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MUUTTUVA VOIMATALOUTEMME 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
tammikuun 30 päivänä 1962 piti 

HEIKKI LEHTONEN 

Teollisuutemme voimakkaan laajentumisen ja vallitsevan korkea
suhdanteen vuoksi on sähkövoiman kulutus maassamme lisääntynyt vii
meisten vuosien aikana nopeammin kuin joitakin vuosia sitten tehty 
ennakkoarvio edellytti. Kulutus ylitti viime vuonna ensimmäisen kerran 
10 miljardin kWh:n rajan, mikä tapahtui vuotta aikaisemmin kuin oli 
arvioitu. Samana vuonna sattui myös toinen merkittävä tapaus voima
taloutemme kehityksessä. Tällöin tuli nimittäin puolet maamme ra
kennuskelpoisista vesivoimavaroista, jotka tähän asti ovat muodostaneet 
pääasiallisimman sähköenergian lähteemme, otetuksi käytännön pal
velukseen. Kulutus kasvaa edelleen progressiivisesti, omien energian
lähteittemme käyttöön otto käy yhä kalliimmaksi ja hitaammaksi ja 
ulkomaisen polttoaineen hinta on parin viime vuoden aikana laskenut 
huomattavasti alle sodan jälkeisen ajan keskihinnan. Näistä syistä on 
maamme voimatalouden rakenne tällä hetkellä voimakkaasti muuttu
massa lämpövoimavaltaisen suuntaan, joka omien luonnonvoimavaro,.. 
jemme niukkuuden ja kalleuden vuoksi saattaa voimataloutemme entistä 
enemmän riipuvaiseksi muista, energiavaroiltaan rikkaammista maista. 

Energiavaroja jakaessaan on luonto ollut meidän maamme kohdalla 
kitsas verrattuna moniin muihin maapallon seutuihin, jopa lähimpiin 
naapurimaihimmekin. Kivihiiltä, joka on Keski-Euroopan, Englannin 
ja USA:n teollisuuden kukoistuksen perusta, ei maaperästämme ole 
löydetty ja tuskinpa löydetäänkään, sillä maamme kuuluu sellaiseen 
geologiseen vyöhykkeeseen, jossa kivihiilen esiintyminen on epätoden-
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näköistä. Sama koskee myös öljyä ja luonnonkaasua, joiden merkitys 
koko maailman voimataloudessa on nopeasti lisääntymässä sen joh
dosta, että niitä on uusien etsintämenetelmien ja etsintään uhrattujen 
valtavien pääomien ansiosta löydetty suuria määriä jopa sellaisilt.akin 
seuduilta, joita vielä pari kolme vuosikymmentä sitten pidettiin tässä suh
teessa mielenkiintoa vailla olevina alueina. Mainittakoon tässä yhtey
dessä Saharassa tehdyt valtavat öljy- ja luonnonkaasulöydöt, joiden· 
omistuksesta parhaillaan käydään kamppailua, sekä Etelä-Ranskassa, 
Puolassa, Neuvostoliitossa ja viimeksi pari vuotta sitten Hollannissa 
löydetyt suuret luonnonkaasuesiintymät. Tutkimuksia on suoritettu 
mm. Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa toistaiseksi tuloksetta. Meidän maas
samme on tiettävästi ainoastaan yksi alue, nimittäin Oulujoen tutki
musten yhteydessä jo 1930-luvulla löydetty ns. Limingan savikivialue, 
joka tässä suhteessa on herättänyt vähäisiä toiveita. Pari vuotta sitten 
suoritettiin täällä eräitä alueen geologiseen rakenteeseen liittyviä jatko
tutkimuksia, jolloin mm. kairattiin yli 1 000 metrin syvyinen reikä.: 
Poraus lävisti koko kerrostuman, joka sillä kohdalla oli noin 900 metrin 
paksuinen ja graniittinen peruskalliomme tuli taas vastaan luhistaen 
ne toiveet, joita meidän maaperässämme poikkeuksellinen kerrostuma 
sekä Tyrnävän seuduilla siellä täällä todetut pienet kaasulähteet olivat 
herättäneet. Näin ollen meidän on, pysyäksemme realistisella pohjalla 
voimataloutemme tulevaisuuden kysymyksiä tarkasteltaessa, lähdettävä 
siitä valitettavasta toteamuksesta, että atomienergian lähdettä, uraania 
ehkä lukuunottamatta, ainoat luonnon meille antamat energiavarat 
ovat vesistöjemme vesivoimassa, metsiemme puuvaroissa sekä laajoissa; 
toistaiseksi tässä mielessä miltei käyttämättömissä soissamme. 

Maamme rakennuskelpöiset vesivoimavarat arvioidaan enintään: 
17-18 miljardiksi kWh/veli asukasta kohti laskien noin 3800 kWh/v. 
Vertailun vuoksi esitetään asetelmassa eräiden rimiden Euroopan maiden 

Kokonaismäärä Asukasta kohti 

Norja 120 miljardia kWh/v 34000 kWh/v 
Ruotsi 80 » » 10600 » 
Ranska 70 » » 1 550 » 
Italia 60 » » 1 200 » 
Sveitsi 35 ~» » 6 500 » 
Suomi 17 » » 3 800 » 
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rakennuskelpoisten vesivoimien kokonaismäärä sekä· sama laskettuna 
asukasta kohti. Nämä tiedot perustuvat vuoden 1960 tilastotietoihin. 

Niin kuin jo aikaisemmin tuli mainituksi, on puolet rakennuskelpoi
sista vesivoimavaroistamme eli keskivesiolosuhteissa 8.5 miljardia kWh/v; 
jo otettu käytännön palvelukseen. Lisäksi on parhaillaan rakenteilla 
joukko voimalaitoksia, joiden energiantuotanto on 1.5 miljardia kWh/v. 
Nämä valmistuvat vuoden 1965 loppuun mennessä, jolloin käytössä 
oleva vesivoimamäärä keskivesiolosuhteissa on hieman yli 10 miljardia 
kWh/v. Tämän jälkeen vielä käyttämättä oleva vesivoima on yhä suu
remmin kustannuksin ja joka tapauksessa varsin hitaasti :r.akennettavissa. 
Syynä tähän on ennen kaikkea se, että jäljellä olevatkosket, paria poik
keusta lukuun ottamatta, ovat teholtaan varsin pieniä ja yleensä vai
keasti rakennettavia sekä sijaitsevat yhä kauempana kulutuskeskuksista> 
jonka vuoksi voimansiirtokustannukset muodostuvat huomattavaksi 
kustannustekijäksi. Vielä on otettava huomioon, että Tornionjoen ve
sistö, joka edustaa lähes kolmatta osaa vuoden 1965 jälkeen käyttämättä 
olevista vesivoimavaröistamme eli 2.1 miljardin kWh:n vuotuista ener
giamäärää ja jossa on joitakin suhteellisen suuria ja edullisia koskia,. 
voidaan rakentaa vasta silloin, kun myös Ruotsi on rakentamisesta_ kiin-· 
nostumit. Kun Ruotsilla on huomattavasti edullisempia vesivoimia ete-
lämpänä vielä rakentamatta, tulee Tornionjoki vuoroon vasta varsin 
myöhään, todennäköisesti 1970-luvun alkupuolella. Tällä vuosikym-· 
menellä todella.rakennettavissa olevat vesivoimavaramme ovat näin. 
ollen itse asiassa varsin vähäiset ja laadultaan heikot, mikä osaltaan vai-· 
kuttaa rakennustoiminnan hidastumiseen. Tähän suuntaan tulee ilmei-· 
sesti-vaikuttamaan myös uusi, tulevan huhtikuun alussa voimaan astuva. 
vesioikeuslakimme, jonka mukaan vesioikeudellisen rakennusluvan 
saanti tulee olemaan entistä enemmän aikaa viepä. Myöskin paikallisen. 
väestön ja luonnonsuojelijain toiminta vesivoimien rakentamisen estä-· 
miseksi tai kohtuuttoman hinnan saamiseksi rakentajan tarvitsemista 
maa-alueista on omiaan jarruttamaan vesivoimiemme hyväksi käyttä-
mistä. On näin ollen pidettävä selvänä, että vesivoiman tuotanto tulee 
tämän vuosikymmenen kuluessa lisääntymään tuntuvasti hitaammin 
kuin aikaisemmiri, joten kasvavaa voiman kulutusta ei enää voida tyy
dyttää yksinomaan vesivoimalla. 

Toinen huomattava luonnon meille antama energianlähde on met
sät, jotka tyydyttävät· tärkeimmän vienti teollisuutemme raaka-aineen. 
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tarpeen lisäksi myös huomattavan suuren osan energian kokonaiskulu-
tuksesta maassamme. Tähän kokonaiskulutukseen . sisältyy sähköenergian 
lisäksi kaikki lämmönkulutus niin hyvin asunnoissa kuin teollisuudessakin 
s~kä myös liikennevälineiden kuluttamat nestemäiset polttoaineet. Kivi
hiileksi muunnettuna oli energian kokonaiskulutus maassamme v. 1960 
noin 15.3 miljoonaa tonnia, josta puu eri muodoissa tyydytti 5.75 mil
joonaa tonnia eli 37.5 %. Vesivoiman osuus kivihiileksi muunnettuna 
oli 2.65 miljoonaa tonnia eli noin 17 %, joten kotimaisista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus oli kaikkiaan noin 55 % kokonais~ner

giantarpeesta. Jos vesisuhteet v. i960 olisivat olleet normaalit, olisi vesi

voima vastannut 3.6 miljoonaa tonnia kivihiiltä eli noin 23 0/6,' joten 
normaaliolosuhteissa on kotimaisen energian osuus koko kulutuksesta 

noin 60 %. Loppuosa eli 40-45 % peitetään tuonnilla. Puun käyttö 
energiatarkoituksiin jakaantui v. 1960 siten, että maatalouksissa käytetty 
polttopuu vastasi noin 2.5 miljoonaa kivihiilitonnia, markkinoitu halko, 
jota osittain käytetään maaseudulla ja osittain asutuskeskuksissa noin 
1.5 miljoonaa tonnia sekä puunjalostusteollisuuden jätteet sahanpuru, 
ktipret, selluloosateollisuuden jätelipeä ym. noin 1.75 miljoonaa tonnia 
kivihiiltä. Valtaosa käytetystä puusta kuluu siis lämpötarkoituksiin ja 
vain noin 0.2 miljoonaa kivihiilitonnia vastaava määrä teollisuuden 

jäteaineista käytetään sähkövoiman kehittämiseen teollisuuslaitosten 
omissa voimalaitoksissa. Halkoja ei normaaliaikoina käytetä sähkö
voiman kehitykseen käytännöllisesti katsoen lainkaan. Voidaan siis 

sanoa, että vaikka puu energian kokonaiskulutuksessa näytteleekin huo
mattavaa osaa, on sen merkitys sähkövoiman tuotannossa hyvin vähäi
nen ja kiinteästi sidottu puunjalostusteollisuuteen. Tulevaisuudessakaan 
.ei tässä suhteessa ole odotettavissa sanottavaa muutosta, sillä suoritetut 
tutkimukset ovat osoittaneet, että puun käyttö polttoaineena yksinomaan 
:sähkövoiman tuotantoa varten rakennetuissa laitoksissa on taloudellisesti 
kannattamatonta ja että puupolttoaineella ei voida tuottaa energiaa 
:sellaisessa mittakaavassa, että sillä olisi merkitystä maan sähkövoiman
huollossa. Lisäksi on pitkällä tähtäimellä ilmeisesti edullisempaa 
varata puu teollisuuden raaka-aineeksi, sillä puunjalostusteollisuuden 

valmistusmenetelmien kehittyessä voidaan tulevaisuudessa varmaankin 
käyttää-hyväksi sellaistakin puuta, joka tällä hetkellä katsotaan korkein

taan polttopuun arvoiseksi. Puun käyttö energiatarkoituksiin tulevai
.suudessa tuleekin ilmeisesti kehittymään siihen suuntaan, että normaali--
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olosuhteissa sekä maaseudun polttopuun että markkinahalon käyttö 
vähenee. Sen sijaan. tulee jäteaineiden käyttö teollisuuden lämpö- ja 
voima tarkoituksiin lisääntymään jo senkin vuoksi, että vesistöjen saas
tumisen ehkäisemiseksi on jätelipeä poltettava. Tästä ja puunjalostus-' 
teollisuuden laajentumisesta seuraa, että teollisuuden jäteaineide,n osuus 
energian kokonaistuotannossa oleellisesti lisääntyy kuluvan vuosikym
menen aikana. 

Kuva 1 esittää energian kokonaiskulutuksen kehitystä maassamme. 
:Sota-ajalta ei ole luotettavia tietoja käytettävissä; joten vuodesta 1938 
vuoteen 1948 on pisteet yhdistetty katkoviivoilla. Vuodesta 1948 alkaen 
vuoteen 1960 .on kokonaiskulutus lisääntynyt keskimäärin 4.8 % 
vuosittain ja se~~rvioidaan tästä eteenpäin lisääntyvän 4 %:ri nopeuddlå 
vuosittain. Kdtimaisten polttoaineiden osuus on viime vuosina lisään
tynyt ensi kädessä jätelipeän polton lisääntymisen johdosta, kun taas 
muun puupolttoaineen osuus on pysynyt ennallaan. Vesivoimap. osuus 
on 1950-luvullfi lisääntynyt nopeasti. Kuoppa v. 1960 johtuu p~ikkeuk
.sellisesta vede~. vähyydestä. Joskin suunnitelmien mukaan kotimaisia 
energianlähteit,ä . käytetään mahdollisimman suuressa määrin hyväksi, 
laskee kotimajsen energian osuus kuluvan vuosikymmenen : aikana 
60 %:sta noin' 53 %:iin. Ominaista 1960-luvulle on niin kuin kuvasta 
näemme polttoaineen tuonnin voimakas kasvu, jossa valtatekijänä on 
polttone~teiden lisääntyvä käyttö lämmitystarkoituksiin sekä m6ottori
polttoaineeksi. 

Kolmas kotimaine~ energianlähteem~~:'onsuot, joiden käyttökel
poiset turve~arat arvioidaan noin 300~m9qP.äksj :·tonniksi kivihiiltä. 

Turpeen käyttö on toistaiseksi ollut veria.te~:i"f~~.ip~rä vastaten esim. 
vuonna 1960' vain noin 0.06 miljoonaa tonniKklvitJiiiltä.Tämä on Joh-

',:'Il::'j , 

tunut ensi kädessä siitä, että turpeen nostomep.etelmat'ovalolleet ke-
\ ~ , '. ; 

hittymättÖrhiä ja ettei kaikkien muiden välittö~ästi voim:antuofaQtoon 
vaikuttavien ~investointien ohella ole voitu sijoittaa pääomia: poltto
ttlrpeen tuo~ahnon kehittämiseen. Nyt tämä toi:r;ninta on kuitenkin saatu 

I " 

käyntiin ja Jyrsinturpeen koetuotanto on ollut suurehkoss<l: mi,ttakaa-
vassa käynnissä Suo Oy:n turvesuolla Kihniössä jo kolmena kesänä. 
Ko~tU:otantoa suoritetaan SNTL:stä hankitulla; konesarjalla ja tulokset 
ovat olleet tyydyttäviä. Näiden tulosten peruSteella on Etelä-Pohjan-" 
maan suoalueelle ryhdytty noin 2000 ha:n aluee1ia valtion myöntämien 
määrärahojen turvin kuivattamaan ja raivaamaan suota jyrsinturpeen 
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Energian kokonaiskulutus Suomessa muunnettuna 
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tuotantoalueeksi sopivaan kuntoon. Tältä alueelta voidaan v. 1967 
tuottaa. jyrsinturvetta noin 300000 tonnia ,vastaten noin 150000 tonnia 
kivihiiltä. Turpeen käyttöä varten on suunniteltu noin 75 000 kW:n 
suuruisen höyryvoimalaitoksen rakentamista Etelä-Pohjanmaalle vuo
sien 1967-1968 paikkeilla. Vasta tästä laitoksesta saatujen kokemusten 
perusteella voidaan lopullisesti päätellä, mitä osaa turve saattaa tulevai-

: suudessa näytellä maamme voimanhuollossa. Voidaan kuitenkin pitää 
varmana, että suuressa mittakaavassa tuotettu jyrsinturve kykenee sisä
maassa kilpailemaan ulkomaisen polttoaineen kanssa, jonka hintaa lisää 
pitkä kuljetus rautateitse. Sähkövoimantuotannon osalta asia on toisin, 
koska turvevoimalaitoksen täytyy kilpailla rannikolle sijoitettavien suur
voimalaitosten kanssa, jotka ottavat polttoaineensa suoraan laivasta. 
Kuvassa 1 onkin varovaisesti otaksuttu,' että vuoden 1970 paikkeilla 
turpeen käyttö vastaisi vain noin 2 % ko~o energiankulutuksesta, joten 
sen merkitys maan energiataloudessa on joka tapauksessa erittäin vähäi
nen. 

Edellisen perusteella voidaan siis todeta, että ainoa kotimainen 
energianlähde, jolla on merkitystä sähkövoimantuotannon kannalta, 
on vesivoima. Kotimaisten polttoaineiden osuus sähköenergian tuo
tannossa tulee joka tapauksessa jäämään niin vähäiseksi, että seei vaikuta 

. sähkövoimantuotantokoneistomme rakenteen tulevaan kehitykseen. 
Näin ollen voimmekin rajoittua tarkastamaan vain vesivoiman ja ulko
maiseen polttoaineeseen perustuvan lämpövoiman keskinäisen suhteen 
kehitystä sähkövoimantuotannossamme. Tämä suhde riippuu paitsi 
rakennettavissa olevan vesivoiman määrästä myös suuresti kulloinkin 
vallitsevasta ulkomaisen polttoaineen hinnasta. On näet otettava huo
mioon, että milloin sähköv~imaa voidaan tuottaa ulkomaisella poltto
aineella halvemmalla kuin vesivoimalla, siirtyy rakentamisen paino
piste lämpövoiman puolelle ja sen osuus koko voiman tuotannosta li
sääntyy nopeammin kuin vesivoiman. Ulkomaisen polttoaineen hinta 
määrää siis ainakin toistaiseksi kehityksen suunnan ja myöskin sähkö
voiman käyvän hinnan. Kuvassa 2 on esitetty polttoaineen hintaker
toimen (H) vaihtelut aikana 1932-61. Kaikki arvot on muunnettu 

'vuoden 1961 rahanarvoon käyttäen kotimarkkinatavarain tukkuhinta
: indeksiä. Tästä voidaan todeta, että H-arvo on pysytellyt koko sodan 
'jälkeisen ajan aina vuoteen 1959 saakka varsin korkealla, josta on ollut 
: seurauksena, että lämpövoiman omakustannushinta' on ollut siksi kor-
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Kuva 2 

Helsingin kaupungin sähkölaitoksen H-arvo vuosina 1932---1961 
muunnettuna v. 1961 rahanarvoon 
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kea, suuruusluokkaa 3:50-4:- mkfkWh, että vanhoja lämpövoima~ 
laitoksia ei ole kannattanut pitää käynnissä eikä rakentaa uusia. Tämän 
vesivoimalle edullisen suhdanteen aikana rakennettiin vesivoimaa hyvin 
ripeästi niin kuin näemme kuvasta 3, jossa ylin viiva esittää sähkövoiman 
primakulutuksen kasvua ja porrasviiva vesivoimantuotannon kehitystä 
keskivesiolosuhteissa. Kuvasta voimme todeta, että vesivoiIIiantuotanto 
lisääntyi 1950-luvulla jotakuinkin samassa määrin kuin sähkönkulutus 
kasvoi. Tämä näkyy myös alhaalla olevista lämpövoimantuotarttoa esit
tävistä käyristä, jotka vasta vuosikymmenen loppuvuosina osoittavat 
huomattavaa nousua, joka kuitenkin johtui v. 1958 syksyllä alkaneesta 
ja lähes kolme vuotta kestäneestä vähävetisestä jaksosta. 1950-luvulla 
rakennetuista voimalaitoksista mainittakoon Pamilon ja Kaltimon voi
malaitoksetPielisen vesistössä; Oulujoen kaikki kuusi laitosta, joista 
suurin, Pyhäkoski, valmistui v. 1950, Kemijoen Petäjäskosken ja Pirtti
kosken laitokset sekä Jumisko ja monet muut pienehköt voimalaitokset 
eri vesistöissä. Rakennettujen voimalaitosten yhteinen energian tuotanto 
lisäsi maamme vesivoimantuotannon 3.8 miljardista kWhvuonna 1950 
arvoon 8.1 miljardia kWh vuonna 1960. 

Näiden voimalaitosten kehittämän energian siirtoa varten kulutus
keskuksiin rakennettiin laaja voimansiirtoverkko, jonka runkona on 
Kemijoelta Etelä-Suomeen ulottuva 400 kV:n johto (kuva 4). Tämän 
johdon valmistuessa avautui myös ensi kerran mahdollisuus: saada ai
kaan yhteys Ruotsin voimansiirtojärjestelmään, joka tapahtui v. 1959. 
Tämä johto teki mahdolliseksi sähköenergian tuonnin suuressa mitta
kaavassa, joka jo vesiköyhänä vuonna 1960 osoittautui erittäin hyödylli:" 
seksi ja joka varmaankin myös tulevaisuudessa tulee olemaan" tarpeen 
samoin kuin myös vuosi sitten valmistunut johtoyhteys SNTL:n Lenin
gradin piirin voimaverkostoon. 

Edellämainitut voimalaitokset rakennettiin hintaan, joka hyvin 
kykeni kilpailemaan niissä olosuhteissalämpövoiman kanssa. Kasvavan 
energiantarpeen tyydyttämiseksi ja luottaen polttoaineiden.· hinnan 
pysymiseen jatkuvasti samalla tasolla pantiin 1950-1uvun lopulla vielä 
rakenteille uu·sia rakennuskustannuksiltaan kalliimpiakin~voimalaitok
sia, jotka ovat valmistuneet vasta tämän vuosikymmenen puolella. 
Vuonna 1959 alkoi kuitenkin polttoaineiden hintojen odottamatonJasku;, 
joka on.johtanutsiihen, ettäkivihiili on jo vuoden ajan ollut halvempaa 
kqinaikaisemmin koko tarkastellu:n 30 vuoden ajanjakson,kuluessa. 
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Toisaalta tapahtui 1950-luvulla lämpövoimatekniikassa varsin huo
mattavaa kehitystä, jonka ansiosta koneistojen hyötysuhde parani tun
tuvf3.stj ilman, että laitoksen rakennuskustannuksissa tapahtui huomat
.tavampaa nousua. Nämä kaksi seikkaa, polttoaineen hintojen romahdus 
ja teknillinen kehitys lämpövoirp.atekniikassa, . ovat muuttaneet ole elli
se~.ti: voimatalöutemme tulevaisuuden &uunnitelmia ja aiheuttaneet 
monella taholla pyrkimyksiä omien 'lämpövoimalaitosten . rakentami
.seen, mikä kokonaisuuden kannalta ei aina ole edullista ja saattaa joh
taa jopa tarpeettomiin tai liian aikaisiin investointeihin. 

Voimatalouden suunnittelun täytyy tapahtua varsin. pitkällä täh
.täyksellä, sillä nykyisessä olosuhteissa on sekä vesi- että höyryvoima~ 
laitoksen rakennusaika yli kolme vuotta. Tämän vuoksi on erittäin tär
keätä kehityksen suuntaa punnitessa, muodostaa käsitys siitä, mikä on 
polttoaineiden hinnan todennäköinen kehitys tulevaisuudessa. Seuraa
yanlaisia tosiasioita on tiedossa: Maailman kokonaisöljyvarat,jotka voi
daan saada käyttöön nykyhinnalla, ovat noin 260000 miljoonaa tonnia 
ja riittävät nykykulutuksella ainakin 250 vuotta. Kuljetuskustannukset, 
jotka varsinkin valtameren takaisissa kuljetuksissa merkitsevät huomat
tavaa kustannustekijää, ovat voimakkaasti laskeneet, koska uusia, putki
johtoja rakentamalla laivakuljetusmatkat ovat lyhentyneet samalla, 
kun laivojen koko ja nopeus ovat kasvaneet. Edelleen tulee parin vuoden 
kuluessa Itämeren piiriin rakennettavaksi öljy- ja kaasujohto Kauka
sukselta ja mahdollisesti Pohjois-Mrikasta, jolloin öljyä ja kaasua on 
saatavissa lyhyen tankkikuljetusmatkan päästä tai mahdollisesti suoraan 
putkijohdolla. Vielä on otettava' huomioon, että viime vuosiin asti ovat 
länsimaiset öljy-yhtiöt yksinään määränneet öljyn maailmanmarkkina
hinnat, mutta nyt on Neuvostoliitbnalkaman kilpailun johdosta hinta
taso Euroopan markkinoilla oleellisesti laskenut. Tästä on selvänä osoit 
tllksena markkina taistelu Ruotsissa, joka on tämän johdosta saanu, 
jo vuodesta 1958 alkaen ostaa öljyä erittäin edullisesti. On luonnollista
että kivihiilen hinnan täytyy seurata öljyn hintaa niin kuin ontapahtu
nutkin ja voidakseen kilpailla öljyn kanssa täytyy kivihiilikaivosten ratio
nalisöinnin-;Jamekanisoinnin avulla päästä ainakin.samoihin kaloriahin
.toihin, kuin mitä öljy tulee maksamaan. Kun otetaan huomioon lännen 
ja idän kilpailu Euroopan öljymarkkinoilla, ei voi tulla muuhun tulok
seen k:uin, että nykyinen hintataso tulee säilymään ehkä lievästi nou
seyana·lähivuosien aikana. Arvioitaessa tulevaisuutta pitkällä. tähtäyk-



NluUTTUVA VOIMATALOUTEMME 111 

.sellä on kuitenkin otettava huomioon, että tällä hetkellä on tankkiton
nistoa yli tarpeen, joten rahdit ovat poikkeuksellisen alhaiset ja tulevat 
läp.ivuosina nousemaan. Toisaalta on pidettävä hlonnollisena, että 
nykyinen kilpailu ali hinnoilla ei voine jatkua ajanpitkään, vaan polt
toaineiden hinta tulee myöhempinä vuosina nousemaan. Arvioidaan, 
·että hintataso olisi 4-5 vuoden kuluttua 30-50 % nykyistä korkeampi. 

Tätä taustaa vasten on katsottava voimantuotantomme tulevaisuutta, 
jota on kaavailtu kuvassa 3. Sähkövoiman kulutuksen arvioidaan tämän 
vuosikymmenen aikana lisääntyvän 20 miljardiin kWh:iin vastaten 

· noin 8 % progressiivista kasvua lähtien vuoden 1961 arvosta. Kulutuk
:sen kasvu 1950-1uvulla oli 9.2 % vuosittain, joten vähäistä hidastumista 
.kehityksessä odotetaan, sillä puunjalostusteollisuus tuskin voi jatkuvasti 
laajentua samassa määrin kuin viime vuosikymmenen lopulla ja tämän 

:,alussa. Vesivoiman rakennusohjelma, jota esittää porrasviiva, on aina 
I 'vuoteen 1965 asti kiinteästi määritelty. Vasta v. 1965 jälkeiseen aikaan 

'voidaan vaikuttaa joko lisäämällä tai vähentämällä rakennustöitä . 
. Aikana 1965-70 on tässä tarkastelussa rakennustoiminnan arvioitu 
lievästi hidastuvan, niin että keskimääräinen rakennusvauhti on 300 
miljoonaa kWh vuotta kohti, jolloin vesivoiman kokonaistuotanto v . 
.1970 olisi 11.5 miljardia kWhfv. 

Kuvasta 3 näemme selvästi, että vesivoiman tuotanto ei tulevaisuu
,dessa läheskään riitä tyydyttämään vuotuista sähkönkulutuksen kasvua, 
'vaan vuosi vuodelta lisääntyvä määrä on saatava muista lähteistä. 
· Tärkein näistä. on puunjalostusteollisuuden vastapainevoima, jonka 
· tuotanto tulee lähivuosina teollisuuden' laajentumisen ja teknil~iste~ 

uudistusten vuoksi nopeasti lisääntym.ään. Tätä kehitystä· kuvaa piir
roksessa vinosti viivoitettu alue käyrän 6 ja abskissa-akselin välillä. 
Vastapainevoimaa voidaan kehittää sellaisissa teollisuuslaitoksissa, 

joissa tarvitaan suuria lämpömääriä. Näissä laitoksissa annetaan lämpö
tarkoituksia varten kehitetyn korkeapaineisen höyryn ensin virrata 
turpiinin läpi,jolloin se suo~ittaa työtä, joka muutetaan sähköenergiaksi. 

"Turpiinista poistuva matalapainehöyry käytetään sitten joko selluloosan 
keittämiseen tai paperin kuivaamiseen tms. tarkoitukseen. Sähkön tuo
tantokustannukset tulevat vastapainelaitoksissa erittäin alhaisiksi, 

. mutta sähkönkehitys on ~iipuvainen teollisu~slaitoksen kulloisestakin 
höyryntarpeesta. Viime vuosikymmenen aikana ta:pahtunut lämpö
woimatekniikan kehitys on suuresti lisännyt v~stapainevoiman kehitys-
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Kuva 3 

SÄHKÖNKULU I UKSEN JA - TUOTANNON KASVU 

1950 -61 JA ENNUSTE 1960 - LUVULLE 

1950 1955 1960 ' 1965 

/ 

."ilj. kWh'l 
20000 

1970 

1. Sähkis,n'kulutus lukuunottamatta höyrykattiloihin syötettyä yliiä~mä.;., 
ener~:icla. , 

2.Vesivo,imlc:iitoste'n keskivesiolosuhteita vastaava tuotantokyky,. 
3.Sähki:in kehitys lärnpövoimalla + tuonti naapurimaista .3ak!eski.~esi-

olosuhfeissa. 3b vä'hävesiolosuhteissa ('65 ryo keskivedestä ). 
4. Sähkin kehitys vastapaine-, jätelämpö- ja kaukolämmitYlvo,moloitok-

sissa'~ekä tuontl,naapurimaista. ,,' 

5. Sama ilman tuo'n'tiä. 
6. säh'kari~: kehitys' vastClpainelaitoksiss'a. ,', 

• Vuonna 1959 tehtyennakkoarvio . 
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mahdollisuuksia ja tätä onkin puunjalostusteollisuutemme käyttänyt 
kiitettävällä tavalla hyväkseen. Vastapainevoiman kehityksen lasketaan 
,olevan vuonna 1965 lähes 3 miljardia kWh ja vuonna 1970 noin 4.5 
miljardia kWh, jos puunjalostusteollisuuden markkinat ovat suotuisat. 

Metallurgisen teollisuuden eräissä prosesseissa syntyy sivutuotteena 
lämpöä tai kaasua, joita ei voida varastoida, vaan ne on muutettava 

-välittömästi sähkövoimaksi. Tällaisen teollisuusprosessin yhteydessä 
:saatavan energian kehitys on lähivuosina voimakkaasti lisääntymässä, 
,sillä kuluneena vuonna on lähtenyt käyntiin Koverharin masuu~i, 
:kesällä v. 1962 tulee käyntiin Outokumpu Oy:n Kokkolan sulatto ja 
parin vuoden kuluessa alottaa Rautaruukki Oy:n masuuni toimintansa. 
'Tähän ryhmään, jota kuvassa 3 esittää viivojen 5 ja 6 välinen vino
-viivoitettu alue, on luettu kuuluvaksi myös kaupunkien kaukolämmitys-
laitoksissa kehitettä~ä vastapaine-energia, jonka tuontanto lähivuosina 
-tulee nopeasti lisääntymään. Tämän ryhmän energiantuotannon laske
taan vuoteen 1970 mennessä nousevan 1.7 miljardiin kWh:iin. 

Osa sähköenergiantarpeesta voidaan myös peittää tuonnilla naapuri
-maista, johon on rakennettujen johtoyhteyksien avulla mahdollisuus 
,olemassa.' SNTL:n kanssa on voimassa sopimus, jonka mukaan sieltä 
voidaan tuoda 200 miljoonaa kWh:a vuosittain ja tarpeen vaatiessa jopa 
kaksinkertainen määrä. Ruotsista saadaan haluttaessa ostaa myös sähkö
energiaa pitkäaikaisella sopimuksella vuoden 1965 jälkeisenä aikana ja 
myö~kin Norjan taholta on tehty epävirallisia tiedusteluja energian 
myyri~imahdollisuuksista. Kaikissa näissä tapauksissa on kyseessä prima
en~rgia, jota saadaan ostaa halvemmalla kuin millä energiaa voidaan 
tuottaa kotimaahan rakennettavissa lämpövoimalaitoksissa. Tuonnin, 
jota kuvassa 3 esittää käyrien 4 ja 5 välinen ristiviivoitettu alue, arvioi-
daan vuoteen 1970 mennessä nousevan noin 1 miljardiin k Wh :iin, 
joka määrä vastaisi 5 % koko silloin kulutettavasta sähköenergiasta. 
Tämän suurempi tuonti ei nykyisillä johtoyhteyksillä ole mahdollista, 
mutta varsin vähäisin kustannuksin on yhdysjohtojen voimansiirtokyky 
lisättävissä kaksinkertaiseksi, jos tuonti osoittautuu riittävän edulliseksi. 

Vesi-, vasta paine- ja prosessivoima sekä tuontimahdollisuudet eivät 
kuitenkaan riitä tyydyttämään koko sähkövoiman tarvetta, vaan lisäksi 
tarvitaan erikoisia lauhdutusvoimalaitoksia, joissa voidaan kehittää 
kuvassa 3 mustalla esitetty puuttuva energiamäärä. Lauhdutusvoima
laitoksella tarkoitetaan höyryvoimalaitosta, jossa turpiinista poistuvaa 
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höyryä ei voida hyväksikäyttää, vaan siinä jäljellä oleva lämpöenergia 
joutuu: jäähdytysveden mukana hukkaan. Normaalisten vesisuhteiden 
vallitessa tämän lauhdutusvoimalla kehitettävän lisäenergian määrä 
pysyttelee aina vuoteen 1967 asti alle 1 miljardin kWh/v, mutta alkaci 
tuosta ajankohdasta lähtien lisääntyä nopeasti ja on vuonna 1970 jo 
noin 2 miljardia kWh/v. Vähävetisenä vuonna, jolloin vesivoiman tuo
tanto saattaa vähentyä jopa 65 % :iin keskivettä vastaavasta arvosta, 
niin kuin tapahtui vuonna 1960, on tarvittava lisälämpövoima huomat
tavasti suurempi. Kuivuuden aikana tarvittavaa lisävoimaa edustaa pys.:. 
tyviivoitettu pinta kuvassa 3; sen mukaan koko tarvittava lämpövoima 
poikkeuksellisen vedenvähyyden vallitessa on vuonna 1965 noin 3.5 
miljardia kWh/v ja vuonna 1970 kokou<;ista 6 miljardia kWh/v. On 
kuitenkin huomattava, että poikkeuksellinen vedenvähyys on varsin har
vinainen, se esiintyy yleensä vain kerran koko vuosikymmenen aikana; 
Tämä seikka on otettava huomioon määriteltäessä, miten paljon tulevina 
vuosina on rakennettava lauhdutuslaitoksia. 

Keskivesiolosuhteissa tarvittavan lisäenergian kehittämistä varten 
tarvitaan vuonna 1965 noin 200 MW ja vuonna 1967 noin 300 MW ja 
vuonna 1970 noin 500 MW:n tehoiset, hyvällä hyötysuhteella toimivat 
höyryvoimalaitokset. Tällä hetkellä tällaista tehoa on maassamme noin 
250 MW ja Naantalin· voimalaitoksen toisen koneiston valmistuessa 
vuonna 1965 yhteensä 375 MW. Voidaan siis todeta, että ennen vuotta 
1967 ei maassamme tarvita yhtään uutta lauhdutusvoimalaitosta nor"': 
maalivuosina tarvittavan lisäenergian kehittämiseksi. 

Energiantarpeen turvaamiseksi poikkeuksellisen vedenpuutteen sat
tuessa riittää vanhanaikainenkin, huonolla hyötysuhteella toimiva 
koneisto reserviksi. Koko lauhdutusvoimakapasiteetti, joka tarvitaan 
kuivana vuonna, on vuoden 1965 olosuhteissa, noin 775 MW, vuonna 
1967 noin 900 MW ja vuonna 1970 noin 1 150 MW. Tällä hetkellä 
on maamme koko lauhdutusvoimakapasiteetti noin 700 MW. Vuonna 
1965, jolloin Naantalin voimalaitoksen toinen 125 MW koneisto on 
valmiina sekä eräät pienemmät parhaillaan rakenteilla olevat laitokset 
valmistuneet, on koko tähän ryhmään luettava lauhdutusteho ainakin 
920 MW, joten voidaan todeta, että vähävetisimpinäkin vuosina on 
voiman tarpeemme turvattu ainakin vuoden 1967 loppuun sen rakennus
ohjelman puitteissa, joka nyt on päätetty. U u s i e n 1 a u h d utu s -
voimalaitosten rakentaminen on siis tarpeel i 
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1 i s t a vai n v u 0 den ·1 9 6 7 jäi k e i s t ä a i k a a s i 1m ä 11 ä
P itä e n. Vuosina 1967-70 on saatava uutta lauhdutusvoimaa käyt.:. 
töön yhteensä vähintään 125 MW ja enintään 250 MW, jotta arvioitu 
kulutus kaikissa olosuhteissa voitaisiin tyydyttää. 

Kun lämpövoiman osuus sähkön tuotannossa lisääntyy, on seurauk
sena tuotantokustannusten väheneminen ainakin, jos polttoaineen 
4inta pysyy nykyisellä tasolla. Vähentyneet tuotantokustannukset joh
tavat sähkön tukkumyyntitariffien alenemiseen, jonka ennemmin tai 
myöhemmin täytyy vaikuttaa myös jakelutariffeihin sekä kaupunki
että maaseutusähkölaitoksissa. Tämä puolestaan saattaa vaikuttaa 
lisäävästi sähkön käyttöön, josta taas on seurauksena tuotantokoneiston 
parempi hyväksikäyttö ja kustannusten,aleneminen. Ensimmäinen ylei
nen tukkutariffien alentaminen tuleekin tapahtumaan vuoden 1963 
aikana. 

Lämpövoiman osuuden lisääntyessä tulevat myöskin investoinnit 
voimatalouteen tuotettua energiayksikköä kohti alenemaan, sillä läm
pövoiman rakennuskustannukset ovat pienemmät kuin vesivoiman. 
Niinikään saavutetaan tuntuvia säästöjä voimansiirtojohtojen rakenta
misessa. Mutta toisaalta se, mikä investoinneissa säästetään kuluu vuo
sien mittaan polttoainemenoina, jotka sitä paitsi tietävät jatkuvasti 
lisääntyviä valuuttamenoja. Niinikään tarvitaan lämpövoiman raken
tamiseen tuntuvasti enemmän valuuttaa, koska lämpövoimakoneistoja 
ei valmisteta kotimaassa. 

Edellä oleva tarkastelu lienee osoittanut, että voimataloutemme 
rakenne on tämän vuosikymmenen aikana muuttumassa siten, että 
vesivoiman osuus sähkövoimantuotannossa nopeasti vähenee. Oleelli
simpana tekijänä tähän on ulkomaisten polttoaineiden - ennen kaik
kea kivihiilen - hinnan romahdusmainen lasku 1950-luvun lopulla. 
Tämä on aiheuttanut sen, että vesivoima tulee nykyisin, kun parhaat 
kosket jo on rakennettu, kalliimmaksi kuin ulkomaisella polttoaineella 
kehitetty lämpövoima. Seurauksena on, että vesivoiman rakentamista 
on oleellisesti supistettava, ellei tähän tarkoitukseen saada hankituksi 
halpakorkoista, erittäin pitkäaikaista luottoa. On todettu myös, että 
voimantuotantokoneisto on nopeasti mukautumassa muuttuneita olo
suhteita vastaavaksi ja että parhaillaan on rakenteilla uutta lämpövoi
maa niin paljon, että voimanhuolto on aina vuoden 1967 loppuun asti 
turvattu, mikäli sähkövoiman kulutus lisääntyy arvioidulla nopeudella. 
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Uusia lämpövoimalaitoksia ei tarvitse panna rakenteille ennen vuotta 
1965, koska lisävoimaa tarvitaan aikaisintaan vuonna 1968, mikäli vesi
voimien rakennusohjelmaa ei ole vielä nykyisestäkin supistettava. 
Lopuksi on todettu, että tuotantokoneiston muutos ja polttoaineiden 
hinnan halpuus tulee lähiaikoina johtamaan sähkön tukkumyyntitarif
fien alenemiseen, joka osaltaan tulee helpottamaan teollisuuttamme jat
kuvasti kiristyvässä kilpailussa maailman markkinoilla. 



