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KANNATTAVUUS VALTIONRAUTATEIDEN 
TALOUDENHOIDON PÄÄMÄÄRÄNÄ 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
marraskuun 6 päivänä 1962 piti 

JUKKA WALLENIUS 

Kun rautateiden rakentamiseen hieman yli 100 vuotta sitten maas
samme ryhdyttiin, oli perimmäisenä tarkoituksena siten saada maan 
henkinen ja aineellinen elämä elpymään. U1komaillGJ. tapahtuneen kehi
tyksen perusteella odotettiin, että rautatiet tekisivät suurten tavaramää
rien ympärivuotiset kuljetukset mahdollisiksi,sålrialla alentaen kuljetus
kustannuksia huomattavasti. Rautateitä pidettiin varsinaisen teollisuu
den syntymisen välttämättömänä edellytyksenä, ja _,muutenkin niiden 
haluttiin toimintansa alkuaikoina palvelevan pääasiassa kansantalouden 
ja koko yhteiskunnan etuja. Kuitenkin toivottiin samalla, että rauta
teistä aiheutuvat menot saataisiin peitetyiksi niiden tuloilla ja että lisäksi 
saataisiin kohtuullinen korvaus pääomasijoituksista. 

Yleinen etu' kytkeytyi rautateihin alusta alkaen erityisesti kahdessa. 
suhteessa: kaikki pyydetyt kuljetuspalvelukset oli suoritettava, mikäli 
se vain rautateiden välineillä sUinkin oli mahdollista, ja kuljetusmaksut 
eivät saaneet olla niin korkeat, että ne muodostuisivat taloudellista 
kehitystä (kasvua) estäviksi. Alhaisia kuljetusmaksuja on meillä pidetty 
tärkeinä rautateiden koko olemassaolon ajan. Esimerkiksi jo vuoden 
1897 liikennesääntökvmitea esitti laatima ss aan liikennesääntöön liit~y
vässä tariffissa kuljetusmaksuja alennettaviksi, vaikkakin se samalla 
piti kohtuullisen koron saamista rautateiden peruspääomalle suotavana. 
Näin siis voitaisiin hieman kärjistetysti sanoa, että ,yleinen etu 
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vaatii ulo.ttamaan rautateiden palvelukset mahdo.llisimman laajalle 
sekä pitämään niiden hinnat mahdo.llisimman alhaisina, kun taas 
kannattavuusvaatimus edellyttäisi tuo.tevaliko.imaa karsittavaksi sekä 
hinto.ja no.stettavaksi »riittävän ko.rkealle». Vaikkakin o.ngelma näin 
esitettynä ilmeisesti o.n liiaksi pelkistetty, vo.idaan näiden kahden vas
takkaissuuntaisen pyrkimyksen aiheuttamaajännitystä kuitenkin havaita 
läpi rautateittemme ko.ko. histo.rian. 

To.uko.kuussa 1922 annettu, Hallitusmuo.do.n edellyttämä laki val
tio.nrautateillä kannettavien maksujen yleisistä perusteista ei aseta 
rautateille mitään määrättyä kannattavuustavoitetta. Sisällöltään laki 
o.n pikemminkin tariffiteknillinen kuin -poliittinen. 'Mutta saman vuo.
den syyskp.ussa valtio.nrautateiden hallinno.sta annetussa asetuksessa 
säädettiin, että »jo.htaessaa;n yleiselle liikenteelle luo.vutettujen valtio.n
rautateiden hallinto.a ja ho.ito.a rautatiehallituksen tulee huo.lehtia, että 
valtio.nrautateiden talo.utta ho.idetaan maan, yleisten etujen mukaisesti 
o.ikeita liikeperiaatteita no.udattaen». Päämääräksi asetettiin tässä siis 
»yleinen etu», mutta tähän päämäärään o.li pyrittävä »o.ikeita liike
periaatteita» no.udattaen. Nämä mo.lemmat avainkäsitteet jäävät laissa' 
kuitenkin vaille lähempää täsmennystä: edellinen jää riippuvaksi valtio
vallan näkemyksestä ja jälkimmäinen siitä, mitä vo.idaan pitää tavan
o.maisena liike-elämässä.Vuo.den 1932 tililain muuto.s,jo.kajo.nkin verran 
ko.ro.sti valtio.nrautateiden liikeyritysluo.nnetta, ei tuo.nut olennaista 
selvennystä itse päämääräkysy:i:nykseen. 

Ennen viime so.tii vo.imassa o.lleessa lainsäädännössä esitetty rauta
teiden talo.udellinen päämäärä o.n siis fo.rmulo.itu hyvin yleisesti ja siitä 
jo.htuen enemmän tai vähemmän epämääräisesti. Rautateiden tiliri
päätösluvut antavat kuitenkin mahdo.llisuuden tarkastella, minkälainen' 
käytäntö o.li ja miten tärkeänä liiketalo.udellista kannattavuutta mo.no.
po.likauden aikana pidettiin. Jo.s käyttöylijäämät jaetaan pääOma
arvo.illa,· to.detaan, että saadut »ko.rko.pro.sentit» Riihimäen-Pietarin' 
radan valmistumisesta aina vuo.tee,n 1900 asti vaihtelivat 2-3 %, 
tämän vuo.sisadan ensimmäisen vuo.sikymmenen aikana ne o.livat 
1-2 %, ensimmäisen maailmanso.dan alkuvuo.sina ne ko.ho.sivat jo.pa 
6 % :iin ja 1920- ja 1930-luvuilla ne o.livat no.rmaalisti 2-4 %) eräitä 
huo.noja vuo.sia (1921, 1924, 1930-33) lukuun o.ttamatta. Ennen vuo.tta 
1945 rautateiden tilinpäätös o.so.ittaa alijäämää aino.astaan vuo.silta 
1863, 1864, 1917, 1918 ja 1932. Viime so.tien aikana esiintyi erittäin 
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korkeita korkoprosentteja, kuten lähes 14 % v. 1943, jolloin brutto
iylijäämä (käyttöylijäämä + pääomakustannukset) oli miltei 1/3 tuotoista. 

Nämä »korkoprosentit» eivät kuitenkaan mittaa rautateiden liike
taloudellista kannattavuutta, sillä ennen vuotta 1926 käyttömenoihin ei 
sisälly poistoja ja kirjanpidollisista pääoma-arvoista on tehty vähennyksiä 
vain, milloin ao. omaisuus esine on kokonaan poistettu käytöstä. Vuo
desta 1926 alkaen sisältyvät käyttömenoihin myöskuol~tuks~t, joiden 
määrä oli alle 1 % kirjanpidollisesta pääoma-arvosta." Näyttää siltä~ 

<,;ttä nämä kuoletukset eivät vuosina 1926-1944 suuruu$1eltaan vastan
neet »terveiden .liikeperiaatteiden» mukaisia poistoja. : 

Kysymys, kuinka suuret olisivat liiketaloudellisesti riittävän suuret 
poistot eri vuosina 1862-1944 olleet, on hyvin vaikea. Nämä vaikeudet 
voidaan kuitenkin välttää käsittämällä kaikki rautateigen pääomahyö
dykkeiden hankinnat sekä mahdolliset negatiiviset. bruttoylijäämät 
v;elaksi, joka rautateiden on maksettava takaisin valtiolle jonkin mää
rätyn prosentin mukaisine korkoineen vuotuisesta bruttoylijää~ästään. 
Käyttäen korkokantana 3 % ja lähtien pääOman alkuarvosta 17. 3. '1862, 
15 mmk sekä laskien k~rkoa: vain: käyttöomaisuudeÅle sa.adaan kuoletta
matta olevan käyttöomaisuuden arvoksi 31. 12. 1944 norn 1.3 mrd n;k,. 
mikä on vain noin 40 % vuoden' 1944 tuot,tosummasta. Arvosteltaess,; 

saatua tulosta on otettava huc;>n;i,oon, ett~" t()teutuneet bruttoylijäärn~t 
olisivat' muodostuneet' suurerp.miksi, jos ilmaiseksi tai alihintaan suori: 
tetuista palveluksista olisi' ka~~ettu yleisten perusteiden mukaiset maksut: 
Kaikki ertnen31. -12. 1944 hankittu käyttöomaisuus voidaan hyvällä 
syyllä 3 % laskentakorkökannan mukaan katsoa tulleen kUdletetuksi 
mainittuun päivään mennessä. 

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että aina viime sotien päättymiseen 
a'sti rautateiden tuotot joka tapauksessa riittivät kattamaan kaikki niiden 
kustannukset, niihin luettuihaliikdalöudellisesti riittävän suuruiset 
poistot ja 3 % korko valtionpääomalle. Niiden talouden voidaan sano'a 
olleen liiketaloudellisestikin terveellä pohjalla: Tariffit pysytettiin ,riit
tävänkorkealla ja kustannukset riittävän alhaalla, jotta ne voitiin 
k~skimäärin ,saada keskenään tasapainoon. Kaikki toiminnasta aiheu
tuvat kustannukset pyrittiin siirtämään käyttäjien kannettaviksi.Tut
kimatta on kuitenkin, olisiko, kansantuotteen kasvunopeus voinut muo
dostua suuremmaksi jotakin alhaisempaa tariffitasoa tai muunlaista 
tariffidifferentiointiasovellettaessa. Mitään ristiriitoja ei rautateittemme 
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monopoliaikana eikä vielä orastavan kilpailun kautenakaan nähty 
liiketaloudellisesti tyydyttävien vuositulosten.ja" maan yleisen edun 
välillä. 

Vuoden 1944 jälkeen on rautateiden kannattavuus jyrkästi huo
nontunut. Tilinpäätös on osoittanut ylijäämää ainoastaan vuosina 
1948, 1951, 1952, 1954 ja ·1960. Näistä ainoastaan vuosina 1948 ja 
1952 olisivat. tuotot ·riittäneet kattamaan liiketaloudellisesti riittävän 
suUret poistot. Korkoa on kirjanpidolliselle pääoma-arvolle saatu ainoas
taan vuonna 1948. Yleensä eivät rautateiden vuosi tulokset ole koko 
sodanjälkeisenä aikana olleet liike taloudelliselta kannalta tyydyttäviä. 

Pääasiallinen syy siihen, että rautateiden kannattavuus yhtäkkiä 
heikkeni siirryttäessä vuodesta 1944 vuoteen 1945 on löydettävissä 
valloilleen ryöstäytyneestä inflaatiosta, jonka voimakkuutta kuvaa se,. 
että vuo<;lesta 1944 vuoteen 1945 kohosi palkkataso rautateillä 67 % 
ja keskimääräinenkin nousu v. 1944-51 oli 36 % vuodessa. Tässä 
yhteydessä on sivuseikka, olivatko tämän inflaation syynä pyrkimykset 
tulonjakautuman muuttamiseen vai yleinen kysynnän ja tarjonnan 
tasapainpn puute. Suurin osa tapahtuneesta kustannushintojen nou
susta katettiin korottamalla tariffeja. Valtiovalta oli kuitenkin tässä 
erittäin pidättyväinen, minkä takia verovarojakin jouduttiin käyttä
mään useimpina vuosina käyttöomaisuuden uusinnan ja eräinä vuosina 
myös varsinaisten käyttömenojen rahoitukseen. 

Vaikkakin rautateiden vuositulokset riippuvat, paitsi niiden oman 
johdon tehokkuudesta, huomattavasti myös valtion talous- ja liikenne
poliittisista toimenpiteistä, aiheutti yllä kuvattu kehityskulku sen, että 
yhä suurempaa huomiota alettiin kiinnittää rautateiden liiketaloudel
liseen kannattavuuteen. Kolmekin eri komiteaa .asetettiin tutkimaan 
mahdollisuuksia parantaa rautateiden kannattavuutta organisatorisin 
ja muin toimenpitein. 

Näistä keskimmäisen esitys johti siihen, että vuoden 1950 touko
kuussa säädettiin uusi laki valtionrautateiden talouden hoidon yleisistä 
perusteista. Uusi laki, joka on voimassa vielä tänäänkin, asettaa ylim
mäksi ohjeeksi, että valtionrautateiden taloutta on hoidettava terveiden 
liikeperiaatteiden mukaan laitoksen kannattavuutta ja . maan yleistä 
etua silmällä pitäen. Merkille pantavaa on, että »kannattavuus» esiintyy 
nyt ensimmäistä kertaa eksplisiittisenä tavoitteena, joka mainitaan 
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jopa ennen »yleistä etua». Mainitulla järjestyksellä ei kuitenkaan käy
tännössä ole ollut suurtakaan merkitystä. Kannettavat kuljetus- ym. 
maksut on määrättävä yleiseltä tasoltaan sellaisiksi, että niistä kertyvät 
tulot, mikäli mahdollista, riittävät peittämää.n laitoksen kustannukset. 
Tämä säädös täsmentää siis äsken mainitun kannattavuusvaatimuksen, 
joka ei, kuten havaitaan, ole absoluuttinen. Sanonta viittaa lisäksi 
siihen, että kustannusten ja tulojen tasapaino olisi pyrittävä saavutta-: 
maan pelkästään kuljetusmaksuja muuttamalla. Tämä ei tietenkään 
aina ole mahdollista eikä suositeltavaakaan. Menotaloudesta sanotaan 
laissa ainoastaan, että laitosta on hoidettava valtion tulo- ja menoarvion 
puitteissa. Valtiovarainministeriön antamien ohjeiden mukaan tämä 
edellyttää tiukkaa säästäväisyyttä, mikä siis tavallaan merkitsee erään
laista laitoksen johtoa velvoittavaa minimikustannuspäämäärää. Laissa 
ei myöskään tarkemmin määritellä, mitä eriä kustannuksiin olisi sisäl
lytettävä ja miten erityisesti pääoma- ja ainekustannuksia koskevat 
arvostusongelmat olisi ratkaistava. 

Säädösten tarkoituksena lienee, kun otetaan huomioon lain perus
telut sekä sen säätämisen aikana vallinnut yleinen taloudellinen tilanne, 
lähinnä turvata mahdollisuudet riittävästi korottaa rautatietariffeja 
inflaation vallitessa. Sanonta » ... riittävät peittämään ... » ei estä 
sitä, että tulot voivat olla kustannuksia suuremmatkin, kuten eräinä 
vuosina 1950-luvullakin on tapahtunut. Toisaalta tulot voivat jäädä 
myös kustannuksia pienemmiksi. Ilmeisesti tässä on ajateltu lähinnä 
suhdarfhevaihteluiden vaikutuksia; rautateillähän ei ole valtion tilin..: 
pitomääräysten vuoksi mahdollis\lutta suorittaa tuloksen tasoitusta eri 
vuosien kesken. 

Yleisenä toteamuksena voidaan siis sanoa, että lain sanonnat rauta
teiden taloudellisen päämäärän osalta on muotoiltu mahdollisimman 
väljiksi, mikä muuttuvia. olosuhteita ajMellen ilmeisesti on eduksi. Tästä 
Johtuen lain taloudellinen päämäärä on talouspolitiikan kannalta tyhjä, 
vaikkakin se juriidisesti saattaa olla riittävästi definioitu. Sen täsmällinen 
sisällys jää riippumaan kulloinkin vallassa olevan hallitukse'1. ja istuvan 
eduskunnan käsityksistä siitä, mitä »maan yleinen etu» ja »rautateiden 
kustannukset» ovat. Kuitenkin vuoden 1950 laki on katsottava merkit
täväksi kehitysaskeleeksi myös rautateiden taloudellisen päämäärän 
kannalta, vaikkakin sen päämerkitys liittyy niihin keinoihin, joita saa
daan käyttää tähän päämäärään pyrittäessä. 
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Rautateiden taloudelliset' Vaikeudet ovat 1950,-luvulla kasvamistaan 
kasvaneet. Vanhentunein'ja huonokuntoisin välinein varustettuina ne 
ovat joutuneet kohtaamaan nopeasti kasvavan kilpailun' paineen. 
Samaan aikaan on n.iiden' kustannusrasituksia lisätty valtiovallan paä
töksillä. Toisaalta on va.ltiovallan toimesta maantieverkkoa voimakkaasti 
laajennettu ja parannettu. Rautatiet ovat päättyneen vuosikymmenen 
aikana menettäneet· monopoliasemansa. Tämä on tietysti periaatteessa 
kuljetuspalvelusten kulutta.jien ka.nnalta hyvä. Kuitenkin kuljetustoi
minnan luonteen vuoksi liikenteessä ei vallitse täydellinen kilpailu eri 
kuljetusmuotojen välillä, vaan enemmän tai vähemmän monopolistirien 
tilanne. 

Toisen vielä tärkeämmän tekijäryhmän, joka vaikuttaa eri kulje
tusmuotojen väliseen kilpailutilanteeseen ja niiden kannattavuuteen, 
muodostavat valtion niihin kohdistamat liikerine- ja talouspoliittiset 
toimenpiteet~Nämä heijastuvat nimittäin hintojen välityksellä 'kuljetus:" 
palvelusten kysyntään ja sen jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. 
Rautateiden ori. nykyisin pyrittävä tuotoillaan kattamaan mm. kaikki 
kulkuvayläri' . aiheuttamat kustannukset, vähäliikenteisten syrjäratojen 
liikennöiinisestä aiheutuva tappio, suhdannehUippujen varalle yllä:" 
pidettävästä reservikapasiteetista. aiheutuvat lisäkustannUkset ja nom 
kaksi kertaa niin suuri eläkevastuu kuin yksityisten yritysten. Toisaalta 
ne suorittavat välittömiä veroja ainoastaan kiinteistön tuotoista, pääosa 
niiden käyttöomaisuuden uusinnasta rahoitetaan yleisistä varoista; ,ne 
eivät maksa korkoa millekään osalle niiden käyttöön asetettua pääomaa 
ja niiden alijäämät on tarvittaessa peitetty budjettivaroin. Tieliikeri~ 
teesssä julkinen sektori asettaa kulkuväylän ilmaiseksi kaikkienkäytet
täväksi, . mutta liikenteeseen' kohdistuu suurempi välillinen ja' välitön 

verorasitus kUin rautateihin. 
Pitäisikö tällåisessa' :t!ilan feessa ra ilta teiltä vaa tia täyttä liiketaJou

dellista 'kannattavuutta,mikä merkitsee' myös kaikkien pääomasta 
aiheutuvien kustarinusten kattamista tuotoilla? Tässä joudutaan årVo
arvostelrriienalueelle'. Vastaus kysymykseen riippuu arvostuskriteeriosta, 
siitä edullisuuden taitoivottavuuden initasta, jonka kannalta toimen
piteitä ja niiden tuloksia arvostellaan. 'Niiden arvostuskriteerioidert 
resultantti, joita. jokainen talöussubjekti aina muodqstaa itseään varten, 
ori tässä' tapauksessa kcitsottava edellä kosketellun »yleisen edun» mi
taksi. Niin kauan kuin yleisesti hyväksyttyä niitta-asteikkoa ei ole mää-
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ritelty, yllä oleva rautateiden suhteen asetettu kysymys ei myöskään 
ole riittävästi definioitu. 

