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Ennustuksesta jälkiviisauteen 

Tuomas Larjavaara  
KTT

sitra julkaisi vuonna 1981 raportin ”suomen 
talous vuonna 2010”. rahaston yliasiamies, 
professori C.e. Carlson laati kehyskertomuk-
sen ja pääraportin, joiden pohjana oli kahdek-
san erityisselvitystä. Pääraportti päätyi kahteen 
kuvaukseen suomen taloudesta vuonna 2010: 
”Vanhalla vauhdilla” ja ”Vastamäkeen”. opti-
mistista vaihtoehtoa ei energiakriisien jälkeisis-
sä olosuhteissa esitetty, sillä energian hinnan 
odotettiin edelleen nousevan. 

nyt julkaistu sitran ”ennustuksesta jälki-
viisauteen” on yhteenveto vuoden 1981 rapor-
tin osuvuudesta. kokonaisarvion on tehnyt ja 
kirjan toimittanut kansleri Bertil roslin, joka 
oli jo 1981 aktiivisesti mukana projektissa. 
suuri osa silloisista asiantuntijoista on myös nyt 
analysoimassa tapahtunutta kehitystä.

raportti oli ensimmäinen ”ylipitkän ajan” 
talousskenaario suomessa. on erinomaista, 
että sitra julkaisee sen seurantaraportin. ei ole 
tavallista, että vuosikymmenien takainen en-
nuste tulee kriittisesti arvioitavaksi. näinhän ei 
tehdä edes nykyisin tuhkatiheään ilmestyville 
lähivuosien ennusteille tai mietinnöille.  niihin 
ei yleensä myöhemmin palata. 

Epävarmuus oli leimaa-antavaa 

ensimmäiseen öljykriisiin asti suomen kansan-
talous oli kasvanut nopeasti koko sodanjälkei-
sen ajan. kroonisia taloudellisia ongelmia oli-
vat vaihtotasevaje, inflaatio sekä työttömyys.  
Viimeksi mainittu oli johtanut laajaan siirtolai-
suuteen etenkin ruotsiin.   

”suomen talous vuonna 2010” -raportin 
peruslähtökohdat olivat, ehkä rooman klubin 
vaikutuksesta, hieman ongelmalliset. raaka-
aineiden ja luonnonvarojen tärkeyttä korostet-
tiin, mutta jätettiin käsittelemättä esimerkiksi 
valtaosa metalliteollisuudesta, kuten kone-, 
kulkuneuvo- ja sähkötekninen teollisuus. Pe-
rusteluna oli, että metalliteollisuus on ”toimi-
alana niin kirjava, ettei sitä voi hallita”. metal-
liteollisuus oli kuitenkin jo tuolloin teollisuu-
den suurin työllistäjä ja vastasi runsaasta kol-
manneksesta maamme viennistä. 

kasvavan julkisen ja palvelusektorin käsit-
telyn rajaaminen lähinnä terveydenhuoltoon oli 
myös ongelmallista. olihan julkisen sektorin 
palveluksessa tuolloin jo 460 000 henkeä. 

Ennustuksesta 
jälkiviisauteen

Bertil Roslin (toim.),
Sitran raportteja 86, 
Helsinki 2010.[ 
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sitran raportissa ei siis ollut kysymys makro-
taloudellisesta mallista tai ennusteesta, vaan ske-
naarioista tärkeinä pidettyjen parametrien perus-
teella. skenaariot olivat tiivistettyinä seuraavat:

”Vanhalla vauhdilla”:  Bkt:n kasvuksi arvi-
oitiin 2 % vuodessa eli kolmessakymmenessä 
vuodessa 80 % yli 1980-luvun alun tason. ul-
komaankaupan katsottiin suuntautuvan lähin-
nä eurooppaan ja sen rakenteen katsottiin 
riippuvan ratkaisevasti energian saannista ja 
hinnasta.  Viennin Bkt-osuuden arvioitiin 
vuonna 2010 olevan 33 % (1980: 25 %).