SUHDANNEVAIHTELUJEN ONGELMASTA 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
maaliskuun 6 päivänä 1962 piti 

J. J. PAUNIO 

Pari kuukautta sitten American Economic Association'in vuosi
kokouksessa MILTON GILBERT, vuosia Euroopassa toiminut amerikka
lainen ekonomisti, esitelmöi suhdannevaihteluista Länsi-Euroopassa. 
Gilbert totesi, ettei suhdannevaihteluiden »idea» ole muodissa Euroo
passa: Analyyttisena käsitteenä sekä tosiasiallisena ilmiönä suhdanne
vaihteluilla on eurooppalaisten mielissä selvä vanhanaikaisuuden leima. 
Gilbert itse yhtyi tähän näkemykseen; hän vieläpä arveli - tosin hyvin 
varovaisin sanankääntein - etteivät Euroopan suhdannevaihtelut 
myöskään tulevaisuudessa muodostu vakavaksi ongelmaksi. Taloudelli
sen kasvun kyllästämästä kotimaisesta keskustelusta päätellen lienee 
myös Suomessa suhtautuminen suhdannevaihteluihin hieman saman
kaltainen kuin muualla Euroopassa. Omat ajatukseni eivät noudata 
näitä latuja. 

Seuraavan 3/4 tunnin aikana yritän osoittaa, että suhdannevaihtelut 
edelleenkin ovat olemassa, ja että suhdannevaihtelut yhä aiheuttavat 
vaikeasti ratkaistavia talouspoliittisia ongelmia, eikä vähiten Suomessa. 
Esitykseni jakaantuu kolmeen osaan. Ensin pyrin luonnehtimaan suh
dannevaihteluja yleensä, toiseksi tarkastelen Suomen suhdanteita ja 
kolmanneksi otan esille kansainvälisen suhdannekehityksen talouspoli
tiikan näkökulmasta. Pyrin mahdollisuuksien mukaan sivuuttamaan 
suhdanneanalyysiin liittyvät teknilliset kysymykset. 

Suhdannetutkimuksen maineikas edustaja WESLEY C. MITCHELL 
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tähdentää, että suhdannevaihtelut' ovat ilmiö, joka oleellisesti liittyy 
markkinataloudellisten. periaatteiden. mukaan toimivan. kansantaloud~n 
aktiviteettiin. Kun tästä näkökulmasta tarkastellaan ~uhdannevaihte
luja nyky .. yhteiskunnassa, on .. selvää, ettei tärn~n iJmiön kokemusperäi
nen rajaaminen 9le helppo tehtävä. Julkinen valta näet puutt~umonella 
tavo~n sekä väli1~isesti että välittöm~sti yhteiskuntamme koko taloudelli
seen toimintaan. Mutta silti t~mä käsitteellinen »haaru;kointi» voitaneen 
ainakin valttävästi suorittaa olemassa olevien tilastojep., ts. kansantulo
tilastojen avulla .. 

Kansahtulotilastojen voimakas kehitys lienee merkittävin tapahtUma 
sodarijälkeisess·ä, :taloustieteessämme .. Näillä tilastoilla on ollut suuri mer:' 
kitys paitsi taloustieteelle myös käytännön talou~olitiikalle. En :näin 
ollen moiti kansantulotutkijoita toivoessani, että ',~ansantulotilastojen 
vastaisessa kehittämisessä enemmän otettaisiin huomioon i suhdanne
analyysin vaatimukset. Reaalipuoltakoskevalla toivomuslistallaniova t 
mm. seuraavat kohdat: 

1. Markkinoidun kansantulon laskenta; 
2. Alull~pannun. yritysmuodottaisen kansantulotilaston edelleen ke:-

hittäminen; 
3. KansanmenotilastQjen saattaminen neljännesvuosittaisiksi ; . . , 

4. Varastoinvest?intien erottaminen muista kysyntäkomponentei~ta~, 

Pyrkiessäni määrittelemään ja määrittämään suhdannevaihteluja 
Suomessa olen konstruoinut kokonaistuotannon indikaattorin erotta;. 
malla koko· kansantuotteesta maa- ja vesirakennustoiminnan, julkiseri~. 
toiminnan sekä maatalouden. Olen täten arvellut pääseväni lähemmäksi 
suhdannevaihtelujen kannalta relevanttia kokonaistuotannon käsitettä; 
Indikaattorin heikkoudet ovat kuitenkin ilmeiset: Se sisältää mm. siihen 
kuulumattoman julkisen talonrakennustoiminnan sekä julkisen sektorin. 
ohjaaman asuntojen tuotannon. Mutta kuten sanottl,l; parempaa koko
naissuuretta en ole kyennyt luomaan julkaistujen kansantulotilastojen 
avulla. Kuviossa 1 on esitetty tämän suhdanneherkänkokonaistuotannon 
kehitys kausivaihteluista puhdistettuna rinnan . koko kansantuotteen: 
volyymin kanssa, sekin kausipuhdistettuna. Kuten odottaa . sopiikin;, 
suhdanneherkän kokonaistuotannon vaihtelut ovat· selvästi jyrkempiä 
kuin koko kansantuotteen vaihtelut, joka sisältää myös julkisen vallan 
suhdanteita tasaavan toiminnan. 



12'0 J. J. PAUNIO 

Kuvio 1 
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Suhdannevaihteluissa on kysymys tyypillisesti dynaamisesta tapahtu
makulusta eli taloudellisen aktiviteetin muutoksista ajassa. Jo 1930-
luvun lopulla Roy HARROD korosti eräässä artikkelissaan, että dynaami
sessa analyysiss~ on keskityttävä taloudellisten tapahtumien muutosten 
,selittämiseen. Noudattamalla tätä Harrodin ohjetta on käynyt ilmei
seksi, että rajoittumalla vain' taloudellisen aktiviteetin vaihteluihin jää 
helposti havaitsematta suhdannekehityksen oleellisiakin piirteitä. On 
mentävä askelta edemmäs; ajattelukoneisto on asennettava erittelemään 
.sekä taloudellisen aktiviteetin muutosten että myös näiden muutosten 
'vaihteluiden syitä. Kuviossa 2 on esitetty suhdanneherkän kokonais
·tuotannon. neljännesvuosittaiset muutokset vuositasolle muunnettuina. 
Kuvio puhuu puolestaan verrattaessa sitä kuvioon l. 

Tällainen analyysi edellyttää - ollakseen tarkoituksenmukaista -, 
että käytettävissä olevat tilastosarjat ovat kausivaihteluista puhdistet

·tuja. Vallitseva tapa päätellä aktiviteetin kehityssuunnasta vuosimuu
'tosten perusteella, vertaamalla esim. tuotannon tasoa kuluvan neljän
~neksen aikana viime vuoden vastaavaan neljännekseen, on kömpelö ja 
·toisinaan suorastaan harhaan johtava. Virhetulkinnat ovat mahdollisia 
.nimenomaan silloin, kun aktiviteetin kehityssuunnassa. ,tapahtuu jyrkkiä 
. muutoksia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei vuosimuutos riipu 
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Kuvio 2 

"Suhdanneherkkä" kokonaistuotanto 
Muutosvauhti vuodessa 

'52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 
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1") Jos aktiviteetti palautuu täyskäyttöiseksi, on kyseessö 
taantu m,a 

ainoastaan nykytilanteen tendensseistä vaan kehityksestä koko vuoden 
aikana vertailuajankohdasta toiseen. 

Kuviossa 1 esitetyt aktiviteetin muutokset on varsin pitkälle tasattu 
ja jäljelle jätetty vain niiden yleinen kehityssuunta. Aktiviteetin vaihtelut 
ovat melko selväpiirteiset. 

En malta olla esimerkkinä mainitsematta muutos tarkastelun hedel
mällisyydestä, että tarkastelemalla vastaavalla tavalla eräitä tilasto
sarjoja, mm. teollisuustuotannon volyymia on paljastunut koko suh
dannejaksoa lyhyempi ja vaihteluiltaan pienempi muutosten aaltoliike, 
jolle ei toistaiseksi ole löyäetty mitään teoreettista selitysperustetta. Sen 
empiirinen tuntemus on silti osoittautunut suhdanne-ennakoinneissa 
erittäin hyödylliseksi .. Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitok
sessa on näiden lyhyiden ja pienten muutosaaltojen tutki'mus aloitettu. 
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Suhdannekehitys on luonnollisesti yhteydessä taloudelliseen kas
vuun, millä tarkoi~a~, ~u9tp.ntokapasiteetin,sekä työp, ,ett~ reaalipää
oman, kasvua. Tuotantokapasite~tin kuIJoinenkin käyttö<:1ste muovaa 
ta,lo~dellis<:n ak~iviteetjn kehitystä! samojn kuin talQudelli:;;een aktivi
teetttin ~is~ltyvä 'invest~intitoiminti toisafllta heijastu~ tuotantokapasi
teetin kasV;ussa. Kapasiteetin, kasvun ja taloudellisen aktiviteetin muu-

t ; . : 

tosier väliilä vallitsee siis keskinäi1[len vuorovaikutus. Käy~ettävissä ei 
ole, tävä kyllä, tilastoja tuotantokapasiteetin kehityksestä. Tttä puutetta 
pyri~ään suhdannetarkastelussa usein korvaamaan jollakin keskimää
räistä . kehitystä kuvaavalla. trendjllä, jonka analyyttinen sisältö on 
kuitJnkin kyseenalainen. Tuotantokapasiteetin kasyu~ voiniaIikuudesta 
saamme kuitenkin välillistä tietoa kokonaistuotannob s,aavuttaessa kapa
siteetin täyskäyttöisyyden. Tällöin näet tuotannon muiItosnopeus ilmen
tää tuotantokapasiteetin muutosnopeutta. Tuotanno1il täyskayttöisyys
vaih~essa havaitun kapasiteetin kasvuvauhdin avulia ei kuitenkaan 
void~ pää~ellä kapasiteetin kasvuvauhtia koko suhdannekierronaikanc., 
koskJ sekin myötäilee taloudellisen aktiviteetin vaihteh,lja. ;, 

p~ästyäni näin pitkälle tässä käsite-erittelyssä en 'kio' tiyt rasittaa 
teitä: enää' turhanaikaisella terminologian pohdiskeluIla. On il~eistä, 
että~kti~iteetin muutokset tarjoavat hyvän lähtökohdan eri ~uhdanne
vaiheitten määrittelylIe. Kuvioon 2 olen merkinnyt käyttämäni termit.! 

Yritän nyt ylimalkais~sti luonnehtia suhdannevaihteluja Suomessa. 
Nojaudun lähinnä 1950-lukua koskeviin havaintoihin. Kuri' ajanjakso 

on_näin lyhyt, esitän käsitykseni suurin varauksin. 

1. Teollisuuden keskimääräinen kasvunopeuseräissä maissa vuosina 1951~1960. 

Suomi 1 

Länsi'-Saksa 
Italia 
Ranska 
Alankomaat 
YhdysvalIa.t 

:'Ruotsi 
, E;nglanti 
Belgia 

Vuotuinen 
kasvu
vauhti %', 

5.4 
9.6 
8.4 
7.1 
6.0 
3.8 
3,3 
3.1 
3.0 

StaIJdardi
poikkeama 
trendistä, % 

6.0 
3·12 
4.9 
5.1 
4.2 

, 4.7 
2.8 
3.0 
5.2 

1 Kuvioon on merkitty. poikittaisviivoilla oletetut kapasite,etin, kasvu nopeudet 
yhtäältä elpymisvaiheenålussa ja toisaalta korkeasuhdanneva-iheen lb'pussa. 
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Jonkinlaisen kansainvälisen taustan saamiseksi olen laatinut muu
tamia maita koskevan taulukon, jossa on esitetty vuosilta 1951-1960~ 
teollisuuden keskimääräiset kasvunopeudet sekä:vaihtelujen voimak
kuuden kuvaamiseksi standardipoikkeamat trendistä. Teollisuuden 
kehitys niin Suomessa kuin muuallakin kuvastaa näet varsin tarkoin 
suhdannekehityksen yleistä kulkua. Taulukon luvut viittaavat siihen, 
että Suomen kansantalous on kansainvälisesti katsoen suhdanneherkkä. 
KU;h'vertaa Suomen, Italian ja Ranskan lukuja Yhdysvaltojen, Ruotsin' 
ja Englannin lukuihin, herää ajatus, että Suomen kansantalouden kas
vun »väkinäisyys» ilmentää vain luonnollista kansantalouden tasapai-· 
nottornuuden ja voimakkaan kasvun välistä läheistä yhteyttä, kun taas 
stabiliteetti ja hidas kasvu tunttivat pikemminkin viihtyvän yhdessä. 
Länsi-Saksa ja Belgia ovat selviä poikkeuksia tästäsäännöstä,edellinen 
edustaen kasvun edellytysten puolesta poikkeusasemassa ollutta kansan
taloutta ja. jälkimmäinen kasvukykynsä suureksi osaksi menettänyttä: 
kansantalöutta. 

Vähintä, mitä suhdannekehityksen kuvaukselta voidaan edellyttää, 
on, että se sisältää kaikkien suhdannevaiheiden osalta kysynnän ja tar
jonnanpääkomponenttien muutosnopeuksien selvityksen sekä erikseen 
että suhteessa toisiinsa. Tämän ohella tarvitaan vielä kuvausta reaali
ja rahataloudellisten tapahtumien välisestä vuorovaikutuksesta sekä' 
hintojen ja kustannusten muutoksista eri suhdannevaiheissa. Sellainen 
kuvaus· ei yhden esitelmän puitteissa ole mahdollinen. 

Melkeinpä jokainen suomalainen näyttää tietävän, että ulkomaan
kaupparatkaisevasti säätelee maamme kokonaista~oudellistakehitystä. 
En näe mitään syytä ryhtyä väittelemään tätä käsitystä vastaan.J\tIaam
me 'taloudellisen kasvun selkärangan on muodostanut ja muodostaa 
edelleenkin ulkomaankauppaamme liittyvät vientielinkeinot, putmja
lostusteollisuus ja metsätalous. Eikä liene kerta kaikkiaan ajateltavissa, 
että' maassamme pä,äsisi kehittymään suhdannenousu ilman, että nämä 
e1inkeinot ovat nousussa mukana. Toisaalta korkeasuhdanne ja täys~ 
työllisyys voivat tuskin säilyä jyrkän laskun kohdatessa vientiä. 

-LUonnollisesti yhteydet eivät ole näin yksiviivaiset. Myös kotimaiset 
tekijät 'muovaavat merkittävällä tavalla taloudellisen aktiviteetin:rnuu-' 
toksien voimakkuutta. Sitä paitsi on mahdollista, etteivät aina kaikki 
ulk<?!Il~ankaupasta kansantal011teemme säteilevät vaikutukset ole sa':
m~r;:s'U:~ntaisi~ ... Kun Suomen Pankin tutkirnuslaitok~.essaoh työn alla, 
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ulkomaankauppaamme koskeva tutkimus, joka syventänee käsityksiäm
me ulkomaankaupan asemasta Suomen kansantaloudessa, on turha 
nyt tässä yhteydessä sen enempää. pohtia ulkomaankauppamme kysy
myksiä. 

Suhdanneteorian mukaisesti näyttää yksityinen kulutus vaikuttavan 
tasapainottavasti kokonaiskehitykseen, etenkin laskukauden aikana .• 
Elpymisvaiheessa yksityisen kulutuksen kasvunopeuden lisäys on sel-, 
västi pienempi kuin taloudellisen aktiviteetin kasvunopeus. Vasta. täys
työllisyyttä lähestyttäessä yksityisen kulutuskysynnän kasvunopeus 
saavuttaa kokonaisaktiviteetin kasvunopeuden sivuuttaakseen sen vähi
tellen, mikäli tuotantovoimien täyskäyttöisyys jatkuu riittävän pitkän 
ajan. Tämä käy myös ilmi LAURI KORPELAISEN uraauurtavasta kulutus
funktiotutkimuksesta.1 Pidän poikkeuksena vuosi~n 1957-58 aikana 
tapahtunutta kehitystä, jolloin yksityisen kulutuksen laskuvauhti oli 
ajoittain jopa suurempi kuin koko taloudellisen aktiviteetin laskuvauhti. 
En näet saata uskoa, että kulutuskysynnän kannalta relevantit reaaliset 
palkkatulot toistamiseen suhdannelaskun aikana pääsevät putoamaan 
niin alhai~elle tasolle kuin juuri vuosina 1957 ja 1958. 

Saatavissa ei ole yhtenäistä yksityisten kiinteitten bruttoinvestointien. 
kokonaiskehitystä kuvaavaa tilastoa vuotta lyhyemmiltä ajanjaksoilta .. 
Kuitenkin voidaan päätellä eräitten indikaattorien perusteella, että 
kiinteät investoinnit ovat vaikutuksiltaan suhdannevaihteluja jyrken
täviä; näin varsinkin suhdannelaskun ja noususuhdanteen aikana. 
Noususuhdanteen aikana kiinteiden investointien kasvuvauhti näyttää 
saavuttavan suurimman nopeutensa korkeasuhdannevaiheen alku
puolella, minkä jälkeen investointien kasvuvauhti näyttää hidastuvan 
suhteessa koko taloudelliseen aktiviteettiin. Palaan hetken kuluttua vielä 
investointeihin käsitellessäni korkeasuhdanteen taittumiseen vaikuttavia 
tekijöitä. 

Varastoinvestointien kohdalla merkitsen ison kysymysmerkin. Jos, 
niin kuin on arvioitu, varastojen arvo tällä hetkellä kohoaa noin 400 
miljardiin markkaan eli vajaase~n kolmannekseen koko kansantulosta,. 
voidaan. pitää varmana, että varastojen muutoksista purkautuu melkoi
SIa sysäyksiä taloudelliseen aktiviteettiin. On todennäköistä, että ne. 

1 LAURI KORPELAINEN . Tksityinen kulutus kulutusfunktiotarkastelun valossa Suomessa 
vuosina 1948-1960, Lisensiaattitutkimus, Helsingin Yliopisto 1961. 
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jyrkentävät aktiviteetin vaihteluja. Tähän viittaavat varastojen kehi
tyksestä saatavat hajatiedot. 

Siirryn nyt tarkastelemaan kork~asuhdanteen taittumiseen vaikutta
via tekijöitä. Toistan jälleen kerran: Mikäli vientikysyntä kääntyy jyr
kästi ·laskuun, on se sellaisenaan omiaan aikaansaamaan yleisen suh
dannelaskun kansantaloudessamme. Olettakaamme, että vientikysynnän 
kasvu pysyy· riittävänä ylläpitääkseen vientielinkeinojen kapasiteetin 
täydessä käytössä. Kysyn: Voiko silti tapahtua suhdannekäänne, joka 
olisi johdettavissa kotimaisiin tekijöihin? Nykyisen suhdanneteorian 
~ukaan investointitoiminta on se kysyntäkomponentti, joka tällaisessa 
tilanteessa aikaansaa käänteen. Investointitoiminnan oletetaan olevan 
läheisessä yhteydessä aktiviteetin kasvuvauhtiin, ja pelkkä kasvuvauhdin 
hidastuminen riittää, ei ainoastaan hidastamaan investointitoiminnan 
kasvua, vaan sitä absoluuttisesti alentamaan. Lisäksi kasvanut tuotanto
kapasiteetti vähentää yrittäjien halukkuutta suorittaa investointeja, ja 

• oletetaan kapasiteetin kasvun investointihalukkuutta hidastavan vaiku-
tuksen voimistuvan suhdannekehityksen saavuttaessa kapasiteetin täys
käyttö isyyden asteen, siis silloin, kun tuotantokapasiteetin kasvu on 
suurimmillaan. On ilmeistä, että tämän kaltainen teoria lähinnä edel
lyttää olosuhteita, joissa kansantalouden kasvu ja sen kasvu potentiaali 
~ja niin ollen myöskin investointimahdollisuudet- ovat suhteellisen 
kapeat. Kansantalous on siis saavuttanut »kypsän» kehitysvaiheen. 

Olen eräässä yhteydessä yrittänyt karakterisoida Suomen kansan
talouden kehitysvaihetta puoliteollistuneeksi.1 Uskon kansantalouteem
me sisältyvän yhä melkoisesti kasvupotentiaalia, ts. yrittäjätoiminnalle 
avautuu runsaasti uusia investointimahdollisuuksia. Onko aihetta 
edellä esitetyn teorian mukaisesti olettaa, että myös puoliteollistuneessa 
kasvukykyisessä kansantaloudessa yrittäjien investointihalukkuus alenee 
tuotannon saavuttaessa korkeasuhdannevaiheen, jolloin tuotantovoimat 
ovat täydessä käytössä; luulisi pikemminkin, että tällaisessa kansan
taloudessa täyskäyttöinen tuotantokapasiteetti antaa yrittäjille vah
vistusta aikaisempien odotusten ja suunnitelmien toteutumisesta ja on 
virikkeenä uusiin investointihankkeisiin. Silloin yrittäjien suunnitelma
horisontti todennäköisesti pitenee pitkän tähtäyksen odotusten samalla 
vahvistuessa optimistiseen suuntaan; yrittäjät odottavat kasvun jatkuvan 

1 Ks~ J . .1. PAuNIoGrowth Problems in Semi-Industrialized Countries, Kansantaloudelli
nen Aikakauskirja, nide 2, 1961. 
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yhtäläisellä voimalla kuin menneisyydessä. Tältä kannalta katsottuna: 
täyskäyttöisyys ikäänkuin pakottaa yrittäjät vapautumaan kapasiteetti;" 
katon yrittäjätoiminnalle asettamista rajoituksista. Vielä kerran: Täys
käyttöisyyden saavuttaminen lisää etenkin dynaamisis~a -yrittäjissä' 
investointihalukkuutta. Saattaapa olla, että se voimistuu, mitä kauem.,. . 
min täyskäyttöisyys säilyy. 

Aikaisemmin esittämäni luonnehdinnan mukaan yksityinen kulutus
kysyntä ei voi aiheuttaa käännettä. Nyt esittämäni perusteella ei myös-' 
kään: irivestointitoimintaa voida ilman muuta sijoittaa syyllisten pen,.. 
kille .. Syitä on etsittävä muualta. 

Suomen kansantalouden nykyiseen kasvukuvaankuuluu, että voi .. ' 
makasta taloudellista ekspansiota esiintyy muissakin' elinkeinoissa kuin 
traditionaalisessa vientiteollisuudessa. Kun kotimaisen :tuotannon kyky. 
tyydyttää laajaa pääomatavaroiden kysyntää on verraten rajoitettu, 
seurauksena· onkin nousukauden aikana voimakas tuonnin paisuminen. 
ja vajauksellinen maksutase. Tätä kehitystä ilmeisesti vahvistaa kas,.. 
vuun oleellisesti kuuluva kulutusrakenteen jatkuva muuttuminen;' 
koska kotimainen tuotanto ehtii vain viivästyneenä tuottaa uuden, 
kysynnän edellyttämiä hyödykkeitä. Tiettyyn määrään saakka mak-'; 
sutasevajaus on luonnollisesti rahoitettavissa ulkomaisten lainojefl.~ 

turvin. Maksutaseemme voi näin ollen toimia vain rajoitetusti nousu
kauden myötä kasvavan kotimaisen rahan kysynnän lähteenä. Sen 
tähden rahalaitosten antolainaus on likviditeetin la,ajentumisen pää
asiallinen lähde näissä olosuhteissa. Kun yhteiskunnankäteisrahan ky"'" 
syntänousu- ja korkeasuhdanteen aikana tuntuu lisääntyvän suhteelli
sen nopeasti, ei rahalaitoksiin virtaa takaisin läheskään samassa määrin . 
rahaa kuin rahalaitoksista yhteiskuntaan. Seurauksena 'on pankkijär ... 
jestelmäri maksuvalmiusaseman jatkuva heikkeneminen, mikä luon-: 
nostaan vähentää rahålaitosten mahdollisuuksia ja halukkuutta laajen ... 
taa luoritonantoaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, 
ettäille1däri olosuhteissamme likviditeetin puute asettaa ~nnemmin: tai 
myöhemmin rajoitukset kysynnän kasvulle ja näin myötavaikuttaa 
korkeasuhdanteen päättymiseen. 

Mitä kauemmin kansantaloudessa säilyy tuotantov6imien täys
käyttöisyys, sitä alttiimmaksi kansantalous käy inflato"risell~kehitykselle. 
Totesihan TIMO HELELÄ vuosi sitten tässä yhdistyksessä, että teollisuus;.. 
tuott~ide~ hintojen stabiilisuus näytti edellyttävän jopa::noiu,.4 %;n. 
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työttömyyttä.1 Kumulatiivisen inflaatioprosessin päästessä käyntiin 
'voi kotimainen hintakehitys vähitellen poiketa merkitsevästi ulkomai
:sesta hintakehityksestä, mikä saattaa viennin sekä tuonnin kanssa kil
pailevan kotimaisen tuotannon aikaa myöten kannattamattomaksi: 
Korkeasuhdanne päättyy inflaatioprosessin kautta. On tietenkin mah
,dollista, että maksutaseen vajaus kotimaisen likviditeetin välityksellä 
jo tätä aikaisemmin aiheuttaa suhdannelaskun. 

Jos' korkeasuhdanneolosuhteissa investointikysynnän kasvuvauhti 
,säilyy suurempana, mihin investointihyödykkeiden tuotanto pystyy, 
.sa~ttaa investointihyödykkeiden hinnoissa hyvinkin tapahtua nousua, 
joka ylittää keskimääräisen hintatason kasvun. Voimakas investointi
toiminta voi tällä tavoin kaventaa jyrkästikin yrittäjien investointi-' 
.halukkuutta, ts. hinta mekanismi katkaisee silloin korkeasuhdanteen. 

Sen pitemmittä puheitta todettakoon, että sanotun perusteella el
'pymisen edellytykset ovat olemassa niin pian kuin korkeasuhdanteen 
'taittumisen aiheuttaneet likviditeetti- ja/tai hinta- ja/tai kustannustekijät 
ovat suhdannelaskun kautta poistuneet »systeemistä». 

Niille arvoisista kuulijoistani, jotka ovat kiinnostuneita suhdanne
'teoriasta sinänsä, voin kertoa, että edellä kuvaamani kehitystä hahmo
tellessani olen soveltanut a~erikkalaisen R. A. GORDONIN kehittämän 
:suhdanneteorian käsi tteistöä. 2 

Elämme suurien markkina-alueiden syntymisen aikakautta. Niiden, 
.avulla pyritään käyttämään hyväksi työnjaon, suurtuotannon ja tehok
kaan kilpailun suomia etuja ylikansallisissa puitteissa eli tehostamaan 
:kapitalistisen talousjärjestelmän toimintakykyä. 

Niin kuin edellä tähdensin, suhdannevaihtelut ovat osa markkina
talouden toimintarytmiä. , Niin muodoin ylikansallisten markkina
,alueiden luominen antaa suhdannevaihteluille entistä enemmän kan
:sainvälistä väriä, siirtää ne entistä enemmän kansallisen suhdanne
politiikan ulottuvilta. Sanotaan, että kapitalistisen järjestelmän olemassa
,olo riippuu siitä, pystyykö se yhtä hyviin suorituksiin kuin sosialistinen 
järjestelmä taloudellisessa kasvussa. Oma formulointini on: Talous-

1 TIMO HELELÄ Hintojen muutoksista ja niiden ennakoimisesta, Kansantaloudellinen 
.Aikakauskirja, nide 1, 1961, s. 39, 

2 Ks. :R. A. GORDON Investment Behavior and Business, G.J!cles, The Review of Eco-
mOInldl' a~d Statistics, February 1955. . 
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järjestelmämme säilyminen riippuu siitä, pystytäänkö sen piirissä torju
maan jyrkät kansainväliset suhdannelaskut. 

Ongelman mittavuuden ja tärkeyden huomioon ottaen on kansain--
välisellä tasolla kuitenkin tehty suhteellisen vähän suhdanteita tasoitta-
van kansainvälisen talouspolitiikan aikaansaamiseksi. Onko esimerkiksi 
olemassa kansainvälistä työllisyyspolitiikkaa, kansainvälistä hinta-
politiikkaa? Ei varmaankaan. Konkreettisimman muodon kansainväli-· 
nen yhteistyö on sittenkin saavuttanut raha taloudellisella puolella. 
Tarkoitan yksittäisten maitten mahdollisuutta käyttää hyväksi Kansain-
välisen Valuuttarahaston varoja maksutaseensa vajauksen peittämi-. 
seksi. Tämä tarjoaa jonkinlaisen kansainvälisen liikkumatilan kansalli-
sen suhdannepolitiikan harjoittamiselle. Nykyäänhän ei enää maksu-
taseen tasapainoa pidetä minään talouspolitiikan primäärisenä tavoit
teena, vaan maksutaseen tasapainottomuuteen suhtaudutaan suun-· 
nilleen samalla tavoin kuin budjetin yli- ja alijäämään. Tätä asenteen 
muuttumista on äskettäin tähdentänyt mm. J. J. POLAK, pitkäaikainen 
Kansainvälisen Valuuttarahaston tutkimusosaston johtaja. Eri luo-· 
kan kysymys on koko kansainvälisen likviditeetin ongelma. Sen ratkai-
semista vaikeuttaa mm. sen läheinen kytkeytyminen kahteen kansalli
seen valuuttaan, puntaanja dollariin. Tuskinpa osun harhaan ennustaes-
sani, että ratkaisu vielä häämöttää varsin kaukana tulevaisuudessa. 

Kansainvälinen suhdannetilanne ei ole viime vuosien aikana saanut 
huolestuttavia piirteitä. Kun Yhdysvaltojen suhdannekehitys on ollut 
nouseva, se on ollut laskeva Euroopassa ja kun se on ollut nouseva Eu-
roopassa, se on ollut laskeva Yhdysvalloissa. Nyky tilanteelle on jälleen 
karakteristista, että Eurooppa kokee lievää suhdannetaantumaa - sa-
maan aikaan, kun Yhdysvalloissa suhdannenousu etenee nopeasti .. 
Mutta eihän tämä vastakkaissuuntainen kehitys ole mikään luonnonlaki .. 
Saattaahan olla, että Euroopan suhdanteet vuoden loppupuolella ke-· 
hittyvät taantumasta laskuksi, ja Yhdysvaltojen suhdannenoususyystä 
tai toisesta katkeaa. Siinä tapauksessa suhdannekehityksen suunta muo-· 
dostuisi alenevaksi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Professori 
ERIK DAHMEN on Ruotsissa esittänyt tästä mahdollisuudesta varoittavia. 
sanoja. Sellaisessa suhdannelaskussa olisi hoitamista sekä kansallisella_ 
että kansainvälisellä tasolla. 

Suomen asema pienenä maana ei ole helppo. Me emme voi juuri 
nimeksikään vaikuttaa kansainväliseen suhdannekehitykseen ja siihen,:, 
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-miten kansainvälistä suhdannekehitystä johtavat maat hoitavat kan
:sallista politiikkaansa. Mutta ongelma on silti olemassa. 

Jotta Suomessa voitaisiin harjoittaa järkevää kansallista suhdanne
:politiikkaa muuttuvissa kansainvälisissä puitteissa, edellyttää se tietenkin 
,toistaiseksi puutteellisen suhdannepoliittisen puolustusjärjestelmämme 
.oleellista vahvistamista. Sitäpaitsi se edellyttää suhdannevaihteluja 
:koskevan tietämyksemme huomattavaa syventymistä. Sopii kysyä, 
'ollaanko Suomessa henkisesti yhä niin hidasliikkeisiä, ettei vielä tällä 
:kymmenluvulla pystytä perustamaan riippumatonta kansantaloudellista 
ltutkimuslaitosta, johon myös suhdannetutkimus ja suhdanne-ennakointi 
'voitaisiin keskittää? 

Jos kokeeksi kysyisimme muutamilta ammattiekonomisteiltamme, 
-miten he kuvaisivat Suomen suhdannevaihteluja, niin vastaukset olisivat 
:luultavasti samanlaisia kuin siinä tarinassa, jossa tiedusteltiin kolmelta 
mieheltä, miten he kuvaisivat pimeässä tapaamansa elefanttia. Yksi 
vastaa elefantin kärsää koskettaen: »Tämä eläin muistuttaa vesipiippua.» 
-Toinen vastaa elefantin korvaa koskettaen eläimen muistuttavan viuh
kaa. Kolmas sanoo elefantin jalkoja koskettaen: »Tämä eläin muis
".tuttaa pylvästä.» 



KASVUNTUTKIMUKSEN VAIKUTUS TALOUSTIETEEL
LISEEN AJATTELUUN*) 

Kirjoittanut 

Auvo KIISKINEN 

Viime aikoina on lisääntyvässä määrin ruvettu tähdentämään 
tyydyttävän taloudellisen kasvun ensisijaisuutta talouspoliittisena ta-· 
voitteena. Pysähtymätön tuotannollinen ekspansio tajutaan yhä ylei-· 
semmin ensiarvoiseksi hyvinvointipyrkimysten edellytykseksi. Ennen
näkemätön kasvuhakuisuus ja -tietoisuus ovat nykyhetken yleismaail
mallisia realiteetteja. Ylikansoittuneissa, nälkärajoilla elävissä maissa 
kasvuprosessin käynnistäminen ja jatkuvan taloudellisen. edistyksen 
turvaaminen on suoranainen elinkysymys. Ei ihme, että taloudellinen 
kasvu on taloustieteellisessä tutkimuksessa äkkiä kohonnut keskeiseksi 
aiheeksi. Oppihistoriasta tiedämme, että tutkimuksen painopisteen 
siirtyessä uusiin yhteiskunnallisiin ongelmiin seurauksena on usein ollut 
entisten tieteellisten käsitysten, jopa koko oppisysteemin muuttuminen. 
Herää kysymys, missä määrin kasvuilmiön intensiivinen tutkiminen on 
tuottanut talous tieteellistä ajattelua uudistavia tai mullistavia tuloksia. 

Tässä yhteydessä pyrimme valottamaan esitettyä kysymystä kah-· 
desta näkökulmasta. Huomio kohdistuu ensinnä sellaiseen teorian täy-· 
dentymiseen, joka johtuu analyysiä varten tehtyjen alkuoletusten uudel
leen arvioinnista. Toiseksi johtoaiheeksi tarjoutuu kumulatiivisesti 
etenevän ketjureaktiomekanismin idea. Tämä uusi perusnäkemys on 

* Virkaanastujaisesitelmä Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa 14. 3. 1962. 
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.kasvuntu,tkimuksessa heitetty metodologiseksi haasteeksi traditionaali
selle, tasapainoajatteluun nojaavalle teorianmuodostukselle. 

* * * 
Taloustieteen oppijärjestelmä koostuu ensi sijassa deduktiiviseen 

ajatteluun perustuvista teoreemoista ja malleista, joiden tuottamat tu
tokset ja johtopäätökset ovat loogisessa yhteydessä analyysin lähtökoh
lana oleviin premisseihin. Pyrkimys loogiseen täydellisyyteen on ko
hottanut taloustieteellisen tutkimuksen huippuosaltaan erittäin abstrak
tiselle tasolle. Tältä teoreettisen hierarkian huipulta, yleisten aksioomien 
korkeasta lintu perspektiivistä empiirinen todellisuus voi tulla näkyviin 
vain hyvin yleispiirteittäin. Mutta teorioiden etäisyys monisärmitisestä 

. empiriasta voi aiheutua myös rajoittuneesta tai väärin valitusta tarkas
telukulmasta. On itsestään selvää, että teoreettisten mallien empiirinen 
relevanssi kussakin ajallis-paikallisessa tapauksessa riippuu ratkaisevasti 

. valittujen. alkuoletusten realistisuudesta juuri tuota konkreettista ta
pausta silmällä pitäep,. Traditionaalista analyysiä voidaan moittia näkö
kulman ahtaudesta ja yksipuolisuudesta, mikä oli omansa johtamaan 
tietyn ideaalityyppisen standarditapaukse~ liialliseen yleistämiseen. 
Kyseinen yksipuolisuus heijastaa taloustieteellisen t~orianmuodostuksen 
länsimaista' alkuperää ja orientoitumista, sillä alkuoletukset on yleensä 
valittu kehittyneen markkinatalouden pohjalta. Vasta toisen maailman
sodan jälkeen on alettu konstruoida myös sellaisia malleja, jotka vas
taavat paremmin muunlaisia oloja, kuten alikehittyneitä maita. 

Muutamat esimerkit riittäkööt ilmentämään niitä uusia uria, joita 
viimeaikainen tieteellinen keskustelu on pyrkinyt raivaamaan entistä 
realistisempien' olosuhdeoletusten merkeissä. Varsinkin kehitysmaiden 
osalta ko. keskustelun avartuminen ja teorianmuodostuksen laajentu
minen on. tapahtunut juuri kasvuntutkimuksen yhteydessä. 

JOSEPH SCHUMPETERin esittämä taloudellisen kehityksen teoria sovel
tuu erittäin, hyvjn tarkastelumme taustaksi länsimaisittain orientoitu
neen ajattelun. prototyyppinä. Uusklassillisen koulukunnan tavoin 
Schumpeter ;edellytti kannattavuus suhteita herkeämättä seuraavan, ja 
voitonodotuksiin herkästi reagoivan yrittäjäkunnan olemassaoloa, mutta 
uusklassikoista poiketen hän keskittyi analysoimaan ajallisia sopeutus
prosesseja, kilpailevan markkinatalouden kasvu-ja suhdannedynamiik
kaa .. Muutamista harvoistapostulaateista lähtien tämällraauu,rtava 
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älyllinen luomus pyrkii hahmottamaan kapitalistisen kehitysprosessin 
luonteenomaiset ääriviivat, esittämään kapitalismin taloushistorian 
teoreettisen selityksen. Schumpeterin oppijärjestelmässä aktiivinen, 
individualismin läpitunkema, aloiterikas yrittäjä on taloudellisen kehi
tyksenprimus mator ja innovaatioprosessi (so. teknillis-organisatoristen 
keksintöjen taloudellinen eksploatointi) kasvun hallitseva ilmiö. Yksi
tyisten rikkauksien havittelu kiteytyy toimeliaisuutta innoittavaksi kes
keiseksi päämääräksi, mikä tavoite on kuitenkin vaikeasti saavutetta
vissa, koska lukuisten yrittäjien keskinäinen kilpailu, toimiessaan heik
koja ja jälkeenjääviä herkästi rankaisevana mekanismina, muodostuu 
yleiseen tehokkuuteen pakottavaksi kannustimeksi. 

Voidaan olla eri mieltä siitä, missä määrin tämä malli,jonka Schum
peter itsekin on rajoittanut lähinnä vain kapitalismin individualistisinta 
nousuvaihetta koskevaksi, vastaa länsimaidenkaan nykyoloja. Julkisen 
vallan suuresti lisääntynyt vaikutus, keynesiläisen ajattelun läpimurto 
tieteellisenä ja talouspoliittisena doktriinina - ajattelun joka tehokasta 
kysyntää tähdentävänä edustaa schumpeteriaanisen, tuotanto- ja tar
jontakeskeisen analyysin vastakohtaa - edelleen innovaatiotoiminnan 
institutionaalistuminen ja muut yritystasolla tapahtuneet rakenne
muutokset ovat kaikkialla muovanneet markkinatalouden luonteen 
olennaisesti toiseksi. Kasvuteorian viimeaikainen renessanssi on kuiten
kin, kaikista varauksista huolimatta, ollut omansa ylläpitämään ja lisää
määnkin kiinnostusta Schumpeterin ideoita kohtaan kehittyneiden 
maiden piirissä. 