Yleinen etu on arvosteltuna ainakin sen nimessä rautateihin koh
distettujen vaatimusten .pelusteella tällä hetkellä vielä siinä määrin 
ristiriitainen käsite, ettei mitään yleisesti hyväksyttyä mitta-asteikkoa 
voida katsoa olevan olemassa. Sen perusteella on vaadittu alhaisia 
rautatietariffeja, hyviä maantieyhteyksiä jo olemassa olevan rautatie
yhteyden lisäksi, kotimaisen puun menekin turvaamista, Kainuun ja 
Pohjois-Karjalan teollisuuden kehittämistä, hankintojen suorittami~t~ 
kotimaisilta tuotantolaitoksilta, suurta sosiaaliturvaa jne. 

Miten 'on sitten,jos yleisestä edusta kyetään sopimaan? Ajatelkaamme 
ensin, että tämä on mahdollista rajoitetuissa puitteissa, esimerkiksi vain 
liikennepolitiikan piirissä, ja olettakaamme, että valtion liikennepolii,t
tisten toimenpiteitten tavoitteeksi on asetettu kuljetu~palveluksista koko 
taloudelle aiheutuvien reaalikustannusten minllnQiminen. Jos tähän 
pitäisi 'päästä sillä tavalla, että markkinahinllat toimisivat kysyntää 
säännöstelevänä ,tekijänä, valtio tuskin voi välttyä käyttämästä tuki
palkkioita ja välillisiä veroja voidakseen ohjata kuljetuspalvelusten 
kysyntää siihen suuntaan, että mainittu minimi. saavutettaisiin. Se osa 
kuljetustoiminnasta, jota subventioitaisiin, ei ilmeisesti olisi liiketalou
dellisesti kannattavaa. Aivan samaan tulokseen päädytään, jos olete
taan, että koko talouden päämääräksi on asetettu kansantuotteen kasvu
nopeuden maksimoiminen. Tällöinkään tulonsiirtojen käyttöä ei voitane 
välttää liikenteen piirissä. Mikäli siis yleisistä 'päämääristä kyetään 
sopimaan, ne määräävät, minkälaiseksi rautateiden kannattavuusmuo:. 
dostuu. 

Entä ellei kyetä määrittelemään tai haluta määritellä yleisiä pää
määriä edes liikennepolitiikalle? Mitä päämääriä olisi rautateiden 
taloudenhoidolle silloin asetettava? Nämä päämäärät olisivat yksin
omaan rautateitä koskevia erillispäämääriä. Niin muodoin on ilmeistä, 
että niiden perusteella johdettu tulos saattaa poiketa kokonaistarkas
telun antamasta tuloksesta. 

Kannattavuusvaatimus on eräs mahdollinen erillispäämäärä~, Se 
merkitsee sitä, että käytettävissään olevien parametrien avulla laitoksen 
johdon olisi saatava tuottojen ja kustannusten erotus suurenmiaksi 
kuin jokin määrättyvähimmäistaso. Nykyisin nämä keinot ovat siinä 
määrin rajoitetut, että: täyttä kannattavuutta tuskin voitaisiin saavuttaa. 
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Jos näiden keinojen piiriä laajennetaan tai ulotetaan kannattavuus
vaatimus koskemaan myös valtioneuvostoa, paranevat tavoitteen saa
vuttamismahdollisuudet. Kohtuulliselta tuntuisi, että jos rautateiden 
johtoa vaaditaan pyrkimään kannattavuuteen, se saisi käyttöönsä samat 
parametrit kuin kilpailijoilla on, sekä että rautatiet valtiovallan suo
rittamien tulonsiirtojen suhteen asetettaisiin täsmälleen samaan ase
maan kuin niiden kilpailijat. Näin voitaisiin liikenteen piirissä samalla 
saada aikaan tehokas ja nykyistä terve empi kilpailu. Jos kannattavuutta 
tavoitellaan, rautateitä ei pitäisi käyttää yleisen talouspolitiikan eikä 
varsinkaan tulonjakopolitiikan instrumenttina. 

Teoreettiselta kannalta kannattavuustavoite on puolikiinteä pää
·määrä, joka ei yksikäsitteisesti määrää kaikkien toimintaparametrien 
arvoja. Sen lisäksi tarvitaan myös muita päämääriä, jotta kaikki para
metrit, kuljetusmaksujen taso ja niiden differentiointi, tuotevalikoima, 
kustannustekijöiden määrä ja laatu, palkkataso, teknologia sekä inves
tointien määrä ja kohdistaminen, tulisivat täysin määrätyiksi. Se ei 
siten ole yksinään riittävä tavoite yrityksen koko toiminnan ohjaami
seksi, kuten ovat voitonmaksimointi ja muut optimointipäämäärät. 
Tämä lienee vakavin huomautus, mikä teoreettiselta kannalta voidaan 
kannattavuustavoitetta vastaan esittää. 

Rautateide.n taloudenhoidolle asetetut optimointipäämäärät, kuten 
voitonmaksimointi, yksikkökustannusten minirnbi,nti, katetuottosumman 
maksimointi ym. tuntuisivat käyttökelpoisemrp.ilta· eril-lispäämääriltä 
kuin kannattavuuspäämäärä. Ne peittävät' laitoksen" koko. toiminta
kentän. Sallittuja keinoja voidaan erillisillä ehdoilla rajoittaa. Kuii~nkin 
jos rajoittavia ehtoja tulee hyvin paljon, voi käydä niin, että,. probleemalte 
ei ole olemassa mitään ratkaisua. Optimointipäämäärien tärkein omi
naisuus on kuitenkin se, että niitä on mahdollista soveltaa jatkuvasti 
pyrittäessä tavoitteeseen asteittain valitsemalla tiedossa olevista tai 
formuloiduista toimintavaihtoehdoista tavoitteen kannalta »paras». 
Kannattavuuteen pyrittäessä tällainen menettely on mahdollista vain 
siihen asti, kunnes tavoiteltu taso saavutetaan. 

Jos rautateiden taloudenhoidolle on pakko asettaa erillispäämäärä 
sen vuoksi, että yleistä etua ei kyetä riittävästi definioimaan, olisi jokin 
optimointipäämäärä, esimerkiksi katetuottosumman maksimointi, jota 
rautatiehallitus on viime vuosina pyrkinyt soveltamaan käytellessään 
omia, etupäässä tariffipoliittisia parametrejään, ehkä sopivin. Kuitenkin 



KANNATTAVUUS VALTIONRAUTATEIDEN TALOUDENHOIDON PÄÄMÄÄRÄNÄ 9 

periaatteessa pitäisi yleisen edun, yleisten talouspoliittisten tavoitteiden 
määrätä, miten rautateiden taloudenhoitoon vaikuttavia parametrejä 
olisi käytettäväja minkälaiseksi niiden vuositulos tästä syystä muodostuu. 
Tämä johtopäätös, johon suoritettu tarkastelu on johtanut, on täsmäl
leen sama, johon BR. SUVIRANTA päätyi jo yli kolmekymmentä vuotta 
sitten. 



METSÄ. JA PUUTALOUDEN VIENNIN 
KASVUMAHDOLLISUUDET 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
joulukuun 14 päivänä 1962 piti 

VILJO HOLOPAINEN 

1. Johdantu 

Perinnäinen vienti teollisuutemme metsäteollisuus, sen tuotteiden 
vienti ja vientimahdollisuudet ovat joutuneet tietyn huomion kohteeksi 
kansantaloutemme tulevan kasvukehityksen arvioinneissa ja erityisesti 
pohdittaessa suhdettamme Länsi-Euroopan taloudelliseen integroi
tumiseen. Kansantalousmieste~me käsitys metsä- ja puutaloutemme 
tulevaisuuden mahdollisuuksista kuvastunee parhaiten Suomen Pankin 
johdon viime aikoina esittämistä arvioinneista. Pääjohtaja KLAUS WARIS 
lausui Suomen Säästöpankkiliiton vuosikokouksessa 19. 1. 1961 asiasta 
mm. seuraavaa:! 

»Ennen pitkää puuvaramme sitä paitsi asettavat esteen koko puun
jalostustuotantomme jatkuvalle lisäämiselle siitä tasosta, joka jo lähi
vuosina saavutetaan. Käyttämättömän raaka-ainepohjan kapeneminen 
tulee selvästi ilmi raaka-aineiden hintojen nousuna,' joka sellaisenaan 
muodostuu luonnolliseksi esteeksi uusien tuotantolaitosten perustami
selle ja entisten laajentamiselle. Saamme olla perin tyytyväiset siihen, 
että meillä on metsissämme ollut runsas raaka-ainepohja, johon teol
linen kasvumme 100 vuoden ajan pääasiassa on nojautunut. Toiselta 
puolen on realistisesti nähtävä, että tämä teollistumisen lähde pian on 
tyhjiin ammennettu». 

1 Uusi Suomi 1961: 18. 
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. Suomen Pankin johtokunnan· jäsen, tohtori REINO ROSSI mainitsi 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 18.4. 1961 pitämässään 
esitelmässä Suomen EF.TA-ongelma - valoa ja varjoa mm. seuraavaa.:2 

»Toisaaltataas ilmeisesti joudumme myös vastedes tähänastista ratkaise
vasti suuremmassa määrin perustamaan·våstaisen taloudellisen ekspansi
omme muiden raaka-aineiden kuin puun varaan. Paraillaan käynnissäja 
suunnitteilla olevat metsäteollisuuden laajennukset johtavat asiantun
tijoiden laskelmien· mukaan jo niin suureen raakapuun käyttöön~ että 
metsiemme vuotuinen lisäkasvu hädin tuskin pystyy sen tyydyttämään. 
Metsänhoidollisilla ym. toimenpiteillä voidaan ajan oloon tietenkin 
saada vuotuiset raakåpuumäärät kenties huomattavastikin lisäänty
mään, mutta siitä huolimatta pää on jo näkyvissä, eikä todennäköisesti 
ylen kaukanakaan.»· 

Tarkoitukseni ei ole polemisoida riäitä ilmeisesti varsin harkittuja 
kannanottoja vastaan. Ne samoin kUin muutkin johtavien talousmies~ 
temme lausunnot ja· ajatukset antavat kuitenkin tietyn· oikeutuksen! -'
jopa velvoituksen - tarkastella metsä- ja puutalouden vientimme 
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja erityisesti näihin mahdollisuuksiin 
liittyviä ehtoja. 

Tähdennettäköön, että käsittelen seuraavassa vain viennin kas v u
m a h d 0 11 i suu k s i a pyrkimättä pukemaan ajatuksiani ennusteen 
muotoon. Mahdollisuuksiakin tarkastellessani keskityn neljään kysy
mykseen: 

a. metsän tuotteiden viennin viimeaikaiseen kasvuun, 
b. metsäntuott~iden markkinoilla odotettavissa olevaan kehitykseen, 
c. metsäteollis~utemme viime vuosien ja lähiajan kehitykseen sekä 
d. raakapuukysymykseen. 

Erityisesti on ~yytä mainita, että hintojen mahdollIset muutokset 
kasvutekijänä sivuhtetaan kokonaan. 

2. Metsäntuotteiden viennin kehitys v. 1950-61 

Tarkastelun luonnolliseksi lähtökohdaksi tarjoutuu 1950-luvun kehi
tys. Kuten tohtori J. O. SÖDERHJELM on Ekonomiska Samfundetissa 

2 Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1961:2, s; 86. 
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30. 3. 1961 pitämässään esitelmässä3 todennut, 1940-luvun jälkipuolisko 
oli metsäteollisuudessamme eräänlaista jälleenrakennuskautta. Olikor
jattava sodan aikana kulunutta tuotantokoneistoa, yritettävä tavoittaa 
kilpailijoiden teknil1isellä alalla saamaa etumatkaa, luotava jälleen 
yhteydet perinnäisiin markkinoihin ja yleensäkin sopeuduttava sodan 
aiheuttamiin muuttuneisiin oloihin, joiden muuttuneisuutta mm. teol
lisen tuotantokapasiteetin ja metsävarojen menetykset - n. 12-13 % 
- vielä korostivat. Vasta 1950-luvulIa varsinaisesti päästiin suunnitte
lemaan uutta, mille suunnittelulle sitäpaitsi antoi erityistä pontta mai
nitun kymmenluvun alussa metsäntuotteiden markkinoilla vallinnut 
voimakas noususuhdanne, Korean-konjunktuuri. 

Ryhtymättä tässä laajemmalti selostamaan metsäteollisuutemme 
teknillisrakenteellisia ongelmia valaisen kuvissa 1--4 metsä- ja puu .. 
talouden vientimme tuotemääiien kehitystä v. 1950-61. Kuvissa on 
kehityssuunnan osoittamiseksi piirretty näkyviin myös pienimmän 
neliösumman menetelmällä lasketut tasoitussuorat. 

Kuva 1. Sahatavaran vienti v. 1950 .. 61 
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<1 Ekonomiska Samfundets Tidsskrift 1961: 2, s. 93-105. 
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Kuva 2. Vanerin vienti v. 1950-61 
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Kuva 3. Hiokkeenja selluloosan vienti v. 1950-61 
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Kuva 4. Paperinja kartongin vienti v.1950-61 
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Tasoitetut kasvuprosentit jaksolle 1950-61 ja niideri perusteella las
ketut keskimääräiset kasvusadannekset esitetään seuraavassa asetel-
massa. 

Tuote Jakson 1950-61 Keskimäärin 
kasvu, % vuotta kohden, % 

Raakapuu 60 4.4 
Sahatavara 60 4.4 
Vaneri 46 3.5 
Kuitu- ja lastulevy 616 40 
Hioke - 18 l.5 
Selluloosa 81 5.5 
Sanomalehtipaperi 131 8.0 
Muu paperi 404 : 31 
Kartonki 770 53 

Voidaan havaita, että viennin lisääntymistä on tapahtunut hio
ketta lukuun ottamatta kaikissa tuoteryhmissä, mutta erityisesti puu
massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kohdalla .. 
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Tulevaisuuden kåsvumahdollisuuksia ajatellen on syytä hiukan tar
kastella, mistä k 0 m p 0 n e n t e i s t a metsäntuotteiden viennin kasvu 
mainittuna ajanjaksona muodostuu. Tällöin on hyödyllistä erottaa 
varsinkin seuraavat kaksi kasvutekijää: 

a. m ä ä rä kas v u, jonka tällöin - tavanomaisesta volyymikas
vun käsitteestä jonkin verran poiketen, mutta myöhempää raaka-aine
kysymystä ajatellen hyödyllisenä pitäen - määrittelen sellaiseksi metsä
ja puutalouden viennin arvon lisääntymiseksi, joka johtuu vienti tuo
tantoon käytetyn en s i k e r tai sen r aa kap u um ä ä r ä n 
lisääntymisestä edellyttäen, että lajitelma, ts. eri vientituotteiden suh
teellinen osuus ja hinnat pysyvät muuttumattomina; 

b. j aIo s t usa s t eka s v u,. jolloin jalostusasteella tarkoitetaan 
metsä-ja puutalouden vientituotteiden keskimääräistä vientiarvoafob nii
den valmistukseen käytetyn ensikertaisen raakapuun kiintokuutiometriä 
kohden. Jos v;iennin lajitelma muuttuu siten, että yhä suurempi osa 
viennistä koostuu pitkalle työstetyistå tuotteista, syntyy viennin jalos,tus
astekasvua sen ~johdosta, että yhdestä raakapuukuutiometristä valmis
tetun tuotemäärän - vakiohinnoin laskettu - yksikkö arvo nousee. 

Paitsi lajitelman jalostusasteen nousu, edellä määriteltyyn jalostus
astekasvuun vaikuttaa ja siihen sisältyykäsitteellisesti tälle varsin lähei
nen teknillineri eli h yöt y s u h dek a s v u, joka johtuu siitä, että 
vientituote teknillisen kehityksen ansiosta sa~~aan kussakin tuotanto
prosessissa entistä pienemmästä raakapuumäärästä ja/tai siitä, että 
vientituotannon vastaanottama puu käytetään entistä tarkemmin teol
lisissa prosesseissa, jolloin 'hukkaerät pienentyvät. 

Olen yrittänyt laskea, missä määrin metsäntuotteiden viennissämme 
1950-luvulla C\',. 1950-604) on,tapahtunut määrä-jajalostusastekasvua5• 

Tulokset nähdään kuvasta 5. 

Voimme todeta, että maamme metsä-ja puutalouden viennin kasvu 
on v. 1950-60 ollut ensi sijassa määräkasvua, joka onkin ollut melko 
suuri: n. 38 % eli -tasoitussuoran perusteella- keskim~ärin 3.3 % Vuo
dessa. Myös jalostusastekasvua on kuitenkin esiintynyt. Sen suuruus 
koko jaksona on n. 25 % eli 2.2 % vuotta kohden. 

4 Tarpeellinen tilastoaineisto ei vuodelta 1961 ollut laskeImaa suoritettaessa 
käytettävissä. 

5 Laskelman menetelmä ja tulokset on esitetty kirjoittajan julkaisussa Suomen 
metsäntuotteiden viennin jalostusaste. Metsäntutkimuslaitoksen julk. 55.35., 
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Kuva 5. Viennin määrä- ja jalostusastekasvu v.1950-60 
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Aiemmin suoritettu viennin kehityksen tuoteryhmittäinen tarkastelu 
on;jo tavallaan oSQjttanut tärkehnmät jalostusastekasvun te~ijät. Ne 
ovat puumassa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin osuuden lisään~ 
tyminen sekä tässä ryhmässä valkaistun selluloosan ynnä puumassan 
jalostustuotteiden - paperin ja kartongin - viennin voimakas kasvu. 
Lisäksi on emo tavalla määriteltyä jalostusastekasvua edistänyt sahojen 
jätehakkeen ynnä jätepaperin lisääntynyt käyttö puumassa-paperiteol-. 
lisuuden raaka-aineena. Näiden osuus emo teollisuuden raaka-aine
määrästä on näet v. 1950-60 noussut 9 %:sta 17%:iin. 