Vain uusiin energiamuotoihin siirtymisen 
sekä ydinvoimalaohjelmien katsottiin vaativan 
suuria investointeja. teollisuuden tuottavuu-
den arvioitiin kasvavan jatkuvasti uuden teknii-
kan kehityksen ja käyttöönoton sekä automaa-
tion ansiosta. työttömyys pysyisi korkeana ja 
vuonna 2010 oletettiin noin 140 000 olevan il-
man vakituista työpaikkaa. hyvän koulutuksen 
saaneiden nuorten työllisyyden arveltiin olevan 
hyvä.

”Vastamäkeen”: Vaihtoehto oli todella synk-
kä. maailmankauppa olisi lamassa, protektio-
nismi lisääntynyt ja energian hinnannousu van-
hoissa teollisuusmaissa olisi aiheuttanut yli-
pääsemättömiä maksutaseongelmia. suomen 
vaihtosuhde olisi heikentynyt. sellusta ja pape-
rista olisi ylitarjontaa; vain sahatavaran arvel-
tiin pitävän pintansa. ulkomaankaupan osuus 
kokonaistuotannosta olisi pienentynyt. kan-
santalouden arvioitiin olevan 2010 jokseenkin 
samalla tasolla kuin 1980-luvun alussa. talou-
dessa olisi vain häviäjiä. 

kuten sanottu, optimistista skenaariota ei 
ollut, vaikka se olisi ollut hyvin perusteltavissa. 
tulihan 1980-luvusta nimenomaan yritysten 
kansainvälistymisen, vapautuvien pääomien, 
luottoekspansion, alenevan öljyn reaalihinnan 
ja kulutusjuhlan vuosikymmen.

Ennustuksesta jälkiviisauteen

tuoreen raportin yhteenveto jakautuu kahteen 
osaan. roslinin kirjoittama kehyskertomus on 
sijoitettu sen alkuun ja loppuun. lukijaa häi-
ritsee jonkin verran tuo kahtiajako, vaikka ra-
portista käykin selville, että alussa tarkastellaan 
ensisijaisesti vuoden 1981 kuvausta sekä lopus-
sa toteutunutta kehitystä.  

kirjassa on todella kiinnostavaa tietoa eri 
aloilta. erillisselvityksistä käy hyvin ilmi eri 
sektoreiden kehitys kolmenkymmenen vuoden 
ajalta. kun vielä suuri osa tuoreen raportin kir-
joittajista oli ollut mukana jo 1981, pitkä aika-
jänne tulee erinomaisesti analysoiduksi.

erillisselvitykset raportissa ovat seuraavat:
• Suomen taloudellinen kasvu ja haasteet 

(Erkki Pihkala, Riitta Hjerppe, Matti  
Peltonen)

• Asumisen kehitys vakaata – tuotanto-
vaihtelu rajua (Esko Kahri)

• Metsäala murroksessa (Risto Seppälä; v. 
1981 Kullervo Kuusela)

• Ruuantuotanto muuttuu – merkitys ko-
rostuu (Kalle Laaksonen, Seppo Suokko)

• Kaivostoiminta ja metallien valmistus 
(Kari Heiskanen, Rolf Malmström; v. 
1981 Rolf Malmström)

• Suomen energianäkymät muuttuvassa 
maailmassa  – lähtökohdat, muutokset ja 
lopputulema 1980–2010 (Jorma Routti)

• Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 1980–
2010 (Axel Cedercreutz; v. 1981 Kai 
Snellman)

• Suomen terveydenhuolto 1980–2010: 
kaksi skenaariota (Petri Kovanen, Risto 
Pelkonen; v. 1981 Ilkka Väänänen, Sep-
po Tuomola)

tässä ei ole mahdollista käsitellä eri ennus-
teiden toteutumista. tulkoon vain todetuksi, 

Tuomas  La r j avaa ra



442

KAK 4 /  2010

että väestöennusteesta, asuntotuotannosta, kai-
vostoiminnasta ja metsävarannoista alkaen tu-
levaisuudenarviot menivät enemmän tai vä-
hemmän vikaan. 

useimpien erillisselvitysten heikkoutena 
oli, ettei kysymyksiä tarkasteltu lainkaan suh-
teellisten hintojen muutosten kannalta hinta-
mekanismia hyväksi käyttäen.