Alikehittyneiden maiden osalta kyseisen doktriinin postulaatit voi
daan sitä vastoin todeta niin epärealistisiksi, että sitä lienee turha yrit
tääkään soveltaa noihin oloihin. Kokeiluihin ja uudistuksiin altis yrit
täjä on kehitysmaissa harvinainen lintu ja tuotantofunktion äkillinen 
muutos traditionaalisen yhteiskunnan olemukselle vieras prosessi. 
Rikkauksien tavoittelu koettaneen noissa ympäristöoloissa poikkeavaa 
-käyttäytymistä osoittavaksi pyrkimykseksi, päämääräksi joka ei ole suu
renkaan vaivan arvoinen, jollei suorastaan ylenkatsottava. Ei myöskään 
voitane puhua kilpailun voimakkaasta dynaamisuudesta edes niissä 
tuotantosekto~eissa, joiden piiris3ä kilpailua ja markkinataloutta yli
päänsä esiintyy. 

Jos nyt lähdetään siitä, että yksityisyritteliäisyys on tyypillisessä 
:kehitysmaassa kykenemätön toimimaan tyydyttävän taloudellisen kasvun 
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turvaajana, niin mitä positiivista sitten voidaan asettaa schumpeteriaa
nisen mallin tilalle? Monet taloustieteilijät ovat ryhtyneet hakemaan 
ratkaisua kehitelmistä, joissa valtiolle anneta,an enemmän tai vähem
män keskeinen osuus kehityksen viitoittajana. Kyseisissä erittelyissä 
valtion tehtäväpiiriä on laajennettu mm. siten, että siihen on sisällytetty 
myös teollista yritystoimintaa, lähinnä sellaisilla pääomaintensiivisten 
perusteollisuuksien aloilla, jotka puuttuvien rahoitusmahdollisuuksien 
tms. syiden takia jäävät maan yksityisyrittäjien horisontin ulkopuolelle. 
Mitä mieltä oltaneenkin näiden ajatusrakennelmien eri yksityiskohdista, 
niihin luettuina myös erittelyt valtion yritystoiminnan tyypillisistä 
varjopuolista, on joka tapauksessa merkittävä voitoksi se tieteellinen vii
leys ja ennakkoluulottomuus, jota osoittaen taloustieteilijät ovat viime 
aikoina lähestyneet talousjärjestelmääkin koskevia ongelmia. Eri talous
järjestelmiin ja niiden erilaisiin muunnelmiin kytkeytyy runsain mitoin 
tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä, joten kehitysaspektista lähtevän ja 
erilaisia ympäristöoloja silmällä pitävän taloustieteellisen keskustelun 
viriäminen näistä kysymyksistä on ollut luonnollista. Ehdotetut vaihto
ehtoiset luonnokset valtion osuudeksi taloudellisen kasvun voimatekijänä 
saattavat antaa arvokasta tietoutta poliittisille elimille, joiden tehtävänä 
on eri näkökohtien keskinäisen arvojärjestyksen punnitseminen sekä 
varsinaisten ratkaisujen tekeminen. 

Tehokkaasti toimivan kilpailumekanismin premissiin liittyen tradi
tionaalinen hinta- ja tuotantoteoria on lähtenyt siitä, että kussakin 
taloudessa vallitsevat tuotannontekijäin suhteelliset niukkuudet ja näitä 
määräsuhteita heijastavat hintasuhteet ovat antoisa perusta ns. allo
kaatio-ongelman tarkastelulle, tuotannon yleisen suuntauksen selityk
selle. Tämä teoria on sillä kannalla, että hintasignaalit ja odotetut voitot 
antavat riittävän ja luotettavan takeen investointien tarkoituksenmukai
sesta jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin. Investointien allokaatio on 
varsin keskeinen kehitysongelma, sillä siitä ei riipu ainoastaan pääoman 
uudelleenjakautuminen vaan samalla myös muiden tuontantovoimien 
suuntautuminen. 

Em. investointiteorian lähtökohta on viime aikoina joutunut monilta 
eri tahoilta tulevan kritiikin paineeseen. Edellä jo viittasimme markkina
taloudellisen sopeutusmekanismin puutteisiin paikalleen pysähtyneen 
traditionalismin leimaamissa oloissa. Mutta ko. allokaatioteorian em

piirinen kantavuus on kaikissakin oloissa kyseenalainen .. Sitä rajoittavat 

3 



134 Auvo KIISKINEN 

mm. seuraavat tekijät: l) kilpailun epätäydellisyydestä johtuva mono
polistinen elementti hinnan- ja määränmuodostuksessa; 2) »poliittiseb> 
hinnat, ts. julkisen vallan hintasuhteita muuttava vaikutus; 3) eri tuo

tantoyksikköjen komplementaarisuudesta, toisiaan täydentävyydestä 
aiheutuvat edut, joiden vaikutuksesta tuotanto toiminta on osittain 
lisääntyvien tuottojen alaista. Koska nämä edut eivät koidu investoijien 
omaksi hyödyksi, ne jäävät liiketaloudellisten kalkyylien ulkopuolelle. 
Arvostelu on kohdistunut lisäksi uusklassillisen investointiteorian staatti

suuteen, aika-aspektin puutteelliseen huomioon ottoon. Investointien 
ajallisen pitkäjännitteisyyden takia atomistista sopeutusmekanismia 
vaivaa usein »kilpailullinen illuusio», yliampumisen dynamiikka siihen 
liittyvine harhatulosten sarjoineen. On myös väitetty, ettei investointi
kriteerejä, esim. tuotantotekniikan valinnan yhteydessä, olisi perusteltua 
määrittää staattisen hinta teorian pohjalta sen vuoksi, etteivät vallitsevat 
tekijäin niukkuussuhteet ja niistä riippuvat suhteelliset hinnat olisi rele
vantteja oloissa, joissa nimenomaisena kehityspyrkimyksenä on voima
peräisesti muuttaa noita vallitsevia suhteita. Investointiteoriaa ei syyttä 

ole sanottu kaikkein heikoimmaksi renkaaksi vapaan hinnanmuodostuk
sen analyysissä. 

Positiivisen analyysin osalta mainittakoon ensinnä investointikritee
rit, jotka rakentuvat investoinnin kansantaloudellisen rajatuottavuuden 
periaatteelle. Näihin investointien keskinäistä yhteiskunnallista hyöty

suhdetta selvittäviin erittelyihin liittyy elimellisesti ns. »varjohintojen» 
teoria. Kyseiset hinnat tarkoittavat laskennallisia hintoja, marginaalisia 
arvostuksia, joita vallitsevien hinta- ja kustannussuhteiden sijasta, mikäli 
näihin sisältyy olennaisia vinosuuntauksia, suositellaan käytettäväksi 
esim. valtion rahoittamien ja tukemien investointien kannattavuu&las
kelmissa. Monet tutkijat kiinnittävät investointisuunnittelun yhteydessä 
erityisiä toiveita panos-tuotos menetelmään ja sitä täydentävään ohjel
mointianalyysiin. Lineaarisen ohjelmoinnin tekniikka on jo suorittanut 
läpimurtonsa mikrotaloudellisella tasolla, »tieteellisen liikkeenjohdon» 
merkittävänä apuvälineenä. Sitä vastoin kokonaistaloudellisten ohjel

mointikysymysten osalta emo talousmatemaattiset aseet ovat toistaiseksi 
vielä· kehittely- ja kokeiluasteella. Merkit viittaavat kuitenkin siihen, 

että nämä analyysitekniikat saattavat vastaisuudessa näytellä huomat
tavaa osaa investointiohjelmien laadinnassa ja arvostuksessa, eritoten 
sellaisissa maissa joissa syystä tai toisesta ei luoteta markkinataloudellisen 
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mekanismin tehokkuuteen investointien kansantaloudellisesti edullisen 
allokaation toteuttajana. 

Lisäesimerkkinä sellaisista yleisesti käytetyistä yksinkertaistavista 
alkuoletuksista, joiden sovellettavuus tosiasiallisesti rajoittuu melko 
suppeaan konkreettiseen kenttään, voidaan mainita kansakuntien otak
suminen sisäisesti homo geeni seksi talousyksiköiksi. Tällainen abstra
kointi on nimenomaan ulkomaankauppateoreettisten analyysien yleinen 
lähtökohta. Se vastaakin ilmeisesti tarkoitustaan kehittyneissä ja pitkälle 
integroituneissa maissa, joiden tuotantovoimia leimaa suuri liikkuvuus. 
Sen sijaan monissa kehitysmaita koskevissa viimeaikaisiss.a esityksissä on 
alettu epäillä, että tuo lähtökohta saattaa pikemminkin samentaa perus:
tavanluonteisia asiayhteyksiä kuin kirkastaa niitä. Homogeenisen talous
yhteisön olettamus on korvattu duaalisen talouden käsitteellä. Kaksi
jakoisen talouden massiivinen pääkerrostuma koostuu alkukantaisella 
tasolla olevista toiminnoista - tyypillisenä edustajanaan traditionaa
lista tuotantotapaa käyttävä, ylikansoittunut maataloussektori - kun 
taas toisen perusosan muodostaa moderni, tavallisesti vientitavaroita 
tuottava tuotantosaareke. Tämä saareke ei voi vaikuttaa olennaisesti 
ao. maan yleiseen palkkatasoon, niin kauan kuin se suhteellisen pie
nuutensa takia toimii työvoiman rajattoman tarjonnan oloissa. Myös 
panos-tuotos-rakenne saattaa kyseisten vienti tavaroiden kohdalla olla 
sellainen, että ne lähtevät maasta jättämättä suuriakaan jälkiä muuhun 
talouselämään. Näin on usein laita esim. silloin, kun vientisektorina.0n 
paikallisten luonnonrikkauksien synnyttämä, ulkomaisen yritteliäisyyden 
hallitsema tuotanto, joka toimittaa primäärituotteita tai muita alhaista 
jalostusastetta edustavia tavaroita teollisuusmaihin niissä· edelleen jalos
tettavaksi. Duaalisen talouden malleissa on tietenkin runsaasti mahdolli
suuksia erilaisille muunnelmille. Siirtomaatyyppinen vie.ntisektori, johon 
edellä viittasimme, on näissä malleissa kuitenkin erityisen ·suosittu lähtö
kohta. Tältä pohjalta on tultu vastakkaisasetteluun traditionaalisen 
analyysin käsittelemän standarditapauksen kanssa, joka tähdentää ulko
maankaupan positiivisia taloudellisia vaikutuksia. 

Edelliset esimerkit ovat pitäytyneet lähinnä kahtiajakoon: kehittyneet 
maat ja kehitysmaat. On tietenkin selvää, että äärityyppien väliin 
mahtuu lukuisa joukko välimuotoja ja vq.riaatioita. Realististen premissi
vaihtoehtojen runsauden tähden omintakeinen taloustieteellinen ajattelu 
kussakin maassa on ensiarvoisen tärkeätä, niin yleispäteviä kuin tietyt. 
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perustavimmat taloudelliset lait toisaalta ovatkin. Kasvuilmiön tavatto
man monisäikeisyyden takia tarvitaan monista eri näkökulmista tar

kastelevia, monenlaisista ympäristöoloista ja rakenteellisista alkueh
doista lähteviä sekä eriluonteisiin dynaamisiin tekijöihin ja prosesseihin 
keskittyviä malleja. Tavoitteeksi vOIdaan asettaa niin runsaan kasvu
mallien valikoiman konstruoiminen kutakin kansakuntaa tai toisiinsa 
verrattavia kansakuntaryhmiä varten, että kussakin eri tapauksessa 
saataisiin riittävän monitahoinen valaistus niihin ongelmiin, joilla on 
huomattava käytännöllinen merkitys. Oman maamme oloja silmällä 
pitäen erityishuomion luonnollisesti ansaitsevat mm. puoliteollistuneen 

pienen vientitalouden erikoisoloista lähtevät analyyttiset ja empiiriset 
mallikehi ttelyt. 

Aiheemme kannalta katsoen on ollut tarkoituksenmukaista tyytyä 
kuitenkin vain eräisiin vastakohtaisiin tyyppi tapauksiin. Tässä mielessä 
kehitysmaat tarjoavat erityisen otollisia vertailukohtia. Noiden maiden 
olot ovat antaneet aiheen sellaisiin uusiin alkuoletuksiin, joiden poh
jalta kasvuntutkimus on kenties eniten tuonut uusia vaikutteita talous

tieteelliseen ajatteluun. Kehittyneiden markkinatalouksien kasvuon
gelmat eivät sinänsä ole suinkaan olleet vähemmän vilkkaan teoreettisen 

keskustelun kohteena, mutta tällä taholla kysymys on sittenkin ollut 
pääasiallisesti rakentamisesta vanhalle perustalle. U usklassilliset ja 
-keynesiläiset perusrakennelmat ovat näissä ympäristöoloissa paremmin 
:myös kestäneet kasvudynaamisesta ulottuvuudesta aiheutuneen lisä

painon. 

* * * 
Kasvuntutkimuksen vaikutus taloustieteeseen ei ole kuitenkaan ra

joittunut vain oppijärjestelmän täydentämiseen ja laajentamiseen sikäli, 
,että on luotu uusille premisseille rakentuvia ja uusia asiayhteyksiä 
walaisevia teoreettisia konstruktioita. Kasvuilmiön tarkastelu on antanut 

;aiheen myös traditionaalista analyysiä arvosteleviin metodologisiin 
wastaväitteisiin, joiden kohteena on ollut taloustieteellisen ajattelun kes
keinen viitekehys, vakaan tasapainon idea. Väärinkäsitysten välttämi
seksi mainittakoon, ettei tasapainoajattelun tarvitse olla välttämättä 
luonteeltaan staattista. Tasapainon kuvitelmalla on tosin luontainen 
tyyssijansa statiikassa, joka ajattomaksi pelkistetyissä puitteissa tutkii 
niitä yleisiä ehtoja, »taloudellisia lakeja», joiden toteutuessa tarkastel-
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tava ilmiö on lepotilassa, pyrkimättä muuttumaan suuntaan tai toiseen 
niin kauan kuin lähtökohtatilanne pysyy samana. Mutta tasapainon 
idea on tarjoutunut käytettäväksi myös prosessien ajallisesti määritettyjä 
yhteyksiä selvitettäessä - vain siten muunnettuna, että ohjenuoraksi. 

on nyt otettu liikkuvan eli dynaamisen tasapainon käsite. 
Tavalla tai toisella määritetyn olotilan käyttö tutkimuksen apu-

neuvona ei sinänsä liene omansa herättämään arvostelua. Asia on kui-
tenkin toinen, silloin, kun tasapainon käsitteeseen sisällytetään samalla 
otaksuma, että pyrkimys tiettyä tasapainotilaa kohti on taloudellisen' 
tapahtumisen vallitseva ja normaali ilmiö. Tällainen ajatustapa on 
synnyttänyt edellä viitatun vastareaktion. Uusi kehitysopillinen suunta 

ei ole vain kiistänyt hypoteesia, että taloudellisia prosesseja leimaa yleen
sä tasapainopyrkimys. Se on esittänyt vasta hypoteesin , että jotakin 
muutosimpulssia seuraa säännönmukaisesti, ei käänteissuuntainen vasta
vaikutus vaan alkuperäistä muutosta paisuttava kerrannaisvaikutus. 

Tämä johtaa normaalitapauksessa tapahtumien kausaaliseen kierto
kulkuun sillä tavoin, että muutokset tukevat toisiaan kumul<l:tiivisessa 
ketjureaktiossa, joka työntää järjestelmän yhä kauemmaksi alkuperäi:'" 
sestä asemasta. Kasaantuvan kasvun teoreetikoista GUNNAR MYRDAL 
on pohjoismaisittain katsoen tunnetuin, mutta samoilla linjoilla on lu
kuisa joukko muita tutkijoita; muutamat heistä ovat Myrdalin ~deltä
jiäkin. 

Ko. metodologisen höykkäyksen kärki kohdistuu lähinnä staattista, 

eristävää, ceteris paribus-ehtoa käyttävää analysointitapaa vastaan. 
Tuolla metodilla on epäilemättä rajoituksensa pitkän tähtäimen yh:

teyksissä, joissa annetuiksi oletetut suureet ovat itse asiassa kehitykselli
sessä vuorovaikutussuhteessa muuttujiksi katsottujen suureiden kans~a. 
Kehitysprosessin kausaalinen kiertokulku jää toisin sanoen huomiotta. 

Kasaantuvien prosessien dynamiikkaa on taloustieteessä kyllä tutkittu 
runsaastikin suhdannevaihteluiden yhteydessä, mutta sitä vastoin pit
kän ajan muutosilmiöiden lähestyminen k~tjureaktiomekanismin, ana
logiasta käsin on ollut yllättävän vähäistä. Kasaantuvan kasvun ,teesi 

on ollut terveellinen ärsyke, varteenotettava ajattelutavan tarkistus
vaatimus. 

Vaatii ail<ansa,ennen kuin kasvun tutkimus saadaan kohotetuksi 

suhteellis~n alikehittyneisyyden tilastaan. Se dt::skriptii~inen realispi, 
joka paljqlta sävyttää nykyistä kasvun tutkimusta, on. !luono kpliv,*e 
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analyyttisesti tai empiirisesti korkeatasoisille, yleiseen selitykseen täh
tääville kasvumalleille. Tällaisten mallikehitelmien valikoima on tois
taiseksi aivan liian vähäinen. 

Kasaantuvan kasvun prosesseja on helppo luonnehtia; vaikeata on 
sitä vastoin arvioi<;:la, mikä on eri kehitysvoimien ja vaikutusyhteyksien 
ominaispaino kulloinkin tarkasteltavassa yhteydessä. Seuraavassa tuo
daan esille - mihinkään kvantitatiivisiin painotuksiin pyrkimättä -
joitakin sellaisia katalysaattoreita, jotka lisäävät kasvavan talouden 
ekspansiivisuutta ja korostavat nousun itseänsä ruokkivaa luonnetta: 

Investointihalukkuus riipuu markkinataloudessa pääasiassa yrittäjien 
voitonodotuksistaja voitot taas ovat riippuvuussuhteessa kansantalouden 
laajenemistahtiin. Kansantuotoksen kasvu pyrkii siis ruokkimaan voit
toja ja voitot taas investointeja, jotka vuorostaan ylläpitävät tuotoksen 
jatkuvaa ekspansiora. Teknillinen edistys on toinen muuttuja, joka on 
samantapaisessa vaikutusyhteydessä investoinnin kanssa. Kansantalou
den tuotantoteknillinen taso on osittain investointiasteen korkeudesta 
riippuva suure, koska uutta tekniikkaa ruumiillistuu talouteen inves
toinnin välityksellä. Ripeä teknillinen edistys avatessaan uusia perspek
tiivejä ja vaikuttaessaan tuotantovälineiden vanhanaikaistumisnopeu
teen on vuorostaan omansa kohottamaan yrittäjien investointihaluk
kuutta. Tällaisten vastavuoroisten vaikutusketj uj en, systeemin sisä-; 
syntyisten vipumekanismien avulla talous näyttää suurelta osalta kehit
tävän kasvunsa. 

Teknologinen kehitys on itsessäänkin mitä tyypillisin kumulatiivinen 
prosessi, kuten inhimilliset oppimisilmiöt yleensä. Pisimmälle kehitty
neissä maissa uusien keksintöjen ja parannusten luominen on tutkimus
toiminnan laajuuden ansiosta muodostunut nyttemmin suurten lukujen 
lain alaiseksi, verrattain tasajuoksuiseksi virraksi. Tekniikan jatkuva 
voittokulku on kuitenkin vain yksi aspekti taloudelliseen kasvuun nivel
tyvistä ja sitä tukevista laadullisista muutoksista. Näihin muutoksiin 
kuuluu inhimillisten voimavarojen kehittyminen ja aktivoituminen kai
kissa eri ilmenemismuodoissaan, ennen kaikkea koulutuksen yleistymi
sessä ja tehostumisessa sekä erikoistumisen lisääntymisessä. Kasvuhakui
sessa yhteiskunnassa ilmenevä pyrkimys väestön piilevien voi~avarojen 
omaehtoiseen mobilisointiin, paine sosiaaliseen nousuun näyttää sitä 
paitsi purkautuvan hyvin perustavanluonteisena, joskin edellisiä kehi
tysilmiöitä hitaammin etenevänä sosiaalis.,.kultturellisena muutoksena: 
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asenteiden, uskomusten ja arvopäämäärien muuttumisena. Tämän ilmiö
kompieksin yhteydessä voidaan puhua kullekin yhteiskunnalle ominai
sestGl( sosiaalis-kultturellisesta ilmastosta, joka sekin yleensä muuttuu 
kasvuprosessin kuluessa taloudellista toimeliaisuutta stimuloivaan suun
taan. 

Taloustieteellisessä tutkimuksessa ei ole tietenkään voinut jäädä 
huomaamatta laadullisten muutosten suuri kasvutaloudellinen merkitys . 
. Koska kehitykseen liittyy myös tiettyjä väheneviä tuottoja aiheuttavia 
tekijöitä ja koska raha- ja määrämittaiset muuttujat ovat kvantitatiivi
seen analyysiin nojaavassa taloustieteessä ensisijaisen kiinnostuksen koh
teena, on kuitenkin koettu yllätykseksi, että kaikkea laadullista muuttu
mista koskeva termi on eräissä ekonometrisissä laskelmissa kohonnut 
suorastaan hallitsevaksi kasvun selittäjäksi. Nämä alustavat tulokset ovat 
innoittaneet lisätutkimuksiin, mutta kvalitatiiviset kasvun katalysaatto
rit ovat silti edelleen taloustieteellisen analyysin suuri ja vaikeasti lähes
tyttävä terra incognita. 

Lukuisten eri kehitystekijäin kehämäiset vuorovaikutusyhteydet 
paljastuvat selvästi myös köyhdyttävissä ja taloudellista pysähdystilaa 
ylläpitävissä prosesseissa. Taloudellista takapajuisuutta tutkittaessa on 
käynyt yhä ilmeisemmäksi, ettei kasvun todellisena esteenä ole yksi
oikoisesti vain tämän tai tuon tekijän erityinen niukkuus ja puutteelli
suus. Jarruna esiintyy pikemminkin useiden toisiinsa kytkeytyvien syy
yhteyksien voimakkaasti alaspainava säteilyvaikutus, niiden yhteisesti 
synnyttämä kausaalisesti suljettu noidankehä. Tyypillinen noidankehä
selitys on esim. seuraava. Alikehittyneessä maassa investointihalukkuus 
on alhainen, koska markkinain pienuus ja yksittäisten tuotantoyksikköjen 
ulkoisiin riippuvuussiteisiin liittyvät haitat ovat rajoittamassa potentiaa
listen yrittäjien perspektiivejä. Markkinain pienuus ja yleisten tuotanto
olojen kehittymättömyys ovat väestön alhaisen elintason seuraus. Matala 
tulotaso johtuu alhaisesta tuottavuudesta; tämä puolestaan selittyy 
yhteiskunnan' pääomavarojen niukkuudesta, joka on edelleen yhteydessä 
alhaiseen investointihalukkuuteen. Kehä on sulkeutunut. Muita saman
tapaisia selitysketjuja on lukuisasti tarjolla. Jälkeenjäänyttä taloutta 
jähmettävä stagnaatiokierre kerää tavallisesti lisävoimaa monista eri 
lähteistä. Mm. voidaan panna merkille, että merkittävää osaa nousun 
rajoitteena näyttelee usein niukkojen tuotantovoimien haaskaaminen 
kansantaloudellisesti katsoen toisarvoisiin tarkoituksiin. Alhainen sääs-
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tämisalttius eI eSIm. näytä estävän sitä, ettei suhteellisen suurta osaa 
kertyvistä säästövaroista käytettäisi näkyvää (ylellisyysluonteista) kulu
tusta palveleviin tai muihin varsin vähän tuottaviin varallisuusobjektei
hin. Myös yrittäjälahjakkuudet pyrkivät noissa ympäristöoloissa usei~ 
karttamaan tuotantotehtäviä ja hakeutumaan lyhytjännitteisempiin 
aktiviteetteihin, joiden kasvutaloudellinen ominaispaino on kuitenkin 
verrattain vähäinen. 

Kaikkein eniten huomiota herättävä kehitysmaiden taloudellista 
nousua uhkaava umpikujaspiraali on kuitenkin demograafinen stag
naatioloukku. Väestökysymys on vakavana talousongelmana yhteinen 
kaikille esi.;.industrialistisille ja industrialismin läpimurtovaiheessaole
ville kansakunnille, mutta erityisen vaikea tämä pulmakysymys on eIl-
nestään tiheästi asutuille maille. Koska luonnontaloudellisessa eristynei
syydessä elävien, traditionaaliseen käyttäytymiseen pitäytyvien ihmis
massojen syntyvyyttä on vaikeata saada alentumaan samassa tahdissa 
kuin kuolleisuus tulotason nousun ja humanitaarisen toiminnan tehos
tumisen seurauksena laskee, väestön toimeentulon helpottuminen johtaa 
väestön kasvun voimakkaaseen kiihtymiseen. Tällainen väestöräjähdys 
saattaa helposti merkitä Malthuksen väestöteorian mukaisen asiaintilan 
toteutumista: tulotasoa nostavien voimien jäämistä alakynteen väestön 
toimeentuloa entiselle nälkärajalleen painavista voimista. Tämän umpi
kujan välttämiseksi tuotannollisten kasvuimpulssien on oltava jatkuvia 
ja niiden tulee sitä paitsi ylittää tietty minimivaatimus, jonka suuruus on 
suoraan verrannollinen väestön kasvutahtiin. Kysymystä valaisevien 
arviolaskelmien mukaan ko. kriitillinen vähimmäisponnistus on inves
tointiasteella mitattuna varsin vaativa, ylittäen selvästi sen keskimääräi
sen säästämisasteen, joka alikehittyneissä maissa ilman määrätietois"tfl 
kasvupolitiikkaa yleensä vallitsee. 

Suuren sysäyksen teesi liittyy läheisesti rakenteellisesti tasapainoisen 
kasvun doktriiniin, jonka yhteydessä eri taloustoimintojen ja tuotannon
alojen vuorovaikutuksellinen toisistaan riippuvuus on ollut keskeinen 
tarkastelun kohde. Kysymys on siitä, mikä kehitysstrategi'il j0!tt~isi 

suurimpiin kumulatiivisiin vaikutuksiin. Em. doktriini asettuu puo~ra
maan keskenään synkronisoitujen investointihankkeiden puitt~iss~, 

leveällä rintamalla tapahtuvaa murtautumista kasvuun. Tällä. tayo,~n 
erilliset projektit saattavat saada toisiltaan tehokasta komplement(i<:Lristfl, 
sivustatukea. Tämäntyyppisen rintamahyökkäyksen sovellutus saa~tii.!i 
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tulla kysymykseen erityisesti niissä tapauksissa, joissa ulkomaankauppa 
vientimarkkinain vähäisen ekspansiivisuuden tai vaihtosuhteenepä
edullisten kehitysnäkymien vuoksi ei avaa väylää riittävän voimakkaalle 
kasvulle. Sosialistiset maat ovat poikkeuksitta ja varsin korostetusti tur
vautuneet »sisäänlämpiävän» taloudellisen kasvun ratkaisuun. Mutta 
toisaalta esim. myös Intia, jonka perinteelliset vientiartikkelit kärsivät 
osittain väistyvästä kysynnästä ja osittain kovasta tarjontapaineesta. 
muiden kilpailijoiden taholta, näyttää nykyisessä kehitysponnistukses-· 
saan panevan pääpainon samalle vaihtoehdolle. 

Taloudellisten prosessien tutkiminen muuttujien kumulatiivisen 
kausaation pohjalta on tuskin edistynyt vielä alkua pidemmälle ja alan 
tutkimustuloksia on pidettävä yleensä vain alustavanluonteisina. Yleisten 
selitystarkoitusten kannalta tämän oppisuunnan merkitystä ei siten pidä 
toistaiseksi yliarvioida. Kehityksen kausaalista kiertokulkua korostavan 
perusnäkemyksen käytännöllinen merkitys on kuitenkin ilmeise~ti paljon 
suurempi kuin sen tieteellis-metodologinen vaikutus, koska .karkeakin 
teoreettinen perusta riittää usein jo pitkälle talouspoliittisia suosituksia 
ajatellen. 

Kehitysdynamiikkaa koskevalla uudella teorianmuodostuksella on 
sitä paitsi sangen varteenotettava merkitys historiallisesta perspektiivistä 
lähtevien tilastollisten analyysien yhteydessä. Empiirisen tutkimuksen 
tuloksilla on vuorostaan erittäin suuri vaikutus sekä tieteelliseen ajatte
luun että talous- ja yhteiskunta politiikkaan. Empiiriset kehitys-. ja 
rakenneanalyysit ovat saavuttaneet taloustutkimuksessa ennennäke
mättömän kantavuuden, sillä tilastolliset mahdollisuudet ovat spuresti 
parantuneet ja myös ekonometriset menetelmät ovat ripeästi kehittyneet. 

Kasvustrategian tutkimusalueella, sen suuren vaikeusasteen vuoksi,. 
ei varmoja ja riidattomia tuloksia liene kuitenkaan pikaisesti0c:l~tetta
vissa. Ideaalitavoitteenahan ei ole vähempää kuin vaihtoeht()isten ke
hitysratkaisujen ja -sarjojen välittömien ja välillisten kasvuvaikutusten 
tuntemus. Kysymys ei ole sitä paitsi vain kvantitatiivisista vuorivaikutus
ja ketjureaktioyhteyksistä vaan tärkeitä ovat myös kvalitatiivis:et~ata
lyyttiset vaikutukset. Kasvun ongelma on luonteeltaan totaaliu<:;n.jSen 
selvittelyssä taloudellisen aktiviteetin sosiologinen ja sosiaalipsykologinen 
tutkimus sekä yhteiskunnallisen· prosessin valtiotieteellinen ja historial
linen tutkimus voivat tarjota tärkeätä tietoutta. Taloustiede ei voine 
olla ajan mittaan luopumatta siitä omavaraisuudesta ja eristyneisyydestä 
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muihin yhteiskuntatieteisiin nähden, mikä uusklassillisen koulukunnan 
ajoista lähtien on leimannut talous tieteellistä analyysiä. Kasvuntutkimus 
on eräs merkittävimpiin kuuluva, joskaan ei suinkaan ainoa taloustieteen 
tutkimusalue, jolla tieteellinen kehitys näyttää ohjautuvan yhteiskunta
tutkimuksen eri haarojen liisääntyvään vuorovaikutukseen. 

* * * 
Kasvuntutkimus on sodanjälkeisen renessanssinsa kautena, siis ver-

~ rattain lyhyessä ajassa ehtinyt tuoda runsaasti uutta sisältöä taloustie
teeseen ja vakiinnuttaa asemansa oppijärjestelmän tärkeänä osana. 
Uuden tutkimuskentän syvämuokkaus on taloustieteellisiltä vaikutuk
siltaan ollut pikemmin oppijärjestelmää täydentävä ja rikastuttava 
kuin sitä järkyttävä ja kumoava. Täydennys on kylläkin ollut perusta
vanluonteinen; kyseessä on ollut uusien probleemien' asettaminen eikä 
vain entistä hiotumpien vastausten antaminen vanhoihin kysymyksiin. 
Kasvun analyysi poikkeaa traditionaalisesta talous tieteestä jo ulottu
vuutensa puolesta, tavanomaisten alkuoletusten osoittauduttua aivan 
liian rajoittaviksi. Olennaisinta on kuitenkin uusi perusnäkemys, talous
tieteen yleisestä käytännöstä poikkeava tapa tarkastella taloudellista 
prosessia. Kumulatiivisen ketjureaktiomekanismin ideasta on tullut tätä 
ajatussuuntaa luonnehtiva symboli. Eroavuutta tasapainoajatteluun 
nähden on silti turha kärjistää, sillä tasapainon ei tarvitse välttämättä 
olla mikään staattinen käsite; se voidaan määrittää myös dynaamista, 
liikkuvaa olotilaa tarkoittavaksi aikauraksi. 

Tutkimuksen »rahahyöty» on kasvuntutkimuksen alueella ollut ja 
on epäilemättä vielä vastaisuudessakin suhteellisen korkea. Tuskin on 
olemassa montakaan taloustieteen tutkimusaluetta, joka ei olisi viime 
vuosina joutunut kasvun perspektiivistä suoritetun uusintatarkastuksen 
kohteeksi. Uudet ja monesti staattisen analyysin kanssa ristiriidassa ole
vat tulokset ovat omansa tähdentämään taloudellisten yleistysten rela
tiivisuutta. Jälleen on käynyt toteen, että taloustieteen on oltava joustava 
loogisen ajattelun väline eikä mikään kaavoihinsa kangistunutulkoa
opittava doktriini. 
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Kirjoittanut 

TAUNO VESANEN 

III 

Vuoden 1906 VJ syntyi v~ 1905 asetetun ed u s kun n anu ud i s
"t a m i s k 0 m i t e a n (ns. He r m a n s 0 n i n komitean) mietinnön 
pohjalta.6s Valtiopäivät tulivat nyt joka vuosi koollekutsuttaviksi. 
"Tämä puolestaan osaltaan loi edellytyksiä myöhemmin tapahtuvalIe 
eduskunnan budjettivallan täydentämiselle. 

Uuteen VJ :een perustuva kansanedustuslaitoksen uudistus kehitti 
tämän valtionorgaanin valtiontaloutta koskevia oikeuksia erityisesti 
vakiinnuttamalla sen mahdollisuudet seurata valtiontalouden kehitystä 
ja saada kokonaiskuva valtion tuloista ja menoista. Näissä kysymyksissä 
kehittymään päässyt käytäntö laillistettiin nyt. Eduskunnalle oli varain
hoitovuoden vakinaisista varoista ja tarpeista annettava laskelma. 
'Tämä oli liitettävä sille valtiopäivien alussa annettavaan esitykseen 
varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot 
"eivät riitä (26 §). Valtio- ja suostuntavaliokuntien tilalle tuli valtio
varainvaliokunta (VJ 43 §). Niiden eduskunnan päätösten syntymi
:sessä, jotka koskivat määrärahan myöntämistä eduskunnan käytettä
'vissä olevista varoista ja valtiovarastoa koskevia anomuksia, valio-

* Kirjoituksen osat I-II julkaistu tämän aikakauskirjan numerossa 1, 1962. 
68 HAKKILA s. 362; RAUHALA II, s. 532-533; KMI906:12, 1905-1906 Väli

:aikVp AsiakII, Keis. Maj:tin es N:o 11, PrvM N:o 1, Säät vast. - Lähdekirjallisuu
,den luettelo liitetty osan II loppuun. 
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kunnalla oli korostettu asema (VJ 63 §). Eduskunnan oli tehtävä bud-· 
jettipäätöksensä valiokunnan kaikista määräraha-asioista antaman yhtei-· 
sen mietinnön perusteella.69 

Vuoden 1906 VJ:n valmistelun yhteydessä tehtiin yritys laajentaa 
eduskunnan budjettivaltaa. Tämä ei kuitenkaan johtanut tulokseen. 70 , 

- Käsitys siitä, että valtionlainan ottamiseen tuli hankkia eduskunnan 
suostumus, oli jo käytännön kautta vakiintunut. Tämä kysymys mai-· 
nittiin VJ :ssä eduskunnan käsiteltäviin asioihin kuuluvana. 71 

Joskin säädyt olivat vähitellen saavuttaneet valtiontalouden yhä 
tiukemman valvontaoikeuden hallituksen suostuessa niiden taholta esi-· 
tettyihin vaatimuksiin saada valtiovaliokunnalle selontekoja valtio-· 
varain tilasta, hallituksen jäsenten virkatointen tarkastus oikeus ei. 
yksikamarisenkaan eduskunnan alkuaikana kuulunut tämän valtion
elimen oikeuksiin. Tämän vuoksi mainitun valvontaoikeuden vaikutus. 
ei vielä päässyt kehittymään täyteen tehoonsa. 72 

Uuden VJ:n voimaantulon jälkeen tehtiin sekä senaatin että edus
kunnan taholta eduskunnan budjettivallan lisäämistä tarkoittavia yri-
tyksiä ja koetettiin tulliverotus saattaa eduskunnan myötävaikutuksesta 
riippuvaksi. ME?HELINin v. 1905 laatiman luonnoksen pohjalla val ... · 
misti senaattorivaliokunta vuosina 1906-1907 alustavasti ja Meche-
linin senaatti v. 1907 lopu~liseen muotoon hallitusmuotoesityksen. Asia 
kuitenkin hautautui kenraalikuvernöörin virastoon eikä sitä siis esitetty 
keisarille. 73 

69 KMI917:9 s. 31-32; AHAVA s. 121-131, 175-176; PURHONEN Budjettivalta 
s. 15-16; PURHONEN Valtiontilintarkastus, s. 106-107. 

70 Eduskunnanuudistamiskomitean mietinnössä oli vaihtoehtoisena ehdotus, joka 
tarkoitti budjettivallari' ulottamista kaikkiin valtion menoihin eli myös niihin, mitkä 
vielä siihen aikaan kuuluivat hallituksen budjettioikeudellisen vallan piiriin. Senaatin 
VJ-ehdotukseen sisältyi säännös, jonka mukaan erityislailla olisi voitu laajenta~ 
eduskunnan budjettivaltaa VJ:tä muuttamatta. KM 1906:12 s. 9, 75-76; 1905-
1906VäliaikVp AsiakII, PrvM N:o 1 s. 19/Keis Maj:tin es N:o 11; AHAVA s. 80-83; 
PVRHONEN Budjettivalta s. 15; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 106. 

71 ERICH Staatsrecht s. 163-164; PURHONEN Budjettivalta s. 16; PURHONEN 
Valtiontilintarkastus s. 107. ' 

72 Säätyjen mahdollisuuksia seurata valtiontalouden kehitystä olivat tililaitoksen 
puutteellisuudet rajoittaneet. Vuoden 1899 kassa':' ja tilinpitojärjestelmän uudistuksen 
jälkeen tilanne oli tässä suhteessa parantunut. PURHONEN Budjettivalta s. 19---:23; 
PURHONEN Valtiontilintarkastus' s. 108-118. 

73 Sen es/1907 s. 8-18; Sen ehdfl907 s. 10-13, 35-39; 1907Vp LiittI, Anom
ehd N:ot 1, 59, 110; 1907Vp AsiakV, PrvM N:o 2/AnomM N:o 3; 1917IIVp 
AsiakIII, PrvM N:o 14/Hall es N:o 62 s. 3; LINDMAN s. 12-13;MECHELIN Nyrege
ringsform, s. 101-111, t;rityisesti s. 107 ;PURHONEN Budjettivalta s. 24; PURfIONEN 
Valtiontiliiltarkastus s. 108; RAUHALA II, s. 534, 536. 
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Tässä »Mechelinin hallitusmuotoehdotuksessa» (1907HM-ehd) tulli-
· verotuksen periaatteet noudattivat 1865HM-ehd:ssa ja 1886HM-
· ehd :ssa omaksuttuja linjoja. Se oli samassa asemassa kuin muukin vero-
· tus. Kuitenkin keisarilla tuli olla valta ilman eduskunnan myötävaiku-
· tusta vahvistaa tullitaksa venäläistä alkuperää oleville, keisarikunnasta 
:Suomeen tuotaville tavaroille (60'1,2 §).74 Kun valtiolle perittävien 
maksujen vielä katsottiin kuuluvan pikemmin hallintotalouteen kuin 
finanssiasioihin ja kun asian tueksi voitiin viitata käytännöllisiin syihin, 

· senaatin mielestä niiden määräämistä koskeva järjestelmä oli pysytet
tävä. Hallituksen tuli siis määrätä nämä maksut (61 §)75 

Vuoden 1907 HM-ehd:een ei sisältynyt säännöstä valtion tuloa 
· tuottavan omaisuuden ja liikeyritysten käytön perusteista. Niitä koske
vat oikeudet katsottiin vanhojen oikeusperiaatteiden mukaisesti hallit

; sijan finanssivallan piiriin kuuluviksi. Lupaan valtionlainan ottamiseen 
"oli ehdotuksen muka,an tarpeen eduskunnan suostumus (60'4 §).76 
Ehdotukseen liittyi pyrkimys saattaa eduskunta osalliseksi virkamiehis
tön palkkauksen järjestelyyn. Eläkkeiksi ja yleisiksi apurahoiksi käytet
tävien määi'ärahojen myöntämisen senaatti katsoi hallitsijan »etuus-

"'oikeudeksi», joka sellaisten asiain useinkin arkaluonteisen laadun vuoksi 

-oli säilytettävä (64'1,2 §).77 

Kyseisessä ehdotuksessa pyrittiin valtion tulo- ja menoarvion yhtenäi
. syyden aikaansaamiseen mainituin eduskunnan budjettivaltaan koh
distuvin poikkeuksin. Budjettiin tulisi sisältyä ehdotus niiden varojen 
hankkimisesta, joita vakinaisten varojen lisäksi ehkä tarvitaan kaikkien 

74 Sen es/1907 s. 8-10; Sen ehd/1907 s. 10, 35. 
75 Kuitenkin oppilaitosten oppilasmaksujen määrääminen ehdotettiin tapahtu

vaksi eduskunnan suostumuksella. Silloiset olosuhteet huomioon ottaen näyttää 
tarkoituksena olleen, että nämä hyväksyttäisiin jonkinlaisena suostuntana. Syynä 
tähän ehdotukseen olivat po. maksujen tärkeä merkitys oppikoulua käyvien lasten 
varsinkin varattomiin yhteiskuntaluokkiin kuuluville vanhemmille sekä se, että 
niiden valtiontaloudellinen merkitys oli vähäinen. Sen es/1907 s. 10-11; Sen ehdI 
1907 s. 10, 35-36. 