3. Kehitys metsäntuotteiden markkinoilla 

Mahdollis4utemme arvioida metsäntuotteiden menekissä lähi vuosi
kymmeninä tapahtuvaa kehitystä ovat viime aikoina olennaisesti paran-: 
tuneet niiden ennusteiden ansiosta, joita vallankin FAO, mutta myös 
eri tutkijat ovat laatineet. Käymättä kaikkia ennusteita luetteloimaan 
mainitsen, että FAO laati v. 1953 vuoteen 1960 kohdistuneen ennusteen 
Euroopan sahatavaran käytön ja kysynnän kehityksestä6 sekä v. 1954 

6 FAO European Timber Trenas anti Prospects. GeneVa 1953. 
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- yhdessä eräiden muiden YK:n järjestöjen kanssa - vuosijaksoon 
1960-62 kohdistuneen ennusteen maailman paperin ja pahvin kysyn
nän - oikeammin tarpeen - kehityksestä suuralueittain 7• Tällä het
kellä ei ole käytettävissä lopullista selvitystä siitä, miten nämä ennusteet 
ovat toteutuneet. Ennakkotiedot viittaavat siihen, että käytön nousu 
on ollut ennustettua ~uurempi. 

Äskettäin (v. 1960) FAO on laatinut uuden, vuoteen 1975 kohdis
tuvan ennusteen8 maailman paperin ja kartongin kysynnästä ja saha
tavaran kysyntää kos~eva samanlainen ennuste on tekeillä. Tämän 
lisäksi tunnettu ruotsalainen metsäekonomisti, professori TH. STREYFFERT 
on ennakoinut maailman ja eri maanosien puutavaran - johon tällöin 
kuuluvat lähinnä sahatavara ja vaneri - sekä paperin ja pahvin (kuitu
Ievy näihin luettuna) tarpeen v. 2000 sekä tarkastellut sen tyydyttämis
mahdollisuuksia 9• 

Mainittujen ennusteiden tekniikassa on jonkin verran eroa etenkin 
siinä, että FAO:n vuoden 1960 ennusteessa on käytetty matemaattista 
regressioanalyysia, kun taas STREYFFERT on tyytynyt tavalliseen aritme
tiikkaan ja diagrammatarkasteluun. Yhteistä on perimmältään samojen 
muuttujien - kansantulo ja väkiluku - käyttö ennusteiden muuttujina 
siten, että ennakoidaan menneen ajan kehityksen perusteella henkeä 
kohden laskettu käyttö kansantulon funktiona ja sen jälkeen väestö- ja 
kansantulo ennusteiden avulla kokonaiskysyntä. Erilaiset kansantulon 
kasvua ja kysynnän tulojoustoa koskevat olettamukset johtavat luon
nollisesti erilaisiin kysynnän ennusteisiin. Ennusteet on tehty, kuten 
tavallista, varauksella ceteris paribus, minkä varauksen taakse kätkeytyy 
koko joukko mm. hintaa ja tekniikkaa koskevia olettamuksia. Yleensä 
edellytetään muuttumaton ta tekniikkaa ja että, puutuotteiden hinnat 
suhteessa muihin pysyvät muuttumattomina. Eri ennusteiden »tuote
peittävyys» on hiukan erilainen. 

FAO:n ja Streyffertin ennusteiden päätulokset esitetään oheisessa 
taulukossa erikseen päämenekkialuettamme Eurooppaa (Neuvostoliitto 
poisluettuna) Ja koko maailmaa koskevina. 

7FAO etc., World Pulp anti Paper Resources antI Prospects.New' York 1954. 
8 FAO World Demand for Paper to 1975. A Study of Regional Trends. Rmne 1960. 

Tästä on myöh~mmin esitetty tarkistettuja lukuja. 
9 TH. STREYFFERT Världens framtida virkesförsörjning. Kungl. Skogshögskolans Skrif

ter Nr. 27 (1957). 

2 



18 VILJO HOLOPAINEN 

Euroopan ja koko maailman puutavaroiden sekä paperin ja pahvin tarpeen ennusteet. 
« 

Alue 
1 

a. Puutavarat, milj. m 3 raakapuutajv 

1950-52 1 2000 1 Lisäys, % 

Eurooppa (Steyffert) 126 139 10 
Maailma 

" (N-liitto pl.) 458 675 42 

b .. Paperi ja pahvi, milj. tonniajv 

Alue 
1950-521 I 1 1 L~äy, "' 1955 1975 2000 ' /0 

I 1955-7511952-2000 

Eurooppa: Streyffert 11.8 " " 28.4 ., 141 
FAO .. 15.0 37.3 .. 149 . . 

Maailma: Streyffert 
(N-liitto pl.) 45.0 .. " 121.2 .. 170 
FAO . . 56.i 141.4 .. 152 . . 

Ennusteiden perusteella voimme päätellä mm. seuraavaa: 
1. Maailman sekä Euroopan paperin ja pahvin tarve lisääntyy 

voimakkaasti, joskin FAO:n ja Streyffertin käsitykset kasvun 
vauhdista näyttävät olevan erilaiset. FAO ennustaa kasvun 
1955-75 suuremmaksi kuin Streyffert jaksona 1950/52-2000. 

2. Puutavaroiden tarpeen kasvu on (Streyffertin mukaan) paperin 
ja pahvin tarpeen kasvua paljon hitaampaa. 

Streyffert on emo tutkimuksessaan melko paljon pohtinut kysymystä, 
mistä puutavaroiden ja paperin käytön kasvuerot johtuvat. Hän on 
esittänyt lähinnä kaksi syytä. Ensinnäkin kulutuksen rakenne jo pitkälle 
teollistuneissa maissa suuntautuu teollistumisen jatkuessa aloille, jotka 
eivät suosi puutavaroiden, mutta kylläkin paperin ja pahvin käyttöä. 
Toiseksi hän korostaa sitä, että tuottavuus ja siitä johtuen hintakehitys 
puutavara- ja paperialalla on ollut erilainen. Puumassa-paperiteollisuus 
on voinut paremmin käyttää hyväkseen teknillisen kehityksen ja nimen
omaan automaation suomia mahdollisuuksia kuin sahateollisuus, jonka 
tuotteiden menekkiä tästäkin syystä ovat kaventaneet muut materiaalit, 
kuten teräs, sementti, rakennuslevyt jne. rakennusalalla sekä paperi 
ja kartonki pakkausalalla. 

Huomautettakoon, että puutavaroiden ryhmään sisältyy myös 
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va:p.eri, jonka markkinoilla on tiettyjä sahatavaran markkinoista poik-. 
keavia piirteitä. Näitä en tässä yhteydessä voi kuitenkaan kosketella. 

Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että ennusteet viittaavat voimak-· 
kaaseen ekspansioon ja hyvään menekkiin paperin ja pahvin käytössä. 
sekä markkinoilla. Meillä on viljalti mahdollisuuksia lisätä tämän alan 
vientiä vain säilyttämällä jo saavuttamamme markkinaosuus tai -
kun kansainväliseen kauppaan joutuvat tuotemäärät näyttävät kasvavan 
hiukan käytön kasvua loivemmin - vain hiukan sitä lisäämällä. Saha
tavaran kohdalla viennin lisäämismahdollisuudet ovat pienemmät, jos
kin on todettava, ettei sahateollisuuskaan ole kuoleva teollisuus. Sekä. 
19S0-luvun kokemukset että tulevaisuuden ennusteet viittaavat lievään 
nousuun. 

4. A1etsäteollisuutemme tuotantoteho 

Jos tässäkin yhteydessä keskitymme sahateollisuuteen sekä puumassa
paperiteollisuuteen, voimme kokemuksen perusteella päätellä, ettei 
tuotantokapasiteetti ole oikeastaan ongelma s a h a t e 011 i s u u
des s a. Meillä on keskinkertaisissa menekkioloissa eräänlaista. »liika-· 
tehoa» jo varsinaisten vientisahojen ryhmässä ja tuotosta voidaan tar-· 
vittaessa suurentaa ottamalla käyttöön työvuoro lisää. Sitä paitsi on 
suuri piensahojen reservi, joka herkästi ilmestyy vientimarkkinoille 

vienti-ilmapuntarin osoittaessa korkeapainetta. Sahateollisuuden ongel-. 
ma ei ole kapasiteetin lisääminen, vaan tuotantokoneiston teknillisen 

kunnon vaaliminen siinäkin mielessä, että tuottavuutta voitaisiin lisätä. 
ja sahatavaramme kilpailukykyä sekä suhteessa korvikemateriaaleihin 

että kilpaileviin maihin ylläpitää. Tavallisesti teknilli.set saneeraukset 
johtavat kylläkin myös tuotantotehon lisää.miseen. 

Puu m a s s a - p a per i t e 0 11 i suu des s a kapasiteetti-käsit
teellä on monestakin syystä täsmällisempi sisältö kuin sahateollisuudessa. 
Näiden teollisuuksien kustannusrakenne - kiinteiden kustannusten suuri 

osuus - tietää sitä, että kapasiteetti pyritään myös käyttämään mah-· 
dollisimman tarkoin hyväksi. Kuva 6 valaisee tämän teollisuusryhmän 
tuotantotehon kehitystä Suomessa. vuodesta 1938 lähtien1o. 

10 HioketeoIlisuuden tehoa koskevat arviot ja eräitä tarkistuslukuja myös sellu
loosateollisuudesta on kirjoittajalle hyväntahtoist'sti 1:tJ9vuttanut maisteri VEIKKO. 

TOPPA RI Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes.k,~liitpsta. 
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Kuva 6. Puumassateollisuuden kapasiteetin kehitys v. 1938-65 
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Näemme, että 10-vuotisjakso 1955-65 tietää puumassateollisuudes
samme' ekspansiokautta, jolle ei löydy vertaa koko sen 100-vuotisesta 
historiasta. Onhan tuotantotehon todennäköinen kasvu 

sulfiittiteollisuudessa n. 51 0/0 
sulfaattiteollisuudessa n. 195 0/0 
hioketeollisuudessa n. 71 0/0 

. yhteensä puumassateollisuudessa n. 99 % 

Tuotannon arvoa ajatellen lisäys on yli 100 0/0' sillä uusi teho on 
rakennettu pääasiassa valkaistun massan valmistusta varten. 

Kun vertaamme emo lukuja F AO:n ennakoimaan paperin ja pahvin 
tarpeen lisäykseen - V. 1955-65 Euroopassa 68 % ja maailmassa 61 0/0 
- havaitsemme, että puumassa-paperiteollisuutemme laajennukset ylit
tavat suuresti sen progression, jota käyttöosuuden ja vielä enemmän 
markkinaosuuden säilyttäminen tänä aikana edellyttäisi. Vuodelle 1966 
on luvassa ainakin yksi 100 000 vuosi tonnin sulfaattitehdas. 

Oman kiintoisan lukunsa muodostaa kysymys siitä, mikä.· johti 
näin voimakkaaseen laajentumiseen. Puuttumatta tämän monitahoisen 
kysymyksen· yksityiskohtiin todettakoon, että suotuisan lähtökohdan 
yritysten' laajentumispyrkimyksille loivat ensinnäkin jo mainitut opti-
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mistiset ennusteet ja käsitykset puumassa..paperiteollisuuden 'tuotteiden 
menekistä. Toiseksi valtakunnan metsien III inventoinniri 1950-luvun 
puolivälissä julkaistut tulokset antoivat huomattavasti valoisamman 
kuvan metsiemme hakkuumahdollisuuksista ja teollisuutemme raaka
puun saannista kuin mitä esim. teollistamiskomitea v. 195111 ja eräät 
asiantuntijat, mm. professori SAARI12 sitä ennen olivat esittäneet. 

On ymmärrettävää, että alan yritykset ovat pyrkineet käyttämään 
näin ilmenneitä mahdollisuuksia toteuttaakseen jo ehkä pitemmän 
aikaa pohdinnan alaisena olleita laajennussuunnitelmiaan. Ne on käy
tännössä realisoitu huomattavalta osalta tehtaiden saneerauksilla, joissa 
tuotannon lisäämistä estäneitä pullonkauloja on poistettu ja samalla 
sovellettu tuotannon tehoa suuren tavia ja/tai tuotteen laatua parantavia 
teknillisiä uudisteita. NimenomaaIl sulfaattitGollisuuden, hioke-sanoma
lehtipaperiteollisuuden sekä yleensä paperi- ja kartonkiteollisuuden 
piirissä on syntynyt tai pantu alulle myös joukko uusia ja yleensä suuri
kaavaisia tuotantoyksiköitä. Tunnusomaista puumassa-paperiteollisuu.:. 
den kasvulle onkin ollut entistä suurikaavaisempiel'i' yksikköjen synty
minen. Niinpä sulfiittitehtaiden keskimääräinen tu()tantoteho on v: 
1950-60 kasvanut 45:stä 77:ään vuositonniin ja sulfaattitehtaiden 
65:stä jopa 185:een ·vuositonniin. 

Laajennukset lienee finansioitu pääasiassa yritysten oman rahoituk
sen tietä. Erittäin olennaisena edellytyksenä - monessa tapauksess'a 
suorastaan herätteenä - laajennusten toteuttamiselle on kuitenkin 
ollut se rahoitustuki, jota metsäteollisuutemme on useaan otteeseen 
saanut ulkomaisten luottojen muodossa etenkin Maailmanpankilta 
(International Bank for Reconstruction and Development), joka on 
myöntänyt v. 1949-62 yhteensä n. 95.3 milj. dollaria eli vuoden 
1962 lopussa vallinneen kurssin mukaan pyöreästi 30,5 mrd vmk. 
J onkin verran, joskin edellistä paljon vähemmän, on luottoja saatu 
myös muista ulkomaisista lähteistä. Valtio' on edistänyt laajennuksia 
mm. veropoliittisin toimenpitein sekä - eräistä paikallisista teollistamis
projekteista puheen ollen - suorastaan budjettivaroin. Yritysten ulko
puolinen rahoitustuki on siten näytellyt melkoista osaa. 

Eri tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena on siten lähtenyt liik-

11 Komiteanmietintö 1951: 12, s. 35. 
12 EINO SAARI Suomen metsäteollisuuden raakapuun saanti metsäta,seen kannalta· tarkq,s

teltuna, Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1948: 3, s. 238 .. 
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keelle kilpailunom;:tinen ja - ehkä voidaan sanoa - koordinoimaton 

laajennusprosessi, joka maamm~ taloudellisen kasvun kannalta on 
kylläkin tervetullut, mutta jonka raju luonne voi aiheuttaa vaikeuksia; 
Muuan vaikeus on tuotteiden m a r k k in 9 i n t i. Vaikka tuotanto
tehon lisääminen tapahtuu aloilla, joilla menekki näyttää kasvavalta, 
ei toisaalta voida unohtaa sitä, että meillä pn kilpailijoita, ennen muuta 
Ruotsi. ja Kanada· sekä viime aikoina yhä suuremmassa määrin myös 
U.S.A., jotka myös ovat etsimässä markkinoita voimakkaasti laajene
valIe tuotannolleen: Kun tuotantotehomme kasvu on ennakoitua mene
kin kasvua jyrkempi ja kun jonakin vuotena ehkä kaksikin uutta suurta 
tehdasta muiden tehtaiden laajennusten ohella ilmaantuu tarjoamaan 

tuotteitaan, ei ole ihme, jos joudutaan puhumaan »uuden kapasiteetin 
hidastetusta käyttöön ottamisesta». 

Optimistiset julkisuuteen saatetut ennusteet kätkevät siten itseensä 
häiriötekijän, jonka varteen ottaminen pitkäjänteisiä tarjonnan ennus
teita ja tuotanto suunnitelmia laadittaessa saattaa olla perusteltua. 

Markkinointiongelmat, kun on kysymys nyt esitellystä laajennus
ohjelmasta, lienevät sittenkin suhteellisen lyhytaikaisia, ehkä lähinnä 
1960-luvun »sopeutumisvaikeuksia». Sen sijaan näyttää entistä vaka
vampana sukeltautuvan esiin muuan pitkäjänteisempi ongelma, so. 
kysymys siitä, miten lisääntynyt tuotantokapasiteetti voidaan tuokkia 
puulla. 

5. Raakapuun saantimahdollisuudet 

Käsittelen aluksi viime aikoina etenkin metsämiesten taholla paljon 

keskustelua herättänyttä metsien poistuman ja kestävien hakkuumah
dollisuuksien tasapainottamisongelmaa. Sitä on tapana valaista ver
taamal~a - meillä puun käytöstä johdettua - metsien todellista 

k 0 k 0 nai s p 0 i s t u maa (kokonaishakkuumäärä + ns. luonnon 
poistuma) h a k kuu suu n n i t tee se e n, jolla tarkoitetaan tie
tylle, tavaJlisimmin 10 vuoden pituiselle ajanjaksolle tietyin perustein 
laadittua ja nimenomaan tiettyyn pitkäjänteiseen metsätalouden kehittä:
miseen pyrk~vää yuotui~en hakkuumäärän ja sen rakenteen suositusta 
(tässäkin poistumaksi muunnettuna). Riippuen siitä, rp.iten metsävarojen 
nouseva - tai laskeva -kehitys ajoitetaan ja siitä, ;minkälainen metsän
hoidollinen ohjelma hakkuusuunnitteen taakse kätk~ytyy, voidaan lähi-
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tulevaisuudelle laatia ja on laadittukin useita hakkuusuunnitteita. 
Tunnetuimmat meillä käytetyt suunnitteet ovat ILvEssALon kaksikin 
suunnitetta13 sekä ns. HKLN-suunnite14• ViiIIleksi mainittu (46.9 milj. 
m 3) ja Ilvessalon II suunnite (46.3 milj. m 3) ovat kokonaismäärältään 
miltei samat. HKLN-~uunnite on taloudellisen kasv~mme tarkastelijalle 
sikäli kiintoisa, että siinä hahmotellaan - tietyin edellytyksin - hak
kuumahdollisuuksien kehitys 10-vuotiskausittain koko kiertoajan pitui
selle (100 vuoden) jaksolle. 

Lähtökohdaksi raakapuulqsymystä koskevalletarkastelulle vertaan 
aluksi PÖNTYSEN laskemaa poistumaa 15 HKLN -suunni tteeseen v. 1953-62, 
ts. 10-vuotisjaksona, jonka voidaa:n katsoa alkaneen välittömästi 
valtakunnan metsien III:sta inventoinnista. Vuoden 1962 poistuma on 
ennakkoarvio. 