Toteutunut tulevaisuus

mielenkiintoisimman osan ”ennustuksesta 
jälkiviisauteen”-kirjassa muodostaa Bertil ros-
linin yhteenveto tapahtuneesta. se on itse asi-
assa erinomainen kuvaus 30 vuoden taloudel-
lisesta kehityksestä. samalla siihen sisältyy  – 
varmaankin kirjoittajan asiaan kohdistuvan 
oman kiinnostuksen vuoksi  – joitakin tulevai-
suudenarvioita.  

Paremmin kuin arvattiinkaan: maamme ko-
konaistuotanto kasvoi selvästi ”vanhaa 
vauhtia”-vaihtoehtoa nopeammin ja  Bkt on 
nyt verrattuna vuoteen 1981 lähes 120 % kor-
keampi kuin kolmekymmentä vuotta sitten 
arvioitu 80 %. ruotsin elintaso on saavutettu. 
maailmankaupan voimakkaan kehityksen ja 
hyvän kilpailukykymme ansiosta vienti nousi 
vuoteen 2008 mennessä 47 %:iin Bkt:stä.

Toimintaympäristön raju muutos: kolmen-
kymmenen vuoden aikana tapahtui suunnatto-
mia taloudellisia ja poliittisia muutoksia, joita 
ei osattu ennakoida: iCt-tekniikan ja interne-
tin tuoma kehitys, globaali integraatio ja työn 
uusjako maailmassa, euroopan sisämarkkinoi-
den ja euron synty,  neuvostojärjestelmän ha-
joaminen, arvomaailman muutos.

Väkeä arvioitua enemmän: ennusteiden vai-
keutta osoittaa, että maamme väkiluku on nyt 
noin 400 000 suurempi kuin vuonna 1981 ar-
vioitiin. Poikkeama johtuu nettosiirtolaisuuden 

vähenemisestä, elinikäodotusten kasvusta ja 
syntyvyyden ajoittaisesta noususta. kun väes-
töennusteisiinkin tulee näin suuria heittoja, on 
ymmärrettävää, ettei muiden sektorien, kuten 
asuntotuotannon ja perusterveydenhuollon ar-
vioinnissa päästy sen tarkempiin tuloksiin. 

Tekniikka ja tuottavuus: tekniikka ja tuot-
tavuus muuttuivat paljon, mutta eivät odote-
tusti. mikroelektroniikkaa ja mikrobiologiaa 
oli pidetty erityisen lupaavina. kävi niin, että 
geenitekniikan lupaukset yliarvioitiin ja elekt-
roniikan aliarvioitiin. suuri virhe 1981-arviossa 
oli, ettei iCt-sektorin maailmaa muuttavaa 
merkitystä ja kasvua osattu ennakoida. tätä ei 
tosin silloin osattu arvioida muuallakaan. 

tulevaisuudenviittauksena roslin tuo esiin 
ongelmat kokonaistuottavuuden arvioinnissa. 
kokonaistuottavuuden nousun syinä esitetään 
yleisesti iCt:n kehitys, t&k-toiminnan lisäys, 
uusien yritysten synty, kansainvälistyminen, 
innovaatiojärjestelmät ja kilpailulainsäädäntö. 

Mikä on pitkissä ennusteissa 
vaikeaa?

skenaariotekniikka on erityisen käyttökelpoi-
nen suurissa murroksissa, kun markkinat ja 
talouden rakenteet muuttuvat. juuri sellainen 
on ollut kulunut kolmenkymmenen vuoden 
aika. sitran kuvaukset vangitsivat monta olen-
naista muutostekijää, mutta eivät kaikkia.

”ennustuksesta jälkiviisauteen” päättyy 
seuraavasti: ”meidän on kuulosteltava tulevai-
suutta. sillä on taipumus hiipiä luoksemme 
niin hiljaa, ettemme edes huomaa sen lähesty-
vän. kun havahdumme, on hyvä olla joku na-
vigaattori käsillä”.

raportti kannattaa ehdottomasti lukea.  u