76 Tämän ehdoksi ei ollut asetettu lakia. - Sen ehd/1907 s. 35. 
77 Senaatin mielestä eduskunnan myötävaikutus niiden useinkin sangen vaikeain 

ja monimutkaisten kysymysten ratkaisemisessa, joita syntyy, kun on parannettava 
virkamiesten palkkoja, oli hallitukselle eduksi. Viitaten palkkasääntöjen vakavuuden 
tärkeyteen senaatti kuitenkin katsoi, ettei eduskunnalle olisi näissä asioissa annettava 

· aloiteoikeutta. Poikkeusasemaan eli siis eduskunnan päätettäväksi senaatti ehdotti 
· kansakoulunopettajain eläkkeiksi tarvittavat määrärahat. Sen es/1907 s. 15; Sen 
.ehd/1907 s. 11, 36-37. 
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menojen suorittamiseksi (62'1 §). 78 Tulo- ja menoarviota ei olisi hyväk-
sytty lakina. Koska »ne tarkoitukset, joihin määrärahoja myönnetään, 
riippuvat Hallitsijan hyväksymisestä», oli ~ääräraha, jonka eduskunta. 

sille kehittyneen aloiteoikeuden nojalla on »ehdottanut», vielä riippuva 
keisarin hyväksymisestä. Tämän vuoksi se oli merkittävä t~lo- ja meno

arvioon ehdolliseksi (65'2 §). 79 Sellaisen poikkeustapauksen varalta, 
jolloin eduskunnalla ei olisi tilaisuutta tehdä päätöstä tulo- ja meno-· 

arviosta ennen sen vuoden alkua, jo~si se on aiottu, oli ehdotukseen 
otettu viimeksi vahvistetun tulo- ja menoarvion noudattamisajan piten

tämistä koskeva säännös (66'3 §).80 Eduskunnan valtiopäivillä tehdystä 
ehdotuksesta hyväksymä suostuntavero oli otettava varojen joukkoon 
tulo- ja meno arvioon, sitten kun keisari oli vahvistanut sitä koskevan 

lain (63'2 §).81 
Säätyvaltiopäivien aikana suostunnan päättäminen oli tapahtunut 

siten, että eduskunta hyväksyi sitä koskevan asetuksen. Kun tämä sää
tyjen päätös oli katsottu hallitukselle annetuksi valtuudeksi, jäi suos
tunnan kantaminen riippumaan siitä, että keisari säätyjen alamaisesta 
esityksestä antoi' ao. asetuksen. Vuoden 1906 VJ ei ollut tätä menet
telyä muuttanut. Kun suostunta nyt olisi tullut lailla säädettäväksi, tämä 
olisi merkinnyt sen luonteen kehittymistä lähemmäksi veron käsitettä. 
Suostunta olisi täten menettänyt valtuusluonteensa. 

Eduskunnan budjettivaltaa olisivat 1907 HM-ehd:n mukaan rajoit-· 
taneet valtion velvoituksiinja lainsäädäntöön perustuvat menot, keisarin 
yksinään vahvistettavat emo määrärahat sekä valtion palkkaussäännöt, 

joihin eduskunnalla ei olisi oikeutta tulo- ja menoarvion päättäessään 

tehdä muutoksia (64'3,4 §).82 Ehdotukseen sisältyi määrärahan ylitys-

78 Valtiontaloudessa oli saatava aikaan entistä täydellisempi yhteisvaikutus halli
tuksen ja eduskunnan välille, samalla kun säilytettäisiin tarpeellinen vakavuus raha-· 
asioissa. Sen esj1907 S. 13-14, 17; Sen ehdj1907 S. 10, 36. 

79 Tarkoituksena oli, että tällaiset määrärahat voidaan tulo- ja menoarviosta 
poistaa ennen kuin hallitsija määrää tulo- ja menoarvion noudatettavaksi julkaista
vaksi. Sen esj1907 S. 15; Sen ehdj1907 S. 11,37-38. 

80 Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sellaisia tulo- ja menoeriä, jotka eivät uuden 
varainhoitovuoden alettua enää ole voimassa. Sen ehdj1907 s. 12-13, 38. 

81 Sen ehdj1907 s. 36. - Asiallisesti VJ:n alaan kuului po. ehdotuksen säännäs~ 
joka koski veroa ja valtionlainaa koskevien asiain käsittelemistä erityisenä lainsää
däntäasiana valtiopäivillä, vaikka ne sisältyisivät tulo- ja menoarvion laskelmiin 
(63'1 §). Tällä pyrittiin varmistamaan se, että näiden asiain käsittely tulisi tapahtu
maan erityisellä huolella. 

82 Sen esj1907 s. 14-15; Sen ehdfl907 s. 10-11, 36-37. 
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kielto. Kuitenkin satunnaisen lisämäärärahan osoittaminen johonkin 

tärkeään tarkoitukseen oli mahdollista, milloin keisari senaatin esityk

sestä katsoi sen välttämättömän tarpeelliseksi. Myös edellytettiin, että 

hallitsija saattoi ryhtyä ylimääräisiin finanssitoimenpiteisiin sodan syt
tyessä (67 ja 98 §).83 

Vuoden 1907 HM-ehd:n mukaan ilman eduskunnan suostumusta 

ei saanut myydä tai luovuttaa kruununtiloja eikä pantata tai lahjoittaa 

veroja ja tuloa tuottavia oikeuksia (68'3 §). Nimenomaan säädettäväksi 
ehdotettiin, ettei SP:n menosääntö sisälly valtion tulo- ja menoarvioon. 

Eduskunnalla oli oikeus määrätä, mikä osa pankin vuosivoitosta mah

dollisesti on osoitettava valtion tarpeiden täyttämiseen (70'3.4 §).84 
Venäjän vallankumouksen puhjettua sen uusi, väliaikainen hallitus 

kumosi maahamme kohdistuneet sortotoimenpiteet ja tunnusti Suomen 

perustuslait. Se antoi lupauksen uuden HM-ehdotuksen antamisesta 

eduskunnalle sekä lupasi jo sitä ennenkin, jos asianhaarat niin vaativat, 

antaa eduskunnan käsiteltäväksi ehdotuksia erityisiksi perustuslainsään
nöksiksi, joilla maan valtiosääntöä kehitettäisiin. Tämän johdosta 

senaatti 31. 3. 191 7 asetti komitean kiireellisesti valmistelemaan perus

tuslainsäädäntöasioita.85 V u 0 den 1 9 1 7 per u s t u s 1 a k i k 0 -

m i t e a n (ns. S t å h 1 b e r gin k 0 m i t e a n) (PrK) ehdotukset 
sisältyvät sen mietintöihin N :ot 1-7 ja 7 a. 86 Valtiotalouden' oikeus-

83 Keisarin määräysvallasta riippvien menoerien päättämistä tuli edeltää lau
sunnon hankkiminen senaatilta, mikä ei kuitenkaan koskenut keisarin käyttö
varoja. - HM-ehd 67 §:ssä lausutun, määrärahan ylitys kieltoa koskevan säännön 
todettiin senaatin esityksessä vastaavan erästä 1772HM 24 §:ssä olevaa määräystä 
ja olevankin todella finanssien vakavuuden ehto. - Sen es/1907 s. 15-16; Sen 
ehd/1907 s. 38-39. 

84 Sen ehd/1907 s. 39. 
85 Komitean tehtävänä oli laatia ehdotukset esityksiksi eduskunnan esitysoikeuden 

laajentamisesta, tulliverotuksen ja valtion koko rahasäännön saattamisesta edus
kunnan päätäntävallan alaisiksi, eduskunnan päättämien lakien voimaansaattamisen 
turvaamisesta, hallituksen saattamisesta eduskunnalle vastuunalaiseksi sekä asian
haarain ehkä vaatimista muista säännöksistä, joiden kautta maan valtiosääntöä 
kehitetään. Sen ohessa komitean tuli ryhtyä valmistamaan ehdotusta uudeksi halli
tusmuodoksi Suomen suuriruhtinaanmaalle, johon ehdotukseen oli koottava sekä 
edellä mainittujen esitysten sisällys että myös kaikki säännökset, jotka määrittelevät 
kansan ja hallituksen oikeudet ja velvollisuudet. Julistuskirja Suomen suuriruhti
naanmaan 'valtiosäännön vakuuttamisesta ja jälleen saattamisesta täysin toteutetuksi 
7/20.3.1917 (AsK 20/17); BROTHERUS s. 105-i11, 118; ERICH Valtio-oikeus I, 
s. 74-78; HAKKILA s. 14; KEIHÄRI s. 40-41; LINDMAN s. 16-17; PUHAKKA s. 92--
113; PURHONEN Budjettivalta s. 25; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 118. 

86 PrKM N:o 1 (KM1917:5) koskee eduskunnan esitysoikeuden laajentamista. 
Pr KM N:o 2 (KM 1917 :6) sisältää ehdotuksen laiksi Suomen eduskunnan oikeudesta 
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perustelakia (VOPL) koskevan ehdotuksen valtiontaloutta koskevilla 
:säännöksillä ja niiden perusteluilla on merkitystä hallitusmuotomme ao . 
.säännösten tulkinnassa. 

PrK:n VOPL-ehd sisälsi sen tärkeän periaatteen, että kansan veron';' 

myöntämisoikeus tunnustettaisiin täysin perustuslaissa. Verosta, myöskin 
tulliverotuksesta, oli säädettävä lailla. Suostunnan muodossa myönnetyt 
·verot, joiden kantaminen riippuu hallituksen harkinnasta, eivät enää 
tulleet kysymykseen (1 §). 87 

Enää ei näyttänyt olevan ~arpeellista säätää poikkeusta sen l772HM 
45 §:ssä mainitun tapauksen varalta, että sota-aikana erityiset olosuh
teet vaativat ottamaan ylimääräisiä veroja. Kansaneduskunta oli nyt 
milloin tahansa helposti kokoonkutsuttavissa. Enää ei ollut pysytettävä 
sitä HM 46 §:n säännöstä, jonka mukaan suostuntana myönnettyä 

veroa saa kantaa sen määräajan päätyttyäkin, milloin päätöstä uudesta 
suostunnasta ei ole tehty ennen kuin valtiopäivät kolmen kuukauden 
koollaoloajan jälkeen ovat hajaantuneet. Siinä »varmaankin harvinai
sessa poikkeustapauksessa», jolloin tulo- ja menoarvio ei ajoissa valmistu, 
hallituksen oli tehtävä eduskunnalle esitys viimeksi vahvistetun tulo-
ja menoarvion jatkuvasta väliaikaisesta voimassa pysymisestä (10'2 §).88 

PrK piti asianmukaisena periaatteellisen eron tunnustamista yksin
omaan julkisoikeudellisten ja niiden »osittain yksityisoikeudellisten mak
sujen» välillä, joita suoritetaan erinäisten liikenne- ym. tarkoituksia 
palvelevien yleisten laitosten käyttämisestä. Em. maksut oli siihenkin 

tarkastaa hallituksenjäsenten virkatointen lainmukaisuutta. PrKM N:o 3 (KM 1917: 
7) koskee hallituksen saattamista eduskunnalle vastuunalaiseksi. Pr KM N :0 4 
(KM1917:8) taasen koskee valtiopäivien koossaoloajan pitentämistä ja oikeutta jat-

·kaa seuraavilla valtiopäivillä edellisillä a10itettuja töitä, jollei uusia vaaleja ole välillä 
toimitettu. PrKM N:o 5 (KM 1917:9) sisältää ehdotuksen laiksi Suomen valtio
talouden oikeusperusteista ja 1906VJ:n muuttamisesta. Tähän mietintöön liittyvät 
PrK:n sihteerin GRÖNvALLin muistiot, jotka koskevat Suomen budjettioikeuden 
kehitystä (liite 1) ja eräiden ulkomaiden tulo- ja menoarviosta voimassa olevia sään
nöksiä (liite II). PrKM N:o 6 (KM1917:1O) käsittää ehdotuksen laiksi Venäjän ja 
,Suomen välisestä oikeussuhteesta. PrKM N:o 7 (KM1917:11) sisältää ehdotuksen 
,suomen HM:ksi, johon on otettu valtiontaloutta koskevat säännökset. PrKM N:o 7a 
(KM1917:12) koskee lisäystä PrKM:öön N:o 7 sisältäen Suomen uuden HM:n 

-täytäntöönpanemista koskevan ehdotuksen ja ehdotuksen siitä aiheutuvaksi lisäyk
seksi HM:öon. 

87 PrK:n VOPL-ehd oli laadittu sisältymään Suomen silloiseen monarkkiseen 
valtiosääntöön. KM1917:9 s. 3, 12; PURHONEN Budjettivalta s. 25;PURHONEN Val
tionti1intarkastus s. 121. Vrt. KEIHÄRI s. 43-44. . 

88 KM1917:9 s. 5, 15. - Esikuvana PrK:lla lienee tässä kohdin ollut ranskalaisen 
budjettioikeuden kauan voimassa ollut, nimellä douziemes provisoires tunnettu jär

jestelmä. Tästä ks. esim. JEZE Le bugdet, s. 512-524. 
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asti jokseenkin suurelta osalta kannettu eduskunnan myöntämänä lei
maverona. Niistä oli säädettävä lailla, joten ne olisivat edelleen edus
kunnan harkinnan alaiset. Muille maksuille säädettäisiin ehdotuksen 

· mukaan lailla yleiset perusteet, mutta niiden järjestäminen jäisi mainit
tujen perusteiden mukaisesti hallituksen asiaksi (2 §). 89 

VOPL:iin ehdotettiin otettavaksi säännös, jonka mukaan valtion 
tuloa tuottavan omaisuuden ja liikeyritysten käytön määräämisperus
teiden vahvistamisen on tapahduttava lailla. Verrattuna 1907HM
ehd :een tämä merkitsi pyrkimystä lisätä eduskunnan finanssivaltaa. 
Oikeus määrätä SP:n voittovarojen käyttämisestä valtion tarpeisiin 
kuului eduskunnalle (3 §).90 Valtion lainan ottamiseen tarvittiin »edus
kunnan suostumuksella säädetty laki» (4 §).91 PrK:ssa tehtiin vähem-

· mistöön jäänyt ehdotus, että valtionlainan ottamista koskevan päätök-
· sen tekeminen tulisi yksinomaan eduskunnan asiaksi. 92 

Uusista palkkaussäännöistä virastoja ja yleisiä laitoksia varten sekä 
entisten muuttamisesta ja kumoamisesta samoin kuin eläkeoikeudesta 
oli PrK:n VOPL-ehd:n mukaan säädettävä lailla. Komitea totesi, 
että ne ylimääräiset eläkkeet ja apurahat, jotka kerran on asianmukai
sesti myönnetty, ovat luonnollisesti sellaisinaan suoritettavat. Uusien 
ylimääräisten eläkkeiden myöntäminen ehdotettiin sikäli eduskunnan 
määräämisvallasta riippuvaksi,että niitä saisi antaa ainoastaan edus
kunnan sitä varten osoittamasta määrärahasta (5 §).93 

PrK:n perustelujen mukaan valtiontalouden perusteet oli saatava 
muutetuksi siten, että eduskunnalle tuli kyllin laaja oikeus raha-asiain 
ratkaisuun. Tämä kävi sitäkin välttämättömämmäksi, kun ne laajakan
toiset uudistukset, joiden lähimmässä tulevaisuudessa nähtiin olevan 
ratkaistavana, tulivat runsaasti vaatimaan valtion tulo- ja menoarvion 

89 Kuitenkin majakkamaksut ja oppilaitosten oppilasmaksut ehdotettiin lailla 
säädettäväksi. Oppilasmaksujen osalta PrK esitti vastaavan perustelun kuin oli 
1907HM:ehd:ssa. Majakkamaksuista ei perusteluissa lausuttu mitään. Komitea 
näyttää pitäneen myös niitä tärkeätä yhteiskunnallista etua koskevina. KM1917:9 
s. 2, 13, 15-16. Vrt. 1907HM-ehd 61 §. 

90 KM1917:9 s. 3-4, 16. 
91 KM1917:9 s. 4, 13. Vrt. 1907HM-ehd 60'4 §. - VOPL-ehd:een ei sisältynyt 

säännöstä, jonka mukaan valtion puolesta annetun takaussitoumuksen edellytyksenä 
· on eduskunnan siihen antama suostumus. PrK ei mietinnössään kosketellut tätä 

kysymY3tä. 
·92 KM1917:9 s. 21-23: EINARI LAAKSOVIRRAN ja O. W. KUUSISEN vastalause (I) 
ja siihen sisältyvän lakiehdotuksen 4 §. Po. vastalauseesta tarkemmin ks. viite 95. 

93 Verrattuna 1907HM-ehd:een eduskunnan finanssivalta tältäkin osalta tiivis
tyisi. KM1917:9 s. 4, 13, 16. Vrt. 1907HM-ehd 64>1'2 §. 

4 
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käytäntöön ottamista, joka määrättäisiin »eduskunnan hyväksymällä 
lailla»., Eduskunnan täten hyväksymä tulo- ja menoarvio oli vahvistet
tava ja noudatettavaksi julkaistava niin kuin laki. 94 Em. vastalauseessa 
ehdotettiin VOPL:iin otettavaksi säännös siitä, että kaikki valtion tulot 
ja menot ovat otettavat vuotuiseen tulo- ja menoarvioon, jonka »edus
kunta säätää».95 

Kun PrK ehdotti otettavaksi käytäntöön yhtenäisen tulo- ja meno
arvion, se asetti poikkeusasemaan sellaiset rahastot, jotka eivät olleet 

tarkoitetut vuotuisia valtion tarpeita varten. Niiden yleisten rahastojen 
ohella, joissa valtion rahavarat siihen asti oli »tilitetty» ja jotka nyt 
tulisivat sulautumaan yhdeksi ainoaksi rahastoksi, PrK totesi olevan 
useita rahastoja, mitkä on perustettu erikoistarkoituksia varten.96 Nämä 
rahastot eivät olleet tarkoitetut käytettäväksi vuosittain uusiintuviin 
valtion tarpeisiin. PrK ei sen vuoksi katsonut olevan syytä asettaa 
ehdottomaksi säännöksi niiden ottamista tulo- ja menoarvioon, vaan 
oli sitä mieltä, että »määräysten antaminen siitä on jätettävä erityisen 

l<;tinsäädännön varaan» (6'2 §) .97 
VJ:n alaan kuuluu PrK:n ehdotuksessa säännös, jonka mukaan 

jokaisten varsinaisten valtiopäivien alussa oli annettava eduskunnalle 
esitys valtion tulo- ja menoarvioksi seuraavaa kalenterivuotta varten 
(7 §). Sama koskee säännöstä, jonka mukaan uuden veron määrää
mistä tai entisen muuttamista tahi määräaikaisen veron jatkamista 
taikka valtionlainen ottamista koskeva asia on käsiteltävä erityisenä 

asiana valtiopäivillä (8'1 §). 98 

9<1 KM1917:9 s. 4, 5, 14. 
95 KM1917:9 s. 22, 23. Vastalause 1 ja siinä olevan lakiehdotuksen 7 §. LAAKSO

VIRTA ja KUUSINEN eivät katsoneet tarpeelliseksi, että PrK:n ehdotuksessa nimitetään 
kaikkia eduskunnan päätöksiä ko. asioissa laeiksi. Lain muodon vaatiminen kaikilta 
tämänluonteisilta eduskunnan päätöksiltä voi nimittäin vaikeuttaa ja suuresti eh
käistä eduskunnan määräämisvaltaa valtion varojen suhteen. Vastalause en mukaan 
muidenkin kuin lain muotoon laadittujen eduskunnan päätösten ja määräysten tulee 
olla hallitusta sitovia. 

96 Tällaisia rahastoja Pr K mainitsi laamanninkäräjäjyvärahaston ja tila tt oman 
väestön lainarahaston. KM1917:9 s. 16. 

97 Säännösehdotuksen sanallinen sisältö vaikuttaa perustelujen sanamuodon 
kanssa ristiriidassa olevalta, mikä viittaa siihen, että budjetin ulkopuolelle jätettä
vien rahastojen tulo- ja menoarvioon ottaminen jää lailla toimeenpantavaksi. Laki
ehdotuksen sisältö taasen viittaa siihen, että rahaston jättäminen budjetin ulkopuo
lelle jää riippumaan siitä, että lailla on siitä säädetty. - KM1917:9 s. 4, 16-17. 
Vrt KEIHÄRI s. 64-72. 

98 Verrattuna 1907HM-ehd:een PrK:n tälle säännökselle ehdottamaan sanamuo
toon oli lisätty vain se, että periaate soveltui myös määräaikaisen veron jatkamiseen, 
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Kun yhtenäisen tulo- ja menoarVIOn päämäärä kaipasi varmista

mista, PrK ehdotti VOPL:iin otettavaksi säännöksen, jonka mukaan 
tulo- ja meno arviosta ei saanut jättää pois veroa tai muuta tuloa, joka 
ao. vuonna voimassa olevan lain tai asetuksen mukaan on suoritettava. 
Menoina siihen oli otettava valtionlainasta määrätty korko ja kuoletus
maksu sekä muut valtion velvoitukseen perustuvat määrärahat samoin 

kuin muut menot, jotka varainhoitovuonna voimassa olevassa laissa 
ovat määrätyt maksettaviksi. Muut meno erät olivat eduskunnan har

kinnasta riippuvia (8'1' 9'1,2 §). 99 Tämä oli siis se valtion menojen 
ala, jolle eduskunnan budjettivalta tulisi laajenemaan. 

Suomessa eduskunnalle määräraha-asioissa kuuluva aloiteoikeus 

antoi sille mahdollisuuden päättää tulo- ja menoarvion käsittelyssä mää
rärahoja sellaisiinkin tarkoituksiin, joihin hallitus ei ollut niitä ehdot
tanut. Sen mielestä tosin oli yleisenä sääntönä pidettävä; että hallitus, 
joka pitää huolta valtion hallinnosta, tekee aloitteet sen tarpeiden täyt
tämiseksi. Komitean mielestä ei kuitenkaan näyttänyt olevan syytä kiel
tää mainittua eduskunnan aloiteoikeuteen perustuvaa menettelyä. Kun 
tulo- ja menoarvio julkaistaisiin erityisenä finanssilakina, sen vahvista-, 

minen joutuisi vaaranalaiseksi yksistään siitä syystä, että siihen on pantu 
määräraha, jota hallitus ei katso voivansa hyväksyä. Jottei näin kävisi, 

sellainen määräraha oli otettava menoarvioon ehdollisena (9'3 §).10o 

V,OPL:iin otettavin säännöksin ehdotettiin tehostettavaksi eduskun-· 
nan valtiontalouteen kohdistuvaa määräämisvaltaa myös tulo- ja meno-· 
arvion soveltamisessa. Budjetin tiukka noudattaminen varmistaisi ensin-· 
näkin sen, »että laskettujen menojen kokonaismäärää ei ylitetä». Samaa. 
tavoitetta palvelisi se, ettei määrärahoja saisi siirtää eduskunnan erik-· 

seen harkitsemasta ja hyväksymästä menoarvion osasta toiseen (11,1 

mikä lienee ollut myös emo ehdotuksen mukaan mahdollista tulkitsemalla laveasti: 
sanoja »entisen veron muuttamisesta». KM1917:9 s. 4, 17. - Vuoden 1906 VJ 
26'2 §:n mukaan esitys eduskunnalle annettiin »varojen hankkimisesta niihin tarpei:". 
siin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä». Tähän esitykseen oli liitettävä selvi-, 
tykseksi laskelma valtion vakinaisista varoista ja tarpeista lähinnä tulevaksi varain
hoitovuodeksi. PrK:n VOPL-ehd edellytti myös muutoksia näihin ja eräisiin muihin: 
1906VJ:n säännöksiin. Näistä ks. KM1917:9 s. 7-8, 18-20. 

99 KM1917:9 s. 4-5, 14., 
100 Erityisenä finanssilakina budjetti olisi siis tullut poikkeamaan tavallisesta laista 

siinä, että hallitsija voisi vahvistaa tällaisen lain ehdollisten määrärahojen osalta muu
tetussakin muodossa. - KM1917:9 s. 5, 17. Vrt. ehdollista määrärahaa koskeva 
~äännös 1907HM-ehd 65'2 §:ssä. 
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§) .101 Mikäli tulo- ja menoarvio osoittautuisi riittämättömäksi, ei tämän 

mahdollisuuden takia tarvitsisi myöntää poikkeusta eduskunnan bud
jettivallan periaatteesta. Hallituksella oli nimittäin tilaisuus hankkia 
eduskunnan suostumus jo vahvistetun tulo- ja menoarvion lisäämiseen, 
jdS'siihen havaitaan välttämättömästi tarvittavan muutoksia (11'2 §).102 

PrK:n ehdotuksesta puuttuivat valtion omaisuuden luovuttamista sekä 
Suomen rahaa ja SP:n hoitoa koskevat säännökset.103 

PrK:n ehdotus Suomen hallitusmuodoksi (1917 HM-ehd; KM1917: 
11) nojautui periaatteisiin, että Suomen valtiomuoto olisi tasavalta ja 
että yhteys Venäjään säilytettäisiin. Suomella olisi oma valtiosääntönsä 
ja Suomen ja Venäjän välisestä oikeussuhteesta säädettäisiin erityisessä 
perustuslaissa.104 

PrK ei pyrkinyt kehittämään MONTEsQUIEU'n valtiollisten perusteh
tävien erottelua koskevaa oppia HM:oon sen täydellisessä muodossa. 

101 PrK:n perustelujen mukaan eduskunnan asiana on harkita, kuinka seikka
peräisesti sen on päätettävä valtion meno arviosta ja kuinka laajoja niiden erikseen 
päätettävien tulo- Ja menoarvion osien tulee olla, joiden rajoissa hallitus saa asian
haarain mukaan määrätä valtion varojen käyttämisestä. KM1917:9 s. 5, 14, 17-18. 

102 KM1917:9 s. 5, 18. - PrK:n ehdotukseen sisältyivät myös parlamentaarista 
valtiontilintarkastusta koskevat säännökset (12 §). Loppusäännöksenä komitea eh
dotti lausuttavaksi, että tämä laki olkoon voimassa perustuslakina (14 §). KM1917:9 
:s.6, 12, 14-15; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 121. 

103 Pr K katsoi, että nämä asiat ovat varsinaisesti lakiehdotuksen yleisten puitteiden 
'u1kopuolella ja viittasi siihen, että niistä jo on olemassa erityisiä säännöksiä. KUUSISEN 
ja LAAKSOVIRRAN vastalauseessa vaadittiin, että perustuslakeihin on otettava selvä 
.säännös siitä, »ettei valtion omaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia saa ilman edus
kunnan suostumusta myydä, lahjoittaa, pantata ja vuokrata tai muuten vähentää, 
~mikäli ei laissa ja asetuksissa sellaisia oikeuksia ole hallitukselle myönnetty ja ennes
tään säädetty». Vastalause en mukaan oli välttämätöntä, että perussäännökset SP:sta 
,a Suomen rahasta sisältyivät perustuslakeihin. KM1917:9 s.22, 26: Vastalause 1 

jjasiinä olevan VOPL-ehd:n 15,2, 16 ja 17 §. 
104 Sitä koskevasta PrK:n ehdotuksesta ks. mainittu KM1917:1O. Tämä ja KM 

1917:11 ovat päivätyt 3. 10. 1917. - Suomen valtiollisesta kehityksestä Venäjän 
,vuoden 1917 vallankumousten välisenä aikana ja pyrkimyksestä keskittää korkein 
'valta eduskunnalle (ns. valtalain hyväksyminen 18. 7. 1917) sekä Venäjän vallan
-pitäjien suhtautumisesta Suomen valtiolliseen asemaan ks. BROTHERUS s. 111-113; 
ERICH Valtio-oikeus 1, s. 84-87; KEIHÄRI s. 43, 45; LINDMAN s. 24-27; PUHAKKA s. 
113-167. - PrK korosti eduskunnan lainsäädäntö oikeuden kehittämisen välttä
mättömyyttä. VJ :ssä tarkoitettua eduskunnan aloiteoikeutta olisi laajennettava. Sen 
-mahdollisuus, että hallitus voisi estää »vakautunutta kansantahtoa» pääsemästä 
,esiin lainsäädännössä, oli ehkäistävä. Perustuslakien valtiontaloutta koskevia sään
nöksiä oli kehitettävä siihen suuntaan, että kansaneduskunta tällä alalla saa sen vai
kutusvallan, mikä sillä muidenkin uudenaikaisten valtiosääntöjen mukaan on. Val
tiontalouden hoidolle oli luotava varmat muodot. Vanhoista perustuslaeista oli 
,otettava ne periaatteet, mitkä edelleen ilmaisevat kansan oikeustajunnan. KM 1917: 11 
,S.26. 
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Komitean esittämistä perusteluista voidaan päätellä, että tavoitteena 
·oli entistä suuremman tasapainon saavuttaminen valtionorgaanien 
välisissä valtasuhteissa. Hallitukselle oli turvattava tarpeellisessa mää~ 
rin riippumaton asema, mutta eduskunnalle oli varattava mahdollisuus
estää hallituksen hoitamista vastoin kansan vakaata tahtoa. Erityisenä 
syynä siihen, minkä vuoksi PrK asettu! kielteiselle kannalle hallitus
vallan tiukkaan eduskunnasta riippuvaisuuteen saattamiseen nähden,. 
lienee ollut se, että tähän aikaan rajattoman eduskunnanvallan vaara 
oli ajankohtainen.lo5 

Tähän HM-ehd:een sovitettiin eräin muutoksinja lisäyksin VOPL:ia 
koskeva ehdotus.I°6 HM:oon ehdotettiin otettavaksi tulo- ja meno~ 
arvion tasapainottamista koskeva säännös (63'4 §).l07 Tällä pyrit
tiin luomaan takeita eduskunnalle ehdotuksen mukaan tulevan finanssi
vallan mahdollista väärinkäyttöä vastaan.lOS Ilmeisesti pyrkimyksenä 
oli myös yleensä tehostaa terveellä pohjalla tapahtuvan, tasapainoisen 
valtiontalouden hoidon välttämättömyyttä budjetin laatimisessa, päät
tämisessä ja soveltamisessa. 

Tulo- ja menoarvion lailla vahvistaminen olisi parhaiten omiaan 

105 PrK arveli, että parlamentaaristen perinnäistapojen puute kansan enemmis
tössä saattaisi epäilemättä sellaisen hallitusjärjestelmän käytäntöön ottamisen, jonka 
mukaan kaikki valta oli keskitetty eduskunnalle, erittäin arveluttavaksi. Erityisesti 
oli tähän syynä se, että Suomi oli Venäjän kanssa yhdistetty ja eräissä suhteissa 
siitä riippuvainen valtio ja että Suomen hallitus tämän johdosta oli arkaluonteisessa 
suhteessa Venäjän valtioon. - Yksipuolisen eduskunnanvallan vaara oli olemassa, 
vaikka valtalaki jäi täytäntöön panematta. Sen hyväksymistä seurasi mm. eduskun
nan hajoitus ja valtiollisen kehityksen suuntaan vaikuttivat muutkin seikat. Kun 
eduskunta 15. 11. 1917 Venäjän lokakuun vallankumouksen puhkeamisen jälkeen 
päätti toistaiseksi itse käyttää hallitsijalle aikaisemmin kuulunutta valtaa, tämä ta
pahtui PrKM:n N:o 7 (KMI917:11) valmistumisen jälkeen. BROTHERUS s. 114-115, 
lausuu, ettei mainittu eduskunnan päätös, toisin kuin vuoden 1917 heinäkuussa 
tehty, ollut vallankumouksen luonteinen. Valtaa ei keneltäkään otettu. Se oli ikään 
kuin luotava tyhjästä. 

106 Vrt. KEIHÄRI s. 47. 
107 KM 1917: 11 s. 17, 41. Pr K lausui perusteluissaan: »Sikäli kuin harkitaan tar

vittavan, olisi menoihin: vaadittavat varat aina osotettava tulo- ja menoarviossa». 
Tämä sanamuoto ei voine' tarkoittaa muuta kuin että kaikki ne varat, jotka »harki
taan tarvittavan» budjetissa olevien menojen suorittamiseen, on osoitettava tulo
ja menoarviossa. Siinä olisi siis selvitettävä, miten varat hankitaan tai erikseen ehdo
tetaan valtiolle hankittavaksi. 

108 KEIHÄRI, s. 47, korostaa tätä näkökohtaa ja viittaa WREDENPrKM:n N:o 5 
(KMI917:9) vastalauseessa 1 esittämiin käsityksiin. Wrede, joka ei hyväksynyt sään
nöstä, minkä mukaan valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luotta~ 
musta (31 '1§)' piti eduskunnalle varsinkin valtiontalouden alalla ehdotettua toimi~ 
valtaa kovin laajana, mikä tekisi tämän vallan väärinkäytön mahdolliseksi KM1917: 
II s. 62-63. 
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poiståhlaan Suomen vanhentuneessa budjettioikeudessa olevia puutteita 
sekä. vastaisuudessa. ehkäisemään tästä johtuvia epäkohtia. Siten syn
tynyt valtiovarainlaki eli finanssilaki olisi laki vain muodollisessa mer
kityksessä, mutta asiallisesti se olisi taloussuunnitelma. Se ei sinänsä voisi 
perustaa eikä kumota valtionvaraston ja yksityisen henkilön välisiä 
oikeusvaatimuksia. Tämän vuoksi PrK katsoi tarpeelliseksi ottaa HM
ehd:een säännöksen, jonka mukaan jokaisella on tulo- ja meno arviosta 
riippumatta oikeus säädetyssä järjestyksessä hakea valtiolta, mitä hänelle 
.on laillisesti tuleva (65'2 §) .109 

PrK ehdotti nyt majakkamaksujen ja oppilaitosten maksujen mää
räämistavan samaksi kuin muiden valtion yleisten laitosten käyttämi
sestä kannettavien maksujen määräämistavan (57 §).110 Säännökset 
siitä, että Suomen· rahasta säädettäisiin lailla sekä SP:sta eduskunnan 
takuulla ja hoidossa toimivana laitoksena, jonka voittovarojen käyttä
misestä valtion tarpeisiin määräisi eduskunta, sisältyivät tällä kertaa 
komitean ehdotukseen (67 ja 68 §). Myös otettiin tähän ehdotukseen 
säännös, jonka mukaan valtion maa omaisuutta ja tuloa tuottavia 
.oikeuksia ei saa toisen omaksi luovuttaa taikka pantata, ellei sitä ole 
laissa myönnetty (69 §) .111 

Kyseiseen HM:ehd:een liitetyissä vastalauseissa ei valtiontaloutta 
koskevien säännösten osalta esitetty eriäviä mielipiteitä. Sen kahdesta
toista jäsenestä kuitenkin vain seitsemän oli ottanut osaa tämän asian 
lopulliseen käsittelyyn. Pyydetyssä lausunnossaan HERMANSON hieman 
·ennen komitean ao. mietinnön valmistumista esitti eräitä epäilyksiä 
;sen laatiman HM-Iuonnoksen johdosta.n2 

109 PrK totesi, ettei tulo-ja meno arvi olla muutoinkaan olisi sitä merkitystä kuin 
joissakin muissa maissa, joissa varainhoitovuotta pitemmäksi ajaksi vahvistettujen 
tulojen periminen ja menojen suorittaminen varainhoitovuoden aikana ovat budjetin 
hyväksymisestä riippuvaisia. KM1917:11 s. 18,42-43. 

110 KM1917:1l s . .16,41. 
111 Poikkeuksena vm. säännöksestä Pr K ehdotuksessaan pysytti 1789YVK 3'2 

kohdan mukaan perustuslailla turvatun kruunun tilan haltijan oikeuden ostaa tila 
perinnöksi. KM1917:11 s. 18-19,43. Lakiehdotuksessa käytetään sanontaa »tuloa 
tuottavat oikeudet», perusteluissa puhutaan »tuloista». 

112 HERMANSON, RF-utlåtande, arvostelee sitä periaatetta, että budjetti olisi vah
vistettava lailla, ja lausuu, ettei siihen olla totuttu. Se seikka, ettei yleensä tulojen 
eikä monen menoeränkään tarkkaa määrää voida etukäteen tietää; ei hyvin soveltu
nutsiihen periaateeseen, että budjetti on lailla vahvistettava. Sopusoinnussa sen 
kanssa, että budjetti on laki, ei ole se, että määrärahoja voidaan jäWj.ä käyttämättä 
muissakin tapauksissa kuiIl; ehdollisen määrärahan ollessa kysymyksessä. Tällä kysy
myksellä ei kuitenkaan ollut käytännöllistä merkitystä, koska yleisesti t~edetään, että 
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IV 

Tapahtumat, jotka johtivat Suomen itsenäisyyden julistamiseen ja 
sen toteutumiseen, seurasivat toisiaan nopeasti. Hallitusmuotoehdotus 
(IHM-ehd) annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.11s Tämä rakentui 
PrK:n ao. mietinnön ja senaatin aikaisemmassa kokoonpanossaan sen 
perusteella laatiman luonnoksen pohjalle. Kun senaatti pyrki kiireh
timään asian eduskuntakäsittelyä, komitean ehdotukseen oli tehty asial
lisia muutoksia yleensä vain sikäli, kuin muuttuneet valtiolliset olosuh
teet siihen antoivat aihetta. Tulo- ja menoarviota ei sen mukaan vah
vistettu lakina, vaan sen päätti eduskunta ja se oli julkaistava niinkuin 
laki (IHM-ehd 61'1 §). Niinikään valtion lainan ottamiseen ei vaadittu 
lakia, vaan siihen riitti eduskunnan muutoin kuin lain muodossa antama 
suostumus ·(59 §).114 

Samaan aikaan kuin IHM-ehd annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 
eräitä muita perustuslain alaan kuuluvia lakeja koskevia· esityksiä, 
niin kuin esitys laiksi valtiotalouden oikeusperusteista (H-VOPL':'ehd)115 

budjettiehdotus on taloussuunnitelma. Hermanson katsoi myös, ettei HM-luonnokseen 
sisältynyt riittäviä takeita eduskunnan taholta tulevaa obstruktiota vastaan. Joskin 
HM:ssa ehdotettiin säädettäväksi niistä tuloista ja menoista, joita ei saanut jättää 
tulo- ja meno arviosta pois, ei luonnokseen sisältynyt säännöstä siitä, että eduskunnan 
velvollisuutena on tutkia valtiovaraston tarpeet ja tämän tutkinnan perusteella päät
tää tarpeelliset menot. Hermansonin mielestä HM-ehdotuksessa oli säilytettävä emo 
HM-ehd 65'2 §:ään sisältynyt määräys. Hän tosin ei ollut voinut päästä selville tämän 
!:?äännöksen kantavuudesta. Hermanson ehdotti lisäksi, että luonnollinen henkilö 
tai yhteisö, jonka etua on loukattu kieltämällä siltä valtioon kohdistuneeseen vel-

. voitukseen perustuva laillinen saaminen, HM:ssa saisi oikeuden yleisessä tuomio
istuimessa ajaa kannetta valtiovarastoa vastaan voittaakseen itselleen sen, mitä 
hänelle kuuluu. 