Jakson 1953-62 keskiarvo (47.4 milj. m 3) osoittaa koko maan puit
teissa ja kaikkien puulajien osalta verraten hyvää poistuman ja suun
nitteen tasapainoa. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin huomattava, 
että poistuma on 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa voimakkaasti 
kasvanut, kuten kuva 7 osoittaa. Onhan vuoden 1960 poistuma ollut 
n. 6 milj. ja vuoden 1961 poistuma n. 8 milj. m 3 suurempi kuin hakkuu
suunnite. Puumassa-paperiteollisuuden kapasiteetin kasvu ja tuotannon 
-voimakas laajentuminen yhdessä muutoinkin lisääntyneen puun teol
lisen käytön ynnä raakapuun viennin kanssa on jo tähän menness~ 
nostanut hakkuun tasolle, joka suuresti ylittää metsien kestävät hakkuu
mahdollisuudet. Osansa tähän on kylläkin vuosien 1960-61 korkea
suhdanteella. Vuoden 1962 arvioitu luku on edellisen vuoden poistu
maa n. 2-3 milj. m 3 pienempi. 

Tulevaisuuden puun tarvetta ajatellen voidaan lähteä siitä, että 
puumassateollisuutemme edellä selostettu tuotantotehon jo tapahtunut 
ja tapahtumassa oleva kasvu tietää, edellyttäen 90 %:n toiminta-astetta, 
n. 11 milj. m 3 :n suuruista raakapuun tarpeen lisäystä 10-vuotiskautena 

13 Ks. Metsäntutkimuslaitoksen julk. 47.1 ja 51.9~ 

14 Ks. Komiteanmietintö 1961: 1, Liite 1 (LEO HEIKURAINEN, KULLERVO Kuu
SELA, OLAVI LINNAMIES ja AARNE NYYSSÖNEN Metsiemme hakkuumahdollisuudet. Pitkän 
ajan tarkastelua). 

15 V. PÖNTYNEN Puun käyttö Suomessa vuosina 1917-61. Metsäntutkimuslaitoksen 
julk. 56. - Vuoden 1962 luku on lähinnä raakapuun viennin ja metsäteollisuuden 
tuotannon perusteella tehty arvio. 
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Kuva 7. Poistuma, suunniteja kasvu v. 1953-62 
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1955-65, josta 5-vuotiskauden 1961-65 osuus on n. 7milj. m 3• On 
kuitenkin otettava huomioon, että myös muilla metsäteollisuuden aloilla 

, saattaa tapahtua tuotannon ja viennin kasvua samaan tapaan kuin 
1950-luvulla. Sitä paitsi on tiedossa uusia vuoden 1965 jälkeen valmis
tuvia projekteja. Äsken mainittu luku on siis kapasiteettikehitystä aja
tellen eräänlainen minimi, mutta senkin edellyttämä raakapuun lisätarve 
on lähes 50 % koko metsäteollisuuden raakapuun käytöstä v. 1955. 

Kasvavan metsäteollisuutemme ja metsäntuotteiden vientimme 
raakapuuongelman ratkaisua on etsitty lähinnä kahdelta taholta: on 
tutkittu puun käytön rakennemuutoksia ja mahdollisuuksia metsiemme 
tuotoksen lisäämiseen. Kolmantena mahdollisena lähteenä voidaan 
mainita raakapuun tuonti. Seuraavassa lyhyt arviointi näistä kustakin. 

Puun käytön ja poistuman rakennemuutokset 
ynnä raakapuun tuonti: 

Teollisuuden e n s i k e r tai sen raakapuun mahdollisina läh
teinä voimme tässä yhteydessä mainita seuraavat erät: 
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1. raakapuun viennin supistuminen, 
2. maaseudun väestön ja yleensä väestön henkilökohtaisen puun 

käytön vähittäinen supistuminen, 
3. koivupaperipuun käytön lisääntyminen ja 
4. havupuisen ns. ohutpaperipuun käytön lisääntyminen, ts. paperi

puun vähimmäismitan alentaminen. 

Erien 3 ja 4 kohdalla ainespuun käytön lisääntymisen voidaan 
laskea toteutuvan osittain hakkuutähteiden ja luonnon poistiunan kus-
tannuksella, osittain polttopuun käyttöä supistamalla siten, että puuta 
korvataan tuontipolttoaineilla. 

Kaikkiaan olisi metsätalouden suunnittelukomitean laskelman mu
kaan mainituista eristä saatavissa raakapuuta metsäteollisuudellemme 
10-vuotisjakson 1963-72 aikana yhteensä 5.5 milj. m 316, käytännöllisesti 
katsoen kokonaan puumassateollisuuden raaka-ainetta. 

Viime aikojen kehityksen valossa voitaneen metsätalouden suun
nittelukomitean laskelmaa pitää realistisena siltä osin kuin on kysymys 
koivupaperipuun käytön lisääntymisestä ja puun ottamisesta aines
puuksi entistä pienempään läpimittaan. Sen sijaan paperi- ja kaivos
puun viennin pysyvästä vähenemisestä 1.5 milj. m 3 :n tasolle ei ole vakavia 
merkkejä havaittavissa. Päinvastoin saavutettiin v. 1961 kaikkien aikojen 
ennätys (n. 6 milj. m 3) raakapuun viennissä. Onkin mahdollista, että 
metsätalouden suurinittelukomitean laskelmat tässä suhteessa olivat 
1960-lukua silmällä pitäen toiveajattelua. 

Jos arvioidut laskelmat puun käytön siirtymistä v. 1963-72 toteu
tuisivat, näin saatava raakapuun lisä miltei peittäisi sen n. 6 milj.m3 :n 
suuruisen erotuksen, joka v. 1960 oli kokonaispoistuman ja HKLN
suunnitteen sekä Ilvessalon IV inventointiin perustuvan suunnitteen 
vä1illä17• Toisin sanoen: a r v i 0 i t uj en käy t ö n j a p 0 i s t u
man rakennemuutosten toteutuminen tietäisi 
- jos myös suunnitteiden metsänhoidolliset 
edellytykset täytetään - että miltei vuoden 

16 Komiteanmietintö T96l: 1, s. 44. 
17 YRJÖ ILVESSALO IV Valtakunnan metsien inventointi. 1. Maan etelä puoliskon vesistö

alueryhmät. Metsäntutkimuslaitoksen julk. 56. 
Valtakunnan metsien IV inventoinnista on tähän mennessä vain Suomen etelä

puoliskon tulokset käytettävissä. Ilvessalo on mitoittanut tämän alueen suunnitteen 
samaksi kuin ns. uusien tavoitteiden mukaisen suunnitteensa. Tässä -edellytetään, 
että myös Pohjois-Suomen suunnite pysyy ennallaan. 
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1 9 6 0 m ä ä r ä 11 i n e n t a s 0 m e t s ä t e 0 11 i suu d- e s sam m e 
voi tai s i in yli ä P itä ä . 

Sama koskee likipitäen myös vie n n i n määrällistä tasoa, sillä 
kotimaan käytössä ei mainittavaa lisäystä ole odotettavissa. Niinpä 
1950-luvulla metsäntuotteiden kotimaan käyttö (raakapuuksi muun
nettuna) hivenen supistui. Tosin etenkin paperin käyttö lisääntyi huo
mattavasti, mutta sen vaikutuksen runsaasti kompensoi polttopuun 
käytön supistuminen~ 

Vuoden 1960 jälkeen on toteutettu ja edelleen toteutuu me~~äteolli
suudessamme uusia laajennuksia, jotka v. 1961-'-65 merkitsevät yksis
tään puumassa-paperiteollisuudessa n. 7 milj~':m3:n suuruista raaka
puun lisätarvetta metsätalouden suunnittelukomitean ennustamaan~ 

Onko tämä vielä jostakin löydettävissä? 
Mainitsin edellä r a a kap u u n tuo n n i n yhtenä mahdolli

suutena~ Suurimittaiseen raakapuun tuontiin siirtyminen olisi mullis
tava muutos maamme metsä- ja puutaloudellisessa orientoitumisessa. 
Kun muistaa, että vielä vuosien 1960-61 tilastoissa esiinnymme maail
man suurimpana raakapuun viejänä, ei tunnu mielekkäältä ajatus, 
että ainakaan lähiaikoina muuttuisimme suureksi nettotuojaksi. Tuonti
mahdollisuuksientutkiminen lähinnä Neuvostoliitosta, mistä nykyisin 
tuomme,pyör~ätä puuta vuosittain runsaat 0.5 milj. m3, voi kuitenkin 
ennen pitkää joutua pohdittavaksi. 

Metsänhoidon tehostaminen ja sen vaikutus 
h a k kuu m a h d 0 11 i suu k s iin: Käsittelen lopuksi lyhyesti met
säteollisuutemme kiistattomasti tärkeintä raaka-ainelähdettä, metsiemme 
hakkuumahdollisuuksia. Tässä yhteydessä kiinnostaa kysymys niiden 
lisäämisestä ja lisäämisen ,edellytyksistä. 

Tätä ongelmaa on meillä viime aikoina paljon pohdittu ja sitä 
koskeva tutkimus on suuntautunut osittain uusille urille. Hakkuusuun
nitteita laadittaessa on näet siirrytty perinnäisistä yhden ja kahden 
vuosikymmenen pituisista jaksoista jopa koko kiertoajan käsittäviin 
suunnitelaskelmiin, jotka luonnollisesti ovat perustuneet tiettyihin, tar
koin määriteltyib.in'edellytyksiin. On edellytetty tiettyä poistuman kehi
tystä ja tiettyä metsänhoidon intensiteettiä. Niinpä esim. suunnitteen 
olennainen ylitys jonakin jaksona pakottaa tarkistamaan sitä seuraavana 

-jaksona. Ja edelleen: mitä tehokkaampaa metsänhoito on, sitä korkeam
maksi hakkuusuunnite voidaan asettaa. Tämä ei, kuten perinnäisesti 
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on ajateltu, koske yksinomaan kaukaisen tulevaisuuden hakkuusuun
nitetta, vaan jo alusta pitäen voidaan suunnitetta korottaa, joskin eri 
metsänhoito-ohjelmien tasoerot kauempana tulevaisuudessa ovat suu
rempia kuin nykyhetkellä. Käytännön hakkuupolitiikka voi tietenkin 
»ulosmitata» nämä kohoavat suunnitteet ainoastaan siPä edellytyksellä, 
että metsänhoito-ohjelman edellyttämät toimenpiteet todella suoritetaan. 

Havainnollistaakseni erilaisten metsänhoito-ohjelmien vaikutuksia 
hakkuusuunnitteeseen, siis hakkuumahdollisuuksiin, esitän seuraavassa 
ne vaihtoehtoiset metsänhoito-ohjelmat, jotka eräs metsäalan tutkija
ryhmä laati v. 1961 maatalouskomitealle valaistakseen metsätalouden 
parannusten työllisyys- ja tulovaikutuksia18. Vertailun vuoksi esitettiin 
tällöin kolme ohjelmaa: 

1. 1950-luvun (1953-59) keskimääräistä metsänhoidon tasoa edus
tava ns. k erä i 1 y - 0 h j e 1 m a, vuotuisetmetsänhoitotöiden 
kustannukset 2,9 mrd vmk, 

2. edellä mainittu HKL N - 0 h j e 1 m a (4,6 mrd vmk) ja 
3. te h 0 - 0 hj el m a (8,2 mrd vmk). 

Olennaisimmat erot näiden ohjelmien kesken ilmenevät erityisesti 
metsänojituksenja metsänviljelyn laajuudessa. Keräily-ohjelma merkitsee 
pääosaltaan luontaisesti tapahtuvaa, metsien uudistumista,kun taas 
teho-ohjelma tietää täyteen viljelykseen siirtymistä. Metsänviljelyn 
tuotosta suurentava vaikutus ilmenee ennen muuta siinä, että se eliminoi 
tehottoman ns. uudistusajan kasvupaikan käytössä ja lyhentää jo siinä 
muodossa kiertoaikaa. Sen puitteissa on myös mahdollista saada aikaan 
tasaisia, nopeammin kasvavia metsiköitä ja erityisesti se luo edellytykset 
soveltaa metsäpuiden rodunjalostuksen saavutuksia mm. tuottoisimpien 
»puulajikkeiden» viljelyn avulla. - Huomattavan osan lähiajan met
sänviljelyohjelmaa muodostavat vajaatuottoisten metsämaiden ja ojitet
tavi en soiden perusmetsitysten luonteinen viljely. 

Mainittakoon, että me t s i e n 1 ann 0 i t u s t a ei tässä vai
heessa - kokeilua ja tutkimusta vielä vaativana toimenpiteenä - ole 
otettu eri ohjelma,vaihtoihin. 

Eri ohjelmien ojitus-ja metsänviljelytavoitteet nähdään kuvasta 8ja 

18 LAURI HEIKINHEIMO, LEO HEIKURAINE"N, VILJO ",.HOLOPAINEN, MATTI KELTI

KANGAS, KULLERVO KUUSELA ja TATU MÖTTÖLÄ Metsätalouden parannusten työllisyys
ja tulovaikutukset, Komiteanmietintö 1962: 6, LIite VII. 
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Kuva 8. Eri metsänhoito-ohjelmien työtavoitteet (ojitus ja metsiinviljely) 

1000 ha/v 
200 metsän 201 o viljely . 

~ 194 

150 

100 

50 

IUII ojitus 

,.121 120 
96'r-

770-

50 ... 59 

Keräily- HKLN- Teho- Saavutus 
ohjelma ohjelma ohjelma v1961 

Kuva 9. Eri metsänhoito-ohjelmien mukaiset suunnitteet 

· 3 mllj.m/v 
60 · 
50 

45,0 
40 

30 · 

20 · 

10 · 

o I 10-vuot,iskausi(vv.19G1-70) 

mm V 10 -vuotiskausi(w.2001-1Q) 

.. 56,8 
51.3 ,..~ 

46,9 r- 50,1 

42,0 

Keräi ly- HKLN- Teho- Poistuma 
ohjelma ohjelma ohjelma v1961 

hakkuusuunnitteet 1 ja V vuosijaksoina (esim. 1961-70 ja 2000--10) 

kuvasta 9. 
Edellä suorittamassani poistuman ja suunnitteen vertailussa perus

tana olijuuri HKLN-suunnite, jonka voimme katsoa edustavan keskin-
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kertaista metsänhoidon intensiteettiä. Ilmeni, että sen puitteissa voidaan 
edullisessakin tapauksessa ylläpitää vuoden 1960 määrällinen taso metsä
teollisuudessa ja viennissä. Sen sijaan HKLN-ohjelma ei pysty tyydyt
tämään sitä raakapuun lisätarvetta - n. 7 milj. m 3 - joka vuosien 
1961-65 jo tiedossa olevien laajennusten perusteella on odotettavissa. 
Teho-ohjelman ja HKLN-ohjelman ensimmäisen 10':'vuotisjakson suun
nitteiden ero :....- 3.2 milj. m 3 - on sekin riittämätön koko tätä ;vaja\lsta 
peittämään. 

Voidaan tietysti huomauttaa, ettei puumassateollisuutemme aikoi
hin pääse sille k e s kim ä ä r ä i s e 11 e puun käytön tasolle, jota 
aiemmin mainittu kapasiteettilaskelma edustaa ja jota nyt on käy
tetty vertailukohteena. Toisaalta laskelmassa ei myöskään ole otettu 
huomioon muun metsäteollisuutemme hyvin todennäköisiä laajentumis
tendensejä. Palauttaen mieleen myös sen, mitä edellä mainitsin raaka
puun viennin supistamismahdollisuuksista, en pitäisi lainkaan ihmeenä, 
jos seuraavanoususuhdanne nostaisi metsiemme poistuman 57-58 
milj. m 3:n tasolle, mikä onjo runsaat 10 milj. m3 suurempi kuin HKLN
suunniteja 12-13 milj. m 3 suurempi kuin metsiemme nykyinen kasvu. 

Näin päädymmekin siihen, että metsäteollisuutemme on lähtenyt 
sen perustana olevaa alkutuotantoa nopeammin kiihdyttämään talou
dellista kasvuamme. Maltillisemmin menetellen ja metsätalouttamme 
järkevästi kehittämällä voitaisiin HKLN-ohjelmalla päästä tämän ohjel
man laati joiden mukaan19 noin 100 vuoden kuluessa,· teho-ohjelmalla 
jo huomattavasti nopeammin 64 milj. m 3 :n poistumatasolle, minkä 
voidaan arvioida merkitsevän runsaan 200 %:n määräkasvua metsä
ja puutalouden viennissämme vuoden 1950 tasoon ja n. 140 %:n kasvua 
vuoden 1960 tasoon verrattuna. Toisin sanoen määräkasvu olisi jo 
HKLN-ohjelmallakin v. 1950-2050 noin kaksinkertainen industria
lismin ensimmäisen vuosisadan kasvuun verrattuna. Tällä en tarkoita 
sanoa, ette.ikö nopeampaan vauhtiin olisi pyrittävä. 

Jalo s t usa s t eka s v u n m a h d 0 11 i suu det·: Edellä on 
pidetty silmällä lähinnä vie n n i n m ä ä r ä n kasvumahdollisuuk
sia, joskin raakapuun viennin supistumista koskevat ·kaavailut kuuluvat 
jalostusastetarkastelun piiriin. 

Kun raakapuun saanti voi muodostua määräkasvun esteeksi, herää 

19 Komiteanmietintö 1961: 1, s. 152. 
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luonnostaan kysymys: mitä olisi saavutettavissa pelkästään Vlenmn 
jalostusastekasvun tietä? Olen su'orittanut tästä eräitä .laskelmia lähtö
kohtana vuoden 1960 vientiin käytetty raakapuumäärä seuraavien 
vaihtoehtojen pohjalla: 

1. Viennin määrä (raakapuuksi muunnettuna) on sama kuin 
v. 1960, mutta raakapuun vienti supistuu 50 % vuoden 1960 määrästä. 
Toinen puoli v. 1960 viedystä raakapuusta menee lisäraaka-aineeksi 
puumassa-paperiteollisuudelle, jonka lajitelma pysyy samana kuin 
v. 1960. 

II. Muutoin kuten edellä, mutta sen lisäksi puumassan edelleen 
jalostus paperikSi ja kartongiksi - joiden lajitelma oletetaan samaksi 

kuin v. 1960 - lisääntyy 50 %:lla ja selluloosan viennissä valkaistun 
massan osuus 100 %:lla. 

