole so
pusoinnussa tieteellisen tutkimuksen pelisään
töjen kanssa. Tiedon lainaaminen monen väli
käden kautta on johtanut paitsi alkuperäisten 
tutkimustulosten yksinkertaistuksiin ja jopa 
väärintulkintoihin myös tutkimustulosten alku
peräisten tuottajien analyysin unohtamiseen. 
Kun on kyse tulkintojen referoinnista, asiallista 
on pyrkiä tutkimustulosten ja tulkinnan ensim
mäiseen esittäjään. Varsinkin tällaisessa tutki
mustilannetta kartoittavassa katsauksessa olisi 
sen jälkeen syytä seurata aiheesta käytyä tie
teellistä keskustelua ja päätyä viimeisimpään 
tulkintaan tai tulkintavaihtoehtoihin. Kirjoitta
jan oma kannanotto on tietenkin tervetullut, 
mitä asiantuntevampi, sen parempi. Taloushis
toriassa - ja toivottavasti muillakin tieteenaloil
la - toisten alojen tutkijoiden tulkinnat saatta
vat joskus tuoda uusia, hyviä näkökulmia kes
kusteluun. 

Poropudaskin pyrkii synteesissään esittä
mään uusia näkökohtia, mutta perustelematto
mina monet hänen tulkinnoistaan tuntuvat ou
doilta. Ainakin Matti Pohjola (1996) taitaa olla 
kirjoittajan kanssa eri mieltä väitteestä, että 
"pääomien niukkuus on kohdentanut tuotan
nolliset investoinnit parastuottoisiin kohteisiin" 
(s. 358). Samoin voidaan keskustella lausees
ta: "Ulkomaisen kilpailun vähäisyys lisäsi yri
tysten mahdollisuuksia voittomarginaaleihin ja 
pääomantarpeen tyydyttämiseen omarahoituk
sen kautta (maailmansotien välisenä aikana)". 
Korkea rajasuoja johtaa yleensä tehottomaan 
tuotantoon. 

On ilahduttavaa, että Kansantaloudellinen 
aikakauskirja julkaisee myös historiantutki
musta esitteleviä katsauksia. Taloushistorian li
sääntyvä harrastus antaa varmaan aiheen arvi-
0ida jatkossa entistä useammin tätä alaa uusis
ta näkökulmista. Sekä aiemman että nykyisen 
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tutkimuksen kriittinen tarkastelu ja keskustelu 
tuoreista kysymyksenasetteluista onkin terve
tullutta. Silti toive, että katsaukset tehtäisiin 
ajantasalla olevien tietojen pohjalta, ei liene 
kohtuuton. 
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