113 Tämä HM-ehd annettiin eduskunnalle 4. 12. 1917 eli samana päivänä, jolloin 
~enaatin puheenjohtaja SVINHUFVUD saapui eduskuntaan ja julisti hallituksen tar
koitusperät, Suomen täyden itsenäisyyden toteuttamisen. Eduskunta hyväksyi 6. 12. 
1917 ehdotukseen sisältyvän periaatteen, että Suomi on riippumaton tasavalta, sekä 
hyväksyi senaatin Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustamiseksi tarpeellisiksi 
ilmoittamat toimenpiteet. Sitten kun hallitusmuoto asia vapaussodan jälkeen kääntyi 
inonarkkiselle linjalle, syntyi erimielisyyttä siitä, oliko tasavaltaperiaatteen hyväksy
misellä itsenäisyydenjulistuksessa konstitutiivinen vai deklaratorinen merkitys. ERICH 
Valtio-oikeus 1, s. 87, 89, 92-94; HAKKILA s. 15. Ks. myös PrK:n valtionarkistossa 
säilytetyt valmisteluasiakirjat. 

1141917IIVp AsiakI, Hall es N:o 1, yleisperustelut, Edusk vast; KEIHÄRI s. 48. 
- Tästä ja myöhemmistä hallituksen HM-ehdotuksista ks. myös HAKKILA s. 16. 

115 1917IIVp AsiakI, Hall es N:o 4. Vrt. myös KEIHÄRI ib. s. 48-49. -Muita 
tällöin eduskunnalle annettuja esityksiä olivat: es laiksi HM:n perusteista (N:o 2), 
es laiksi eduskunnan esitys oikeuden laajentamisesta (N:o 3), es laiksi, joka: koski 
.eräitä ll.lUutoksia VJ :een ja joka. sisälsi H-VOPL-ehd:n johdosta VJ :een tarvittavat 
muutokset (N:o 5), es laiksi eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsen-
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Syynä vm. lakiehdotuksen eduskunnalle antamiseen oli valtiontalous
säännösten katsominen kiireellisesti säädettäviksi sekä arviointi, että 
HM-kysymyksen ratkaisu saattaa vaatia pitkähkön ajan. Tähän laki
ehdotukseen valtiontaloutta koskevat säännökset sisältyivät samanlaisina 
kuin ne oli otettu IHM-ehd:een. Sikäli se kuitenkin vastasi PrK:n! 
VOPL·ehd :sta, ettei siinä ollut säännöksiä, jotka koskivat valtionmaa~ 
omaisuuden, verojen ja tuloa tuottavien oikeuksien luovuttamista, Suo
men rahaa ja SP:n hoitoa. 

Kapinan puhkeaminen keskeytti edellä mainittujen perustuslain-: 
säädännön alaan kuuluvien asioiden käsittelyn eduskunnassa. Kun {,ls .. 
tynkäeduskunta vapaussodan jälkeen kokoontui, hallitus antoi edus
kunnalle uuden esityksen hallitusmuodoksi (IIHM-ehd), jonka johdosta 
IHM-ehd raukesi. Tämä uusi ehdotus rakentuimonarkkian pe~iaat
teelle, millä seikalla siinä valtiollisen kehityksemme vaiheessa pyrittiin 
lujittamaan nuoren itsenäise,n valtion asemaa. Valtion taloutta kosk~:vat 
säännökset olivat IIHM-ehd:ssa olennaisesti samansisältöiset kuin IHM
ehd:ssa.n6 

.'; Perustuslakivaliokunta (Prv) ehdotti po. säännöksiin eräit~ .muu~ 
toksia. Valtionlainan ottamineIl' oli eduskunnassa 1906VJ 61 §:~ 
mukaan hyväksyttävä vähinfään kahden kolmasosan enemmistöllä: 
annetuista äänistä. Valiokunta ehdotti tämän muutettavaksi yksinker-
taiseksi äänten enemmistöksi (60 §)y7 Mitä ·tulee tapaukseen, jossa 
eduskunta ei ole ennen ao. varainhoitovuoden alkua ~päättänyt tulo- ja 
menoarviosta, Prv:n ehdotuksen mukaan såännös" t~li sovellettavaks~ 
ainoastaan, jos tulo- ja menoarvioesitys on annettu eduskunnalle tar:... 
peeksi hyvissä ajoin, esim. kaksi. kuukautta ennen istuntokauden päät
tymistä (65'1 §).118 Eduskunta hyväksyi IIHM-ehd:n, valtiontaloutta 

:'().; 

ten ja prokuraattorin virkatointen lainmukaisuutta (N:o 6) ja es laiksi, joka koski 
eräitä muutoksia VJ :een ja joka sisälsi kysymys- ja välikysymysinstituutioita, edus
kunn:;:tn valiokuntien tietojen saantia viranomaisilta ym. koskevia määräyksiä (~:o 7)'. 

116 1917IIVp AsiakIII, Hall es N:o 62. Vrt. myös KEIHÄRI ih. s. 49~50. . 
117 Tätä lisäystä Prv piti välttämättömänä siitä syystä, että vähemmistö mu~ten 

voisi eduskunnassa estää lainan ottamisen ja siten tuottaa arvaamaton ta hankaluutta 
maan' hallinnolle, jopa sellaisep.a aik~na, jollöinverojen kantoa syystä tai toise;sta ei 
voitaisi ai~anansa toimittaa, suorastaan tehdä valtiokoneiston säänllöllisen toiminnan 
mahdottomaksi. 1917IIVp AsiakIII, Prv·l\1 N:o 14 s. 14, 30/Hall es N:o 62. 

118 Tämän ehdotuksen,Johon Piv oli yhtynyt, valtiovarainvaliokunta ·,(Vvv) oli 
tehnyt Prv:n siltä pyytämässä, VOPL:ia.koskevassa lllusunnossa .. 1917IIVp Asiak 
III, VvvvM N:o 15a (liite PrvM:öönN~o 14)/Hall es N:062. 
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koskevien säännösten osalta Prv:n ehdottamalla tavalla muutettUna, 
jätettäväksi lepäämään, mikä tapahtui 7. 8. 1918.119 

Hallitus katsoi tarpeelliseksi antaa uuden monarkkisen haJlittismuo
toehdotuksen (IIIHM-ehd) eduskunnan käsiteltäväksi ennen uusia' vaa
leja. Tämä oli kutakuinkin IIHM.;.ehd:n kaltainen.12o Valtion taloutta 
koskeviin säännöksiin ehdotettiin lisäyksenä, että määräajaksimyönne
tystä verosta, kun ei ole kysymys sen kantamisesta yhtä vuotta pitemmän 
ajan kuluessa, tehdään eduskunnassa päätös yksinkertaisella äänten
enemmistöllä (57'2§)' Säännöksessä, joka koski sitä tapausta, jossa tulo
ja menoarviota ei. ole päätetty ennen varainhoitovuoden alkua,' ehdo.;. 
tettiin lausuttavaksi,että lakisidonnaiset ja velvoituksiin perustuvat 
menot oli suoritettava ja sitä varten tarpeelliset tulot väliaikaisesti kan
nettava (65'1 §). Myös IIIHM-ehd:n eduskunta hyväksyi jätettäväksi 
lepäämään.121 

Kun HM-kysymyksen ratkaisu täten oli yhä viivästynyt, eduskunta 
sen tärkeän merkityksen johdosta, mikå'valtiontaloutta koskevien:säan
nösten perinpohjaisella uusimisella oli, päätti hyväksyä H-VOPL-ehd:n. 
Prv ehdotti tähän tehtäväksi pääasiallisesti ne muutokset, mitkä sisä~~yi
vät IIIHM-ehd:een.122 Eduskunta hyväksyi tämän VOPL-ehd.:n 
27. L 1919 ja tämä laki vahvistettiin 17. 4. 1919.123 . " 

'I.J 

119 Samalla eduskunta hyväksyi Prv:n tekemän HM:n voimaanpanemista. kos
kevan lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään. ERICH Valtio-oikeus 1, s. 94.,..,-~5; 
KEIHÄRI . s; 50. 

120 Hallitus piti tärkeänä tämän säätämistä ennen kuin eduskunta ryhtyy kU:nin;. 
gassukua valitsemaan. IIIHM-ehd annettiin eduskunnalle 27.9. 1918. 1918YlimVp 
Asiak, Hall es N:o 1. 

121 Tämä tapahtui 8. 10. 1918. 1918YlimVp Asiak, PrvM N:o 2, EduskivastfHall 
es N:o 1; ERICH Valtio-oikeus 1, s. 95~96; HAKKILA s. 16; KEIHÄRI s.50. i-i-tr:Huoli,. 
matta monarkkisen HM:n kohtaamasta tiukasta vastustuksesta eduskunta 1.772HM 
38 §:n nojalla suoritti kuninkaanvaalin 9.,10. 1918; Kun ensimmäisen maaihnanso'
dan päättymisen luoma tilanne saattoi monarkkiakysymyksen pois paiväj:ärjttstyk~ 
sestä, tämä kehitys oli aiheena uusien vaalien toimittamiselle, missä tasavaltaa kan
nattavat piirit saavuttivat vakuuttavan voiton. 

122 Prv totesi, että valtiontalouden perusteita koskevat säännökset luonteeltaan 
kuuluvat HM:oon. Se korosti valtiontalouden keskeistä asemaa valtionhallinnossa ja 
lausui, että valtiosääntöoikeutemme kaipaa erittäinkin juuri tällä alalla perinpoh':' 
jaista uudistamista, jota ei ole syytä siirtää tuonnemmaksi. Kun lisäksi oli epävar
maa, milloin uusi HM saadaan säädetyksi, valiokunta katsoi suotavaksi,~,että"po. 
laki säädetään HM:sta riippumatta. 1918Vp Asiak III, PrvM N:o 3/Hailhes N:o 
4, 1917IIVp. ')[1 

123 Prv:n annettua mietintönsä hallituksen esityksestä, joka koski eräitä VOPL:sta 
VJ :een aiheutuvia muutoksia, myös tähän esitykseen sisältyvä lakiehdotus; hyväk
syttiin ja vahvistettiin samoina päivinä kuin VOPL. 1918Vp AsiakIII, PrvM Nm 3, 
Edusk va~t/Hall es N:o 4, 1917IIVp; AsK 77/19 s. 1-4. 
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KUln eduskunta uusien vaalien jälkeen kokoontui vuoden 1919 val
tiopäiville, HM-kysymys oli palautunut tasavaltaiselle pohjalle. Edus
kunta hylkäsi lepäämään jätetyt monarkkiset HM-ehdotukset.l24 Toi
nen tasavaltainen hallitusmuotoehdotus (IVHM-ehd) annettiin edus
kunnalle.125 Se liittyi useissa suhteissa läheisesti IIIHM-ehd:een. Val
tiontaloutta koskevat säännökset otettiin IVHM-ehd:een sellaisina kuin 
ne olivat VOPL:ssa.126 

Monarkkian kannattajien taholta IVHM-ehd:een kohdistuva vas~ 
tustus oli esteenä sen hyväksymiselle kiirellisessä järjestyksessä. Prv:n 
annettua mietintönsä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen jätettäväksi 
lepäämään.127 Kun sen jälkeen käsiteltäväksi otettiin RITAVUOREN ym. 
eduskuntaesitys Suomen hallitusmuodoksi, Prv ehdotti tätä muutetta
vaksi siten, että se valtiontaloutta koskevien säännösten osalta olennai
sesti tulisi samaksi kuin IVHM-ehd. Eduskunta päätti julistaa lakiehdo
tuksen kiireelliseksi ja hyväksyä HM:n, mikä tapahtui 21. 6. 1919. 
HM vahvistettiin 17. 7. 1919.128 -Esitetyn kehityksen tuloksena HM:n 

124 Tämä tapahtui 25. 4. 1919. 1919Vp AsiakI, Edusk kirjelmät Hall lepäämään 
jätettyjen esitysten N:o 62/1917IIVp ja N:o 1/1918YlimVp johdosta. 

125 IV HM-ehd:n päiväys on 13. 5. 1919. Sen säännöksillä pyrittiin laajentamaan 
eduskunnan oikeuksia ja turvaamaan kansalaisten oikeutta ja lainalaista vapautta, 
joiden periaatteiden katsottiin hyvin soveltuvan Suomen kansan. ajatuskantaan ja 
luonteenlaatuun. Sen ohessa tämän esityksen perusteluissa korostettiin, että po. 
säännösten tulee taata hallitusvallalle se voima ja lujuus, jota erittäinkin valtiollisen 
riippumattomuutensa saavuttaneissa valtakunnissa tarvitaan. 1919Vp AsiakI, Hall 
es N:o 17. - Tämän HM-ehd:n 2>1 §:ssä korostetaan HM:n kansanvaltaisuutta. 
Vastaava säännös on STÅHLBERGin ym. IIHM:ehd:sta koskevaan PrvM:öön liittä
mässä vastalauseessa. 1917Vp AsiakIII, Prv N:o 14 Vastalause V. - Ks. myös 
KEIHÄRI s. 50-52. 

126 Säännös, joka koski menettelyä tulo- ja menoarvion päättämisen viipyessä yli 
varainhoitovuoden alun (67'1 §), oli saatettu samaan muotoon kuin se oli IIIHM
ehd:ssa. --'- Myös IVHM-ehd:een sisältyivät valtion maaomaisuuden, verojen ja 
tuloatuottavien oikeusien luovuttamista, Suomen rahaa sekä SP:n hoitoa koskevat 
säännökset, jotka puuttuivat VOPL:sta. 

12.7 Prv katsoi, ettei HM:oon yleensä olisi otettava säännöksiä, joiden paikka on 
VJ :ssä. Tämän vuoksi valiokunnan ehdotuksesta oli poistettu säännös, joka koski 
enintään vuodeksi myönnettävän veron päättämistä eduskunnassa yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä (60'2 §). Samasta syystä Prv poisti valtionlainan ottamista kos
kevastasäännöksestä maininnan yksinkertaisesta ääntenenemmistöstä (63 §). Valio
kunta ehdotti nimenomaan säädettäväksi, ettei hallitus voi perustaa uusia virkoja 
eikävirastoja muuten kuin tulo-ja menoarvion rajoissa (64'1 §). Muodollisen korjauk
sen Prv. teki säännökseen, joka koski silloin suoritettavia toimenpiteitä, kun tulo- ja 
menoarvio ei ole valmistunut ennen sen tarkoittaman varainhoitovuoden alkua (68,] 
§). 1919VpAsiakI, PrvM N:o 2, Edusk vast/Hall es N:o 17. 

1~8 1919Vp AsiakV, Liitteet I, Edusk es N:o 1, PrvM N:o 4 (EduskesM N:o 9), 
Edusk lakiehd; AsK94/19. ERICH ih. s. 97-98; PURHONEN Budjettivalta s. 28-33; 
PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 122. - Hallitusmuototaistelusta ks.myös BROT-
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yaltiontaloutta koskeviin säännöksiin jäi periaatteita, joilla alun perin 
pyrittiin tehostamaan kansan edustuksen finanssivaltaa monarkin taholta 
mahdollisia loukkauksia vastaan. 

Vuoden 1919 HM saattoi budjettijärjestelmässämme voimaan 
yhtenäisbudjetin periaatteen. Tulo- ja menoarvion jako rahastoihin lak
kasi, mutta muulta osalta vuoden 1899 budjetti- ja tilijärjestelmä pysyi 
voimassa.129 

Suomen saavutettua itsenäisyyden ja 19l9HM:n tultua voimaan 
"myös VJ:n tarkistaminen kävi ajankohtaiseksi. V. 1920 oikeusminis
teriö antoi E. N. SETÄLÄN tehtäväksi laatia ehdotuksen ao. muutoksiksi. 
Sitten kun tämä v. 1921 oli saanut valmiiksi ehdotukset VJ:ksija eräiksi 
muiksi laeiksi, valtioneuvosto asetti hänen puheenjohdollaan komitean 
niitä tarkastamaan. Tämän V J : n ta r kas t u s k 0 m i t e a n (ns. 
:S e t älä n komitean) mietintö valmistui 19. 11. 1921.130 Saman 
"vuoden valtiopäiville annettiin näiden valmistelutöiden pohjalla laa
,dittu hallituksen esitys. Tämänkin asian eduskuntakäsittely muodostui 
"monivaiheiseksi. Uutta VJ :tä koskevan lakiehdotuksen eduskunta 
hyväksyi vuoden 1927 valtiopäivillä.l31 

Valtiontaloutta koskevan päätäntävallan käytön suhteen 1928VJ 
merkitsi eduskunta-aloitteiden käsitteiden selventämistä. Vallitsevaan 
:käytäntöön nojautuen edustajain tekemät aloitteet jakaantuivat kol
meen ryhmään, lakialoitteisiin, rahaasia-aloitteisiin ja toivomusaloit
teisiin. Em. aloitelaji vastaa siihenastisia eduskuntaesityksiä ja vm. 
aloitelaji varsinaisia anomusehdotuksia. Rahaasia-aloitteita ovat sel
laisetOaloitteet, jotka sisältävät ehdotuksen määrärahan ottamisesta tulo-
ja omenoarvioon seuraavaa varainhoitovuotta varten. Lakialoitteet ja 
toivomusaloitteet oli eduskunnassa käsiteltävä siten kuin aikaisemmin 
-oli o säädetty eduskuntaesityksien ja anomusehdotuksien käsittelystä. 
Rahaasia-aloitteet oli, jollei niitä valiokuntaan lähettämättä hylättäisi, 

HERUS s. 122-126. - Samanaikaisesti eduskunta hyväksyi eräin Prv:n ehdottamin 
muutoksin myös hallituksen esitykseen perustuvan ehdotuksen laiksi HM:n täytän
,töönpanemisesta. 1919Vp AsiakII, PrvM N:o 3, Edusk vast/Hall es N:o 21. 

129 LEPPO s. 173; NEVANLINNA Tulo-ja menoarvio, s. 10-11; TELJO s. 38-39; 
PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 122. 

130 KM1921 :21. 
0

131 Näin hyväksytty 1928VJ vahvistettiin 13. l. 1928. AsK 7/28; HAKKILA S. 

~363+-,-364. 



160 TAUNO VESANEN 

Vvv:ssa käsiteltävä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioehdotuksen: 
yhteydessä (31 '1§) ,132 

Vuoden 1928 VJ aiheutti budjettikäsittelyyn sen täydennyksen, että 
lisäbudjettiehdotus on Vvv:n käsiteltävä samalla tavalla kuin ehdotus. 
varsinaiseksi budjetiksi. Valiokunnan tulee lisäbudjettia koskevassa mi;e·
tinnössään ehdottaa, miten menojen suorittamiseen tarvittavan varat 
on hankittava (VJ 49'3 §).133 

Tulo- ja menoarvion uudistamiskysymys tuli vireille 1920-luvulla .. 
Asiaa valmisteli ns. S i p i n komitea,134 Sen ehdotuksen pohjalta. 
annettiin vuoden 1927 valtiopäiville hallituksen esitys valtion tulo- ja 
menoarvion ja tilinpäätöksen perusteita koskevan lain säätämisestä.1sa" 

Sen mukaan pyrittiin erityisesti ryhmittämään menot johdonmukaisesti 
kahteen ryhmään, vuotuista kulutusta edustaviin ja niihin, jotka mer-· 
kitsevät ainoastaan varojen sijoitusta. Vastaavasti oli varsinaiset tulot 
ja pääomavarat erotettava toisistaan. Jako vakinaiseen ja ylimääräiseen 
tulo- ja menoarvioon lakkaisi. Sijoitusmenoissa kuuluisivat eri ryhmii~ 
ne.määrärahat, joista odotetaan asianmukaista korkoa vastaavaa tuloa, 
ja ne määrärahat, joista tätä ei odoteta. Kun v. 1899 toimeenpannusta,. 
uudistuksesta alkaen valtion kirjanpidossa oli tiukasti noudatettu brut
toperiaatetta, oli nyt herännyt kysymys, eikö olisi edullisempaa tehdä 
valtion liikeyritysten ja tuloa tuottavien valtionlaitosten talousarvioita 
nettoperiaatteen mukaan. Siitä oli kuitenkin syntyneiden epäilysten 
johdosta tällä kertaa luovuttu,136 

132 Lain kirjaimesta poiketen oli anomus ehdotuksen muotoa tähän saakka käytetty
silloinkin, kun yksityinen edustaja oli halunnut tehdä ehdotuksen, että eduskuntå 
päättäisi ottaa määrärahan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioon. KM1921 :21 
s. 34; HAKKILA s. 464-466. 

133 KM1921:21 s. 38; HAKKILA s. 525-526. 
134 KM1928:1. Komitean työ perustui NEVANLINNAn valtiovarainministeriön 

toimeksiannosta laatimaan v. 1926 valmistuneeseen ehdotukseen. Sen jälkeen kun 
komitean ehdotukseen perustuva hallituksen esitys oli annettu eduskunnalle, komitea 
vielä muutti ja täydensi ehdotuksiaan. Vrt. KM195l:3 s. 8; LEPPO Johdatus, s. 173-
174; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 123. 

135 Esityksen perusteluissa todettiin valtiontalouden tuntuvasti laajentuneen siitä 
ajankohdasta, jolloin vuoden 1899 budjetin- ja tilinpidon uudistus toimeenpantiin. 
Tämän vuoksi erinäiset kysymykset, jotka koskivat valtion budjetin tarkoituksen':" 
mukaisia perusteita, olivat saaneet entistä suuremman merkityksen, niin että 1899-
TiliA:n säännökset tuskin enää kaikilta osiltaan täysin vastasivat tarvetta. Sitä paitsi 
ne olivat maamme itsenäiseksi tulon johdosta ja muutoinkin osittain vanhentuneet. 
1927Vp AsiakIII, Hall es N:o 49. 

136 Sellaista muutosta ehdotettiin, että valtion liikeyritysten ja sen tuloa tuottavien 
laitosten, esim. rautateiden tuloista ja kulutusmenoista budjetin numerosarakkeen 



VALTIONTALOUDEN HOITOA KOSKEVIEN PERIAATTEIDEN KEHITTYMISESTÄ 161 

Tätä lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun valtiopäivillä ennen 
-niiden hajaantumista. Sitten kun asiaa oli edelleen valmisteltu valtio-
-varainrriinisteriössä, annettiin vuoden 1930 toisille valtiopäiville uusi 
-laajennettu hallituksen esitys laiksi valtion tulo- ja menoarvion ja tilin-
päatöksen perusteista.137 Mitä tuli tämän ehdotuksen budjettioikeudelli-
seen merkitykseen, enää ei katsottu olevan pätevää syytä pysyttää ns. 

-työmääräqahoja, koska ne samoin kuin siirto määrärahat ovat »varat
tavia» ja siis budjettioikeudellisesti samanluonteisia. Työmääräraha

-nimitys oli korvattava siirtomääräraha,.nimityksellä. Tämä merkitsi, 
··että määräraha, olipa se varattu jonkin työn suorittamiseen tai muuhun 
tarkoitukseen käytettäväksi, voidaan siirtää kokonaan tai osittain seu
raavaan varainhoitovuoteen. Tällainen siirtomääräraha, joka kahtena 
-vuotena on jäänyt käyttämättä, olisi peruutettava. Samoin tulisi mene-
tellä siinä tapauksessa, milloin tarve, jota varten siirtomääräraha on 
-.osoitettu, on tullut tyydytetyksi. Muutoin menoihin osoitetut varat olisi
vat kiinteitä määrärahoja, joiden ylittäminen on kielletty, tai arvio-
määrärahoja, joiden ylittäminen on valtioneuvoston luvalla sallittu. 

'Mainitun ehdotuksen mukaan lainavaroja ei yleensä ollut käytet
täyä muihin kuin tuloa tuottaviin pääomansijoituksiin. Mikäli ylijäämää 

-kertyy enemmän kuin valtiontalouden säännöllisen hoidon kannalta 

-sisäpuolelle merkitään ainoastaan nettomäärä, kun taas ao. bruttoluvut olisivat sen 
'ulkopuolella. Näiden yritysten ja laitosten kulutusmenoihin oli joka vuosi luettava 
niiden omaisuuden arvon vähennystä täysin vastaavat poistot. Varainhoitovuosi oli 
muutettava eräiden ulkomaiden esimerkkien mukaisesti 1. 7. alkavaksi ja 30. 6. 
päättyväksi, jotta se kävisi yhteen koulujen lukuvuoden, maatalousvuoden ja läm
mitysvuoden kanssa. Vm. muutoksen johdosta laki oli perustuslain säätämisjärjes
tyksessä käsiteltävä. Prv yhtyi esityksen perusteluihin siinä suhteessa, että varain-

_ hoitovuoden muuttaminen on ristiriidassa HM 69 §:n kanssa. Valiokunta katsoi, että 
lain johtolauseessa olisi nimenomaan mainittava lain muuttavan tätä säännöstä. 
Oikeimpana valiokunta kuitenkin piti, että HM:oon tehtäisiin ao. muutos. Tätä 
varten ei kuitenkaan siinä vaiheessa ollut asianmukaista aloitetta. 1928Vp AsiakIII 
PrvL N:o 5/Hall es N:o 49, 1927Vp. 

137 Tämän esityksen perusteluissa tähdennetään tarvetta luoda sellainen budjetti, 
josta käy selville, riittävätkö valtion todelliset tulot valtion varsinaisiin menoihin, 
sekä käytetäänkö lainavarat yksinomaan valtion tuloa tuottavan omaisuuden lisää
miseen. Tämän vuoksi tulo- ja menoarvion oli jakaannuttava tulojen osalta var
sinaisiin tuloihin, pääomatuloihin ja lainoihin sekä menoihin nähden varsinaisiin 
ja pääomansijoitusmenoihin. Täten oli mahdollista saada selville kulutusmenojen 
ja pääomansijoitusmenojen välinen suhde sekä se, millaisia tuloja kumpaankin tar-
koitukseen käytetään. Liikeyritysten, metsien ja maatilain osalta ehdotettiin otet
tavaksi käytäntöön vuoden 1927 ao. esityksessä tarkoitettu järjestelmä. Bruttome
nojen joukossa oli huomattava myös kohtuullinen korko kuhunkin yritykseen sijoi-

'-tetulle pääomalle. 1930IIVp AsiakIII, Hall es N:o 44; KM195l:3 s. 8; LEPPO s. 
174; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 123. 
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katsotaan välttämättömäksi, se oli käytettävä valtionvelan ylimääräi
seen kuoletukseen. Jos varainhoitovuoden menojen suorittamiseen osoi
tetut tulot eivät siihen riittäisi, tämä vajaus oli otettava huomioon seu
raavan varainhoitovuoden tulo- ja menoarviossa.13S Eduskunnan 
hyväksyttyä lakiehdotuksen budjetti- eli tililaki (1931BudjL eli 1931-
TiliL) vahvistettiin 24. 4. 1931.139 

V. 1934 olivat budjetin ja sen nojalla laadittavien erikoismenosään
töjen rakennekysymykset ns. F u r u h j e 1 m i n komitean harkitta
vana.140 Käytännössä budjettia koetettiin kehittää komitean ehdo
tusten mukaisesti. 

138 Tästä esityksestä antamassaan mietinnössä Vvv vastusti maInIttua ylijäämä-
varojen osoittamista seuraavana varainhoitovuonna tapahtuvaan valtionvelan 
lyhentämiseen. Tähän tarkoitukseen tarvittavan määrärahan suuruutta on mahdo
tonta arvioida silloin, kun eduskunta päättää tulo- ja menoarvion, vielä vähemmän 
silloin, kun sitä koskeva hallituksen esitys laaditaan. Kulumassa olevan varain-
hoitovuoden aikana valtiontalouden tila, edellisen vuoden tilinpäätöksen osoitta-
masta ylijäämästä huolimatta, on saattanut kehittyä sellaiseksi, ettei varoja ole käy
tettävissä esityksessä tarkoitettuun valtionvelan ylimääräiseen kuolettamiseen. 
Tämän tulikin valiokunnan mielestä jäädä erikoistoimenpiteiden varaan, joihin 
ryhdyttäisiin ottamalla huomioon valtion rahallinen asema kunakin ajankohtana. 
Vvv ehdotti siirto määrärahan peruuttamista koskeviin säännöksiin sen lisäyksen, 
että valtioneuvosto voi pitentää siirto määrärahan käyttöaikaa enintään kahdella 
vuodella. Valtiovarainministeriölle ehdotettiin annettavaksi oikeus menorästien 
käyttöajan pitentämiseen. - Vvv:n mietintöön liittämässään vastalauseessa CAJAN
DER ehdotti, että valtion maatilain, metsätalouden ja liikelaitosten tuloista ja menoista,. 
mikäli ne eivät ole sijoitusmenoja, merkittäisiin tulo- ja meno arvioon ainoastaan 
niiden aiheuttamat ylijäämät tai vajaukset. Tätä nettobudjetointimenettelyä hän 
perusteli valtion liiketoiminnan joustavuuden tarpeella. Cajander ei myöskään 
pitänyt asianmukaisena, että valtion tulo- ja menoarviota paisutetaan sellaIsilla 
sekä tulo- että menopuolella samansuuruisilla erillä, joilla valtiontalouden koko
naisuuden kannalta on ainoastaan kirjanpidollinen merkitys. Tämän v}loksi 
liikeyritykseen sijoitetulle liikepääomalle laskettua korkoa ei hänen mielestään ollut 
merkittävä budjettiin. 1931Vp AsiakIII, VvvMN:o 5 ja siinä oleva vastalause! 
Hall es N:o 44, 1930IIVp. 

139 1931Vp AsiakIII, Edusk vast/Hall es N:o 44, 1930IIVp; AsK 136/3l. Tätä 
lakia nimitetään tavallisesti TiliL :ksi. Näin Suomen Laki II/1960 s. 782 -784;~ 
valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus kertomuksissa yleisesti; PURHONEN Val
tiontilintarkastus s. 123. Kun tuo laki ensisijaisesti koskee valtion tulo- ja meno arviota 
sekä tilinpäätöstä »toteutuneena budjettina», nimitys BudjL on asianmukaisempi. 
Sen kannalla ovatkin budjetinuudistamiskomitea (KMI951:3 s. 4); finanssitoimi-
kunta (FintBM s. 49); tilisääntökomitea (TilisKM2 s. 1); VALVANNE s. 19. - Kun 
BudjL:n nojalla annetun, nykyisin voimassa olevan asetuksen (AsK 71/42) ja sen 
nojalla annetun valtioneuvoston päätöksen (AsK 72/42) soveltamisessa pääpaino, 
on tilinpidossa, niistä yleisesti käytetyt nimikelyhennykset TiliA ja TiliS ovat oikeaan 
osuvia. 

140 KMI934:5. Komitean mielestä pääoma menoihin olisi merkittävä ainoastaan 
sellaisia menoja,jotka pysyväisesti lisäävät valtion omaisuutta. - Ks. myös KMI951:3, 
s. 9; LEPPO s. 175; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 123. 
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Huomattavia uudistuksia budjetti- ja tilinpitosäännöksiin valmisteli 
v. 1937 asetettu ns. T u h d i n komitea, jonka mietintö valmistui 
seuraavana vuonna. Liikelaitosten nettobudjetointijärjestelmän suhteen 
komitealla oli budjettioikeudellisia epäilyksiä. Liikelaitosten koron suo
rittamisvelvollisuus laitoksen liikepääomalle voitiin sen mielestä pois
taa.UI 

Tämä komitea totesi, että menorästien suhteen on olemassa vai
keuksia, jotka kohdistuvat edellisen vuoden laskujen seuraavana vuonna 
tapahtuvaan maksamiseen. BudjL 9'3 §:n mukaan pitää menon, jotta 
se voitaisiin menorästinä siirtää seuraavaan varainhoitovuoteen, olla 
suuruutensa puolesta tarkoin määrätty. Kun tilit päätetään, on tiedossa 
olevia laskuja, joiden tarkka määrä ei vielä ole selvillä. Niitä ei voitu 
mainitun säännöksen nojalla siirtää menorästeinä seuraavaan varain
hoitovuoteen eikä myöskään maksaa kulumassa olevan vuoden määrä
rahasta. Kun valtio ei kuitenkaan vapaudu maksuvelvollisuudestaan 
sillä, että sen käytettävissä ei ole ao. määrärahaa, komitea ehdotti 
BudjL:ia siten muutettavaksi, että edelliseen tai edellisiin varainhoito
vuosiin kohdistuvat menot, joita ei pätevästä syystä ole voitu meno
rästinä siirtää, saadaan valtiovarainministeriön suostumuksella maksaa 
seuraavan vuoden vastaavasta määrärahasta.142 

T u h d i n komitea harkitsi kysymystä, sallivatko HM:n periaatteet 
valtion kassavarojen käyttämisen tarvikevarastojen ostoon ilman meno
arvion määrärahan vastaavaa veloittamista. Kun »varastotilioikeus» 
eli varastotilin pito-oikeus oli ollut voimassa" jo 1899TiliA:n mukaan, 
se oli saavuttanut vakiintuneen aseman valtion finanssijärjestelmässä. 
Tosin menettely, jonka mukaan valtion kassavaroista huomattava määrä 
sidotaan varastoihin, ei komitean mielestä muodollisesti ole täysin 
oikea. Jos asia tahdottaisiin järjestää sillä tavoin kuin kirjanpidollinen 

141 Komitea lausui, ettei valtion liikeyrityksillä ole omia varoja, vaan että ne 
vain hoitavat valtion omaisuuden erästä osaa. Liikeyrityksillekin kertyvät varat 
kuuluvat valtion yhteiseen kassaan. Ei voi tulla kysymykseen, että valtio hyvit
täisi liikelaitoksiaan niiden varojen korolla, joita ne ylijäämistään maksavat valtion 
yleisiin tarpeisiin. Toisaalta valtion liikelaitoksia ei voida hoitaa, ellei niillä ole 
tarpeellista liikepääomaa käytettävänään. Tämä on osa valtion yhteisistä kassa
varoista, mikä käytännöllisistä syistä jätetään liikelaitosten hoitoon niiden menojen 
suorittamista varten. Koska liikepääoman korkoa tarkoittavalla menopuolen momen
tilla oli vastineensa tulopuolella, mikä siis myös jäisi pois budjetista, korkokysymyk
sen merkitys oli budjettimenettelyssä vähäinen. KM1938: 16, erityisesti s. 8-9, 11, 
14-16. Vrt. KM195l:3 s. 9. 

142 KM1938:16 s. 22-25. 
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selvyys . vaatisi, olisi tulo- ja menoarvioonotettava erityinen määräraha 
varastöjen hankkimista varten. Kun tällaisen määrärahan tuli olla huo
mathi.Vein suuri, sen budjettiin ottaminen vain lisäisi menoarvion loppu
summaa', joskin se mahdollisesti saattaisi varastotilin pidon näyttämään 
t~oteiettisesti oikealta. Käytännöllistä pakkoa ei komitea katsonut täl
laiseen menettelyyn olevan. Sen mielestä ei asialliselta kannalta voida 
tehdä :tnuistutusta sitä vastaan, että osa valtion kassavaroista on sidot
ttiriliJvarastoihin, joita hankitaan normaalikulutusta varten. Sen, että 
var:astotilinpito-oikeus perustui vain asetukseen eikä lakiin, komitea 
kuitenkin totesi puutteeksi, joka oli korjattava.143 - Lisäksi komitea 
ehdotti väljennyksiä määrärahan siirtomäärärahaksi merkitsemiseenl44 

sekä ' siirtomäärärahojen käyttöoikeuden pitentämistä.145 

'T/uh d i n komitean ehdotuksen mukaisesti annettiin v. 1938 edus
kUU11.'alle BudjL:n muuttamista koskeva hallituksen esitys. Vvv:n 
ehdotettua tämän esityksen hyväksyttäväksi, mutta käsiteltäväksi Prv:n 
1siitä antamassa lausunnossa mainitusta syystä perustuslain säätämis
järjestyksessä, eduskunta päätti julistaa ehdotuksen kiireelliseksi ja hy
väksyä lain mainittua järjestystä noudattaen.146 

V. 1931 toimeenpannulla tulo- ja menoarvion uudistuksella budjetti
järjestelmäämme aikaansaatu muutos eI tyydyttänyt kansantaloustie-

143 Saadakseen selvyyden siihen, mlssa maarm varasto tili oikeutta valtion eri 
liikelaitoksissa käytetään, komitea suoritti asiaa koskevan tiedustelun. Siinä ilmeni, 
että· varastotilien varojen ja varastotilioikeuksien yhteismäärä oli valtiontalouden 
volyymiin verraten tuntuva. Komitea katsoi tarpeelliseksi, että varastojen hank
kiminen myöshintasuhteita silmälläpitäen tehdään mahdolliseksi. Tämän olisi 
kuitenkin tapahduttava riippumatta valtion normaalin tuotanto- ym. toiminnan 
varastotarpeista. Se kävisi parhaiten päinsä siten, että tarkoitusta varten osoitettai
siinerityinen arviomääräraha. KM1938: 16 s. 25-29. 

:1~4 BudjL 6'2 §:n mukaan ei määrärahaa saanut merkitä siirtomäärärahaksi, 
ellei se ole välttämätöntä jonkun rakennustyön teettämistä, hankinnan rahoitta
mista tai muuta sellaista tarvetta varten. Koska ei ole tarpeellista lailla estää bud
jettia käsitteleviä valtion elimiä ratkaisemasta, mitkä momentit voivat olla siirto
määrärahoja - sen kun määräävät tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat -, komitea 
ehdotti mainitun momentin poistamista BudjL:sta. Käytännössäkään sitä ei ollut 
tarkoin noudatettu .. KM1938:16 s. 24. 

145 BudjL 9'2 §:ään ehdotettiin tehtäväksi sellainen muutos, että siirto määrä
rahaa voidaan käyttää neljänä varainhoitovuotena, paitsi milloin se on budjetissa 
{)soitettu »määrättyyn» työhön eikä tätä ole aloitettu kahden varainhoitovuoden 
kuluessa, missä tapauksessa sen siirtämiseen olisi hankittava valtioneuvoston lupa. 
KMl'~38:16 s. 22-23. 

, 146 1938Vp AsiakIII, Hall es N:o 86, PrvL N:o 5, Edusk vast; AsK 150/39. 
Ks. myös KM1951:3 s. 9; LEPPO s. 175; PURHONEN Valtiontilintarkastus s. 123; 
VALVANNE s. 16 viite 1. 
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teen harjoittajien budjettiteoreettisia vaatimuksia.147 V. 1946 asetettiin 
b u dj eti n u u d i s t a"m i S f 0 m i t e a (ns. Le p 0 n komitea), jon
ka tehtäväksi annettiin lähinnä tutkia kysymystä, millä tavoin valtion 
tulo- ja menoarvion rakennetta ja vastaavasti valtion tilinpäätöksen 
perusteita olisi muutettava, jotta budjetista ja tilinpäätöksestä nykyistä 
paremmin saataisiin selvyys valtion todellisista menoista ja tuloista sekä 
niiden välisestä suhteesta samoin kuin siitä, missä muissa suhteissa bud
jetti ehkä kaipaa muutoksia ja selvennyksiä. Tämän komitean mietintö 
valmistui v. 1951.148 Vuoden 1954 alkupuolella annettiin eduskunnalle 
hallituksen esitys laiksi valtion tulo- ja meno arviosta sekä tilinpäätök
sestä. Asiaa ei Vvv:ssa käsitelty loppuun ennen seuraavia, vuoden 1958 
eduskuntavaaleja, minkä vuoksi lakiehdotus "raukesi.149 Sillä aikaa kun 
mainittu hallituksen esitys oli eduskunnan käsiteltävänä,' asetettiin 
vuoden 1955 maaliskuussa t i 1 isä ä n t ö k 0 m i t e a (ns. L a m p 0 -

147 Ks. VALVANTEEN nykyiseen budjettijärjestelmään kohdistuvaa arvostelua 
s. 14, 18-22. 

148 Valtiovarainministeriö hankki komitean ehdotuksesta useiden virastojen 
lausunnot. Sen jälkeen asia vuoden 1953 alkupuolella annettiin finanssitoimikunnan 
edelleen valmisteltavaksi. Toimikunnan ehdotus valmistui saman vuoden heinä
kuussa. Tämän jälkeen vm. mietinnöstä hankittiin valtiontalouden tarkastusviras
ton lausunto. Huolimatta sen ankarasta, tähän ehdotukseen kohdistetusta arvos
telusta ministeriössä tämän jälkeen laadittiin luonnos hallituksen esitykseksi edus
kunnalle laiksi valtion tulo- ja meno arviosta ja tilinpäätöksestä. Siihen liittyvien 
valtiosääntöoikeudellisten ongelmien tarkastaminen annettiin ns. KASTARIn toi
mikunnan tehtäväksi. Suoritettuaan ehdotukseen eräitä korjauksia tämä toimi
kunta ilmoitti valtiovarainministerille, että lakiehdotus täten muutettuna toimi
kunnan mielestä voidaan eduskunnassa käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyk
sessä. KMI951:3; FintBM; TarkvirL/22. 12. 1953 budjetinuudistamista koskevasta 
finanssitoimikunnan mietinnöstä sekä siihen liittyvät osastopäälliköiden SALOKARIn 
ja KEIHÄRIn muistiot. 