III. Paperi- ja kaivospuun vienti lakkaa kokonaan. Muutoin samat 
rakennemuutokset kuin vaihtoehdossa II. 

Jokaisessa vaihtoehdossa ole!etaan muut tekijät, mm. hyötysuhde ja 
yleensä »teknilliset kertoimet» muuttumattomiksi. 

Eri vaihtoehtojen mukaiset jalostusasteet vuoteen 1960 (= 100) 
verrattuna ovat seuraavat: 

I ................... . 
II 

III 

106 
113 

122 

Vaihtoehdon III toteutuminen tietäisi jalostusasteen nousua jok
seenkin samalla määrällä kuin v. 1950-60. 

Tässä ei voida käydä syvemmälti pohtimaan, missä määrin eri 
vaihtoehdot ovat realisoitavissa. Todettakoon vain, että teknilliset 
mahdollisuudet näille muutoksille lienevät piankin, todennäköisesti jo 
vuoteen 1965 mennessä olemassa. Kehitys riippuu kuitenkin myös 
markkinoimismahdollisuuksista, joihin vuorostaan vaikuttaa suuresti 
mahdollisuutemme päästä osallisiksi Länsi-Euroopan suurmarkkinoiden 

tullieduista. Myönteisessä tapauksessa maamme kilpailukyky suhteessa 
näiden tärkeimpien ostajamaiden paperiteollisuuksiin vahvistuu ja 
voimme todennäköisesti lisääntyvässä määrin viedä metsäntuotteemme 

pitkälle jalostettuna. Avainasemassa näissäkin laskelmissa on raakapuun 
vientimme lopettaminen, jonka suhteen edellä esitin tiettyjä epäilyksiä. 
Myös oma sisäinen talouspolitiikkaamme vaikuttaa tietenkin suuresti 
mahdollisuuksiimme. 
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Tässä määTiteltyäjalostusastekasvua edistäisI myos toi s k e r t a i
sen puun - pääasiassa sahojen hakkeen - sekä jätepaperin käytön 
lisääminen. Tähän on tiettyjä mahdollisuuksia jätöpaperin mutta melko 
vähän enää sahojen jätepuun osalta. 

On syytä korostaa, että vie n n i n j aIo s t usa s tee n hu 0-

mattavakaan nousu ei voi kompensoida sitä 
vie n t i t u 1 0 j e n v aja u s t a, j 0 n k a m ä ä r ä kas v u n 
t y r e h t y m i n e nai h e u t tai s i. 

Metsä- ja puutaloutemme kaksi päätekijää, metsäteollisuus ja metsä
talous, ovat - käyttääkseni tuttua kuvaa urheilukentältä - kuin kaksi 
kestävyysjuoksijaa, jotka aina näihin saakka ovat hyvin yhdessä pysyen 
ja vuoroon johtaen kiertäneet rataansa. Toisen maailmansodan aika 
ja sen jälkeiset vuodet aina 1950-luvun lopulle menivät metsätalouden 
hienoisen johdon mer~eissä. TällöiIl metsäteollisuus aloitti yllättä,:"än 
voimakkaan ja yhä jatkuvan nykäyksen, joka on jättänyt metsätalouden 
vähintään yhden suoran mitan päähän ja etumatka uhkaa jatkua. 
Näin ehkä voidaan juosta jokin kierros· ilman, että mitään ratkaisevaa 
tapahtuu. Ennen pitkää jälkeen jääneen asema alkaa tuntua siinä 
määrin toivottomalta, että hän näkee pelin menetetyksi ja jää jo kenties 
kierroksen jälkeen kilpakumppanistaan. 

Metsätaloutemme asema sen pyrkiessä tyydyttämään metsäteolli
suutemme ja vientimme kasvun tarvetta pitkällä tähtäyksellä on -
valtakunnan metsien IV inventoinnin tuloksista pääte1-len· - joutu
massa tällaiseen kohtalokkaaseen »läkähtymisvaiheeseen». Sen saatta
miseksi kilpailijansa vanaveteen olisi teollisuuden ilmeisesti hillittävä 
kiiimistään, mutta ennen kaikkea olisi metsätaloudellemme annettava 
nopeita piristäviä ruiskeita sen aseman korjaamiseksi saattamalla metsä
talouden tarpeet tähänastista paljon ensisijaisempaan asemaan talous
politiikassamme. Onneksi meillä on tässä mielessä tehty viime aikoina 
paljon suunnittelutyötä sekä - metsätalouden suunnittelukomitean ja 
maatalouskomitean toimesta - myös käytännöllisia ehdotuksia. On 
lääkkeet, vaan asiasta kiinnostuneet lääkärit puuttuvat. 



KANSAINVÄLINEN LIKVIDITEETTI 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
tammikuun 15 päivänä 1963 piti 

REINO ROSSI 

Samalla tavoin kuin maan sisäisessä tavaranvaihdossa ja talous
prosessissa siihen osallistuvien yritysten ja yksityisten taloussubjektien 
on pystyttävä huolehtimaan maksuvalmiudestaan, samalla tavoin myös 
kansainvälisessä vaihdannassa asianomaisten vaihdan taan osallistuvien 
maiden kannalta kysymys riittävästä ulkomaisesta maksuvalmiudesta 
on eräs keskeisimpiä ongelmia. Eikä pelkästään näin yksityisten maiden 
osalta, vaan koko maailmankaupan häiriöttömän kehityksen turvaami
seksi riittävän maksuvalmius asteen ylläpitäminen on yhtä, tärkeätä kuin 
häiriötön rahaliike erillisten kansantalouksien sisäpuolella .. Kansain
välinen likviditeettiongelma jakaantuu näin ollen periaatteessa samalla 
tavoin kahteen osaan yksittäisen maan maksuvalmiuskysymyksessä, toi
sin sanoen on kysymys kansainvälisen rahan riittävästä, muttei liiallisesta 
määrästä ja seri jakaantumisesta eri maiden kesken. 

Pyrittäessä tunkeutumaan kansainvälisen likviditeetin käsitteeseen 
nousee ensinnä esiin kysymys sen kansainvälisen rahan laadusta, jossa 
maksuvalmiusvarannot pidetään. Niin kuin tiedämme, varsinainen 
kansainvälinen raha on jo halki vuosisatojen ollut kulta. Kan~ainvälisen 
kultakannan aikoihin viime vuosisadan loppupuolella aina enSImmäiseen 
maailmansotaan saakka kulta niinikään suorastaan fyysisessä mielessä 
esitti pääosaa niin hyvin maiden sisäisessä kuin niiden välisessä rahan 
kierrossa. Niin suuri kuin maailman kullan tuotannon lisäys viime vuosi
sadan puolella olikin, kansainvälisen kaupan kasvu yhdessä voimakkaan 
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taloudellisen ekspansion kanssa ajan mittaan kuitenkin johti siihen, 
että suhteellisesti niukemmiksi käyviä rahakultamääriä oli ruvettava 
»rationalisoimaan». Ensinnä tämä tapahtui siten, että kulta siirtyi 
sisäisessä rahaliikkeessä ennen pitkää miltei puhtaasti katemetalliksi, 
samalla kun setelit astuivat kultakolikoiden sijaan huolehtimaan varsi
naisesta rahan kierrosta. Osakatejärjestelmään siirtyminen merkitsi 
täten olennaista kullan »säästöä», toisin sanoen saman kultamäärän 
pohjalle voitiin rakentaa entistä paljon suurempi maksuvälinemäärä. 

Vastaavasti kulta joutui myös kansainvälisenä maksuvälineenä ja 
varantometallina vähitellen luopumaan ~ikaisemmasta monopoliase
mastaan. Yhä useammat maat siirtyivät varsinaisesta kultakannasta ns. 
kultaydin- eli kultavaluuttakantaan. Tämä merkitsi sitä, että tällaisissa 
maissa ulkomaisiksi likviditeettivarannoiksi ja samalla setelistön kat
teeksi hyväksyttiin kullan lisäksi myös vaadittaessa maksettavia kulta
valuuttamääräisiä saatavia, toisin sanoen ulkomaisia valuuttoja. Tämä
hän on järjestelmä, joka ensimmäisen maailmansodan vuosista lähtien 
on levinnyt yleismaailmalliseksi ja vähitellen useimpien ihmisten sil-
missä muodostunut normaaliolotilaksi. -

Kultavaluuttakantaan on kuitenkin osoittautunut liittyvän sellaisia 
häiriö- ja vaaratekijöitä, että monien tarkkailijoiden mielestä jatkokehi
tyksen rakentaminen viime vuosikymmenien tapaan tälle pohjalle on 
alkanut näyttää kasvavassa määrin arveluttavalta. Millä tavoin kan
sainvälinen maksuvalmiusongelma sitten olisi tarkoituksenmukaisimmin 
ja turvallisimmin hoidettavissa, on peruskysymys, johon viime aikoina 
on eri tahoilla innokkaasti haettu vastausta. 

Kultavaluuttakannan arvostelijat viittaavat ennen kaikkea niihin 
vaaroihin, jotka saattavat tietyissä tilanteissa uhata asianomaisen reservi
valuuttamaan maksutasetta muiden' ryhtyessä syystä tai toisesta vaih
tamaan saataviaan joko kultaan tai muihin sijoitusvaluuttoihin. Maail
mantalouden tasapainon kannalta järkyttävimpänä ja varoittavimpana 
esimerkkinä voidaan esittää se tapahtumasarja, joka johti Englannin 
luopumiseen kultakannasta vuonna 1931, mikä, kuten tunnettua, tosi
asiallisesti merkitsi kultakantajärjestelmän pirstoutumista. Toisen maail
mansodan jälkeisiltä vuosilta on niinikään esitettävissä esimerkkejä 
siitä, millaisia vaikeuksia kansainvälisten vanintopääomien siirrot maasta 
ja valuutasta toiseen saattavat aiheuttaa. Ei ole mikään salaisuus, että 
erityisesti Englannin vastuun alaisilla tahoilla on varsin huolestuneina 

3. 
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seurattu niitä rasituksia, joita punnan asema kansainvälisenä varanto
valuuttana on omansa tuottamaan maan maksutaseelie ja ylipäänsä 
ekspansioon tähtäävälIe talouspolitiikalle. Vähäinenkin epäluottamus 
punnan arvoa kohtaan saattåa johtaa varsin laajoihin siirtoihin pun
nasta muihin valuuttoihin, mikä taas voi tehdä välttämättömäksi tUl
vautua korkokannan korotu~siin ja muihm tiukempiin raha poliittisiin 
otteisiin. Jos tällaista tapahtuu tilanteessa, jolloin reaalitaloudelliset ja 
työllisyysnäkökohdat vaatisivat voimakasta ekspansiota tukevaa talous
politiikkaa, on pahanlaatuisen ristiriidan vaara ilmeinen. Ei ole epä
oikeutettua väittää, että· tosiasiallisesti Englanti on joutunut elämään 
tällaisen ristiriidan merkeissä viime vuosien aikana. Vaikeudet eivät 
kuitenkaan o1e rajoittuneet pelkästään Englantiin. Yhdysvallat kaikkine 
suunnattomine taloudellisine resursseineen ja kultavaroineen on niin
ikään viime vuosien aikana joutunut toteamaan varantovaluuttamaana 
olemiseen liittyviä varjopuolia nähdessään kultavarantonsa hupenevan 
sitä mukaa kuin muiden maiden dollarimääräisiä saatavia on vaihdettu 
kullaksi. Paradoksaalista kylläkin, nämä kultavaluuttakantaan liittyvät 
ja spekulatiivisista tai korkoeroihin perustuvista varantojen siirroista 
johtuvat vaikeudet pikemminkin lisääntyvät varantovaluuttojen luku
määrän noustessa. Tässä suhteessa D-markan ja Ranskan frangin ilmes
tyminen näyttämölle on ollut· omansa lisäämään häiriötä aiheuttavien 
varantosiirtojen vaaraa. Niin imartelevaa kuin jonkin valuutan kohoa
minen »reservikelpoiseksi» täten saattaakin asianomaisen maan kan
nalta tavallaan olla, se merkitsee kuitenkin sellaista rasitusta, ettei ole 
ihmeteltävää, jos esim. Sveitsi monin tavoin on pyrkinyt suhtautumaan 
torjuvasti ulkomaisiin lyhytaikaisiin sijoituksiin. 

Kultavaluuttakannan kehityksen olennaisena edellytyksenä onkin 
se, että asianomaiset varantovaluuttamaat mukautuvat ajatukseen jat
kuvasta lyhytaikaisesta velkaantumisestaan muille maille. Niin kuin 
tiedämme, Yhdysvallat on viime vuosina ensimmäistä kertaa historiansa 
aikana joutunut maksutaseongelman eteen. Tämä puolestaan on aiheut
tanut vaatimuksia maksutasetasapainon saavuttamiseksi ja niin hyvin 
kullan viennin kuin maan ulkomaisen velkaantumisen lisääntymisen 
lopettamiseksi. Sikäli kuin jälkimmäisessä suhteessa todella onnistuttai
siin, tämä toisaalta merkitsisi sitä, ettei muilla valtioilla enää olisi mah
dollisuutta kansainvälisten· likviditeettivarantojen keräämiseen dollari
määräisinä. On selvää, että merkittävimmän varantovaluutan tarjonnan 
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supistaminen tällä tavoin olennaisesti häiritsisi kultavaluuttakannan 
toimintaa. 

Toisaalta voidaan myös sanoa, että sellainen koroton lyhytaikainen 
ulkomainen luotonotto, mitä varantovaluuttamaana oleminen tosi
asiallisesti merkitsee, on esimerkiksi juuri Yhdysvaltain tapauksessa tie
tyssä määrin epäluOnnollista. Se on, niin kuin englantilaiset sanovat, 
»hiilen vientiä Newcastleen» ja soveltuu huonosti pääomarikkaan maan 
yleiskuvaan. 

Lopuksi on kultavaluuttakantaa arvosteltaessa kiinnitetty huomiota 
myös niihin vaaroihin, joita aiheutuu siitä, että valuuttasaatavien muo
dossa kasvavat varannot muodostavat pohjaa luottoekspansiolle niin 
hyvin varantöja kasvattavassa maassa kuin myös varsinaisessa varanto
valuuttamaassa. Niin kauan kuin varantojaan lisäävät maat jättävät 
nämä vaadittaessa maksettaviksi saataviksi' asianomaiseen varantomaa
han, tämän pankkijärjestelmällä ei ole tarvetta luotonantonsa kiristä
miseen, niin kuin olisi laita, jos kertyvät saatavat juoksevasti vaihdet
taisiin kultaan. Tässäkin piilee potentiaalinen vaara, joka epäsuotui
sissa olosuhteissa saattaa johtaa yleismaailmallisiin häiriöihin. 

Kaiken kaikkiaan on edellä esitettyjen näkökohtien valossa kulta
valuuttakantaa sen arvostelijoiden mielestä pidettävä kansainvälisen 
likviditeettikysymyksen tarkoituksenmukaisen järjestelyn kannalta aina
kin pitkällä tähtäyksellä varsin sopimattomana. Tähän arvosteluun on 
vielä liitettävissä huolestuneisuus siitä, pystytäänkö nykyisellä pohjalla 
ylimalkaan huolehtimaan kansainvälisten likviditeettivarantojen riittä
västä kasvusta. Tarkasteltaessa näiden varantojen kehitystä suhteessa 
vuotuisen tuonnin arvoon voidaan todeta tämän suhteen viimeisten 
vuosikymmenien aikana varsin huomattavasti heikentyneen kaikkien 
maiden osalta; tästä tarkkailusta on kuitenkin suljettava pois varsinaiset 
varantomaat Yhdysvallat ja Englanti. Laskelmat varantojen kehityk
sestä osoittavat myös selvästi, että kullan osuus kokonaisvarannoista on 
samaten ensimmäisen maailmansodan vuosista lähtien voimakkaasti 
supistunut .. Maailman kullantuotannon odotettavissa oleva lisäys ei 
ilmeisesti myöskään tule olemaan riittävä tämän suhteen ylläpitämiseen 
edes nykyisellään. Entistäkin suuremmassa määrin joudutaan täten 
turvautumaan valuuttasaatavien muodossa pidettäviin varantoihin kaik
kine niine vaaroineen ja vaikeuksineen, jotka edellä esitetyn perusteella 
tällaiseen asiantilaan liittyvät. 
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Yksi johtopäätös näyttää näin ollen ilmeiseltä. Kansainvälisen likvi
diteetin tarkoituksenmukainen hoito on omansa herättämään huoles
tumista ja vaatisi korjaustoimenpiteitä. Näin pitkälle vallitseekin lop
pujen lopuksi tilannetta tarkkailevien asiantuntijoiden parissa varsin 
suuri yksimielisyys, joskin tilanteen akuuttisuudesta ollaan eri mieltä. 
Vielä enemmän käyvät mielipiteet ristiin pyrittäessä harkitsemaan niitä 
toimenpiteitä, jotka näyttäisivät tarpeellisilta ja tarkoituksenmukaisilta 
suorittaa. 

Näennäisesti yksinkertaisin keino olennaisen parannuksen aikaan
saamiseksi olisi kullan hinnan korottaminen. Monetäärisen kullan arvo 
riippuu ratkaisevasti siitä, että Yhdysvallat on vuodesta 1934 lähtien 
sitoutunut ostamaan kultaa hintaan 35 dollaria unssilta. Jos tätä kullan 
ja dollarin arvosuhdetta, joka puolestaan välillisesti määrää kaikkien 
muiden länsimaisten valuuttojen kulta-arvon, muutettaisiin kullan 
hyväksi, tämä tietenkin merkitsisi rahakultavarantojen vastaavan suu
ruista arvon lisäystä, mikä puolestaan tietysti vahvistaisi kansainvälistä 
kokonaislikviditeettiä välittömästi samalla määrällä. Tällaiselta ajatuk
selta ei olekaan puuttunut innokkaita puolestapuhujia. Ennen kaikkea 
näitä on tietenkin löytynyt varsinaisten kullantuottajamaiden, lähinnä 
Etelä-Afrikan liittovaltion taholta. Heidän toimestaan on lukemattomissa 
tilaisuuksissa korostettu sitä »luonnottomuutta», mitä merkitsee kullan 
hinnan jäädyttäminen tuolle jo lähes 30 vuotta sitten määrätylle 
tasolleen samanaikaisesti kuin kaikkien muiden hyödykkeiden hinnat 
ovat tänä ajanjaksona kokeneet voimakkaan inflaation. Samoissa yhteyk
sissä on luonnollisesti myös painokkaasti korostettu sitä helpotusta, mitä 
kullan hinnan korjaaminen kansainvälisen varanto-ongelman ratkaisulle 
merkitsisi. 

Yhdysvaltain taholta on kuitenkin päättävästi torjuttu kaikki ajatuk
set dollarin kulta-arvon muuttamisesta. Puuttumatta siihen, että tällaisen 
muutoksen suorittaminen on lainsäädäntöjärjestyksessä tehtävä toimen
pide kaikkine siitä aiheutuvine hankaluuksineen ja spekulaatiomahdol
lisuuksineen, Yhdysvaltain hallituksen pääargumenttina on ollut se, että 
muuttuvan kulta-arvon tielle lähteminen väistämättä kaivaisi pohjaa 
luottamukselta dollariin varantovaluuttana ja näin ollen olisi omansa 
järkyttämään kultavaluuttakannan perusteita. Tällä tavoin voitaisiin 
joutua ojasta allikkoon, samalla kun muutaman kullantuottajamaan 
kaivosteollisuuden tukemista ei taas voida pitää minkäänlaisena perus-
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teena tällaisen kansainvälisesti laajakantoisen toimenpiteen suoritta
miselle. Niille taas, jotka ovat olleet taipuvaisia suosittelemaan dollarin 
devalvoimista ratkaisuna maan viime vuosina esiintyneisiin maksutase
vaikeuksiin, on hallituksen taholta vastattu, ettei devalvoinnista voisi 
odottaa mitään hyötyä tässä mielessä. Mitä todennäköisimmin nimittäin 
kaikki muut maat seuraisivat dollaria, joten amerikkalaisten tuotteiden 
kilpailukyky ei siitä kasvaisi. Ongelma ei myöskään ole sitä suuruusluok
kaa, että sen ratkaisuun tarvittaisiin tällaista muulta kannalta arvelut
tavia seuraamuksia aiheuttavaa toimenpidettä. Lopuksi voidaan kullan 
hinnan korotusajatusta arvostella myös sillä perusteella, että tällä tavoin 
suoritettu kultavarantojen arvon lisäys perin epätasaisesti ja epätarkoi
tuksenmukaisesti jakaantuisi e~i maiden hyväksi. Erityisesti Yhdysval
toja närkästyttää jo pelkkä ajatuskin, että huomattavana kullan tuot
tajana esiintyvä Neuvostoliitto tästä saisi itselleen ilmeistä hyötyä. 

Kaikesta päättäen kansainvälisen likviditeettikysymyksen ratkaisu 
kullan arvoon puuttumalla onkin jätettävä pois laskuista. Huolestuneim
mat nykytilanteen arvostelijat ja innostuneimmat uusajattelijat ovatkin 
selvästi antaneet ymmärtää, ettei tyydyttävä ratkaisu ole löydettävissä 
nykyistä järjestelmää korjaamalla, vaan tilanne vaatii ennen pitkää 
kauaskantoisempia ja rohkeampia ratkaisuja. Ennen kaikkea olisi pääs
tävä irti kansallisten valuuttojen käyttämisestä kansajnvälisinä maksu
valmiusvarantoina. Kun taas palaamista puhtaalle kultapohjalle ei 
myöskään voida vakavasti ajatella, on luotava peräti uusi järjestelmä 
ja uusi todella kansainvälinen varantovaluutta. 

Katseet suuntautuvat tällöin Kansainväliseen Valuuttarahastoon ja 
mahdollisuuksiin sen kehittämiseksi tällaisen uuden kansainvälisen 
varantojärjestelmän keskukseksi. Tosiasiallisesti tämän suuntainen ajatus 
on jo parinkymmenen vuoden takaista perua. Niissä neuvotteluissa, 
joita toisen maailmansodan kestäessä käytiin liittoutuneiden kesken 
sodanjälkeisen kansainvälisen valuuttajärjestelmän luomiseksi, lordi 
KEYNES esitti perustettavaksi kansainvälisen clearingunionin, jonka 
perusajatuksena oli pankkiperiaatteen soveltaminen kansainvälisten 
maksusuhteiden järjestämiseen. Suunnitelman mukaan tuli järjestel
mään osallistuvien maiden suostua pitämään kansainvälisistä kauppa
suhteista kertyvät varansa tilillään unionissa, joka taas puolestaan saat
toi lainata niitä valuutan puutteessa oleville maille. Erikoisuutena oli 
suunnitelmassa lisäksi, että tämä clearingkeskus saattoi lisätä käytet-
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tävissä olevien kansainvälisten maksuvälineiden määrää myöntämällä 
järjestelmään osallistuville maille luottoa määrättyyn rajaan saakka, 
mikä raja kunkin maan kohdalla olisi asetettu sen ulkomaankaupan 
suuruuden perusteella. Tämä olisi mahdollista siten, että luotaisiin 
erityinen uusi kansainvälinen rahayksikkö, »bancor», johon muutkan:
salliset valuutat sidottaisiin, mutta joka itse ei olisi tiukasti sidottu kultaan. 

Yhdysvallat ei silloin katsonut voivansa hyväksyä tätä vallankumouk
sellista suunnitelmaa, vaan suositteli puolestaan Kansainvälisen Valuutta
rahaston luomista konservatiivisemmalle pohjalle ilman mitään uutta 
kansainvälistä valuuttayksikköä. Nykyinen Valuuttarahasto onkin muo
dostettu näiden Yhdysvaltain taholta silloin esitettyjen periaatteiden 
pohjalle. 

Viime vuosina on kuitenkin tunnettu amerikkalainen valuutta
asiantuntija, Yalen yliopiston professori ROBERT TRIFFIN uudelleen 
palannut Keynes'in esittämiin ajatuksiin. Lähtien niistä kriitillisistä 
näkemyksistä, joista edellä olen kultavaluuttakannan esittelyn yhtey
dessä tehnyt selkoa, Triffin ehdottaa Valuuttarahaston merkityksen 
olennaista lisäämistä. Hänen mukaansa rahaston jäsenmaiden tulisi 
suostua pitämään vähintään määräosa valuuttavarannoistaan talletuk
sena rahastossa. Tältä osin asianomaisten maiden likviditeettivarannot 

. muuttuisivat siis tilisaataviksi Kansainväliseltä Vahiuttarahastolta. Tällä 
puolestaan olisi mahdollisuus lainata sille talletettuja kansallisia valuut
toja korkoa vastaan niitä tarvitseville maille. Eikä siinä kyUiksi. Valuut
tarahastolla tulisi tämän lisäksi olla vielä mahdollisuus tiettyjen rajojen 
puitteissa lisätä kansainvälisten varantojen määrää myöntämällä oman 
tilirahansa määräisiä luottoja. 

Ehdotettu uusi järjestelmä. merkitsisi epäilemätt~ kansainvälisen 
likviditeettikysymyksen ratkaisevaa muutosta. Pääajatukseltaan se jat
kaisi sitä peruslinjaa, mitä viime vuosikymmeninä on seurattu suhteel
lisesti yhä niukemmiksi käyneiden kultavarojen »säästämisessä». Ehdo
tuksen mukaanhan ei vastedes enää ainoastaan kult~, vaan myöskin 
kansalliset valuutat vähitellen menettäisivät merkityksensä kansainväli
sinä maksuvälineinä ja muodostaisivat ainoastaan perustan tämän uuden 
kansainvälisen clearingpankin toiminnalle. Pääosa ulkomaisista maksu
suorituksista - puhtaaksi viljellyssä muodossa kaikki tällaiset suoritukset 
-:- tapahtuisi tilisiirtoina Valuuttarahaston kirjoissa. Kansainvälisten 
li~yiditeettivarantojen riittävyydestä ei tämän jälkeen voisi syntyä epäi-
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lystä. Rahastollahan olisi periaatteessa aina. mahdollisuus luoda luoton
annolla . uutta kansainvälistä likviditeettiä, samalla kun sille itselleen 
tuskin ilmaantuisi maksuvalmiusvaikeuksia, sikäli kuin kaikki jäsen
maat pitäisivät varantonsa tilisaatavina rahastolta . 

. Tosiasiallisesti juuri rahaston laajat mahdollisuudet luoda kansain
välistä likviditeettiä ovat omansa herättämään suurinta huolestunei
:mutta tämän suunnitelman arvostelijoiden mielessä. Vastaväitteet ovat 
näin ollen suunnilleen samat kuin ne, jotka aikoinaan esitettiin Keynesin 
clearingunioni-suunnit~lmasta. Var~inaisena vaikeutena voidaan pitää 
sitä, että suunnitelman mukaan. rahan. Juomista vastedes tapahtuisi 
ikään .kuin kahdella tasolla, toisaalta kansallisten hallitusten ja toisaalta 
tämän kansainvälisen .elimen toimesta. Voidaan esittää epäilyksiä siitä, 
olisiko tällaisen järjestelmän puitteissa mahdollista. estää inflatorisen 
kehityksen syntyminen tuntien ne vaikeudet, jotka tässä suhteessa jo 
nykyisellään ovat voitettavina. Triffin on itse varsin hyvin tietoinen 
näistä epäilyksistä ja mahdollisi~ta vastaväitteistä ja on suunnitelmaansa 
laatiessaan pyrkinyt samalla keksimään takeita, jotka tekisivät mahdol~ 
liseksi osoittaa nämä Keynesin suunnitelmaa vastaan esitetyt syytökset 
hänen osaltaan perusteettomiksi. Yhtäkaikki tuntuu kuitenkin siltä, 
että suunnitelma kaikesta loogisesta terävyydestään huolimatta sittenkin 
on vielä nykymuodossaankin liian rohkea ja mullistava, jotta johtavien 
maiden vastuunalaiset hallitukset uskaltaisivat lähteä sitä vakavasti 
harkitsemaan. Kansainvälisen likviditeettikysymyksen hoidon uskominen 
perimmältään jollekin kansainväliselle elimelle merkitsee myös niin 
suurta talouspoliittisen suvereniteetin kavennusta, että tämäkin on ollut 
omansa. herättämään Valuuttarahaston johtavien jäsenmaiden taholla 
voimakkaita epäilyksiä. 

Tietoisina niistä vaikeuksista, joita likviditeettikysymysten hoitami
nen viime vuosina on aiheuttanut, Valuuttarahaston piirissä on toisaalta 
pyritty etsimään muita, vähemmän radikaaleja menetelmiä esiintyneiden 
vaikeuksien voittamiseksi. Tällainen toimenpide oli mm. syksyllä 1959 
suoritettu Valuuttarahaston jäsenmaiden osuuksien korottaminen keski
määrin noin 50 % :lla. Tällä tavoin luotiin siis vastaavasti suurempia 
mahdollisuuksia jäsepmaille saada lyhytaikaista valuuttaluottoa rahas-:" 
tolta. Edelleen ovat. eräät Valuuttarahaston valuutallisesti vahvimmat 
jäsenmaat sitoutuneet rahaston aloitteesta ja. välityksellä tarvittaessa 
myöntämääp. t<jsilleen lyhyta~kaista.luottoa yhteell~ä aina 6.mrd dol-
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lariin saakka siinä tarkoituksessa, että tällä tavoin estettäisiin spekula-
. tiiviset varantojensiirrot vaikeuksiin joutuneista varantomaista ja voi
taisiin luoda paremmat takeet kultavaluuttakannan häiriöttömälle 
kehitykselle. Kansainvälisen Valuuttarahaston johto, jonka tietenkin 
on pakko toiminnassaan suuressa määrin ottaa huomioon nimenomaan 
tärkeimmissä jäsenmaissa vallitsevat mielipiteet, on johdonmukaisesti 
edustanut tätä konservatiivisempaa, varovaisempaa linjaa. Sen taholta 
on toistuvasti esitetty, etteivät näkyvissä olevat vaikeudet ole suurempia, 

kuin että ne hyvin pystytään voittamaan tehostetun kansainvälisen 
yhteistoiminnan avulla nykyisen järjestelmän puitteissa. 

Muitakin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kansainvälisen likviditeetti

ongelman ratkaisemiseksi vähemmän radikaalilla tavalla kuin seuraa
malla Keynesin ja Triffinin viitoittamaa ajatussuuntaa tai yrittämällä 
pelkästään pysyä nykypohjalla on kuitenkin olemassa. Tässä yhteydessä 
on syytä todeta, että nykyisen järjestelmän perusvaikeus ei loppujen 

. lopuksi ole siinä, että eräitä valuuttoja käytetään varantovaluuttoina, 
vaan nimenomaan siinä, että ne ovat tietyssä kiinteässä suhteessa kul
taan osakatepohjalla. Jollei tällaista kytkentää olisi, toisin sanoen, jos 
kulta kokonaan menettäisi monetäärisen merkityksensä, voitaisiin hyvin 
ajatella varantovaluuttajärjestelmää ilman eräitä nykyiseen systeemiin 

liittyviä vaikeuksia. Jos Yhdysvaltain dollari esim. irroitettaisiin kul
lasta, maan hallituksen ei tarvitsisi enää välittää kultavarantonsa suu
ruudesta ja kehityksestä, mikä, niin kuin jo edellä mainittiin, on viime 
vuosina herättänyt huolestumista ja tiettyä epäluottamusta dollaria 

kohtaan. Tällöinkin olisi täysin mahdollista, että muut maat edelleenkin 
olisivat valmiit pitämään dollaria varantovaluuttana ja sitomaan oman 
valuuttansa arvon siihen. Pakoa dollarista kultaan ei tällaisen järjestel
män vallitessa voisi tapahtua. Sikäli kuin muita tällaisia kullasta irroi
tettuja, mutta toisaalta toisiinsa kiintein kurssein sidottuja valuuttoja 
käytettäisiin varantovaluuttoina, olisi tietenkin edelleenkin mahdollisuus 
siirtyä valuutasta toiseen siitä aiheutuvine häiriöineen. Parhaiten täl
lainen kullasta irroitettu vara~tovaluuttakanta toimisikin ilmeisesti siinä 
tapauksessa, että ainoastaan yhtä valuuttaa käytettäisiin kansainvälisenä 
likviditeettireservinä. Tällaisten varantojen haltijoilla olisi näin ollen 

vain kaksi mahdollisuutta: joko pitää varantonsa tai ostaa niillä asian
omaisen varantovaluuttamaan tuotteita. Sikäli kuin tämän varanto
maan rahataloudellinen kehitys herättäisi epäluuloja, tällaista siirty-
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mistä varannoista reaalihyödykkeisiin ilmeisesti pyrkisikin tapahtumaan. 
Asianomaisen varantovaluuttamaan kannalta tällainen ulkomainen 
kysyntä tietenkin olisi rinnastettava kotimaiseen kysyntään, ja raha
politiikan tehtävänä olisi. pyrkiä saattamaan molemmat tasapainoon 
käytettävissä olevien reaalisten resurssien kanssa. 

Vaikka tällainenkin järjestelmä siis voitaisiin saada toimimaan varsin 
tyydyttävästi, tuntuu toisaalta kuitenkin vaikealta ajatella; että kestävä 
ratkaisu olisi löydettävissä yhden kullasta riippumattoman kansallisen 
valuutan yleisellä hyväksymisellä kansainväliseksi varantovaluutaksi. 
Varsin epäilyttävää on myöskin, voisiko Yhdysvallat, joka ilmeisesti 
olisi ainoa kysymykseen tuleva varantovaluuttamaa, katsoa etujensa 
mukaiseksi ottaa vastatakseen tällaisesta tehtävästä, mikä selvästikin 
asettaisi sen omalle sisäiselle talouspolitiikalle entistäkin suurempia 
velvoituksia. 

Lopuksi on syytä maInIta eräästä ratkaisumahdollisuudesta, joka 
aivan toisia teitä kulkien yhdellä iskulla poistaisi koko kansainvälisen 
likviditeettiongelman päiväjärjestyksestä. Sikäli kuin multilateraaliseen 
kaupankäyntiin osallistuvat maat luopuisivat pitämästä virallisia kulta
ja valuuttavarantoja ja antaisivat valuuttojensa keskinäisten arvosuh
teiden määräytyä vapaasti kysynnän ja tarjonnan pohjalla, mistään 
kansainvälisen likviditeetin niukkuusongelmasta ei loogisesti ott~en voi
taisi.puhua. Puuttumatta tässä yhteydessä vapaasti vaihtelevien valuutta
kurssien järjestelmän etu- ja varjopuoliin on joka tapauksessa todettava 
tällaisenkin ratkaisun poikkeavan nykypohjaltaja Kansainvälisen Valuut
tarahaston perusideologiasta siinä määrin, ettei sen omaksuminen ilmei
sestikään voisi olla juuri helpompaa kuin Triffinin ajatusten seuraaminen. 
Nykyiseen kiinteiden kurssien järjestelmään pitäydyttiin mm. Valuutta
rahaston sääntöjä luotaessa nimenomaan siitä syystä, että tällä tavoin 
voitaisiin välttää kansainvälistä kauppaa häiritseviä kurssien muutoksia~ 
luotaisiin vakaa pohja liikemiesten hinta- ja kannattavuuskalkyyleille 
sekä estettäisiin kilpailumielessä tapahtuvat oman valuutan arvon alen
tamispyrkimykset. Nämä ovat kieltämättä tänäkin päivänä painavia 
näkökohtia, vaikka toisaalta onkin todettava, että suuremman liikkuma
vapauden salliminen valuuttakursseille epäilemättä monen kroonisesta 
maksutaseheikkoudesta kärsivän maan kohdalla saattaisi suurestikin 
helpottaa sisäisen tasapainopolitiikan harjoittamista. Eräänlaisena kom
promissimahdollisuutena saattaisikin kenties tulla kysymykseen peri-
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,aatteessa edelleen nykyisen kaltaisen järjestelmän pohjalla tOImIen 
liittää siihen liikkuvien valuuttakurssien tarjoamia mahdollisuuksia kan
sainvälisten likviditeettikriisien voittamiseksi. 