149 Vvv:n pyytämässä lausunnossa Prv katsoi, että lakiehdotus voidaan käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Vvv ei kuitenkaan tullut vakuuttuneeksi siitä, 
että tämä laki olisi joka suhteessa oikeaan osuva, ja näytti olevan sitä mieltä, että 
lakiehdotuksen mukainen tulo- ja menoarvion rakenteen muuttaminen saattaisi 
eduskunnassa aiheuttaa sekaannusta, kun nykyiseen budjettirakenteeseen on totuttu. 
1954Vp AsiakI, Hall es N:o 26; 1957Vp AsiakIII,II PrvL N:o 1 (1955Vp), Edusk 
kirjo - Prv:n käyttämistä asiantuntijoista KAIRA ja KASTARI olivat sitä mieltä, että 
lakiehdotus voidaan eduskunnassa käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 
KEIHÄRIn katsoessa, ettei sitä voida käsitellä VJ 66 §:ssä eikä edes VJ 67 §:ssä sääde
tyssä järjestyksessä, vaan että sen laiksi säätäminen edellyttäisi HM:n muuttamista. 
HM 68,4 § olisi täten ensin kumottava ja HM:n eräitä muita säännöksiä muutettava. 
Ks. po. PrvL:n liitteinä olevat KAIRAn 7. 2. 1955, KASTARIn 6. 5. 1954 ja KEIHÄ
RIn 31. 5. 1954 päivätyt lausunnot sekä PrvL:oon liittyvä vastalause, jossa ilmenee 
Tarkvir:n ja KEIHÄRIn lausunnon vaikutus. - Lakiehdotuksen raukeamisen joh
dosta JUNNILA teki eduskunnassa vastaavansisältöisen lakialoitteen kuin rauennut 
ehdotus. 1958V p LiitteetIV A, Lakial N:o 7. 
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1 a n komitea) laatimaan ehdotuksia niiksi säännöksiksi ja toimeenpano
ja soveltamismääräyksiksi, joita ehdotus laiksi valtion tulo- ja menoar
viosta sekä tilinpäätöksestä edellyttää. Tilisääntökomitean ehdotukset 
valmistuivat vuosina 1957-1958.150 

Eräitä rakenteellisia muutoksia ehdotetaan budjettiin vuoden 1962 
huhtikuussa valmistuneessa f i n a n s s i suu n n i tel m a k 0 m i - . 
te a n (ns. af He u r Iin i n komitea) mietinnössä. Näiden osalta 
kysymys ei kuitenkaan ole varsinaisessa merkityksessä budjetin uudis
tamisesta. 

150 TilisKMl ja TilisKM2. 
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HENRI J . VARTIAINEN: 

MARKKINATALOUDEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ 

Komiteanmietintöjen rivistö lisääntyi 20. 3. 196i ehdotuksella laiksi 
taloudellisten kilpailurajoitusten valvonnasta perusteluineen (komiteanmietintö 
No. 4 - 1962). Mietintö käsittää osan talouselämän säännöstelylaki
komitean toimeksiannosta, joka Valtioneuvoston elokuussa 1959 teke
män päätöksen mukaan oli »selvittää, onko hintaolojen valvontaval
tuuksia nykyoloissa edelleen ylläpidettävä, ja miten niiden käyttäminen 
olisi järjestettävä pitäen silmällä yleisten kilpailuedellytysten tehokasta 
turvaamista ja yksityisen ostajan suojaamista kohtuuttomilta hinnoilta 
sekä varautumista voimakkaita yleisiä hintojen nousuja vastaan.» 
ES11lä oleva mietintö koskee ainoastaan kilpailurajoituksia ja siihen 
liittyvää lainsäädäntöä. Kun hintojen ja kilpailuolosuhteiden seuraami
sen on katsottava liittyvän läheisesti toisiinsa, olisi näitä tehtäviä hoi~ 
tavien viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi suoritettava eräitä hal
linnollisia uudistuksia. Näistä kysymyksistä komitea tulee esittämään 
käsityksensä valtioneuvostolle annettavassa erityisessä mietinnössä.
Komitea on koostunut lähinnä valtion virastöjen ja ministeriöiden sekä 
oikeuslaitoksen edustajista, ja yksityistä elinkeinoelämää on kuultu 
asiantuntijoiden kautta.· 

Asiallisesti jakautuu mietintö kolmeen osaan. Ensin' tarkastellaan 
markkinatalouden yleisiä toimintaedellytyksiä ja esitellään tärkeimpiä 
kilpailunrajoitusten ilmenemismuotoja. Toisena on suppea katsaus eri 
maissa voimassaolevaan· kilpailulainsäädäntöön. Lopuksi ···tarkastellaan 
Suomen nykyistä lainsäädäntöä, jossa ilmenneiden heikkouksien poh~ 
jalta komitea lähtee kehittelemään parannusehdotuksiaan: Itse laki
ehdotus on sijoitettu jo heti mietinnön alkuun. 

Markkinataloudessa katsotaan hintamekanismin toimivan peri
aatteessatalouselämän ylimpänä ohjaajana ja säätelijänä; Jotta hinnan-
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muodostus johtaisi sekä tuotannontekijäin optimikäyttöön että kuluttajan 
kannalta parhaaseen mahdolliseen suhteellisten hintojen järjestelmään~ 
on taloudellisen kilpailun ohjattava kysyntää ja nimenomaan tarjontaa. 
Häiriötekijöistä täysin vapaan, ns. täydellisen kilpailun vallitessa voi
daan olettaa päästävän optiniitilanteeseen. Tämä on kuitenkin mah
dollista ainoastaan teoriassa; todellisuudessa kilpailu on aina enemmän 
tai vähemmän epätäydellistä. Päämääräksi riitääkin käytännössä, aina
kin tämän komitean mielestä, että kilpailu on »toimintakykyinen» eli 
»tehokas», mitä nämä sitten merkinnevätkin. 

Kilpailua rajoittavana tekijänä maalataan ensin esiin melkoisen 
synkin värein valtiovallan puuttuminen hinnanmuodostukseen. Toisen 
ryhmän rajoituksia muodostavat talouselämän itsensä luomat kilpailu
rajoitukset, joilla eri alojen yritykset pyrkivät vähentämään keskinäistä 
kilpailuaan nimenomaan hintojen osalta. Kilpailu siirtyy tällöin enem
män mainonnan ym. asiakaspalvelun alalle, mikä puolestaan vaikuttaa 
enemmän hintojanostavasti kuin niitä alentavasti. Kilpailun seuraukset 
kääntyvät päinvastaisiksi kuin mitä alunperin oli tarkoitus. 

Kilpailulainsäädännön uudistamisen kannalta tärkeimpinä kilpai
lunrajoitusmuotoina esitellään a) kartelli, b) tarjouskartelli (= ala
ryhmä edellisestä), c) monopoli, d) oligopoli, e) merkkitavarat, f) 
määrähinnat, g) selektiivinen myynti, h) hintadiskrimi.nointi 1. -syr
jintä. Näi.stä kuitenkin e-, g- ja h-kohdat näyttävät olevan mukana vain 
täydellisyyden vuoksi. Kysymyksenasettelun pääsisällöksi jää tällöin, 
olisiko ja miten olisi laissa suhtauduttava erilaisiin kartelloitumisilmiöihin 
- nimenomaan tarjouskartelleihin -, vahvaa monopolisoinnin astetta 
edustaviin yrityksiin sekä määrähintajärjestelmään, jolla tarkoitetaan 
sitä, ettäelinkeinonharjoittaja tai alan keskusjärjestö määrää seuraavien 
tuotanto- ja jakeluportaiden myyntihinnan. Elinkeinoelämän vapaus 
:saattaa edellyttää elinkeinoelämän vapauden rajoittamista. 

Nykyinen lakimme kilpailunrajoitusten valvonnasta rakentuu sa
'moille periaatteille kuin Ruotsin vastaava laki vuodelta 1946. Ruotsissa 
-oli kuitenkin jo v. 1953 annettu uusi laki ja täydennetty sitä v. 1956, 
joten esikuvaansa nähden lakimme oli jo syntyessään vanhentunut. 
Se noudattaa ns~ tutkimi.s- ja julkaisuperiaatetta, jonka mukaan viran
,omaisilla on oikeus pyynnöstä saada elinkeinoharjoittajilta tietoja kil
pailunrajoituksista sekä saattaa näi.n selvitetty kilpailunrajoitus julki
suuteen riippumatta siitä, onko rajoitus katsottava vahingolliseksi vai ei . 
. Mihinkään voimakkaampiin to~menpiteisiin viranomaiset eivät lain 
nojalla voi ryhtyä. Poikkeuksena tästä on laissa kuitenkin kielletty tar
jouskartellit sekä annettu viranomaisille mahdollisuus kieltää määrä
'hinnat, mikäli tällaisen kilpailunrajoituksen harkitaan »koituvan ku
luttajien vahingoksi». 

Laki on täten laadittu silkkihansikkain, ylen varovaiseen muotoon, 
mitä varovaisuutta mm. kartelli.viraston ylijohtaja NIILO EEROLA piti_ 
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(Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämässään esitelmässä 29. 3. 
1960) sopivana, »koska kysymys on melko arkaluonteisesta ja maassam-· 
me ennen tuntemattomasta lainsäädännön alasta». No, nythän on vuo-· 
sien aikana lainsäädäntö tullut tutuksi ja pahin arkuuskin ehkä voitettu, 
joten lain epäkohtiin voidaan jo kiinnittää huomiota. 

Nykyinen lakimme ei aseta elinkeinonharjoittajalle velvollisuutta. 
oma-aloitteisesti ilmoittaa noudattamiaan kilpailunrajoituksia, vaan 
ilmoittamisvelvollisuus syntyy vasta viranomaisen kehotuksen perus
teella. Viranomaisille on täten sälytetty turhaa työtä edellyttämällä, 
että heidän tulee ensin tavalla tai toisella saada tietoonsa tahi muutoin 
ounastaa kilpailunrajoituksen olemassaolo, jonka jälkeen he vasta saat
tavat pyytää siitä tietoja. On selvää, että kilpailunrajoitusten ilmitulo 
jää melko sattumanvaraiseksi tällaisen virkamiespartioinnin tuloksena. 
Onkin tervehdittävä ilolla komitean ehdotusta, että elinkeinonharjoit
taja on oma-aloitteisesti velvollinen ilmoittamaan viranomaisille sopi
muksensa, jotka velvoittavat supistamaan tai rajoittamaan elinkeino
toimi.ntaa tahi noudattamaan määrättyjä hintoja tai hinnoitteluperus
teita. Kertyvän materiaalin perusteella lienee mahdollisuus saada tähän
astista selvempi kuva eri elinkeinoalojen toimintaperiaatteista ja -edel
lytyksistä, varsinkin kun viranomaiset voivat lisäksi tarvittaessa pyytäå 
elinkeinonharjoittajalta lisätietoja tämän liiketoiminnasta. - Eri asia 
on tietenkin, kuinka tehokkaasti ilmoitusvelvollisuus saadaan käytän
nössä viedyksi läpi. 

Nykyisen lain toinen perusheikkous on siinä, että se ei anna vir~n
omaisille paljoakaan mahdollisuuksia puuttua havaittuihin vahingolli
siin kilpailunrajoituksiin, tarjouskartelleja ja määrähintoja lukuunotta
matta, jolloin viimeksimainittujen osalta kaiken lisäksi »burden ofproof» 
on viranomaisten harteilla. (Englannissahan mietinnön mukaan »kaik
kien rajoitusten katsotaan olevan yleisen edun vastaisia, jollei niiden 
näytetä olevan laissa säädetyllä tavalla hyväksyttäviä». - Tämä ei 
kuitenkaan koskemäärähintoja. ) On luotettu siihen, että jo kilpailun
rajoitusten julkaiseminen ja sen pelko hillitsisi riittävästi näiden ilmiöiden 
syntymistä. Kilpailunrajoitusten tämänkaltainen mainos arvo on kui
tenkin jäänyt perin vähäiseksi. Osittain eivät viranomaiset ole katsoneet 
aiheelliseksi pitää suurta kohua ilmitulleista kilpailunrajoituksista, osit
tain taas ei julkinen mielipidekään ole kovin herkästi reagoinut kilpailun
rajoituksiin, varsinkin jos hintataso muuten on suhteellisesti vakaa. 
Kartelli- ja määrähinnathan eivät läheskään aina johda hintojen nou
suun, pikemminkin vain niiden pysymiseen korkeampina kuin muutoin 
olisi tarpeen. 

Komitean ehdotuksen mukaan olisi sekä tarjouskartellit että määrä
hintajärjestelmät kiellettävä laissa. Muiden kilpailunrajoitusten osalta 
suositellaan. neuvottelumenettelyä, jossa haitallisiksi todetut kilpailun
rajoitukset pyritään sopimusteitse poistamaaIl. Milloin neuvottelu ei 
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johda tulokseen, olisi valtioneuvostolla valta enintään yhden vuoden 
ajaksi kieltää kilpailunrajoituk~en toimeenpaneminen. Neuvottelu
menettely on tässä koet~ttu saada jonkinlaiseksi sopimusvapauden ja 
säännöstelyn väliasteeksi. Todettakoon tässä yhteydessä jäntevämpi ote 
rangaistusseuraamuksiin nähden; nykyisen lain 18 §:n mukaan lain 
rikkomisesta voi seurata enintään 6 kk vankeutta, komitean ehdotuksen 
mukaan päästään aina 3 vuoteen kuritushuonetta (laki 305/58, 2 §:n 
2 momentti). 

Määrähintoja ja tarjouskartelleja koskevasta kiellosta voidaan laki
ehdotuksen mukaan myöntää poikkeuksia »milloin kilpailunrajoituksen 
harkitaan aiheuttavan kustannusten säästöä, joka pääosaltaan tulee 
kuluttajien hyväksi, tai siten muulla tavoin edistetään yleiseltä kannalta 
hyväksyttävää järjestelyä taikka muutoin on erityisiä syitä olemassa». 
Tarkoitus on täten jättää viranomaisille melko suuri vapaus lain tulkin
nassa. Lopputulokseen yksittäistapauksissa vaikuttaa luonnollisesti se, 
pannaanko pääpaino kieltopykälille vai kieltojen poikkeuspykälälle. 

Yksimielisyydestä ja varovaisista uudistusehdotuksista päätellen 
eivät suuremmat ideologiset kiistat liene vaikeuttaneet komitean ratkai
sua. Kilpailunrajoituksista koituvat haitat ovat melko yleisesti tunnettu
ja, ja nimenomaan hintakilpailuun vetoamalla voidaan tyrmätä useim
mat argumentit niiden puolesta.! Toisaalta on elinkeinoelämän - eri
asteiset monopolistit mukaanluettuina - vapaus siksi suuri ja pyhä asia 
yhteiskunnassamme, ettei sen vapautta rajoittaa omaa vapauttaan haluta 
rajoittaa niin johdonmukaisesti kuin mitä tämänsuuntainen liberaaIi
teoria edellyttäi.si. Kiivaampia mielipiteitä kuuluu esim. Saksasta, jossa 
Erhardin kannattajat haluaisivat Yhdysvaltojen malliin edetä niin 
pitkälle, että lain nojalla pystyttäisiin ehkäisemään myös monopolistisen 
aseman muodostuminen; ts. lainsäädännön tulisi estää sekä markkinoita 
hallitsevien yritysten synty että taloudellisen voiman väärinkäyttö. 

Pettymysten välttämiseksi ei kilpailulainsäädännöltä tule odottaa 
liikaa. Se ei koske sitä pienen mittakaavan monopolistista kilpailua, 
joka on tunnusomaista suurelle osalle elinkeinoelämää ja joka a) pitää 
hinnat korkeampina kuin mihin täydellinen kilpailu ne ajaisi, b) estää 
hintoja joustamasta alaspäin, mutta c) suuresti edesauttaa niitä jous
tamaan ylöspäin. Se ei pyri oloissamme muodostamaan mitään anti
trust-Iakia. Se ei myöskään puutu keskusjärjestöjen tai muutoin samaa 
vaihdannan vaihetta edustavien yrittäji.en hinnastoihin tai hintasopi
muksiin, milloin kyseessä on horisontaalisessa tasossa tapahtuva hinta
kilpailusta pidättäytyminen. Edelleen se ei koske suoraan kuluttajille 
tehtyjä palveluksia. Kun esim. palveluasalan keskusjärjestö korottaa 
alan taksoja sopivaksi katsomallaan määrällä, ei toimenpide lankea kil-

1 Erittäin kaunopuheinen määrähintojen puolustus on juuri ilmestynyt FRANK 
A. FRIDAy'n Price Maintenance or Price Cutting? The Statist, 13 April 1962. 
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pailulainsäädännön piiriin, niin monopolistinen luonteeltaan kuin se 
onkin. Kilpailulainsäädännön varsinaisena toimintakenttänä on mikro
talous ja sen suhteelliset hinnat. Kokonaishintatason nousua se ei sanot
tavammin pysty estämään eikä se puutu kollektiiviseen etujärjestöpoli
tiikkaan. _ 

Nykyinen kartellivirasto, jonka valtuudet hieman entisestään laaje
nisivat, ehdotetaan mietinnössä muutettavaksi »elinkeinovirastoksi», 
jolla on pysyvänä asiamiehenä »elinkeinoasiamies». Nimi ei miestä 
tee, tärkeintä on millä tavoin viranomaiset toimivat. Nimitystä on jul
kisuudessa arvosteltu, koska sen on nähty kuvastavan valtion tunkeutu
mista yksityisen elinkeinoelämän alalle, paitsi että se on väännös ruot
sinkielestä. Kyseessä voi tietenkin yhtä hyvin olla vaaraton eufemismi. 

Mietintöjen tapaan tarjotaan -tässäkin julkaisussa paljon mielen
kiintoisia näkökohtia sekä lainsäädännöllistä tietoa eri perusteita ja 
vastakkaisia kannanottoja esiteltessä. Mm. oma-aloitteista ilmoitus
velvollisuutta kerrotaan vastustetun sillä perusteella, että »ilmoituksen 
tekeminen tulisi joillekin elinkeinonharjoittajille ehkä ylivoimaiseksi». 
On tyydyttävää todeta, että joku on täten julkituonut myös niin luku
ja kirjoitustaidottomien kuin ylivoimaisiin omantunnon kiusauksiin 
joutuvien yrittäjien etuja suojaavan kannan. 

Tutkimuksen suppea pedagoginen osa, »markkinatalouden yleiset 
toimintaedellytykset», on selkeästi joskin hieman naiivisti kirjoitettu,jo 
vanhoista roomalaisista alkaen. Kun mietinnön pääsisältönä ovat tuo
tannon ja kuluttajan kannalta epäterveet kilpailunrajoitusilmiöt, tuntuu 
kuitenkin oudoksuttavalta kilpailun teorian perustaminen siihen, että 
yritykset pyrkivät saavuttamaan ostajan »suosion»; lukijaa jää askar
ruttamaan ajatus, että kuluttajan »suosio» pyritään voittamaan vetä
mällä häntä huulesta. Tavoitteen värittömämpi määrittely ei toisi 
kontrastia yhtä kiusallisen selvästi esiin. Toivottavasti ei myöskään 
hintamekanismi ohjaa tuotannontekijöitä tuotanto- ja kulutussektoreihin 
- kuten mietinnössä sivulla 11 esitetään-vaan onnistuu pitämään ne 
ainoastaan tuotantosektoreissa. Edelleen olisi komitealta odottanut tur
vautumista kotimaisiin auktoriteetteihin Adam Smithin sijasta. Anders 
(Antti) Chydeniukselta olisi varmaan ollut löydettävissä sopiva sitaatti 
komitean tarkoituksiin. 



AHTI MOLANDER: 

JAKAUTUNEISTA VIIVÄSTYKSISTÄl) 

Nykyaikaisen analyyttisen talousteorian dynamiikan huomattavana 
etuna on muun muassa se, että spesifioimalla erilaisia viivästyksiä mie-' 
lenkiinnon kohteena olevien muuttujien välille, voidaan perustana ole..; 
van hypoteesin sisältämää järjestelmää tarkastella periaatteessa äärettö
män monin eri variaatioin, jotka kuitenkin kaikki ovat yhden ja saman 
järjestelmän johdannaisia. Tässä yhteydessä tarkastellaan tapausta, 
jossa viivästys on jakautunut useille eri ajanjaksoille. Kysymyksessä 
on ns. jakautunut viivästys eli lag-jakautuma. Lag-jakautuman käsi..; 
tettä voidaan ilmentää ehkä paremmin sanomalla, että tällöin jokin 
taloudellinen muuttuja ei ole riippuvainen vain jonkin toisen muuttu..; 
jan saman tai minkä tahansa edellisen ajanjakson arvosta, vaan riippu
mattomassa muuttujassa tapahtunut muutos vaikuttaa riippuvaan 
muuttujaan useina perättäisinä ajanjaksoina, ts. viivästys on jakautunut 
usealle perättäiselle ajanjaksolle. Tällainen jakautunut viivästymä voi 
syntyä useilla eri tavoilla.Jos ajatellaan esimerkiksi määrättyä päätöksen
tekoprosessia, joka käsittää useita ajanjaksoja, on ilmeistä, että pro
sessin aikaisemmilla vaiheilla on tietty vaikutus päätöksentekoproses
sin myöhempiin vaiheisiin. Tällä perusteella itse asiassa kaikessa talou
dellisessa analyysissä olisi otettava huomioon jakautuneen viivästyk
sen mahdollisuus. Kuiten1cin vuosisarjojen puitteissa tapahtuneessa 
empiirisessä analyysissä ei useimmissa tapauksissa ole ollut pakottavaa 
syytä lähteä etsimään mainitunlaisia riippuvuuksia, sillä vuositasolla 
aikaisempien ajankohtien muuttujien vaikutus jää yleensä melkoisen 
pieneksi. 

1 Katsaus perustuu seuraaviin artikkeleihin ja teoksiin: F. L. ÅLT Distributed 
Lags, Econometrica 1941, No 1; 1. FISHER Note on a Short-cut Method for Calculating 
Distributed Lags, Bulletin de l'institut internationa1 de statistique 1937, No 3; L. 
KLEIN The Estimation of Distributed Lags, Econometrica 1958, No 4; L. M. KOYCK 
Distributed Lags and Investment Ana(ysis, Amsterdam 1954; A. W. PHILLIPS Some Notes 
on the Estimation 01 Time-Forms of Reactions in Interdependent Dynamic Systems, Economica, 
May 1956; R. SOLOW On a Fami(y 01 Lag Distributions, Econometrica 1960, No 2. 
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Viivästymän jakautuminen ilmenee ehkä parhaiten tilanteessa, 
jossa ajatellaan siirryttävän milrrotasolta makrotasolle, sillä voidaan 
ajatella, että mikrotason talousyksiköillä on kaikilla erilaiset reaktio
nopeudet. Siirryttäessä makrotasolle muodostuu reaktiofunktio aggre
gaatista, jossa vaikuttaa kaikkien mikroyksiköitten yksilöllinen reaktio
funktio. Näin ollen ajateltaessa tilannetta, jossa esimerkiksi kuluttajat 
reagoivat eri pituisten viivästysten jälkeen tulojensa muutoksiin, voi
daan ilmeisesti vetää johtopäätös, että viivästyksen täytyy makrotasolla 
pakostakin olla jakautunut. 

Asetelman havainnollistamiseksi voidaan tilanne yksinkertaistaa 
seuraavaksi: Tarkastellaan endogeenista muuttujaa y, joka reagoi ekso
geenisen muuttujan x muutoksiin. Lisäksi suljetaan tarkastelusta pois 
kaikki muut mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Rajoituttaessa aikavälille 
o ~ T ~ L y:n ja x:n ollessa jatkuvia muuttujia voidaan riippuvuus, 
jossa viivästys on jakautunut, ilmaista seuraavasti: 

y(t) = fL f(T) x(t - T) dT 
o 

Jos reaktiofunktio f(T) tunnetaan, voidaan yhtälön avulla selvittää 
x:n muutoksesta johtuvan y:n sopeutumisen aikaura. Olkoon x pysynyt 
vakiona, suuruudeltaan x' ajankohdasta -L ajankohtaan 0 saakka, 
jolloin y:n oletetaan ehtineen täysin sopeutua edelliseen x:ssä tapahtu
neeseen muutokseen. Näin ollen y on vakio y' ajankohtana O. Tämän 
jälkeen annetaan x' :lle yhden yksikön lisäys ajankohtana 0, jonka 
jälkeen x pysyy vakiona x = x' + 1 ajankohtaan +L saakka. Tällöin 
saadaan y:n arvo laskettua millä tahansa ajankohdalla t lisäämällä 
y':uun x:ssä tapahtuneen yksikön suuruisen lisäyksen vaikutus, joka 
saadaan integroimalla f(T)dT välillä [0, t]. Tällöin 

y(t) = ft f(T)dT + x', jossa 0 ~ t ~ L 
o 

Integraalifunktiosta häviää termi x(t - T), koska se on yksikön suu
ruinen kyseisellä välillä. Kun integraalifunktion molemmat puolet 

derivoidaan ajan suhteen, saadaan ~~ = f(t), joka esittää reaktio

funktion aikauraa. Graafisesti voidaan y:n, x:n ja reaktiofunktion 
kehitystä havainnollistaa kuvion 1 avulla. 

Edellä esitetty gr"afinen tarkastelu ei kuitenkaan ole mikään yleis
pätevä esitys reaktiofunktion sekä vaikutusmuuttujan aikaurien muo
dosta. Riippuvan muuttujan reaktio syymuuttujassa tapahtuneeseen 
muutokseen voi olla varsin monenlainen. Jos ajatellaan esimerkiksi 
kulutusta eksogeenisena muuttujana., joka vaikuttaa kulutustavaroiden 
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Kuvio 1. 

Y: n sopeufum,"sen a/kauro 
~ 

Reakf/ofunkfio 
K dy =f(f) 

dt 

tuotannosta saatuun tuloon, voidaan ajatella seuraavaa tapahtuma
ketjua: 

Kun kulutushyödykkeiden kysyntä lisääntyy, käytetään aluksi jäl
leenmyyjien ja tuottajien varastoja. Tämä ei välittömästi aiheuta mai
nittavaa tulojen lisäystä. Jonkin ajan kuluttua kuitenkin tuotannon 
on pakko lisääntyä, mikäli kysyntä säilyy uudella tasolla, jolloin myös 
luonnollisesti siitä saatu tulo lisääntyy. Koska varastot ovat tyhjenty
neet, nousee tuotanto enemmän kuin kysynnän lisäys itse asiassa edel
lyttäisi. Vasta varastojen täytyttyä alkaa kulutustavaroiden tuotan
nosta saatu tulo lähestyä uutta tasapainoarvoa. Tällöin vaikutusmuut
tujan aikaura on ilmeisesti aluksi jyrkästi nouseva, jonka jälkeen se 
lähestyy ylhäältä päin tasapainoarvoa. Aikaurien muoto ilmenee 
kuviosta 2. 

1 

.: ..... 

Kuvio 2 . 

Y: n sopeufumisen aikaura 
t 

Reakf/ofunkf/o 

K dy =lrf) 
dt 

. ... : ... 
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Reaktiokertoimien estimoinnissa on aineiston epäjatkuvuuden vuoksi 
-käytettävä vastaavaa diskreettiä muotoa: 

00 

(1) Yt = 2: aixt-i + U o 
i=o -

missä. ai on reaktio kerroin ja U t virhetermi. Jouduttaessa käytännön 
.analyysissa edellisen yhtälön tapaisiin malleihin pyrittiin _ alkuaan 
reaktiokertoimet estimoimaan välittömästi tästä mallista. Teoriassa 
ulottuvat syymuuttujat ajassa äärettömyyteen taaksepäin, mutta käy
tännössä pysähdytään historiassa siinä kohden, missä katsotaan suu
rimman osan informaatiota tulleen mukaan selitykseen. Koska reaktiot 
-ovat tavallisesti pitkiä, ei malli (1) estimoitaessa anna sellaisenaan tyy
·dyttäviä tuloksia. Tarvitaan ilmeisesti jonkinlainen mallin johdannainen 
tai manipulaatio tyydyttäviin tuloksiin pääsemiseksi. F. L. ALT aloitti 
-käyttäen selittäjinä vain mallin kahta ensimmäistä muuttujaa ja lisäsi 
muuttujan kerrallaan riippuvuuteen ulottaen siis selitystä ajassa kauem
maksi taaksepäin. Tietyssä vaiheessa kertoimet muuttuivat epästabii
leiksi; viimeisten muuttujien kertoimien etumerkit ja kertoimien suuruus 
:saattoivat vaihdella satunnaisesti. Tämä ilmiö johtui pääasiassa ns. 
multikollineaarisuudesta, ts. saman muuttujan eri ajankohtien arvot 
korreloivat voimakkaasti keskenään. Ilmiö aiheuttaa sen, että menetel
mällä kyetään saamaan tavallisesti vain parin kolmen viivästetyn muut
-tujan kertoimet tyydyttävällä tarkkuudella. 

Useampien selittäjien mukaan saamiseksi on yritetty kehittää eri
.laisia menetelmiä. FISHER oletti (v. 1937), että reaktiofunktio noudat
taa jotain todennäköisyysjakautumaa. Työvälineeksi hän kuitenkin 
kehitti menetelmän, jota sovellettaessa estimoitiin eri yhtälöitä, joiden 
kertoimet pienenivät aritmeettisena sarjana. Näissä yhtälöissä lisättiin 
telittävään muuttajaan aina yksi termi kerrallaan ja lopuksi valittiin 
'se yhtälö, joka antoi tulokseksi suurimman korrelaation. Fisherin yh
-.tälöt olivat siis seuraavanlaisia: 

Yt= a (3xt + 2Xt-l + Xt-2) 

(2) 
Yt = a (4xt + 3Xt-l + 2Xt-2 + Xt-3) 

Yt = a ( (n + 1) Xt + nXt-l + .. , +xt- n ) 

Menetelmän etuna on se, että kussakin mallissa on vain yksi parametri 
·estimoitavana. 

Vasta KoycKin voi sanoa päässeen syvemmälle käsillä olevaan on
-gelmaan. Koyckin olettamuksen - kysymyksessä on itse asiassa approk
:simaatio eikä olettamus - mukaan reaktio- eli lag-kertoimet (ai) 
noudattavat geometrista sarjaa, joten ai = aki ; (O<k<l). Tällöin 
vQ~daan lähtökohtana ollut yhtälö kirjoittaa muotoon 
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00 

Yt = a L ki Xt-i + u t 

i=o 
Tässä muodossa malli ei kuitenkaan ole aivan käden käänteessä esti-· 
moitavissa, joten tarvitaan hieman manipulointia. Jos se kerrotaan 
k:lla ja kaikkia muuttujia siirretään yhdellä aikayksiköllä taaksepäin 
ja saatu lauseke vähennetään alkuperäisestä, niin päädytään seuraavassa 
alimpana esitettyyn malliin: 

Yt = aXt + akxt- l + ak2xt_2 + .......... + Ut 
kYt-1 = akxt- l + ak2xt_2 + .............. + kUt-l 

Yt = aXt + kYt-l + (ut-kUt-l) 

Virhetermi korvataan tavallisesti uudella virhetermillä V t ja tästä 
tehdään asiaankuuluvat olettamukset. Jos halutaan todella ottaa huo-
mioon virhetermin ominaisuudet estimointimeneteImää valittaessa~ 
aiheutuu tästä erinäisiä vaikeuksia. Parametrien estimaatithan ovat 
ilmeisesti harhaisia käytettäessä tavanomaista pienimmän neliösumman 
menetelmää, koska osa virhetermiä korreloi toisen selittäjän kanssa 
(E [Ut-l Yt-l] -::/= 0). Lisäksi mallin virhetermi on autokorreloitunut, 
koska v t (= Ut - kUt-d ei ole riippumaton vt_l:stä (= Ut-l - kUt-2)' 

Menettelyn positiivisena puolena todettakoon, että yksinkertaisella 
manipulaatiolla kyetään saamaan selitykseen mukaan koko riippumatto-
man muuttujan historia. Huomattavana etuna on myös s.e, että esti-· 
moitavien parametrien lukumäärä on supistunut kahteen. Jos aika-· 
yksikkönä käytetään vuotta tai sitä pitempää ajanjaksoa, on edellä esi
tetty viivästysmalli (3) useimmiten tyydyttävä. Jos kuitenkin käytetään 
aikayksikkönä esimerkiksi kuukautta tai neljännesvuotta, saattaa olla,. 
että ajassa lähimmällä syymuuttujalla ei olekaan suurin vaikutus seli-:
tettävään. Geometrista sarjaa noudattavat reaktiokertoimet edellyttävät 
kuitenkin nimenomaan, että ajassa lähimmällä syymuuttujalla on suurin 
vaikutus. Koyck kehittelee viivästysmallia (3) siten, että reaktiokertoi-· 
met pienenevät vasta eräästä alaindeksistä io lähtien. Aikaisemmassa 
tapauksessahan io = 0, joten seuraavassa tapauksessa io > 0. Mallin 
kehitetty muoto on tällöin seuraava: 

i o 

(4) Yt = aoxt + L (ai - kai-d Xt-i + kYt-1 + (ut - kUt_l) 
i=l 

Jos kuitenkin io > 1, on edessä ilmeisesti jälleen multikollinearisuuden 
ongelma ja kertoimet tulevat sitä epäluotettavammiksi, mitä suurem·
maksi riippumattomien muuttujien lukumäärä kasvaa. 

Tästä eteenpäin on vuorostaan jatkanut SOLOW, joka on esittänyt 
Pascalin jakautumaan perustuvan lag-jakautuman. Sen huomatta.;. 
vana etuna on, että vasta aineisto ratkaisee, missä vaiheessa reaktio---
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-kertoimet alkavat pienetä. Jos lähtökohtana olevassa mallissa kor-
-vataan aj siten, ettäl

) 

nun reaktioyhtälö voidaan kirjoittaa muotoon 

(5) 
00 • 1 
~(r+l-) . y t = b (l-k)r.L, i k1 Xt-i + ut, 
1=0 

jossa b, k ja r ovat parametreja. Jos r:lle annetaan arvo r=l, todetaan, 
että Solowin malli sisältää erikoistapauksena Koyckin mallin (3). 
Parametrien estimoiminen malleista (5) olisi kuitenkin toivoton teh
tävä, joten jonkinlainen manipulointi on ilmeisesti jälleen tarpeen. 
Solow käsittelee yhtälöä ottamalla käyttöön lag-operaattorin L (Lx t = 
:Xt-t). Binomiteoreeman mukaan lisäksi 

I (r+~-l) ki = (l-k)-r, 
1=0 

joten käsiteltävänä oleva yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon 
00 • 

Yt = b (l-k)r.2: (r+~-l)ki Li Xt + ut = b (l-k)r (l-kL)-r Xt +Ut 
1=0 

Tämä voidaan edelleen kirjoittaa muotoon 
r 

(6) Yt - [) kYt-1 + (~) k2 Yt-2 - ... = b (l-k)r Xt + k~ (~) (-k)i Ut-i 

Myös Solowin kehittämässä mallissa saattavat jäännöstermien 
·ominaisuudet aiheuttaa eräitä vaikeuksia, samoin kuin tapa,' jolla r 
esiintyy yhtälössä. Jälkimmäistä ongelmaa voidaan kuitenkin lähestyä 
siten, että estimoidaan erilaisille kiinteille r:n arvoille vastaavat k:n 
ja b:n arvot ja valitaan se yhdistelmä, joka tekee jäännöstermien neliö
summan pienimmäksi. Toisen tavan tekee mahdolliseksi seikka, että on 
mahdollista löytää se tiettyjä k:n ja b:n arvoja vastaava r:n arvo, joka 
tekee jäännöstermien neliösumman pienimmäksi (ks. Solow ma.s. 
402). Tällöin voidaan menetellä siten, että estimoidaan jotain mieli
valtaista r:n arvoa vastaavat k:n ja b:n arvot ja näiden avulla taas 
lasketaan edellä esitetyssä mielessä paras mahdollinen r:n arvo. Tätä 
r:n arvoa hyväksi käyttäen estimoidaan jälleen uudet k:n ja b:n arvot 
jne., kunnes prosessi stabilisoituu. 

1 Pascalin todennäköisyysjakautuman tiheysfunktio voidaan esittää muodossa 
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Mikä sitten on tämän tapaisen tarkastelun merkitys ekonometriselle 
tutkimukselle? Normaalissa analyysissahan pyritään selvittämään esi
merkiksi, mikä on tulon muutoksen lyhyen ajan vaikutus kulutukseen. 
Otettaessa huomioon jakautuneen viivästyksen mahdollisuus kiinnite
tään tarkastelussa huomiota koko sopeutumisprosessiin. Parametrien 
estimaateista voidaan tällöin laskea sekä pitkän ajan että lyhyen ajån 
vaikutukset. 



KI R JALLI S UUTTA 

HEIKKI WARIS Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. WSOY, Porvoo 
1961. 10 + 315 s. 

Sosiaalipolitiikan opetukselle ja itseopiskelulle on viime vuosina 
ollut haitallista, ettei ole ollut käytettävissä läheskään ajan tasalla olevaa 
tämän alan oppikirjaa. Nyt on tämän aukon täyttänyt professori HEIKKI 
WARIS kirjoittamalla yleiskatsauksellisen »johdatuksen sosiaalipolitiik
kaan». 

Luonnolliselta tuntuu, että juuri professori Waris on nyt puheena 
olevan teoksen julkaissut ja juuri häneltä on sellaista odotettu. Onhan 
hän omistautunut sosiaalipolitiikan opetukselle omana itsenäisenä oppi
aineena ensin Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa vuodesta 1937 alkaen 
sekä sitten maamme ensimmäisenä tämän opinalan professorina Hel
singin yliopistossa vuodesta 1948 lähtien. Yhtä ainutlaatuinen ja kes
keinen asema hänellä on ollut myös sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa: 
Hän on inspiroinut ja ohjannut erittäin monia alansa tutkimus töitä, 
ja hänen ympärilleen on kohonnut kokonainen tutkijakunta. Pienenä 
symbolisena osoituksena tästä on se juhlakirja (Heikki Warisja 15 tohtoria) , 
jonka 15 valtiotieteen tohtoria julkaisi akateemisen vastaväittäjänsä 
täyttäessä 60 vuotta viime lokakuussa. 

Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka alkaa johdannolla, jossa 
hahmotellaan sosiaalipoliittisen ajattelutavan ja sosiaalipoliittisen toi
minnan kehitysvaiheita teollistuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa 
viimeksi kuluneen vuosisadan aikana sekä tarkastellaan sosiaalipolitiikan 
sisältöä ja myös kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa. Kirjan pääosassa 
käsitellään systemaattisesti sosiaalipoliittisen toiminnan eri lohkoja sekä 
loppuluvussa kiinnitetään - yleismaailmallista taustaa ja maamme 
erikoisasemaa vastaan tarkasteltuna - vielä kokoavasti huomiota 
sosiaalipolitiikkamme olennai.siin piirteisiin sekä tulevaisuuden näkö
aloihin. Näistä puhuessaan kirjoittaja voi viitata PEKKA KUUSEN Sosiaali
poliittisen Yhdistyksen toimesta laatimaan kokonaissuunnitelmaan 
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60-1uvun sosiaalipolitiikka, joka ilmestyi samanaikaisesti hänen oman 
teoksensa kanssa. 

Kummallekin sosiaalipoliittisen toiminnan päälohkolle - työpoli
tiikalle, johon hänen jaotuksessaan sisältyy myös työvoimapolitiikka, 
sekä sosiaaliturvapolitiikalle - Waris teoksessaan omistaa toistasataa 
sivua, kun taas kolmas päälohko, asuntopolitiikka (allekirjoittanut 
liittäisi tähän vielä yhdyskuntasuunnittelun), huomattavasti suppeam
pana jää noin neljännessadan sivun esityksen varaan. Valitettavaa on, 
että terveydenhuoltopolitiikka, asutuspolitiikka ja alkoholipolitiikka, 
joita tekijä nimittää sosiaalipolitiikan erikoislohkoiksi, ovat jääneet 
pelkälle maininnalle. Olisi kuitenkin ollut tärkeätä, että tällaisessa 
yleis- ja kokonaisesityksessä olisi niitäkin tarkasteltu. 

Teostaan kirjoittaessaan Waris on uudelleen joutunut miettimään 
sosiaaiipolitiikan järjestelmää. Työvoimapolitiikan eli työmarkkina
politiikan hän nyt on liittänyt työpolitiikkaan. Työpolitiikka ja työ
voimapolitiikka olisi kyllä voitu pitää erilläänkin, sillä edellinenhän 
kohdistuu työnteosta ja työolosuhteista aiheutuviin ongelmiin, jälkim
mäinen taas näistä kysymyksistä erilliseen työpaikan saantiin. Sosiaali
turvapolitiikan Waris perinteelliseen tapaan jakaa sosiaalivakuutukseen, 
sosiaaliavustukseen ja sosiaalihuoltoon. Erityisesti sosiaalivakuutuksen 
ja sosiaaliavustuksen väliset erot ovat kuitenkin yhä enemmän hävin
neet, kun ns. sosiaalivakuutuksessa vakuutusmaiset piirteet ovat hei
kentyneet, ja toisissa tapauksissa ei näiden ja sosiaalihuollonkaan välillä 
voida käydä selvää rajaa. Koko sosiaaliturvapolitiikka voitaisiin ehkä 
jaotella sen perusteen mukaan,jota Waris nyt on menestyksellä käyttänyt 
sosiaalihuoltoa. esittäessään, nimittäin sen mukaan, mihin ryhmään 
toimenpiteet kohdistuvat. Tällöin sosiaaliturva voitaisiin jakaa esim. 
seuraaviin alajaksoihin: lapsia ja nuoria tukevat toimenpiteet, äitiys
huolto, vammaisten huolto ja tapaturmavakuutus, sairausturva, työ
kyvyttömyyden ja vanhuuden turva, perhe-eläketurva, yleinen aikuis
huolto, sopeutumattomien huolto. 

Verrattaessa teosta aiemmin sosiaalipolitiikan oppikirjana käytet
tyihin teoksiin toteaa - paitsi suuritöistä nykypäivän tasalle saatta
mista - monessa suhteessa myönteistä kehitystä. Kun sosiaalipoliittinen 
toiminta sisältää tavattoman määrän yksityiskohtia, muodostuu niitä 
esittävä oppikirja helposti raskaaksi, luettelomaiseksi ja ei-yleiskatsauk
selliseksi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt tässä kirjassa, jossa keskitytään 
kotimaan oloihin· ja jossa myös on keskitytty olennaiseen. Yksityiset 
tiedot on usein kytketty historialliseen kehityskulkuun ja laajempiin 
yhteyksiin, mikä helpottaa niiden ymmärtämistä ja muistamista. Tun
netusti Waris osaa kirjoittaa kiinnostavasti, ytimekkäitä, persoonallisia 
sanontoja käyttäen ja huumoriakin viljdlen. Esim. invalidirahasta 
on hyvin osuvasti käytetty epiteettiä »sisukkuuspalkkio» (s. 259). 
Kehitystendenssistä on käytetty uutta termiä kehityspyrky. 
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Luonnollista on, että Wariksen teoksessa enemmän kuin tämäntapai
sissa kirjoissa aikaisemmin on käytetty tilastoa ja havainnollisia kuvioita 
valaisemaan toisaalta sosiaalipoliittisten toimenpiteiden taustailmiöitä, 
kuten esim. työttömyyttä, ja toisaalta niiden soveltamista käytäntöön. 
Tässä kohden voidaan huomautuksena esittää, että muutamissa kuvioissa 
ja taulukoissa (ss. 182, 183, 190, 212, 259, 297) on vuosikymmenen tai 
pitemmältäkin ajalta kuvattu pelkästään markkamääräistä kehitystä 
ottamatta huomioon rahan arvon muuttumista. 

Kirjan sisältämien lainsäännösten ja muiden yksityiskohtien tar
kistaminen on varmaan aiheuttanut paljon työtä. Ymmärrettävää on, 
että tässä suhteessa kaikesta tarkkuudesta huolimatta voi jäädä huo
mautettavaa. Niinpä kirjassa (s. 98) esiintyvä maininta siitä, että 
äitiysavustusta maksetaan nyttemmin kaikille äideille riippumatta 
siitä, ovatko he ansiotyössä vai kotonaan», on aiheeton, koska tämän 
avustuksen saannin ehtona ei koskaan ole ollut ansiotyössä olo, mutta 
kylläkin tulojen jääminen tietyn rajan alapuolelle. Mielisairaslaki on 
vuodelta 1952 eikä 1948 (s. 25), perhe-eläkelaki vuodelta 1956 eikä 
1951 (s. 189), nykyään voimassa oleva laki kauppaliikkeiden ja toi
mistojen työ oloista on vuodelta 1946 eikä 1919 (s. 95), uudessa työnteki
jäin eläkelaissa otetaan työvuosia laskettaessa huomioon yhdenjaksoi
sesti puoli vuotta kestäneet työsuhteet eikä yhden vuoden (s. 188). 
Maaseudun asuntotuotannon kehittämisestä puhuttaessa olisi ollut syytä 
mainita maankäyttölaki (1958), johon toimenpiteet nykyään perustuvat. 

Kirjan lopussa oleva hakemisto ja erittäinkin kunkin luvun päätteeksi 
laadittu kirjallisuusluettelo lisäävät huomattavasti teoksen käyttöarvoa. 

»Ruokahalu kasvaa syödessä.» Tämän tyyppisestä teoksesta puheen 
ollen voidaan aina esittää toivomuksia siitä, että joitakin muitakin 
toimintamuotoja olisi ollut syytä ottaa mukaan esitykseen, että joitakin 
asioita olisi ollut syytä käsitellä perusteellisemmin tai että esim. sosiaali
poliittisen tutkimuksen tuloksia olisi ollut syytä laveammin selostaa. 
Keskeisiin tutkimustehtäviin tekijä onkin viitannut. Teoksen laajuudelle 
on kuitenkin ilmeisesti asetettu tietyt puitteet, eikä sen tarkoituksena ole 
olla täydellisyyteen pyrkivä sosiaalipolitiikan käsikirja, vaan suomalaisen 
yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaan johdattava oppikirja. Silti teoksella 
on suuri merkitys myös ajan tasalla olevana käsikirjana, koska ei ole 
muuta teosta, johon olisi koottu tiedot viime vuosina erittäin nopeasti 
kehittyneestä sosiaalipolitiikastamme. Heikki Waris on pannut pitkä
aikaisen, ainutlaatuisen eheän toimintansa aikana sosiaalipolitiikan opet
tajana ja tutkijana hahmoutuneen kokonaiskuvan paperille ja antanut 
meille hyvän oppi- ja kurssikirjan, jollaista kauan on kaivattu ja joka on 
välttämätön kaikkien sosiaalipolitiikkaa opiskelevien, erilaisissa sosiaali
sissa tehtävissä toimivien ja sosiaalipolitiikasta muuten kiinnostuneiden 
tai sen kokonaisuudesta tai yksityiskohdista tietoja tarvitsevien henki
löiden kirjastossa. 

ARMAS NIEMINEN 
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KEIJO ALHO Suomen Teollisuuden Suurmiehiä. WSOY, Porvoo-Helsinki 
1961. 337 s. Mk 1 800:-. 

Tohtori ALHon teos sisältää teollisuusmiesten elämäkertoja maamme 
teollistumisprosessin alkuajoilta. Alkulauseessaan tekijä mainitsee, että 
»hänen tarkoituksensa on tuoda nämä talouselämän merkkihenkilöt 
lähemmäksi nykyajan lukijaa, ei pelkästään tarmokkaina liike- ja 
teollisuusmiehinä, vaan myös tavallisina ihmisinä monine ongelmineen». 
Tässä pyrkimyksessään on kirjoittaja onnistunutkin ja lukija saa selvän 
kuvan siitä, miten näitä uranuurtajia ei elähdyttänyt yksin taloudellinen 
menestys, vaan he tunsivat myös vastuunsa sitä yhteisöä kohtaan, jossa 
he toimivat. Alhon mukaan he näyttävät olleen ei vain kaukonäköisiä ja 
kovia liikemiehiä, vaan sosiaalisiakin yksilöitä, joiden harrastuspiiri 
ulottui yli liike-:elämän rajojen. Syntyperältään monet teollisuutemme 
suuret pioneerit olivat vanhojen sivistyssukujen ja aateliston edustajia, 
joilla jo kielitaitonsa johdosta oli edellytyksiä soveltaa ulkomaisia koke
muksiaja nousta talouselämän johtaviin asemiin ennen »kansanmiehiä». 
Nykyisinhän demokratia ja nopea säätykierto nostanee johtajiksi lah
jakkaat yksilöt syntyperään katsomatta. Joka tapauksessa saa Suomen 
kansantalous olla kiitollinen, että sillä teollisuutemme syntyvaiheissa 
oli käytettävissään sumeilemattomia yksilöitä, jotka silloisissa alku
kantaisissa taloudellisissa oloissa vaikeuksia säikkymättä uskalsivat läh
teä raivaamaan uria sille teollisuusprosessille, joka yhä jatkuu. Samaa 
kaukonäköisyyttä ja aloitekykyä tarvitaan varmaan yhä, kun nykyinen 
teollisuutemme pyrkii omaperäisellä pohjalla kestämään kiihtyvässä 
kansainvälisessä kilpailussa. 

Ensimmäisenä saa kirjassa esittelyn Hackmanien vanha saksalais
peräinen teollisuussuku, joka jo pari vuosisataa sitten pani Viipurissa 
alulle merkittävän yrittäjätoiminnan. Sotien jälkeen on Hackman & 
Co:n kauppahuone jatkanut toimintaansa elinvoimaisena pääkaupungin 
keskuskonttorista käsin. Yhtymän suuruuden perustaja oli kauppa
neuvos J. F. HACKMAN, saha- ja puutavaramies, joka myöhemmin osal
listui sokeriteollisuudenkin luomiseen. Hän hoiti yrityksiään taidolla 
pyrkien varmistamaan yhtymän maksuvalmiuden huonoinakin aikoina. 
Yhtiön nauttimaa luottamusta kuvastaakin kansanomainen sananparsi 
»rahat lähtivät kuin Hackmanin konttoorista». Hackmaneilta liikeni 
rahaa myös yleishyödyllisiin tarkoituksiin mm. Viipurin Diakonissa
laitokselle, joka jatkuvasti nauttii yhtymän tukea. 

Toisena saa kirjassa esittelyn A. W. WAHREN, alunperin Ruotsin 
juutalaisia oleva värjäri, jonka ansiota oli mm. Forssan puuvillatehtaan, 
Tampereen Verkatehtaan sekä tämänhetkisen suuren metsäteollisuus
yhtymän, Kymin OY:n syntymä. 

Kauppaneuvos A. A. LEVON lähti alunperin teollisuusyrittäjäksi 
apteekkipöydän takaa ja hänen aikaansaannoksiaan oli mm. Vaasan 
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Höyrymyl1yn~ Vaasan Puuvillatehtaan ja Vaasan Höyrylaiva Oy:n 
luominen. 

ALFRED KIHLMAN, alkuaan pappi ja koulumies,joutui liike-elämän 
pariin naimiskaupan kautta ja koko,. elämänsä hän jakoi aikansa toi
saalta uskonnonopettajan toisaalta liikemiehen tehtävien välillä pitäen 
niitä yhtäläisinä kutsumustehtävinä. Tunnollisuutensa takia hänet 
kutsuttiin' johtamaan mm. Tampereen Pellavatehdasta ja KOP:ia. 
Vaikka hän ansioitui rehtorina jakoulumiehenä - saaden mm. pro.,. 
fessorin arvon - ja osallistui myös valtiolliseen toimintaan, oli hänen 
suurimpia ansioitaan, että hän pystyi johtamaan emo suuryrityksiä 
niiden alku vaikeuksissa. 

ANTTI AHLSTRÖM, nykyisen suuren Ahlström-yhtymän perustaja, 
oli harvoja talonpoikaista perua olevia teollisuuden suurmiehiä. Luon
tainen liikemies äly , suunnaton työtarmo ja synnynnäiset johtajaomi., 
naisuudet olivat hänen valttinsa teollisuustoiminnassa. '. Vaikkei itse 
ollutkaan saanut korkeampaa oppia, oivalsi hän opillisen sivistyksen 
m~rkityksen, mitä todistavat mm. hänen lahjoituksensa kansansivis., 
tyksen, tieteen ja taiteen hyväksi. .. 

G. A. SERLACHIUS oli Levonin tavoin alkukoulutukseltaan apteekki
lainen, joka huomasi pillerinpyörityksen liian hiljaiseksi toiminnaksi 
luonteelleen ja ryhtyi puuhiomomieheksi ulkomaisten esikuvien mu
kaan. Tästä vähitellen kehittyi nykyinen suuri Mäntä~ paperiteollisuus. 
Serlachius oli tarmokas mutta samalla särmikäs luonne, joka joutui 
alinomaa riitoihin sekä viranomaisten että toisten yrittäjien kanssa ja 
lähes koko elämänsä ajan hän joutui taistelemaan vekselivelkojen kanssa. 
Hän pystyi kuitenkin läpäisemään vaikeudet ja kansakunnallista merki
tystä on etenkin hänen sitkeillä ponnistuksillaan talvilaivaliikenteen ja 
jäänsärkijälaivaston aloittamiseksi. 

Saksalaisperäinen aatelismies F. W. ROSENLEW saa kiittää kaikissa. 
liiketoimissaan osoittamaansa perinpohjaisuutta sahayhtiönsä alku-· 
menestyksestä ja samat perinteet ovat elähdyttäneet hänen jälkeläi-. 
siänsäkin porilaisen Rosenlewin puunjalostus- ja konepajateollisuus-. 
konsernin menestyksellisessä kehityksessä. 

KNUT FREDRIK IDEsTAMin nimi ei ole säilynyt minkään teollisuus
dynastian nimessä, sillä hänen suurluomansa Nokia Oy joutui muiden 
omistukseen. Idestamin merkitys on siinä, että hän ensimmäisenä pani 
alulle selluloosateollisuutemme, jonka tuotteet omissa, tehtaissa jalos
tettiin valmiiksi paperiksi ja pahviksi ja hän myös ensimmäisenä oivalsi
puunjalostusteollisuuden yhteistoiminnan arvon. Hän/ oli nimittäin .. 
Suomen Paperiyhdistyksen ensimmäinen toimitusjohtaja'. 

WILLIAM RUTHin nimi ei niinikään ole enää nykyp()lvelle kovinkaan 
tuttu, vaikka hän perustikin Karhulan ja Högforsin tehtaat ja järjesti 
uittopäällikkönä tukinuiton suuressa Kymijoen vesistössä. 

Eversti HUGO ROBERT STANDERTSKJÖLD hankki :alkukokemuksensa 
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ja peruspaaomansa asetehtailijana Venäjäliä, siirtyi sitten kotimaahan 
ja perusti Kaukaan tehtaat, joita johti elämänsä loppuun asti. Hän oli 
myös tieteen ja taiteen suosija ja hänen luoniansa on nykyisin matkailu
nähtävyytenä tunnettu Aulangon. kansanpuisto. 

GOTTFRID STRÖMBERG pani alulle Suomen sähköteollisuuden. Val
mistuttuaan insinööriksi Polyteekista hän lähti Saksaan täydentämään 
opintoja ja kotimaahan palattuaan hän perusti Gottfr. Strömbergin 
sähkötehtaan. Strömberg ei ollut erikoinen liikemies, vaan käytännön 
sähkömies, joten hänen urallaan oli paljon taloudellisia vaikeuksia, ja 
ajoittain oli yhtiön omistus luisumassa ulkomaisiin käsiin. Nykyisin 
tehdas kuitenkin yhä jatkaa suomalaisten omistuksessa uranuurtajansa 
työtä. 

RUDOLF WALDENin nimi on Suomen kansan historiassa tullut tun
netuksi monella tavalla. Kenraalina, puolustusministerinä ja sota
teollisuuden järjestäjänä hän oli Suomen Marsalkan lähimpiä miehiä 
sotien aikana ja rauhan aikana hän johti tarmolla ja taidolla Yhtyneitä 
Paperitehtaita luoden siitä mahtavan ja yhtenäisen teollisuusyhtymän. 
Työnantajana ja työmarkki.napoliitikkona hän oli vanhoillisen patri
arkaalinen, hänen pyrkimyksenään oli »elämänmyönteinen isänmaalli
nen tehdasyhteiskunta». Hänen mielestään tuli aloitteiden työväen
aseman parantamiseksi tulla työnantajain taholta ja monessa suhteessa 
hänen tehdasyht,eiskuntansa olivatkin edelläkävjjöitä sosiaalisessa toi
minnassa. Työnantajalla tuli olla vain »kylmä pää ja hyvä sydän» niin 
asiat järjestyivät yhteiseksi hyväksi. Vasta sotien jälkeen hän alkoi kiin
nittää huomiota myös työväen ammattiliikkeen näkökantoihin. 

Käsittääkseni Alhon kirja on luettava ennen muuta yrittäjähengen 
apoteoosina eikä niinkään taloushistoriallisena tutkimuksena, joskaan 
ei suinkaan ole syytä väheksyä sitä vaivannäköä, mitä tekijä on nähnyt 
käydessään läpi teollisuuslaitosten arkistoja ja yksityishenkilöiden 
kirjeenvaihtoa ym. ennen julkaisemattomia lähteitä. Runsas kuvitus 
lisää teoksen elävyyttä. 

KALEVI LAGUS 

ERIK LUNDBERG Produktivitet och räntabilitet. Studieförbundet näringsliv 
och samhälle, Stockholm 1961. 286 s. Rkr 24:-. 

Professori ERIK LUNDBERG on kuten Janus, kaksikasvoinen, viimeksi 
ilmestyneessä kirjassaan. Ilmeet va;htelevat äärimmäisestä epäilyksestä 
vaivalla hillittyyn innostukseen. Hän huomaa, että kansantalousmiehet 
kiipeilevät yhä korkeammalle yhtei.skunnan arvo- ja päätöksenteko
asteikolla, mutta samalla hän pelkää vastuun laajentumista: tunnem
'meko riittävän hyvin taloudelllsta todell1suutta, ovatko aseemme riit
tävän teräviä. 

Lundbergin kirjalla on siis kaksi päämäärää. Ensiksi hän haluaa 
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luoda meille tietoisuuden niistä pohjattomista syvyyksistä, joiden ylitse 
inelomme pienessä vuotavassa veneessä. Toiseksi hän haluaa yhdistää 
taloudellisen tutkimuksen eri näkökantojen ja analyysimenetelmien 
tulokset, mm. poistaa kuilut traditionaalisen pääomateorianja dynaami
sen kasvuteorian sekä makro- ja mikroanalyysin väliltä. Tällainen hyvin 
laaja approach johtaa tietenkin varsin pintapuoliseen esitystapaan: suuri 
määrä ongelmia tuodaan esille, mutta jätetään ratkaisematta. Lukija 
tapaa Lundbergin tässä kirjassa lähinnä kriitikkona ja jossain määrin 
myöskin synteetikkona. 

Lundberg hyökkää ensin kansantulolaskijoiden kimppuun. Hän 
toteaa, että 4.3 %:n yleinen tuotannon kasvu yhtenä vuonna, jonka 
aineosina ovat 3.0 %:n keskimääräinen tuottavuuden kasvu ja 1.3 %:n 
työllisyyden nousu, sanoo hyvin vähän niistä tekijöistäja yhteyksistä,jot
ka määräävät taloudellisen kasvun voimakkuutta. Edessämme on nimif .. 
tä;.n liian korkealla aggregaattitasolla olevia lukuja. Jotta näistä luvuista 
olisi käytännön hyötyä, meidän olisi ainakin pitänyt a) jakaa ne riittävän 
suppeisiin sektoreihin, b) tietää mitä tuottavuuden nousu (työn tuot
tavuus) on »maksanut» muiden tuotannontekijöiden panoksien lisään
tymisen johdosta ja c) muistaa ennusteiden laatimisen yhteydessä, että 
sekä työllisyyden että tuottavuuden muutokset vaihtelevat melko voi
makkaasti lyhyemmällä tähtäyksellä. 

Teemme mielellämme tuottavuusvertailuja osoittaaksemme mielen
kiintoisia eroavuuksia resurssien käytössä eri elinkeinojen välillä. Lund
berg varoittaa meitä tekemästä liian harkitsemattomia johtopäätöksiä 
havaittujen eroavaisuuksien perusteella. Hän tuo esille »siirtovoiton» 
käsitteen - so. sen tuottavuuden lisäyksen, joka johtuu työvoiman siir
tymisestä vähemmän tuottavista elinkeinoista tuottavampiin elinkeinoi
hin - ja selittää käsitteen suhteellisuuden. Kun otamme lähtökohdaksi 
määrätyn lukumäärän sektoreita, esimerkiksi siksi että tilastoaineisto 
ei salli pitemmälle suoritettua disaggregointia, on osa tuottavuuden 
kokonaiskasvusta määrättynä ajanjaksona selitettävissä juuri näiden 
sektoreitten välisillä siirtovoitoilla. Mutta siirtovoittoja esiintyy mah
dollisesti myös sektoreitten sisällä. Nehän voivat periaatteessa esiintyä 
teollisuuden eri toirnialojen kesken ja jopa yrityksen sekä niiden osastojen 
kesken. Siirtovoitot ovat siis funktio laskelmiin mukaan otettujen sek
toreiden lukumäärästä. 

Yleinen tuottavuuskaava lähtökohtana ryhtyy Lundberg kaavan 
osoittajan ja nimittäjän seulontaan. Mitä tarkoitetaan taloudellisen 
toiminnan tuloksella? Voiko kansantuloa pitää tyydyttävänä tuloksen 
mittana? Käsite on Lundbergin kuten muidenkin tutkijoiden mielestä 
liian suppea. Siihen ei toistaiseksi lasketa mm. kotirouvien työn tulosta 
eikä arvoa siitä, että käytämme enemmän vqpaa-aikaa mahdollisen 
aineellisen tuotannon lisäyksen kustam;lUksella, eikä myöskään eri 
kestohyödykkeiden vuotuista käyttöarvoa. Kansantuotteen netto-· ja 



186 KIRJALLISUUTTA 

bruttokäsitteet eivät myöskään ole itsestään selviä. On hyvin vaikeata 
löytää kestäviä kriteerioita, jotta voitaisiin erottaa toisistaan se, mikä 
on tuotantotoiminnan tulosta ja se, mikä on tuloksen aiheuttamia kus
tannuksia. Voidaan esimerkiksi valita tuottavuuden määritelmä, joka 
jättää pois kaikenlaiset investointikustannukset osoittajasta. Sitä voi 
puolustaa sillä, että kulutus on taloudellisen toiminnan päämääränä, 
mikä on täysin hyväksyttävää hyvin pitkällä tähtäyksellä. Tämä määri
telmä ei kuitenkaan sovi, kun haluamme tietää, miten tehökkaasti käv
täm~e tuotantoresurssejamme yhtenä vuonna verrattuna edellisiin 
VUOSlln. 

Kannattaa myöskin pohtia kysymystä, pitääkö meidän todella si
'SäIlyttää tuotannon tulokseen esim. kaikki toiminta, jolla on jotain teke
mistä au,toilun kanssa: myytyjen autojen arvo, teiden rakentamisesta 
ja ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset, autoilun uhrien sairaala
ja hautajaiskustannukset, aut9vakuutusten hallinnolliset kustannukset 
ym. Eikö yleensä pitäisi tuloksesta vähentää erilaisia yhteiskunnallisia 
kustannuksia, jotka ovat tuotannon välttämättömiä edellytyksiä. 

Arvostusongelmien yhteydessä Lundberg tuo esille markkina
hintojen puutteen eräillä sektoreilla ja myös kysymyksen siitä, miten 
tuloksen muutos on tulkittava. Kansantulon nousu voi riippua eri teki
jöistä: volyymin- ja laadunmuutoksista, tavaroiden ja palvelusten vä
listen suhteiden vaihteluista ja hinnanmuutoksista. Pahimpana tulos
laskennan epävarmuustekijänä pitää Lundberg laadunmuutoksia ja 
uusien tavaroiden tuloa markkinoille. Verrattaessa uusien tavaroiden 
hintoja vanhojen tavaroiden hintoihin on kriteeriona useimmiten tavaran 
käyttökelpoisuus. Mutta kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota 
muihin ominaisuuksiin kuin käyttökelpoisuuteen. Investointien arvos
taminen hankintahintojen mukaan ei myöskään anna oikeata kuvaa 
näiden suoritusten arvosta kansantaloudelle tuloksen näkökannalta; 
arvohan riippuu ko. investointie:n aiheuttami.sta tehokkuuden lisäyksistä. 
Pitääkö sitten Lundberg kansantuloa kelvottomana taloudellisen toi
minnan tulosten mittana? Ei suinkaan. Kaikista epäilyksistä huolimatta 
meidän on pakko käyttää kansantuloa siitä yksinkertaisesta syystä, että 
tarvitsemme tällaista mittaa. Täytyy vain pitää varaukset mielessä. 

Sitten on vuorossa tuottavuuskaavan nimittäjä. Työpanoksen mit
taamisessa tarvitsemme todellisten työtuntien ohella myöskin yleisempää 
tuotta,'uuden tarkkailua, j03sa otetaan huomioon se, miten tehokkaasti 
työllisyyspolitiikkaa harjoitetaan ja miten taitavasti koko käytettävissä 
olevaa työvo~.maa pystytään käyttämään. Tällä ylei.semmällä tuotta
vuuden kä'litteellä on se etu, että kätketyllä ja avoimella työttömyydellä 
on sama vaikutus tuottavuusmittaan. Punnittaessa laadultaan erilaista 
työvoimaa palkkasuhteiden avulla, meidän pitä ;si ottaa huomioon 
työmarkkinoiden· epätäydellisyys. Monet palkkasuhteet. ovat vaikeasti 
motivoitavissa; työvoiman alueel1i.nen ja ammattien välinen liikku-
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mattomuus on huomattava. Toisaalta voidaan myöskin ajatella, etteivät 
yritykset useinkaan saa maksaa, mitä ammattitaitoinen työvoima todella 
ansaitsisi. Pyrkiihän solidaarinen palkkapolitiikka vähäisiin palkan
erotuksiin. Tällaiset konventiot häiritsevät jossain määrin punnitsemis
menetelmää tuottavuutta mitattaessa. (Luulisin kuitenkin Lundbergin 
pitävän solidaarista palkkapolitiikkaa arvokkaampana asiana kuin työ
voiman punnitsemista.) 

Mutta vielä kauempana tyydyttävästä ratkaisusta ovat pääoman 
mittaamiseen liittyvät ongelmat, jotka ehkä juuri tästä syystä kiinnos
tavat Lundbergiä eniten. Mitä näemme, kun tarkkailemme esim. talous
elämän käytössä olevaa aineellista pääomaa? Näemme lukuisia yrityk
siä, jotka tuotannollista ja· kaupallista toimintaa varten käyttävät ole
massa olevaa reaalipääomaa - mm. rakennuksia, koneita kuljetus
laitteita ja varastohuoneistoja. Kapasiteetin käyttöaste vaihtelee, esineet 
ovat eri-ikäisiä, tuotantoresursseja käytetään eri teholla ja eri tekniikalla 
jne. Omaisuusesineet on pitoaikana korjattu, hoidettu, osittain uusittu 
vaihtelevissa määrin. Toisin sanoen: jokainen pääomayksikkö on his
toriallisesti, teknillisesti ja taloudellisesti katsoen ainutlaatuinen. Siten 
yli-insinöörin on selostettava pääomaesineitä paikan päällä. Tämä ei 
tunnu varsin rohkaisevalta. Pääongelma on siis siinä, että pääomalla on 
useita ulottuvuuksia. Ensimmäinen koskee kustannuspanoksia, toinen 
tuottokykyä, kolmas kapasiteettia, neljäs elinikää ja ikärakennetta jne. 
Tuskin voidaan yhdistää kaikkia näitä aspekteja yhteen lukuun tai 
kehityssarjaan. Kansantalousmies, joka laatii pääomatilastoja on Lund
bergin mukaan tilastollisen innon sokaisema, muuten hän ei pystyisi 
viemään tutkimustaan loppuun saakka. (Hyvänä esimerkkinä Lundberg 
mainitsee RAYMOND W. GOLDSMITHin.) Siitä huolimatta Lundberg 
käyttää myöhemmin kirjassaan melko heikkoja pääoman tilastoja. 

Lundbergin ammuttua tällaisen terveellisen ja tutun yhteislaukauk
sen kohti kansantulolaskelmia, lukijat ovat hänen mielestään riittävän 
kypsiä syventymään uusiin ongelmiin, so. kansantuloaggregaattien 
suhteisiin~ Kasvututkimuksessa on kiinnitetty huomiota varsinkin kah
teen suhteeseen, nimittäin pääomaan työntekijää kohti (pääomainten
siteetti) ja pääomaan. tuotannontulosta kohti (pääomakerroin) . Näiden 
alojen tutkijat (esim. FABRICANT, FELLNER, BARNA) ovat esittäneet, 
että a) pääomaintensiteetti on kasvanut nopeimmin sodan jälkeisenä 
aikana ja lisäksi nopeammin Englannissa kuin USA:ssa ja Saksassa sekä 
b) pääomakerroin on pysynyt melko vakaana ainakin kymmenvuotis
jakson sisällä. Toisaalta on pyritty pääsemään pääoman aggregoimi
sesta yhteen ainoaan pääomakantaan. Mm. SOLOW ja JOHANSEN ovat 
tuotantofunktioissaan yrittäneet erotella eri ikäluokat sekä juoksevat 
investoinnit. Jos halutaan tutkia. pääoman vaikutusta tuottavuuteen ja 
kannattavuuteen, on tämäntapainen menetelmä ehkä realistisempi. 
Lundberg etsii eri yhteyksissä puhdasta tekniikkatekijää, joka lisättyjen 
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tuotantotekijöiden panosten ohella myötävaikuttaa tuotannon kasvuun. 
Tämä tekijä käsittää mm. uusia teknillisiä prosesseja, uusia työmenetel
miä, uudentyyppisiä koneita ja tehokkaampaa työpanosta. Se voidaan 
ehkä supistaa nollaan asti jakamalla työvoima ja pääoma laadun mu
kaan eri luokkiin. Niin pitkälle emme kuitenkaan vielä ole päässeet. 
Sen lisäksi on selvitettävä mitä ns. HorndalsrdJekten merkitsee. Ei tunnu 
uskottavalta, että pystyisimme työssämme itse trial and error -prosessin 
kautta nostamaan työtehoamme. Horndalin havainto ei valitettavasti 
ole niin koskematon tapaus, että siitä voitaisiin saada esille puhdas tuot
tavuuden nousu. 

Tuotantofunktio- ja kasvuanalyysi ovat kuitenkin Lundbergin mie
lestä niin suuria aggregaatteja, että ne esittävät ainoastaan suhteellisen 
mielenkiinnotonta tulosten kuvausta. Emme löydä niitä itsenäisiä 
perussuhteita joita haemme.Jätämme huomioon ottamatta hyvin tärkeän 
ominaisuuden taloudellisen kasvun yhteydessä, nimittäin kasvun suuren 
epätasaisuuden, mistä johtuen liikemaailmassa syntyy voitonmahdolli
suuksia ja tappionvaaraa. Tuotantofunktiomenetelmä saa aikaan jär
jestetyn maailman, johon tilastosarjoja voidaan soveltaa. Saamme sen 
yksinkertaisen yleiskatsauksen, jota kaipaamme - mutta ainoastaan 
alustavia vastauksia kysymyksiimme. 

Ymmärtääksemme, mistä tuottavuuden nousu johtuu, meidän olisi 
Lundbergin mukaan tarkemmin tutkittava solua, jossa investointipää
töksiä tehdään. Pääongelma on, miten kannattavat investointimahdolli
suudet on käytetty hyväksi, miten ne johtavat tuottavuuden kasvuun, 
ja miten sittemmin tuottavuuden nousu ilmenee palkankorotuksina ja 
suhteellisten hintojen muutoksina, jotka vuorostaan johtavat uusiin 
kannattaviin investointimahdollisuuksiin. Jos olisi mahdollista saada 
yrittäjiltä tietoja odotetusta todennäköisestä investoidun pääoman 
tuottoprosentista esim. ilmaistuna sisäisenä korkona, olisi kansantalous
miehen käytettävissä mitta, joka ilmaisee investointien tärkeyden tuo
tannon ja tuottavuuden kehityksen kannalta. 

Tiedustelun avulla Lundberg sai tietää, että ainoastaan pieni osa 
Ruotsin yrittäjistä laatii tarkahkoja investointilaskelmia. Yrittäjät 
perustelivat investointilaskelmien pois jättämistä mm. sillä, että a) 
ei kuitenkaan voida ennakoida riittävän tarkkaan investoinnin aiheut
tamia tulevia tuottoja, b) laskelmien tuloksista huolimatta on pakko 
investoida, jotta markkinoilla pysyminen turvattaisiin (investoi tai 
kuole-mentaliteetti), c) ei tarvitse kalkyloida, koska muut johtavat yri
tykset kotimaassa tai ulkomailla ovat tehneet tämäntapaisia investointe
ja. Kun yrittäjät taas perustuvat investointipäätöksen laskelmiin,on 
yleisin menetelmä pay-qff--sovellutus,. joka mm. HaNGON mukaan on 
lyhyen perspektiivinsä takia varsin epätyydyttävä menetelmä. 

Kun syventyy investointilaskelmiin liittyviin ongelmiin, kohtaa vai
keuksia esim. investointien osasuunnitelmien vaikutuksen arvioimisessa: 
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kokonaisia laajennussuunnitelmia on harvassa. Lisäksi Lundberg panee 
merkille huomattavan eron ex post- ja ex ante- kannattavuuden välillä. 
Voimakkaat, odottamattomat palkankorotukset ja kova hintakilpailu 
voivat johtaa siihen, että investointilaskelmien 40 %:n sisäisestä korko
kannasta tulee vain 7 % ex post. Näyttää siltä, ettemme pääse pitemmälle 
tätä tietä ennen kuin yrittäjät a) alkavat suunnitellajärkiperäisemmin ja 
b) tulevat puheliaammiksi suunnitelmistaan. Lundberg pyrkii pääoman 
tarjonta- ja kysyntäaspektien synteesiin tutkimalla tämän tuotanto
tekijän markkinoita ja hinnanmuodostusta. Analyysi kohdistuu silloin 
seuraaviin seikkoihin: 1) yksittäisen kuluttajan kannanotot ja preferenssit 
kulutuksen ja säästämiseh välisen valinnan suhteen, 2) yrityksen erikois
asema pääomamarkkinoilla huomioon ottaen sen epävarma tulevaisuus 
ja 3) talouspolitiikan vaikutus pääoma- ja luottomarkkinoiden toiminta
tapaan. 

Varsinkin viimeisen kohdan yhteydessä kohtaamme Lundbergin 
pankkimiehenä. Hänen talouspoliittinen ohjelmansa, johon kuuluu 
verojen alentaminen, korkojen korottaminen, laajempi yritysten voiton
jako, supistettu julkinen säästäminen ja vapaammat pääomamarkkinat, 
ei taida toteutua edes siinä tapauksessa, että pankkimiehet pääsevät 
yhteiskunnan valtaistuimelle. Tästä. valtiovallan vaikutuksen vähene
misestä huolimatta Lundberg suosittelee kirjan myöhemmässä vaiheessa 
tehokkaampia toimenpiteitä suhdanneluonteisia työllisyyspulmia vas
taan mm. yleisten töiden, valtiontilauksien ja tukipalkkioiden avulla. 
Hänen ohjelmansa pyrkii myöskin supistettuun yritysten itserahoituk
seen, jonka tuloksena olisi tehokkaampi säästöjen liikkuvuus ja talouden
pito. Mutta ei taida olla itsestään selvää, että kansantalouden näkö
kannalta pitkällä tähtäyksellä tuottavimmat yritykset veisivät käytettä
vissä olevat säästövarat. Lundbergin emo tiedustelun mukaan näytti 
siltä, että voittomahdollisuudet lyhyellä tähtäyksellä pelaavat suurta 
roolia investointipäätöksen yhteydessä. Tuskin voidaan ratkaista bal
anced growth -ongelmaa näin helposti. Vaihtoehtona voitaisiin esim. eh
dottaa kansantalouden suunnittelua sekä valtiontalouden ohjelmointia 
esim. jonkinlaisen suunnitteluneuvoston puitteissa, jossa valtio, liike
elämä, ammattijärjestöt ja kuluttajat olisivat edustettuina. 

Lundberg esittää tässä kirjassaan yllättäviä kannanottoja. Lukija 
heitetään tuon tuostakin syviin mustiin kuiluihin, joista hänet jälleen 
nostetaan vaalean sinisiin taivaan korkeuksiin. Kuitenkin on oltava 
iloinen siitä, että Lundberg onnistuu innostamaan lukijaa, ja siitä, 
että hän niin elävästi esittää kansantaloustieteen tärkeimmät ongelmat. 

JOHN SUNDGREN 
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BENT HANSEN Foreign Trade Credits and Exchange Reserves. A Contribution 
tothe Theory of International Capital Movements.Contributions to Eco
nomic Analysis XXIII. North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1961. X + 144 s. Hfl 13:10. 

Kirjan otsikko Foreign Trade- Credits and Exchange Reserves uskottelee 
lukijalle helposti, että kyseessä on erikoismiehen spesiaalikysymyksiä 
käsittelevä tutkimus. Alaotsikko lupaa jo enemmän: A Contribution to the 
Theory of International Capital Movements. Kieltämättä BENT HANsENin 
teos on arvokas lisä erikoismiestenkin kirjastoon, mutta merkittävämpää 
on se, että tekijä on todella myöskin tuonut arvokkaan lisän kansain
välisten pääomanliikkeiden teoriaan, jota sitten RAGNARhNuRKsEn, CARL 
IVERsENin ja CHARLES P. KINDLEBERGERin1930-luvulla ilmestyneiden 
tutkintusteh ei sanottavasti olekaan kehitetty. Sodanjälkeisenä säännös
telyaikana pääomaliikkeiden merkitys luonnollisesti olikin melko pieni; 
ongelmat ovat vasta viime vuosina tulleet jälleen ajankohtaisiksi ja 
samalla tutkimuksen kohteiksi. 

On kuitenkin hämmästyttävää todeta, kuinka yksimielisesti ulko
maankaupan yhteydessä syntyvien lyhytaikaisten luottojen systemaattista 
tutkimista on tähän saakka kartettu. Silla juuri ulkomaankauppaluotot 
ovat itse asiassa olleet ainoa kansainvälisten pääomanliikkeiden laji, 
johon valuutantarkkailu yleensä ei ole päässyt tehokkaasti' ulottumaan. 
Niiden kautta muutokset yritysten odotuksissa sekä niiden havittelupyr
kimykset ovat melko vapaasti päässeet heijastumaan eri maiden maksu
taseisiin ja valuuttavarantoihin. Epäilemättä valuuttaviranomaisten 
olisi syytä kiinnittää ulkomaankauppaluottoihin entistä enemmän 
huomiota, vaikka pääomanliikkeitä säännösteleviä määräyksiä jatku
vasti lievennettäisiinkin. Ulkomaankauppaluotoista' ori näet"vähitellen 
tullut varsin tärkeä kilpailukeino kansainvälisessä kaupassa. Ulkoma,an
kauppaluottojen vaikutusten huomioon ottaminen' talouspolitiikasså on 
kuitenkin vielä jokseenkin hankalaa, sillä paitsi sitä, että asiaa koske
telleettutkijat ovat yleensä tyytyneet heittelemään vain epäsystemaatti,. 
sia huomautuksia, ei juuri missään maassa tunnu olevan luotettavia 
tilastoja niistä. . 