Oli miten oli, joka' tapauksessa näyttää' siltä, että kysymys kansain
välisen likviditeetin hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä ei 
hevin poistu päiväjärjestyksestä. Nykyiseen järjestelmään liittyvät heik
koudet ja vaaratekijät ovat käsittääkseni niin ilmeiset,että niiden 
poistaminen ja voittaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua. Perimmältään 
vaikeudet johtuvat siitä ristiriidasta, mihin kaikki maat valuutallisesta 
asemastaan riippumatta saattavat joutua pyrkiessään noudattamaan 
korkean työllisyys tason ja kehitysvauhdin politiikkaa sisäisesti ja saman
aikaisesti harjoittamaan ulkoisesti kestävää ja tarkoituksenmukaista 
likviditeettipolitiikkaa. Varantovaluuttamaiden kohdalla 'tämä edel
lyttää jatkuvaa lyhytaikaista velkaantumista siihen liittyvine riskeineen, 
mikä sinänsä on omansa ajanoloon pehmentämään asianomaistavaluut
taa ,ja siten tekemään sen vähemmän hcmkuttelevaksi varantokohteeksi. 
Kaikista epäilyksistä huolimatta tuntuukin siltä kuin kestävää ratkaisua 
sittenkin, olisi ennemmin tai myöhemmin ryhdyttävä etsimään todella 
kansainvälisen' varantovaluutan luomisesta. Merkittävänä oireena voi
taneen pitää tässä suhteessa Englannin edustajan ministeri MAuDLINGin 
puheenvuoroa" Kansainvälisen Valuuttarahaston viimesyksyisessä vuosi
kokouksessa, missä hän varsin selväsanaisesti toivoi Valuuttarahaston 
jäsenmaiden ryhtyvän ennakkoluulottomasti ja konstruktiivisesti tutki
maan mahdollisuuksia järjestelmän asteittaiseksi kehittämiseksi tähän 
suuntaan. Esitys ei tosin saanut minkäänlaista kannatusta muiden suur
valtojen taholta, mutta oli sellaisenaan paljon sanova tunnustus maalta, 
joka nykyisellään joutuu vastaamaan noin neljänneksestä maailman 
yh teenlasketusta likvidi teettivarannosta . 
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.ANTERO PERÄLÄINEN: 

PERHEVEROTUKSEN UUDISTAMINEN VEROLUOKKA

JÄRJESTELMÄN POHJALTA 

Kuluvan vuoden lopussa tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä,kun 
fyysillisten henkilöiden verqtuksessa otettiin käytäntöön kolmen vero
luokan järjestelmä, Lapsiperheille se merkitsi aikoinaan entistä suu
Tempaa oikeudenmukaisuutta verotuksessa. Vuosien kuluessa sitä on 
.arvosteltu sekä asiallisilla että tunnepitoisilla seikoilla. Moninaisia muu
toksia on eri tahoilta esitetty, rmutta on todettava, että muutoksien 
.ehdottajat eivät aina ole olleet selvillä nykyisen järjestelmän perusteista. 

Verolakikomitea on v. 1961 jättämässään mietinnössä tarkastellut 
hyvin seikkaperäisesti perheverotuksen ongelmia meillä sekä muissa 
maissa. Sen jälkeen on välittömän verotuksen osittaisuudistustoimikiill.ta 
.laatinut ehdotuksen ns. kahden veroluokan järjestelmästä. Seuraavassa 
kirjoituksessa selostetaan pääpiirteittäin näitä uusia perheverotuksen 
muotoja. Päähuomio kohdistetaan siihen, miten toisaalta yksinäisten 
henkilöiden ja lapsettomien avioparien, . toisaalta lapsettomien parien 
ja lapsiperheiden verotus olisi saatettava keskenään oikeudenmukaiseen 
suhteeseen. 

Veroluokkiin siJoittelun perusteet 

Voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain mukaan sijoitetaan vero
velvolliset kolmeen veroluokkaan. Ensimmäiseen eli »perusveroluok
.kaan» kuuluvat 24 vuotta täyttäneetyksinäise.t henkilöt .. Sitä hieman 
lievempään toiseen vero luokkaan kuuluvat alle 24-vuotiaat yksinäis~)t 
henkilöt sekä aviopuolisot, joille ei ole syntynyt lasta lI;violiiton kolmen 
ensimmäisen. vuoden aikana. Toiseen veroluokkaan kuuluvat myös lasta 
tai lapsia elättäneet, puoli~ot, jotka: eivät ole huoltaneet y~~äkään las.~ 
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taan kymmenenä vuotena. Kolmanteen veroluokkaan kuuluvat muut 
verovelvolliset: aviopuolisot, lesket, eronneet ja yksinäiset, jotka vero
vuoden aikana ovat huoltaneet lasta tai jotka sitä ennen ovat elättäneet 
lasta kymmenenä vuotena, sekä nuoret parit avioliiton kolmen ensi 
vuoden aikana. Todettakoon erityisesti, että määrävuodet lasta elät
tänyt henkilö pysyy III veroluokassa senkin jälkeen, kun lapsen elatus 
on päättynyt tai avioliitto purkautunut. 

Edellä selostettu jaoittelu vaikuttaa ensi silmäyksellä monimutkai
selta. Yksinkertaistettuna pää sää n t ö n ä voidaan pitää sitä, että 
yksinäiset yleensä kuuluvat ensimmäiseen ja avioparit kolmanteen 
veroluokkaan. Kun nuorten yksinäisten verotusta on haluttu hieman 
lieventää muihin yksinäisiin nähden ja toisaalta lapsettomiksi jääneiden 
avioparien verotusta lisätä muihin aviopareihin verrattuna, nämä 
poikkeusryhmät on sijoitettu toiseen veroluokkaan. 

Verotilastosta tehty yhteenveto, taulukko I, osoittaa valtaosan 
(92 %) kaikista aviopareista ja pääosan lapsettomistakin pareista kuu
luvan kolmanteen veroluokkaan. Toisessa veroluokassa olevista yksi

. näisistä suurin osa on alemmissa tuloluokissa eikä näinollen maksa 
tuloveroa. Lapsella tarkoitetaan tässä alaikäistä lasta. 

Taulukko 1. Tulonsaajat veroluokittain v. 1959 

veroluokka 
II veroluokka 

III veroluokka 
niistä: lasta huoltavia 

lapsettomia 

Aviopuolisoiden verotuksen perusteet 

Yksinäiset 
361 695 
366944 
273808 

61729 
212079 

Avioparit 

70548 
797253 
576276 
220 977 

Silloin kun mies, jolla on tuloa, solmii avioliiton naisen kanssa, jolla 
ei ole tuloa, hänen veronmaksukykynsä katsotaan alenevan, koska 
yhden tuloilla on kahden tultava toimeen. Tämän vuoksi aviomiestä 
verotetaan valtion tuloverotuksessa lievemmän asteikon mukaan kuin 
yksinäistä. Vaikka avioliitto jäisi lapsettomaksi, sen solmiminen mer
kitsee verotaakan pienentymistä silloin, kun tuloa on vain toisella 
puolisolla. 

Kuinka paljon avioliiton solmimisen johdosta veroa alennetaan, 
riippuu oikeastaan siitä, miten avioliiton solminutta paria verotetaan 
silloin, kun molemmilla on tuloa. 

Kun molemmilla puolisoilla on tuloa, jää ratkaistavaksi, vero te
taanko puolisoita heidän yhteenlasketuista tuloistaan vai olisiko verotus 
toimitettava erikseen kummankin tuloista. Meillä on ollut käytännössä 
yhteisverotus lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta. Yhteisverotusta . on 
perusteltu mm. sillä, että puolisot yleensä käyttävät tulonsa tasapuoli
sesti kummankin hyväksi, joten heidän veronmaksukykynsä ei olen-
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naisesti riipu siitä, miten tulot ovat jakaantuneet heidän kesken. Nykyi
sin· ei yhteisverotuksessa veron määrä paljon muutu, vaikka tulojen 
keskinäinen suhde muuttuisikin1• Erikseen verotettaessa ne puolisot, 
jotka itse voisivat järjestellä esim. yhteisestä yrityksestä johtuvat tulot 
tasan kummankin kesken, pääsisivät lopullisessa verotuksessa edulli
sempaan asemaan kuin ne avioparit, joilla ei tätä mahdollisuutta olisi. 
Jos puolisoita verotettaisiin erikseen kumpaakin hänen omista tulois
taan, alla oleva esimerkki osoittaa kuinka paljon yhteisten verojen 
määrä vaihtelisi sen mukaan, miten suuri olisi vaimon tulojen osuus 
yhteisistä tuloista. 

Kahden yksinäisen henkilön yhteiset verot, kun vero
tettava vuositulo on 20000 nmk ja kun vähemmän 
ansainneen osuus on 

50 % 
2600 

40 % 
2680 

33 % 
2760 

25 % 
2880 

20 % 
3000 

Vähennysten tekeminen olisi myöskin kovin monimutkaista, jos 
käsiteltävänä olisivat miehen tulot, vaimon tulot ja puolisoiden yhteiset 
tulot sekä ehkä vielä erikseen palkka tulot ja muut tulot. 

Kun aviopuolisoita verotetaan heidän yhteisistä tuloistaan, ei nykyi
sin riitä yksinomaan se, että puolisoiden vero määrätään lievemmän 
veröåsteikon mukaan kuin yksinäisten henkilöiden. Jos vaimon tulot 
lisättäisiin sellaisinaan aviomiehen tuloihin vero asteikon ollessa melko 
jyrkästi kohoava, avioparin verot kohoaisivat korkeammiksi kuin kah
den yksinäisen yhteiset verot vastaavan suuruisista tuloista. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä,että puolisot saavat tehdä ns. puolisovähen
nyksen. Sen vaikutusta tarkastelemme tuonnempana. 

Aviopuolisoiden ja yksinäisten henkilöiden verojen keskinäisiä suh
teita voidaan havainnollistaa taulukon II perusteella. Sitä laskettaessa 
on oletettu, että vaimon tulo on 40 % yhteisistä tuloista. Tulovero on 
laskettu v. 1962 voimassa olleen taulukon mukaan nykymarkoiksi 
muunnettuna. Puolisovähennys on tehty, mutta ei muita vähennyksiä. 

Laskelmista voidaan todeta, että jos kaksi yksinäistä, joilla molem
milla on tuloa, solmii avioliiton, heidän yhteisten verojensa määrä on 
avioliitossa pienempi kuin ennen sitä aina, kun aviopari kuuluu III 
veroluokkaan. Jos puolisot kuuluvat II veroluokkaan, heitä saatetaan 
verottaa aviopuolisoina hieman ankarammin silloin, kun heidän tulonsa 
ovat jakaantuneet tasan ja niiden määrä ylittää 25000 nykymarkan 
rajan; jos vaimon tulojen osuus on pienempi, mainittu raja on paljon 
korkeammalla. Asiaa valaisee oheinen piirros. 

1 Jos vähemmän ansaitsevan puolison tulot jäävät alle 4 100 nmk, hän ei saa 
tehdä puolisovähennystä täysimääräisenä (2 800 nmk). Tällöin puolisoiden yhteiset 
verot ovat hieman suuremmat kuin niiden, jotka saavat ko. vähennyksen täysi-. 
määräisenä. - Kun työtulovähennys 10000 nykymarkan ylittävältä osalta alenee, 
sekin vaikuttaa hieman puolisoiden yhteisten verojen määriin. 
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Taulukko II. Kahden yksinäisen henkilön yhteenlaskettujen verojen ja avioparin yhteisten: 
verojen määrät eri veroluokissa. 

Verotettava tulo nmk 
Vero- 6000 I 10 000 I 20000 I 40000 luokka 

I Tulovero n mk 

Kak~i yksinäistä 
erikseen verotettuina 1 200 760 2680 7880 
Aviopari, 
molemmilla tuloa III 65 405 2 185 7415 I 
Aviopari, 
molemmilla tuloa II 125 570 2630 8330 
Aviopari, tuloa vain 
toisella puolisolla III 260 800 2800 8200 

Piirros osoittaa eri veroluokkiin kuuluvien yksinästen henkilöiden 
(1, II) ja avioparien (II, II1) tuloveron määrän, kun vain toisella 
puolisolla on tuloa. Kahden 1· veroluokkaan kuuluvan yksinäisen 
henkilön yhteenlaskettujen verojen määrä kuvaa katkoviiva 1+I. 
Kun molemmilla puolisoilla on tuloa, heidän yhteisten verojensa 
määrä kuvaavat katkoviivat I1+II, kun puolisot ovat toisessa ja 
1II+II1, kun he ovat kolmannessa veroluokassa. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa puolisoiden ennakkopidätysten määrää osoittaa alin pil-
kutettu viiva (rahamäärät ovat vanhoja markkoja). 

Tuloveron mc.ä.ra ralkkalulosla vl.%2 

Tulovero. mk 

i 

3 .• ~i. 

Vero komitean mielestä avioparin veronmaksukyvyn voidaan katsoa. 
olevan sama kuin kahden yksinäisen henkilön, mutta avioparin mak
sama vero saisi edelleenkin olla hieman pienempi sen vuoksi, ettei_ 
vihkimätön pari pääsisi edullisempaan asemaan kuin laillisesti vihitty. 

Taulukosta II voidaan myöskin havaita, että jos molemmilla avio-
puolisoilla on' tuloa, heitä verotetaan yleensä lievemmin kuin sellaista 
avioparia, jossa vain toisella puolisoista on tuloa. Tämä johtuu siitä~_ 
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että ansiotyössä olevien avioparien -veronmaksukyvyn ei katsota olevan 
yhtä suuren kuin sellaisen avioparin, jossa vaimo on kotona, koska 
viimemainitulla perheellä on verovapaana käytettävissä vaimon koti
työn tuotto, mutta ensinmainitulla ei sitä täysimääräisenä ole. 

Tasausmenettely 

Veroluokkajärjestelmän tilalle verokomitea esitti otettavaksi ns._ 
tasausmenettelyn. Sen mukaanavioptiolisoiden tulot jaetaan kahteen 
yhtä suureen osaan ja kummallekin osalle määrätään veroperusasteikon 
mukaan. Lapseton aviopari, jossa miehellä vain on tuloa, maksaa siis
yhtä suuren veron kuin kaksi yksinäistä, joiden kummankin tulo on 
puolet aviomiehen tulosta. Tasausmenettelyä käytettäisiin sekä silloin,. 
kl,m vain toisella puolisolla on tuloa että silloin, kun molemmilJa on 
tuloa. Lapsiperheet saisivat tehdä verotettavasta tulostaan määrätyn, 
suuruisen lapsivähennyksen ja, mikäli molemmilla on tuloa, myöskin 
puolisovähennyksen 2 • 

. Taulukossa III on laskettu, kuinka paljon tuloveron määrä muut-· 
tuisi tasausmenettelyyn siirryttäessä. Vero on laskettu veroluokkajärjes-
telmässä III:o ja tasausmenettelyssä I:n veroluokan mukaisesti. Vaimon 
tulot ovat 40 % yhteisistä tuloista ja puolisovä:Q.ennys 2 800 nmk. 

Taulukko III. Tulovero vero luokka- ja tasausmenettelyn mukaan. 

T u 1 0 t 10 000 nmk ,1 T u i 0 t20 000 nmk ~ 

molemmilla I toisella I molemmilla I toisella 
puolisoilla puolisolla puolisoilla puolisolla 

tuloa . ~tuloa tuloa tuloa 

Tuloveron määrä nmk 

Veroluokkajärjestelmä I 400 

I 800 I 
2 180 I 2800 

Tasausmenettely 330 79.0 2040 2600 

Jos tasausmenettelyn perusasteikkona olisi veroluokkajärjestelmän 
I veroluokan asteikko, yksinäisten vero pysyisi ennallaan, IQ.utta avio
parien alenisi - II :een veroluokkaan kuuluvien osalta tuntuvasti, 
mutta jonkin verran myös III :ssa veroluokassa. Joka tapauksessa yksi
näisten ja avioparien maksamien verojen ero t u s kas vai s i nykyi-
sestä. Tämän johdosta tuloveron tuotto supistuisi, kuten verokomitean 
ehdotusten pohjalta toimitettu koeverotuskin osoitti. Jos tuloveron tuotto 
haluttaisiin pitää suunnilleen ennallaan, olisi veroasteikkoa hieman 

2 Puolisovähennys olisi myönnetty vain lapsivähennykseen oikeutetuille avio
pareille eikä enää lapsettomille. Väestöliiton lausunnossa huomautettiin, että »lap
settoman parin» asemaan olisivat tällöin joutuneet myöskin ne perheet, joissa lapsi 
olisi jatkanut opintojaan ja jotka olisivat edelleen saaneet tehdä koulutusvähen-
nyksen, ja että verotaakka olisi näissä perheissä kasvanut aiheettomasti. 
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korotettava kuten verokomiteakin ehdotti. Jos nam tehtäisiin, avio
puolisoiden mahdolliset veronhuojerinukset jäisivät melko vähäisiksi. 

Tasausmenettelyn käytäntöön ottamista on meillä perusteltu mm. 
sillä, että sen avulla voitaisiin lieventää aviopuolisoiden yhteisverotuk
sessa ilmeneviä haittoja silloin, kun puolisoiden tulot nousevat keski
tason yläpuolelle. Laskelmat osoittavat kuitenkin, että tuloveron määrä 
alenisi tasaus menettelyn johdosta vain vähän3• Lisäksi on todettava, 
että ne avioparit, joilla tuloa on vain toisella puolisolla, tulisivat saa
maan miltei samansuuruisen alennuksen kuin ne, joilla on molemmilla 
puolisoilla tuloa. 

Kahden veroluokan järjestelmä 

Useassa yhteydessä on ehdotettu, että kolmen veroluokan järjestel
mästä olisi luovuttava ja verovelvolliset sijoitettava vain kahteen vero
luokkaan. Tämän kirjoituksen alussa esitetyistä laskelmista on käynyt 
ilmi, että yksinäisten henkilöiden ja avioparien veroasteikkojen keski
näistä asemaa ei voida muutella miten tahansa. Kun avioparia ei ole 
syytä verottaa ankarammin kuin kahta yksinäistä, tulee yksinäisten ja 
avioparien veroasteikkojen keskinäinen asema olla suunnilleen sama 
kuin nykyisten 1 ja III vero luokkien suhde. Parhaiten voitaisiin siis 
lakkauttaa II veroluokka. 

Tähän ratkaisuun päätyi myöskin verokomitea, kun se katsoi, että 
kaikkia niitä aviopareja, jotka eivät huolIa lasta, olisi verotettava samoin 
perustein siitä riippumatta, ovatko he aikaisemmin elättäneet lasta 
vai ei. Kaikkia yksinäisiä, iästä riippumatta, olisi myöskin verotettu 
samalla tavoin eli perusasteikon mukaan. 

Samaan tulokseen päätyi välittömän verotuksen osittaisuudistus
toimikunta, jonka puheenjohtajana oli lakit.tri ANTTI SUVIRANTA. 