Tämä analyyttisen välineistön ja tilastollisen materiaalin puutteelli
suus saattaa helposti johtaa maksutasekehityksen ylimalkaiseen tai 
peräti virheelliseenkin tulkintaan. Hansen viittaa Ruotsin tapaukseen; 
samanlaisia esimerkkejä olisi poimittavissa varmasti monesta muustakin 
maasta.; Vuosien 1955 ja 1958 välisenä aikana Ruotsin valuuttavaranto 
kasvoi jonkin verran huolimatta saman ajanjakson' kumulatiivisesta 
vaihtotaseen vajauksesta, jonka suuruus oli noin kolmannes valuutta
varannost~~Mitään »näkyviä» pääomanliikkeitä ei ollut selittämään 
valuuttavarannon ja vaihtotaseen kehityksen välistä ristiriitaa, joka 
tilastollisesti ilmeni maksutaseen kreditpuolen »virheellisten ja pois
jääneiden erien» melkoisena kasvuna. 
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Tämänluonteisen jäännöserän koosta ja kehityksestä keskusteltiin 
samoihin aikoihin muuallakin kuin Ruotsissa,ja eräät tutkijat esittivät 
ajatuksen, että »virheellisten ja poisjääneiden erien» muutokset olisivat 

jäljitettävissä ulkomaankaupan maksujen nopeuttamiseen ja hidasta
miseen. Tätä ilmiötä tutkittaessa taas päädyttiin mm. Englannissa 
siihen, että luottoehtojen ja valuuttakurssien muutokset sekä havittelu 
aiheuttavat näitä »leads and lags» kaupallisissa maksuissa. 

Painavimman puheenvuoron silloisessa keskustelussa käytti Bent 
Hansen, jonka vuonna 1958 Ekonomisk Tidskriftin kolmessa numerossa 

julkaisema artikkeli Bytesbalans, handelskrediter och valutareserv; 'Förskjut
ningspostens' problem osoittaa hänen jo silloin nähneen ongelman koko 
laajuudessaan ja kantavuudessaan. Tarkasteltavana oleva, alkuosaltaan 
tälle artikkelille perustuva kirja on tarkoitettu täyttämään analyyttisessä 
välineistössä olleen aukon. Sen sijaan tilastollisen materiaalin paranta
miseksi Hansen esittää vain viitteitä huomauttaen samalla siitä, kuinka 
poikkeuksellisen suurta tarkkuutta sekä tilastojen keruussa että materiaa
lin käsittelyssä tehtävän luonne edellyttää. Ulkomaankauppaluotoissa 
näennäisen mitättömällä luottoajan tai luottomäärän muutoksella 
saattaa näet olla odottamattoman suuri kvantitatiivinen merkitys. Tätä 
kuvaa hyvin BENGT METELIUKSEN mainitsema esimerkki. Tuonti
luottojen lyheneminen kahdella viikolla ja samansuuruinen vienti
luottojen piteneminen merkitsisi näet Ruotsille, jonka ulkomaankaupan 
vuotuinen arvo on noin 25 mrd kruunua, valuuttavarannon pienene
mistä suunnilleen 1 mrd kruunulla eli yli kolmanneksella! 

Tehtävä, johon Bent Hansen tällä kertaa on ryhtynyt, ei suinkaan ole 
helppo; vaikeudet alkavat jo toisessa luvussa määritelmista. Erityisen 
vaikeaa on rajan vetäminen kauppaluottojen ja muiden lyhytaikaisten 
pääomanllikkeiden eli finanssiluottojen välille .. Hansen on käyttänyt 
kriteerinä sitä ajankohtaa, jolloin viejä saa käteissuorituksen joko ulko
luaan valuutassa tai oman maan rahassa. Toinen tavallaan yhtä loogi
nen mahdollisuus olisi se ajankohta, jolloin tuoja suorittaakäteismaksun. 
Kysymys on tärkeä sekä pääomataseen että myös valuuttavarannon 
kannalta, sillä valuuttavaranto saattaa sisältää ulkomaankaupan yh
teydessä syntyneitä vekseleitä. Hansenin valitseman kriteerin mukaan 
kauppaluotto ei lakkaa olemasta voimassa ainoastaan vekselin erä
päivänä viejän saadessa käteissuorituksen, vaan myös silloin, kun 
vekseli diskontataan ennen eräpäivää kotimaisessa liikepankissa. Tällöin 
Hansenkatsoo kotimaisen pankin lyhytaikaisen finanssipääomanviennin 
tulevan kauppapääomaluoton tilalle. Kauppaluotto häviää myös siinä 
tapauksessa, että viejä diskonttaa vekselin ulkolaisessa pankissa, mutta 
finanssipääoman viejänä on nyt joko viejä tai kötimainen pankki .sen 
mukaan, jättääkö viejä saamansa valuutan tililleen ulkolaiseen pankkiin 
vaimyykö hän sen kotimaiselle pankille oman maan rahayksiköitä 
vastaan. Rajan vetäminen Hansenin esittämällä tavalla . tuntuu olevan 
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suositeltavaa, koska muuten keskuspankin ja liikepankkien kauppa
vekselisalkuissa tapahtuneet muutokset rekisteröitäisiin aina myöskin 
valuuttavarannon muutoksiksi. Lisäksi näin määritellyistä aVOInna 
olevista kauppaluotoista voidaan saada tietoja suoraan viejiltä. Tosin 
määritelmä pyrkii jäämään väkisinkin sikäli epäsymmetriseksi, että 
diskontattaessa tuojien hyväksymiä vekseleitä ulkomaisessa pankissa 
lyhytaikaisen finansipääoman tuonnin ei voida katsoa korvaavan kauppa-
luottoa, koska diskonttaamistapahtumasta ei voida saada tarvittavaa
informaatiota. 

Kolmannessa luvussa Hansen selvittää aggregaattitasolla perus-
käsitteiden väliset syy-yhteydet. Kolmen yksinkertaisen periodimallin 
sekä tilausten, toimitusten ja maksujen dynaamisen tarkastelun avulla 
osoitetaan, kuinka joko muutokset luottoajoissa (tuonnin ja viennin 
arvojen pysyessä muuttumattomina) tai muutokset tuonnin ja viennin 
arvoissa (tiettyjen luottoehtojen vallitessa) aiheuttavat kauppapääoman. 
liikkeitä. Integraalifunktioiden avulla selvitetään lähemmin luottoajan 
sekä äkillisten että jatkuvien muutosten vaikutukset. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa analyysi tavallaan toistetaan 
kahdesti ja samalla testataan edellisessä luvussa suoritetun analyysin 
paikkansapitävyys: ensin käytetään jakautuneen viivästyksen analyysiä 
ja sitten indeksilukujen tekniikkaa. Samalla luovutaan olettamuksesta" 
että tilausten, toimitusten ja maksujen väliset viivästykset ovat samat 
kaikille tuonti- ja vientihyödykkeille. Tiettynä ajankohtana solmittujen 
toimitussopimusten ajatellaan siis aiheuttavan vientitoimitusten ja va
luuttatulojen virran, joka jakaantuu tiet ylle sopimuksentekoa seuraa
valle ajanjaksolle. Uusien tilausten samoin kuin vientitoimitustenkin 
oletetaan muuttuvan lineaarisesti ajan suhteen. Lisäksi oletetaan vain 
keskimääräisten viivästyksien muuttuvan, mutta viivästyksien jakaan-
tumien pysyvän muuttumattomina. 

Kuudennen luvun jälkeen, jossa tarkastellaan lähemmin vekselien'_ 
diskonttaamisaikaan ja -paikkaan liittyviä ongelmia, seuraa kirjan 
tärkein luku, jossa Hansen esittää varsinaisen ulkomaankauppaluottojen. 
teoriansa. Siinä siis tavallaan pyritään etenemään tilausten ja toimitus-
sopimusten taakse ja löytämään ulkomaankaupan hintoihin, määriin 
ja luotto aikoihin sekä siten kauppaluottopääoman liikkeisiin vaikuttavat
tekjjät. Lähtemällä siitä yleisestä olettamuksesta, että viejät ja tuojat 
pyrkivät maksimoimaan kokonaisvoittonsa vienti- ja tuontikaupoissa;. 
Hansen tarkastelee kotimaisen ja ulkomaisen koron, valuuttojen ter-
miinikurssien, ulkomaisen kysynnän ja kotimaan vientiteollisuuden 
rajakustannusten muutosten vaikutusta kauppaluottoihin ensiksi sil-
loin, jos vientihinnat ovat annetut (competitive export markets) sekä 
silloin, jos vientihinta on viedyn määrän funktio (monopolized export
markets). Intuitiivinen hypoteesi siitä, että koron nousu kotimaassa 
ja/tai koron lasku ulkomailla johtaisi kauppaluottopääoman tuonnin_ 
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kasvuun tai sen viennin vähenemiseen, osoittautuu tällöin toteutuvan 
vain harvoissa tapauksissa. 

Kahdeksannessa luvussa Hansen vielä esittelee erään Ruotsissa 
suoritetun kauppaluottojen tilastollisen tutkimuksen ja ottaa viimeisessä 
luvussa, esiin joitakin relevantteja talouspolitiikan ongelmia. Finans
politikens ekonomiska teori'n lukenut saattaa tämän luvun suhteen pettyä
kin - laihanlaiselta se tuntuu muiden lukujen rinnalla. Mutta arvat
tavastikaan ei ole kysymys tekijänsä tätä aihepiiriä koskevasta viimei
:sestä sanasta. 

KALEVI KAILASVUORI 

'TRYGVE HAAVELMO A Study in the Theory of Investment. The University 
of Chicago Press, Chicago 1960. VIII + 221 s. $ 5.00. 

Sodan jälkeisenä aikana on kiinnitetty kasvavaa huomiota taloudelli
.sen kasvun ongelmiin. Tässä tutkimustyössä on havaittu, että taloudellis
ten kehityssuunnitelmien panos ja niiden laadintaan liittyvät pulmat 
voidaan täysin ymmärtää vain käytettävissä olevista voimavaroista ja 
niistä julkiselle ja yksityiselle pääoman muodostukselle omistetu sta osasta 

:saatavien tietojen perusteella. Pääomalle ja investoinneille on yleensä 
annettu kansantulon kasvun ja taloudellisen hyvinvoinnin pääasiallisen 
tekijän asema. Tämän vuoksi investointiohjelmat ovat saaneet keskeisen 
:sijan monien maiden kehityspolitiikan suunnittelussa. 

Pääomasta puhuttaessa tälle yleensä annetaan toinen kahdesta vaih
toehtoisesta merkityksestä. Se voi tarkoittaa yksilön määräysvaltaa fi
nanssimielessä ajateltujen varojen suhteen. Tästä johdettu investointi
käsite on varallisuuden siirto omistuksesta tai käytöstä toiseen, joten sul-
jetun talouden osalta kokonaisuutena pääoman nettolisäys ei ole mahdol
linen tällä tavalla. Toisaalta termi pääoma voi tarkoittaa tuotannonteki
jää, ts. fyysisiä esineitä, jotka talous on tuottanut ja joita vuorollaan käy
tetään toisten hyödykkeiden tuottamiseen. 

Investointiteoriaa koskevassa tutkimuksessaan HAAvELMo ottaa tar
kastelun kohteeksi juuri pääoman tuotannontekijänä ja pääoman lisään
tymisprosessin. Hän ei ota kuitenkaan tehtäväkseen yleisen investointi
teorian luomista, vaan rajoittaa mielenkiintonsa nettoinvestoinnin ky
synnän käsitteeseen kokonaistaloudellisten mallien käyttäytymissuhteena. 
Teoksen lopputoteamuksissa hän vielä tarkemmin määrittelee tavoitteen
sa yritykseksi osoittaa, että yleisen tasapaino analyysin puitteissa jää tilaa 
pääoman nettomuodostukselle. 

Otettaessa käsiteltäväksi pääoman muodostuksen kysyntä tuottajien 
käyttäytymisenä ja toisaalta uusien pääomatavaroiden tarjontavirtajou
<lutaan vaikean teoreettisen ongelman eteen. Kysyntä tässä tapauksessa 
.kohdistuu pääomavarantoon (tai sen tuotannossa tarvittaviin palveluk-
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siin) , kun taas tarjonta on virta. Tämä kysyntä- ja tarjontapuolen väli
nen dimensionaalinen ero vaikeuttaa analyysia. Investointien kysyntää 
ei voida johtaa ainakaan pelkästään pääoman kysynnästä, vaan tarvi
taan olettamuksia pääoman käyttäjien reaktioista. 

Aluksi tekijä luo katsauksen investointiteorian kehitykseen ja nykyi
seen tilaan. Puhtaassa pääomateoriassa näytteli korko tärkeätä osaa, 
Teoria suhteutti pääoman vaihtoehtoiset muuttumattomat määrät ja 
koron. Siirtymisnopeus pääomamäärästä toiseen eli nettoinvestointi on 
kuitenkin aivan toisenluontoinen kysymys. 

Kun pääoman muodostus pääomavarannon kasvuvauhtin,a, tämä 
käsite ja »pääoma tuotannontekijänä»-käsite kietoutuvat toisiinsa. Näin 
tulee tarkasteluun dynaaminen tuotantoteoria, jota tältä kannalta on 
tutkittu varsin niukasti. 

Pääoman muodostuksen pitkän ajan kehitys on tiiviissä yhteydessä 
tuotantotekniikan kehitykseen. On erittäin vaikea erottaa toisistaan pää
oman fyysisen määrän lisäyksen tuloksena kasvanutta tuotantokapasiteet
tia ja paremmasta tekniikasta aiheutunutta kapasiteetin lisäystä. Haavel
mo tähdentää toistuvasti nettoinvestoinnin ja tuotantokapasiteetin kas
vun käsitteiden välistä eroa käsitellessään pääomaa tuotannon tekijänä 
teoksen toisessa osassa. 

Jo itävaltalainen malli asettaa taidokkaasti erään pääomateorian pe
ruskysymyksen, kulutuksen ja pääoman muodostuksen välisen valinnan 
ongelman. Käytettävissä olevien voimavarojen suuntaamisen ratkaisemi
seksi tarvitaan tietoja voimavarojen allokoinninja sen tulevien vaikutus
ten välisistä teknillisistä suhteista sekä eri teknillisten mahdollisuuksien 
arvojärjestyksestä. 

Talouden halu pitää pääoman määrävaranto riippuu kulutuksen ta
sosta. Kokonaisnettotuotoksenja sen alimman kulutuksen määrän, jonka 
vallitessa talous haluaa säilyttää olemassa olevan pääomakannan, välinen 
ero määrää pääoman muodostuksen hetkellisen asteen. Tasapainon ehto 
olisi, että kokonaisnettotuotos kulutettaisiin kokonaan ja pääomakanta 
pysyisi ennallaan, mutta talous ei voi tehdä järkevää valintaa juoksevan 
kulutuksen suhteen ottamatta tulevaisuutta huomioon. Valinta nykyisen 
ja tulevan välillä ratkaisee. Haavelmon mukaan tärkeää on ~dityshalu, 
joka jättää traditionaalisen tasapainoanalyysin rungon sisäpuolelle tilaa 
pääoman nettomuodostukselle, joten tätä selittämään ei välttämättä tai 
yksinomaan tarvita ulkopuolisia tekijöitä, esim. teknillisiä muutoksia tai 
muista »shokkeja». Yleensä kehityssuunnitelmissa tähdennetäänkin ke-

. hitykselle suotuisan ilmapiirin luomisen välttämättömyyttä. 

Teoksen kolmannessa osaSSa Haavelmo käsittelee säästämistä ja in
vestointia keskitetyssä taloudessa. Tässä hän tarkastelee taloudellisen 
kasvun spesifioitujen tavoitteiden vaikutusta investointiin. pitkähkön 
suunnitteluperiodin aikana. Neljännessä osassa, jossa investointia tutki-
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taan markkinataloudessa, tulee taloussubjektien käyttäytyminenmu
kaan. 

Haavelmo käyttää eksakteja malleja. Kirjassa on runsaasti »Ihatoja», 
jotka tekevät sen paikka paikoin raskaaksi. Erityisen mielenkiintoisia 
ovat monet aiheeseen liittyvät näkökannat. Näitä ovat mm. toteamus, 
että suhdanneteoria saattaa olla asteittain kuolemassa sukupuuttoon 
erillisenä taloustieteen haarana, ja esitys siitä, miten markkinamekanismi 
tulkitsee palkankorotusvaatimusten takana olevat preferenssit, sekä tästä 
tehdyt johtopäätökset. 

AARO KENTTÄ 

The Problem of Rising Prices. Published by The Organisation for European 
Economic Co-operation, 1961. 489 s. Sh 21/-. 

OEEC asetti vuonna 1959 riippumattomista asiantuntijoista ko
koonpannun tutkijaryhmän selvittämään hintojen nousua aiheuttaneita 
tekijöitä järjestön jäsenmaissa. Vuoden 1961 keväällä ilmestyikin 
tutkimustyön tuloksena ryhmän mietintö lähes 500-sivuisena nidoksena. 
Suurin osa sen sisällöstä käsittää eri maista koottuja numero- ja asiatie
toja hintojen kehityksestä ja hintapoliittisista toimenpiteistä. Vaikka 
saattaisikin olla kiinnostavaaa tehdä käytettävissä olevan numeroma
teriaalin pohjalta vertailuja oman maamme ja tutkittavina olleiden 
maiden välillä, rajoitutaan tässä yhteydessä tarkastelemaan vain sitä 
suppeata osaa mietinnöstä, joka sisältää pääasiassa ryhmän johtopää
tökset hintoihin vaikuttaneiden tekijöiden laadusta sekä suositukset 
niistä hinta poliittisista keinoista, joita vastaisuudessa tulisi käyttää 
inflaation hillitsemiseksi. 

Asiantuntijaryhmä koostui varsin arvovaltaisista jäsenistä ~ jopa 
niin arvovaltaisista, että nimet voidaan seuraavassa luetella tarkem
mitta esittelyittä: WILLIAM FELLNER, MILTON GILBERT, BENT HANSEN, 
RICHARD KAHN, FRIEDRICH LUTZ ja PIETER DE WOLFF. 

TutkimusajaDjaksoksi valittiin vuodet 1953-1960. Ryhmän käsi
tyksen mukaan päästiin Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen 
vasta Korean noususuhdanteen päätyttyä ns. normaaleihin olosuhtei
siin, jollaisten vallitessa hintojen kehitystä oli tarkoitus seurata. Vaikka 
eri puolilla Eurooppaa näytti olevan tänä aikana kaikki edellytykset 
hintojen tasapainoiselle kehittymiselle, hinnat lyhyen tauon jälkeen 
alkoivat kuitenkin nousta voimakkaasti useimmissa Euroopan maissa. 
Ryhmän mielestä. välittömästi sotien jälkeisinä aikoina havaittu ja vielä 
tutkimusajaDjaksonakin jatkunut»pysyvä inflaatio» on talouspoliitti
sena ongelmana varsin nuori ja .johtuu osaksi uusista talouspoliittisista 
tavoitteista, jotka olivat vaikeasti sovitettavissa hinta politiikalle ase
tettavien vaatimusten kanssa. 
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Se, että vuoden 1953 jälkeistä hintakehitystä voidaan miltei kaikissa 
tutkittavissa maissa pitää inflatorisena, ei kuitenkaan ole johtunut siitä, 
etteikö hallituksilla olisi ollut käytettävissään tehokkaita hintapoliittisia 
keinoja. Paremminkin voidaan väittää, ettei hallituksilla ollut kykyä tai 
mahdollisuuksia käyttää oikeita keinoja oikeissa tilanteissa ja oikealla 
hetkellä. Milloin toimenpiteisiin ryhdyttiin, oli kysymyksessä yleensä 
»a case oftoo little and too late». Sanottu koskee ennen kaikkea vuosien 
1955-1957 investointiboomia, jolloin hallitusten kykenemättömyys 
tuli näkyvimmin esille. 

Ryhmä katsoo asiakseen ilmoittaa, ettei sen tarkoituksena ole vii
sastella sen perusteella, mitä menneisyydessä on tapahtunut tai jäänyt 
tapahtumatta. Tarkoituksena on päinvastoin hyvien neuvojen antami
nen tulevaisuuden varalle; ja koska tehokkaan hintapolitiikan ensim
mäinen edellytys on, että päätöksen tekijät ovat tarkasti selvillä hintoihin 
kulloinkin vaikuttavien tekijöiden laadusta, pitää ryhmä näiden teki
jöiden luokittelua päätehtävänään. 

Ensinnä tehdään ero varsinaisten inflaatiotekijöiden (liikakysyntä, 
sopimuspalkat, monopolistinen hinnoittelu) ja satunnaisten erikois
tekijöiden (säännöstelyn purkaminen, huonot sadot, jne.) välillä. 
Monopolistisen hintapolitiikan inflaatiovaikutukset on aineiston puut
teen johdosta kuitattu lyhyesti toteamuksella, että tämän inflaatioteki
jän merkitys on ilmeisesti suurempi USA:ssa kuin Euroopassa. Lisäksi 
todetaan, että monopolisti käyttää hyväkseen markkina-asemaansa usein 
juuri silloin, kun kysynnän taholta tuleva »veto» on voimakas. Ryhmän 

. yksimielinen käsitys on, että vuoden 1953 jälkeiseen inflaatiokehitykseen 
ovat olleet perimmäisinä syinä kaksi toisistaan riippumatonta hinta
tekijää, liikakysyntä ja sopimuspalkat, joiden aiheuttamia inflaatioita 
on totuttu kutsumaan nimillä demand-pull- ja wage-push-inflaatio. Tässä 
yhteydessä voidaan mainita, että eräs ryhmän jäsenistä, professori 
Kahn, asettaa kysymyksen alaiseksi, onko ylipäänsä järkevää lähteä 
tutkimaan inflaation ongelmaa liikakysynnän käsitteen pohjalta, sa
malla kun hän kuitenkin arvelee, ettei tämä vaikeus ole ratkaisevasti 
vaikuttanut johtopäätösten formulointiin. 

Liikakysyntä määritellään mietinnössä lyhyesti sellaiseksi kokonais
kysynnän määräksi, joka hintojen pysyessä muuttumattomina aiheut
taa kohtuutonta painetta tuotantoresursseihin. Tyypillinen liikakysyn
nän tilanne oli ollut sellainen, jossa kulutuskysynnän ollessa nousussa 
yksityiset investoinnit alkoivat voimakkaasti lisääntyä. Toisin sanoen 
investointiboomi . ja liikakysyntä kulkivat käsi kädessä. Sen sijaan ei 
pelkän kulutuskysynnän voimakaskaan paisuminen aiheuttanut yleensä 
liikakysynnälle ominaisia olosuhteita. Paitsi liikakysynnän käsitettä jää 
myöskin koko liikakysynnän hintavaikutuksia käsittelevä osa mietinnössä 
ekonomistin kannalta katsoen sangen väljähtyneeksi - tuskinpa se 
tarjoaa enemmän selitystä lukeva lle viranomaisellekaan. Näyttääkin 
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siltä, että nimenomaan tällä kohdin on tutkijoiden kompromissiin pää
seminen edellyttänyt jokseenkin pinnallista tarkastelutapaa., 

Mitä tulee liikakysynnän hillitsemiseksi tarpeellisiin talouspoliittisiin 
toimenpiteisiin, korostaa ryhmä ennen kaikkea finanssipoliittisten toi
menpiteiden merkitystä. Rahapolitiikkaa ei toki unohdeta kokonaan: 
»If fiscal policy plays its role adequately, we believ.:e that mOI1.etary 
policy will be capable of fullfilling its role.» Täsmälleen sama ajatus 
laus:uttiin muuten Radcliffe-komiteankin mietin:q.össä. Finanssipoliittis
ten toimenpiteiden heikkous käytännön politiikan aseena on kuitenkin 
ilmeinen niin kauan kuin veropoliittiset toimenpiteet vaativat osakseen 
pitkän parlamentaarisen prosessin. Tästä syystä,ryhmä mm. suosittelee, 
että hallituksille annettaisiin valtuudet verojen muuttamiseen tietyissä 
rajoissa. 

Siirtyessään tarkastelemaan palkkojen osuutta inflaatiokehityksessä 
ryhmä toteaa aluksi, että liikakysynnän taholta tuleva paine saattaa 
kohdistua paitsi pääomakapasiteettiin myös työvoimaan. Niinpä työ
voiman liikakysynnästä johtuvaa palkkojen liukumista yli sopimusten 
mukaisen määrän ei voida pitää riippumattomana inflaatiotekijänä. 
Sellainen saattaa sen sijaan olla sopimuspalkat, jotka voivat olla seu,;, 
rausta joko työmarkkinaosapuolien välisistä sopimuksista tai hallituksen 
palkkapäätöksista. Silloin kun palkkasopimusten seurausta olevat pal
kankorotukset muodostuvat suuremmaksi kuin työvoiman kysyntä
tarjonta-olosuhteet sellaisenaan olisivat edellyttäneet, ja jos palkkojen 
nousu ylittää samalla tuottavuuden nousun, voidaan puhua palkoista 
riippumattomana inflaatiotekijänä kansantaloudessa. Näin määritellään 
wage-push-inflaatio. 

Määritelmästä voidaan huomauttaa, ettei siinä oteta lainkaan huo
mioon mahdollisuutta, että työvoiman liikakysyntä saattaa vaikuttaa 
myöskin sopimuspalkkojen muotoutumiseen. Mutta vaikka analyytti":' 
sessä mielessä olisikin johdonmukaista pitää sopimuspalkkoja liika':' 
kysynnän ohella riippumattomana inflaatiotekijänä, osoittautuu täl
laisen jaottelun pohjalta tapahtuva talouspoliittisten toimenpiteiden 
suositteleminen ainakin tässä yhteydessä epäonnistuneeksi. Tämä siksi; 
että palkkainflaatiota koskeva talouspoliittinen keskustelu käydään nyt 
voittopuolisesti institutionaalisissa pllitteissa, samalla kun työvoiman 
kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelu jä~ 
miltei huomiotta. Ryhmä onkin uhrannut mietinnöstään monta sivua 
osoittaakseen millaista »oikeaoppisen» hallituksen palkkapolitiikan 
tulisi olla, jotta määritellyltä palkkainflaatiolta vältyttäisiin. Se, joka 
vähänkin on perillä etujärjestöjen toimintaperiaatteista, tulee pitämää~ 
esitystä hurskasteluna, joka pakostakin sisältää itse asiassa vain sen, 
että kaikki olisi toisin, jos ammattiyhdistysjohtajat olisivat toisenlaisia 
kuin ovat. Ei olekaan ihme, että ainoa eriävä mielipide (Fellherin ja 
Lutzir:) esiintyy IIlietinIlössä juuri sen palkkoja koskevassa luvussa. 
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Itse hintoja koskevaa analyysiä on mietinnössä suhteellisen niukasti. 
Koska mietintö on tarkoitettu pikemminkin julkisen vallan edustajille 
kuin ekonomisteille, ovat ryhmän jäsenet pyrkineet välttämään esityk
sessään teknillistä terminologiaa ja -ripotelleet siihen analyysiä vain sikäli 
kuin johtopäätösten ymmärtäminen.muutoin olisi ollut vaikeata. Toinen 
silmiinpistävä piirre on mietinnön kompromissiluonne. Nämä yhdessä 
tekevät siitä paikka paikoin varsin lattean - joskin helposti luettavan. 
Numero- ja asiatiedoista kiinnostuneelle mietintö tosin tarjoaa runsaas
tikin aineistoa. 

SEPPO LINDBLOM 

WILLIAM J. BAUMOL Business Behavior, Value and Growth. The Macmillan 
Company, New York 1959. 164 s. $ 4.75. 

Viime aikoina on varsinkin USA:ssa käyty vilkasta keskustelua tra
ditionaalisen voitonmaksimointiperiaatteen soveltumattomuudesta yri
tysten käyttäytymistä selittäväksi tekijäksi epätäydellisen kilpailun valli
tessa. Professori BAUMOL, joka meilläkin tunnetaan ennestään mm. kir
jastaan Economic Dynamicsl, myös hylkää tämän periaatteen esiteltävässä 
teoksessa korvaten sen toisella, joka vie hänet asetettuun päämäärään 
so. » ... auttaa selittämään useita tunnettuja, oligopolistiselle käyttäyty
miselle tyypillisiä piirteitä, jotka tähän saakka ovat näyttäneet käsittä
mättömiltä». 

Kirja jakautuu kahteen osaan, joiden välillä on vain löyhä yhteys. 
Ensimmäisessä osassa - »Staattisesta oligopoliteQriasta» -=- esitetään 
uusi yrityksen teoria, jota sitten osittain käytetään taloudellista· kasvua 
käsittelevän toisen osan perustana. Kuten useimmissa oligopolia käsit
televissä teoksissa, esitellään tässäkin ensin lyhyesti klassilliset oligopoli
teoriat, minkä jälkeen siirrytään tarkastelemaan harvojen kilpailulle 
tyypillistä piirrettä, _keskinäistä riippuvuutta. Ba:umol määrittelee kui
tenkin oligopolin tavallisuudesta poikkeavasti. Hän nimittäin tarkoittaa 
sillä kaikkia suuryrityksiä, joiden tuotteet ovat identtisiä tai melkein 
samanlaisia. Tämä määritelmä ei sano mitään siitä, missä määrin oligo
poli teorian korostama keskinäinen riippuvuus vaikuttaa yritysten käyt
täytymiseen. Tekemiensä empiiristen havaintojen perusteella Baumol 
on tullut siihen tulokseen, että päivittäisessä päätöstenteossa sillä on vain 
vähäirien merkitys (s. 27) ja että kilpailijat harvoin reagoivat voimak
kailla vastatoimenpiteillä yrityksen tavanomaisiin tai jopa ratkaisevim
piinkin hintaa ja tuotantomääriä koskeviin päätöksiin. Tämä kuitenkin 
sillä edellytyksellä, että yritysten markkinaosulldet pysyvät sU!-lqpilleen 
ennallaan. Seuraavassa analyysissa -ei siten mainita -mitään markki-

1) An Introduction, New York 1951. Toinen painos ilmestynyt 1959. Aivan äs
kettäin ilmestyi Ectmomic Theory and Operations Ana?Jisis (Englewood Cliffs, N.J. 1961). 
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noiden rakenteesta tai kilpailijoiden käyttäytymisestä, JOlta seikkoja 
yleensä pidetään öligopoliteorian keskeisimpinä ongelmina. 

Vaikka oligopolistien keskinäisen riippuvuuden ·huomioonottaminen 
tekeekin mahdottomaksi yksiselitteisesti ratkaista menekkikäyrän kulun, 
ovat useimmat tähänastiset oligopoliteoriat kuitenkin olleet sitä mieltä, 
että yritysten päämää:r-äriä' on voiton maksimointi. Baumolin vastaus 
kysymykseen »Mikä on modernin yrityksen kaiken liiketoiminnan pää
määrä?» kuuluu: kokönaistuoton maksimointi. Hänen hypoteesinsa 
mukaan, jolle koko ensimmäisen osan staattinen oligopolimalli rakentuu, 
tyypillinen oligopolisti tähtää kokonaistuoton. maksimointiin (totat 
revenue. 'maximization tai"liikekie-rellä sales maximization, jota termiä· myös 
kirjassa enimmäkseen käytetään) edellyttäen, että minimivoiton vaati
mus on täytetty (s. 49). Hyväksyttävänminimivoiton puolestaan on 
karkeasti ottaen tyydytettävä osakkaiden vaatimukset ja turvattava 
yrityksen tuotannon kasvu tulevaisuudessa. Tärkeimmäksi syyksi myyn
nin volyymin kasvun muodostumiselle tavoitteeksi sinänsä mainitaan 
se seikka, että osakkeenomistajat eivät nykyään enää ole yritysten joh
dossa, joten toiminnan jatkuva. laajentaminen on kaikkien intressien 
mukaista. 

Baumolin mallissa kokonaistuoton maksimoiva tuotantotaso on se, 
jonka vallitessa rajatuotto = O. Jos minimivoiton vaatimus on samalla 
täytetty, tuotetaan juuri tämä määrä. Jollei, tuotantoa on muutettava, 
kunnes vaadittu voitto saavutetaan, vaikkakokonaistuoton maksi
mointiperiaatetta ei täten voitaisikaan toteuttaa (s. 55). Kokonaistuoton 
maksimointi on mahdollista minimi- ja maksimivoiton suomissa rajoissa. 
Tuottoa voidaan tietenkin lisätä mm. mainos-, laatu- ja myyntikilpai
lulla. Tässä suhteessa päädytään samaan lopputulokseen kuin oletettaessa 
oligopolistien maksimoivan voittonsa - nimittäin, että. hintakilpailua 
ei todennäköisesti esiinny. 

Kokonaislluteenkaan katsoen eidvoiton maksimoimisen korvaaminen 
sales maximization -periaatteella tuo mitään radikaalisesti uutta oligopoli
teoriaan, lopputulokset eroavat vain vähän toisistaan. Sitä paitsi jos 
pidetään kiinni siitä, että keskinäinen riippuvuussuhde kuuluu välttä
mättömänä osana oligopoliteoriaan, olisi kai lähinnä puhuttava suur
yritysten käyttäytymistä koskevasta teoriasta. Edelleen Baumolin ana
lyysilla on hyvin· paljon yhteistä fuU eost-hinnoittelun kanssa, minkä 
hän itsekin toteaa. FuU eost-periaatetta vastaan on esitetty, että se jättää 
määrittelemättä »normaalivoiton». Sama väite voidaan kohdistaa 
Baumoliin sikäli, että myös hänen »minimivoittonsa» jää monessa suh
teessa· epämääräiseksi. 

Teoksen toisessa osassa - »Taloudellisen kasvun teoriasta» -'
käsitellään ensin suuryritysten merkitystä taloudelliselle kasvulle, jonka 
jälkeen esitetään yksinkertainen kasvumalli. Lopuksi ehdotetaan teh
tyjen johtopäätösten nojalla taloudellista kasvua edistäviä toimen-
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piteitä. Keskeisenä ajatuksena on, että länsimaiden nopea ta loudellinen 
kasvu johtuu ensi sijassa yritysten rakenteesta ja käyttäytymisestä, niiden 
jatkuvista laajentumispyrkimyksistä, kyvystä ottaa riskejä ja tosiasiasta, 
että osakkeenomistajien edut kannustavat yrityksen johtoa yhä pa
rempiin saavutuksiin. Mutta samat johtopäätökset voitaneen myös 
tehdä, jos lähdetään voitonmaksimointiperiaatteesta .. 

Baumolin kasvumallin perushypoteesi on, että pitkällä tähtäyksellä 
investoinnit ovat riippuvaisia tulotasosta eivätkä tulon muutosnopeu
desta. Koska pääoman rajatuottavuus ja rajasäästämis- ja rajasijoitus
alttius merkitsevät pitkällä tähtäyksellä taloudelliselle kasvulle enem
män kuin kansakunnan alkupääoma, kannattaa alikehittyneen maan 
keskittyä tuottavuuden, teknillisen kehityksen nopeuden ja säästämis
ja investointinopeuden lisäämiseen. Näiden viimeksimainittujen teki
jöiden kasvua mittaa indeksi, jota Baumol kutsuu »laajentumispyrkiinys
indeksiksi» (index af expansion riffort) ja jonka nousu on taloudellisen kehi
tyksen välttämätön, vaikka ei tietenkään ainoa edellytys. 

Vaikka Baumol ei ~hkä olekaan täysin onnistunut tehtävässään 
selvittää yritysten käyttäytymistä oligopolistisilla markkinoilla, antavat 
hänen näkökohtansa silti runsaasti ajattelemisen aihetta. Monet hänen 
ehdotuksistaan, mm. teoksen toisessa osassa ne, jotka koskevat kasvu
nopeuden lisäämistä kehitysmaissa, mutta joihin tässä ei ole tilaisuutta 
lähemmin puuttua, ovat sangen varteenotettavia. Sitä paitsi kirja on 
erittäin sujuvasti kirjoitettu, mikä tekee lukemisen miellyttäväksi sel
laisellekin henkilölle, joka ei aikaisemmin ole asiaan perehtynyt. 

PIRKKO GRUNBAUM 

SUMMARY 

The influence of growth studies on economic thinking 

By Professor Auvo KIISKINEN 

This article deals with two aspects of the question relating to how 
far the intensive study of economic growth has rejuvenated economic 
thinking, first with respect to the scope of analysis, and then as a new 
orientation in scrutiny of the process of development. 

The normal postulates oftraditional economics, such as the premises 
of effective competition, were apt to result in overgeneralisation of a 
strongly idealised standard case. With especial regard to less developed 
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countries, simplified presumtions of a general nature have proved too 
restrictive and inapplicable. The shortcomings of the adaptation mech
anism of the market econqmy have accordingly given rise to qual
ifications as to the economic system with a view to the maintenance of a 
satisfactory growth. Economists have now quite generally acknowledged 
the iinportant position of public authority as a marker of the course 
of development. There has appeared a need to develop the theory of 
directed allocation, such as the social. criteria of investment and the 
techniques of programming. In addition, the ,rejectibn of the postu
lates of a well integrated economy and the fuU mobility of the factors of 
production have led to models of dual economy in studies of growth. 
The increase in the selection of growth models originating in conditions 
of developed economies has contributed greatly to economic theory, 
but above all, the less developed countries have created the need for 
new premises such as have substantially widened the range of economic 
analysis. 

However, the investigation of growth has not led solely to the 
extension of earlier doctrines, but critical methodological arguments 
have 'also been raised against the traditio nai form of analysis, and a 
change in the basic conception of the phenomenon of growth has been 
demanded. The idea of the mechanism of a cumulative chain reaction 
has become the symbol of this new trend of thinking. The author 
presents some causal circulation processes and catalysers of growth 
which are characteristic of an expansive economy, and finds that the 
economy seems largely to develop its growth by these mutual chains 
of effect, which form the endogenous lever mechanism of the system. 
Similarly, the reciprocity of numerousforces is clearly revealed in the 
processes which maintain stagnation. Studies of economic backwardness 
have made it increasingly clear that the scarcity or defective nature 
alone of any single factor isnot the real obstacle of growth, but rather 
that the chief brake consists of a vicious circle formed by several inter-
locking causal relations. _ 

The new construction of theories relating ta. the dynamics of growth 
may be of considerable importance, particularly in statistical analysis 
with a historical perspective, and investigations serving development 
planning and strategy in general. Nevertheless, in stressing the new 
basic conception, one need not sharpen the difference from equilibrium 
thinking,as is sometimes done. Equilibrium -need not be a static con
cept, but can be defined as a timepath designating a certain moving 
condition. 
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Palvelemme Teitä vakuutusasioissanne. Myön

nämrne- kaikkia yksilöllisiä henki-, sairaus- ja 

eläkevakuutuksia sekä ryhmähenkivakuutuksia. 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTiÖ 

KALEVA 
MAAN VANHIN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ 



Valinta on helppo ... 
Teidän on helppo valita käyttöönne tavara tai palvelu, 
todettuanne sen itsellenne edulliseksi ja tarkoitukseenne 
sopivaksi sekä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. 

Kun maksu palvelun valinnasta on kysymys, Teidän on 
hyvä tietää ja todeta seuraavat p 0 s t i s i i r ron edut: 

PostisiirtotiIin omistajana 

• voitte lähettää maksuja posti merkeittä kulke
vina siirtokirjeinä koska ja missä tahansa -
postilaatikoitahan on kaikkialla, 

• saatte maJ<suista aina kuitit automaattisesti 
-paluupostissa - maksutta. 

Lisäksi: Tilinomistajain väliset maksut hoidetaan ilmaiseksi. 
Vakiomalliset lomakkeet eivät maksa mitään. Saatavien -
myösosamaksuerien- periminen on järjestetty tehok
kaaksi ja huokeaksi. 

Postisiirto tavoittaa asiakkaanne kaikkialta, myös ulko
mailta. Samalla se pitää maksuvaratkin elinkeinoelämän 
käyttövoimana. 

POSTISIIRTO - POSTISÄÄSrÖPANKIN PÄTEVÄÄ MAKSU PALVELUA 





YLÖSPÄIN - YHDESSÄ ETEENPÄIN 
Taloudellinen toiminta on kansalaisten uutteruuden varassa. Tarvitaan työtä, 
ideoita, ammattitaitoa ja suunnitelmallisuutta - sekä työnteon välineet. 
Yhdyspankki on sata vuotta palvellut suomalaista yritteliäisyyttä. Sen myöntä
mien lainojen lukumäärä nousi juhlavuoden 1962 alussa 47.257 kappaleeseen, 
mikä vastaa määrältään yli 130 miljardia mdrkkaa. 
Yritteliäisyys. pääoma ja pankin taloudellinen asiantuntemus yhdessä johtavat 
vauraaseen huomispäivään. 
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