Toimikunnan eräänä tehtävänä oli välittömän verotuksen uudistaminen 
siten, että valtion tuloverotuksessa otettaisiin käytettäväksi tasausmenet
tely ja suhteellinen veroasteikko määrättyyn tulorajaan asti. Toimikunta 
antoi mietintönsä vuoden 1962 syksyllä ja laati kolme eri vaihtoehtoa: 
kolmen veroluokan, verokomitean ehdottaman tasausmenettelyn sekä 
toimikunnan itsensä suositteleman ns. kahden veroluokan pohjalle4• 

Uuden järjestelmän mukaan ylempään eli ensimmäiseen veroluokkaan 
sijoitettaisiin kaikki yksinäiset huoltovelvollisuutta vailla olevat henkilöt 
ja alempaan eli toiseen veroluokkaan kaikki avioparit ja yksinäiset 
henkilöt, jotka huoltavat lasta. 

3 Jos puolisoiden verotettavat tulot ovat 40 000 nmk, he maksavat tuloveroa 
III:ssa veroluokassa nyt 7400 mk. Tasausmenettelyn mukaan olisi vero 7000. 
Samansuuruisen alennuksen saisivat myöskin ne avioparit, joilla tuloa on vain 
toisella puolisolla. 

4 Veroasteikot ja perheverotus. Välittömän verotuksen osittaisuudistustoimi
kunnan osamietintö. Jätetty monisteena valtiovarainministeriölle 16. 8. 62. 
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Aviopuolisoiden ja yksinäisten verotus olisi toimikunnan mielestä 
järjestettävä niin, että milloin molemmat puolisot ovat ansiotyössä, 
heidän verotuksensa ei saisi muodostua ankarammaksi kuin tasaus
menettelyä soveitaen. Jos vain toisella puolisolla on ansiotuloa, saisi 
puolisoiden verotus olla sen verran ankarampi kuin jos heidän tuloihinsa 
olisi ennen tasausmenettelyn soveltamista lisätty kotona olevan perheen
emännän kotitaloustyön keskimääräinen arvo. Ajatusta selventää alla
oleva asetelma. 

Aviomiehen verotettava tulQ 17200 tulovero 2 200 
+ perheenemännän kotitaloustyön arvo 2 800 

Tasausmenettelyn pohjaksi otettu tulo 20000 
Yksinäisen henkilön verotettava tulo 10 000 tulovero 1 100 

Tämäntapaista, hieman supistettua tasausmenettelyä toimikunta 
perusteli sillä, että jos on kysymys pienistä tai keskisuurista tuloista, 
avioparin veronmaksukyky on sama kuin kahden yksinäisen, joiden 
kummankin tulo on puolet puolisoiden tulosta. Tulot käytetään vielä 
tällöin tasan kummankin puolison hyväksi. Toisin on asianlaita, kun 
siirrytään korkeampiin tuloihin. Silloin saa huomattavan merkityksen 
säästetyn tulonosan sijoittaminen esim. puolisoiden harjoittaman talou
dellisen toiminnan, laajentamiseen. Tällaisessa tapauksessa suurehkolla 
yhtenäisesti käytetyllä tulolla on suurempi arvo, kuin jos kaksi henkilöä 
erikseen käyttelisi tuon tulon puolikasta .. Tätä seikkaa on korostanut 
myös Ruotsissa asiaa selvitellyt komitea. 

Sen vuoksi toimikunta esitti, että kun puolisoiden tulot ylittävät 
40 000 nykymarkan rajan, ne ajateltaisiin jaetuiksi siten, että toiselle 
puolisolle kuuluisi kaksi kolmannesta ja toiselle yksi kolmannes. Sadan
tuhannen nykymarkan ylittävä tulonosakatsottaisiin kuuluvan koko
naan toiselle puolisolle. Tällä tavoin laskettuna aviopuolisoiden vero
asteikko tuli käytännöllisesti katsoen olemaan sama kuin nykyinen 
kolmas veroluokka. YksinäIsten henkilöiden asteikko seuraisi lähinnä 
nykyistä 1 veroluokkaa. Suhteellinen veroasteikko ulottuisi yksinäisten 
osalta 8000 ja avioparin osalta 12 000 nykymarkkaan asti. 

Vähemmän ansainnut ayiopuoliso saisi edelleeIl',' tehdä nykyisen
suuruisen aviopuolisoväheqJl'yksen ja lapsiperheet määrätyn verotetta
vasta tulosta tehtävän vähennyksen. Nykyisin III:een veroluokkaan 
kuuluvat yksinäiset henkilöt, jotka ovat~lättäneet,määräajan lästa, 
saisivat tehdä 1 500 nyky~arkall erityisvähennyksen, joka aip.euttaisi 
sen, ettei heidän veronsa yleetisä vastedes kohoaisi. Toimikunta arvioi, 
että valtion tuloveron tuotto alenisi noin 30 rriiljoonaa nykymarkkaa ; 
tästä alennuksesta os~ .. j()~tuisi siirtym~~~stä suhteelliseen vefoåsteikkoon 
ja osa a~iopuolisoid~n. yli teisverofuksen' Ulldelleenj äije,stelYstä. 

4 
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Puolisovähennys - yhteisverotusvähennys . 

Vähemmän ansainnut aviopuoliso· on v. 1962 saanut vähentää 
ansio- tai eläketulosta 1 500 nmk ja sen ylittävältä osalta puolet, enin
tään kuitenkin 2800 nmk; enimmäismäärä on myönnetty, kun tulo 
on 4 lOO nmk tai enemmän. Verokomitea on mietinnössään huomaut
tanut, että puolisovähennykseh päätarkoitus on. korjata aviopuolisoiden 
yhteisverotuksesta johtuvia haittoja ja ennen kaikkea estää se, ettei 
aviopuolisoiden verotus muodostuisi ankarammaksi kuin kahden nai
mattoman, joilla on vastaavan suuruiset tulot. Edellä on todettu, että 
vähennys aina täyttääkin tämän tarkoituksen silloin, kun puolisot kuu
luvat kolmanteen veroluokkaan. 

Puolisovähennyksen suuruutta ei meillä ole tarkoin perusteltu. 
Verokomiteakin huomauttaa mietinnössään vain, että tasausmenettelyä 
sovellettaessa se voisi olla hieman pienempi kuin nykyisin, jolloin puo
lisoiden vero muodostuisi ilman vähennystä ankarammaksi jo verraten 
alhaisissa tuloluokissa. Vähennyksen määrää ei kuitenkaan voida kohot
taa kuinka korkealle tahansa, jotteivät puolisot pääsisi paljon pienem
millä veroilla kuin kaksi yksinäistä. 

Puolisovähennyksen alarajan määräämiseksi on SUVIRANTA tämän 
kirjoittajalle suositellut sellaista menettelyä, että tämä vähennys vastaisi 
kahden yksinäisen ja yhden avioparin verovapaiden toimeentulomini
mien erotusta. Kun kahden veroluokan järjestelmässä yksinäisen hen
kilön verovapaa toimeentulominimi on2 700 ja avioparin 4200, voi
taisiin puolisovähennyksen vähimmäismäärä laskea näin: 2 X 2 700 
- 4 200 = 1 200. 

Vähennyksen enimmäismäärä taasen tulisi kytkeä yleiseen ansio
tasoon ja korottaa sitä samassa suhteessa kuin tulotaso nousee. Ellei 
näin menetellä, vähennys menettää osan merkitystään. 

Puolisovähennyksen suuruutta määriteltäessä ei sen sijaan voida 
ottaa perustaksi aviovaimon kotityön arvoa. Voi olla mahdollista, että 
vähennyksen enimmäismäärä tällä hetkellä vastaa perheenemännän 
kotityön tuottoa, mutta sen perusteella ei vähennyksen suuruutta voida 
vastaisuudessa arvioida. Taulukosta IV havaitaan sitä paitsi, ettei 
verotuksessa voida antaa ansio äidille niin suurta veronhuojennusta, 
että se vastaisi äidin kotityön arvon vähentymistä. Äidin kotityön arvoa 
ei meillä ole tutkittu ja, vaikka niin olisikin tehty, sen arvo vaihtelee 
ilmeisesti eri perheissä hyvin huomattavasti. Puolisovähennyksen määrää 
laskettaessa ei myöskään voida ottaa huomioon sitä seikkaa, onko 
ansiotyössä käyvällä vaimolla mahdollisesti vaate-, ateria- ym. kuluja, 
jotka vähentävät hänen ansioitaan. Verotuksessa ei näet voitane tehdä 
eroa niiden perheenäitien kesken, jotka käyvät ansiotyössä kodin ulko
puolella, ja niiden, jotka tekevät kotona ansiotyötä. 

Puolisovähennystä on aikaisemmin sanottu myöskin kotiapulais
vähennykseksi. Tämä nimitys on samalla tavoin harhaanjohtava kuin 
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verokomitean omaksuma nimitys »puolisovähennys». Vähennyksen 
myöntämisperusteena ~i suinkaan "ole se, että perheessä on kotiapulai
nen t~i että verovelvollisella on· aviopuoliso. Sen vuoksi vähennyksen 
nimenä tulisi olla »y h te i s v ero t u s v ä h e n n y s)?, koska sitä tarvi
taan juuri sen vuoksi, että puolisoita verotetaan yhdessä heidän yhtei
sistä tuloistaan. 

Taulukko IV. Laskelma aviopuolisoiden yhteisverotuksesta. 

1. Kaksi yksinäistä erikseen 
Miehen tulo 
Naisen tulo 

- miehen tulovero 
- naisen " 
- miehen kunnallisvero 
- naisen 

Käytettävissä 

verotettuina 
15000 
6300 

2500 
600 

2250 
950 

2. Aviopuolisot yhdessä verotettuina (III 
Puolisoiden yhteiset tulot 
- tulovero 2470 
- kunnallisvero 3200 

Käytettävissä 

3. A viomiehellä tuloa, vaimo kotirpuva 
Aviomiehen tulo 
- tulovero 1 700 
- kunnallisvero 2250 

Käytettävissä 

+ vaimon kotityön arvo 

21 300 

6300 

15000 

verolk) 
21300 

5670 

15630 

15000 

3950 

10050 

2800 

Laskelma osoittaa, että kun kaksi yksinäistä, joilla molemmilla on tuloa, solmii 
avioliiton, heidän yhteiset veronsa hieman alenevat. Jos vaimo luopuu ansiot yöstä, 
perheen käytettävissä olevat rahatulot vähenevät, mutta sen tilalle tulee perheen
äidin kotityön tuotto, joka tässä on arvioitu samaksi kuin puolisovähennyksen enim
mäismäärä eli 2 800 markaksi vuodessa. 

Laskelmaa saatetaan tarkastella toisessakin järjestyksessä. Jos aviovaimo siirtyy 
kotoa ansiotyöhön, perheen rahatulot tosin kasvavat, mutta toisaalta on huomattava, 
että äidin ansiotyössä käymisestä aiheutuu matka- ym. kuluja ja äidin kotityön 
arvo alenee. 

Ennakkopidätykset yhteisverotuksesta 

Nykyistä aviopuolisoiden yhteisverotusmenettelyä on arvosteltu 
usein sen johdosta, että aviopuolisot joutuvat maksamaan jälkikäteen 
huomattavia summia. Näin on asianlaita varsinkin silloin, kun puoli
soiden tulot nousevat keskitason yläpuolelle. Tämä lienee antanut 
aiheen siihen melko yleiseen käsitykseen, että aviopuolisoita muka 
verotettaisiin yhteisverotuksen johdosta ankarammin, kuin jos kum
paakin verotettaisiin erikseen hänen omista tuloistaan. Edellä esitetyt 
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esimerkit(tauluk~o II) osoittavat kuitenkin vian olevan Sllna, että 
ennakkojaperitääIl liian vähän, eikä siinä, että lopullinen verotus olisi 
liian ankara. Jos puolisoita verotettaisiin erikseen, kummankin puolison 
ennakot peritttiisiin ensimmäisen veroluokan muka~n. Kun puolisoita 
verotetaan. yhdessä, heidän lopullinen, veronsa määrätään III:n eli 
lievemmän veroasteikon mukaan juuri sen johdosta, että vero määrä
tään puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Kuri ennakot 
määrätään nykyisin myöskin tämän saman asteikon mukaan, on selvää, 
että ne jäävät pienemmiksi kuin lopullinen vero. Keskitason palkan
nauttijoiden osalta kuitenkin ennakkoperintä vastaa melko hyvin lopul
lista verotusta5• 

Jos puolisot haluavat,että ennakkoperintä nykyistä paremmin vas
taisi lopullista verotusta, he voivat kyllä vaihtaa verokirjansa astetta 
tai kahta ankarammaksi, mutta veroviranomaiset eivät voi tätä tehdä6• 

Perhee.n kanna.lta luulisi sitäpaitsi olevan edullisempaa pitää rahat 
omalla tilillään korkoa kasvamassa ja maksaa osa veroista jälkikäteen 
sen sijaan, että rahat ovat valtion tilillä ilman korkoa. Pikemminkin 
voitaisiin pitää epäkohtana sitä, jos ennakkoon perittäisiin kovin paljon 
enemmän kuin mitä lopullinen verotus olisi. Asia lienee kuitenkin niin, 
että jos osa e'nnakkoon pidätetyistä veroista palautetaan, se tuntuu 
lahjalta, mutta jälkikäteen maksettava vero on kuin sakko! 

Aviopuolisoiden veronpidätyksen järjestäminen on kuitenkin lähinnä 
veroteknillinen kysymys. SUVIRANTA on tämän kirjoittajalle maininnut, 
että laki ei estäisi laatimasta erityistä v ä h e mm ä n a n sai n n e e n 
puolison p idä t Y s 1 a uI ukk 0 a, jonka avulla päästäisiin 
ennakkoverotuksessa nykyistä lähemmäksi lopullista verotusta. Se olisi 
välttämätön, jos siirrytään tasausmenettelyyn. Vähemmän ansaitsevan 
puolison osuudeksi voitaisiin laskea esim. 30--40 % yhteisistä tuloista, 
ylemmissä tuloluokissa ehkä hieman vähemmän kuin alemmissa. 

Lapsivähennykset 

Samoin kuin aviopuolisoiden yhteisverotuksesta, on eri suuntiin käy
viä mielipiteitä, esiintynyt myöskin siitä, olisiko verotuksessa otettava 
huomioon lapsen huoltaminen veroa vähentävänä tekijänä vai ei. On 
sanottu, että jos lapsilisät olisivat riittävän suuret, ei lapsiperheille 
tarvitsisi antaa verohelpotuksia lainkaan. Verokomitea on kuitenkin 
tullut toiseen käsitykseen. Veronmaksukyky'ei riipuyksiriomaan siitä, 

5 ANTERO PERÄLÄINEN Ansiotyössä olevien aviopuolisoiden verotuksesta, Kansantalou
dellinen Aikakauskirja 1959: II, s. 144-146. 

6 Tämän kirjoittaja on laskenut, että jos aviopuolisoiden yhteiset tulot ovat 
enintään 10000 nykymarkkaa, ennakkopidätykset . yleensä; vltstaavat· lopullista 
veroa. Jos tulot nousevat yli 10000 markan,. toisen-tulisi vaihtaa verokirjansa II:een 
ja kun tulot ylittävät 20000 mk I:een veroluokka~n~.Jo~ tuh~t ovat yli4QOO() mk, 
toisen puolison pidätykset tulisi tehdä I:n ja toisep. II:n :t;nu~:,t:,tn .. 
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paljonko tuloja verov'elvollisella on. Henkilöllä, joka joutuu elättämään 
itsensä lisäksi yhtä tåiuseampaa perheen jäsentä, on selvästi pienempi 
veronmaksllkyky· kuin toisella, jonka tulot ovat samat, mutta joka voi 
käyttää: kaikki tulon·sa omaan toimeentuloonsa. Vernmaksukyvyn erilai
suuden huomioonottaminen ei merkitse avustusten antamista verotuksen 
yhteydessä, vaan verotaakan jakamista maksukyvyn mukaan. Avustuk· 
sista saattaa olla kysymys vasta sitten, jos lapsiperhe saisi niin suuren 
veronhuojennuksen, että sen kulutusmahdollisuudet tämän johdosta 
olisivat suuremmat kuin yksinäisen henkilön, jonka elintaso olisi ,sama 
ennen·· verotuksen toimeenpanoa. . 

Verokomitea esitti, ·että nykyisen, tuloverosta tehtävän lapsivähen
nyksen tilalle otettaisiin verotettavasta tulosta tehtävä vähennys. Verosta 
tehtävä lapsivähennys oli v. 1961, jolloin komiteamietintö valmistui, 
50 nmk jokaisesta lapsesta, mutta vuoden 1962 alusta se korotettiin 
60 nykymarkkaan. Komitea perusteli muutosesitystään sillä, että tulosta 
tehtävän vähennyksen tarkoituksena on eri tuloryhmiin kuuluvien 
henkilöiden saattaminen verotuksessa keskenään oikeaan suhteeseen. 
Komitea huomautti, että nykyisin annetaan ensimmäisestä lapsesta 
moninkertainen veronhuojennus toisesta ja seuraavista lapsista tuleviin 
alennuksiin verrattuna. Lapsen huoltaja saa näet ensimmäisestä lapsesta 
ns. veroluokkaedun - hän pääsee lievimpään veroluokkaan - ja sen 
lisäksi lapsivähennyksen, mutta seuraavista lapsista hän saa vain lapsi
vähennyksen. Elätettyään lasta kymmenenä vuotena lapsen kumpikin 
huoltaja jää III :een veroluokkaan senkin jälkeen, kun . lapsen elatus 
on kokonaan päättynyt. Veroluokkaedun ja verosta tehtävän lapsi
vähennyksen tilalle komitea ehdotti riittävän suurta tulosta tehtävää 
lapsivähennystä. Vähennyksen suuruutta harkittaessa komitean mie
lestä voidaan ottaa huomioon lapsilisä ja muut lapsen elättämisestä 
saatavat sosiaaliset edut. 

Verokomitea katsoi, ettei verotuksessa ensimmäiselle lapselle enää 
olisi annettava muita suurempaa merkitystä. Kun lapsivähennystä ei 
voida jokaisesta lapsesta määrätä riittävän suureksi, vanhemmat pys
tyvät kantamaan tämän epäkohdan yhden ja ehkä kahdenkin, mutta 
ei enää useamman lapsen osalta. Tämän vuoksi olisi lapsivähennykset 
porrastettava siten, että ensimmäisestä myönnettäisiin 400, toisesta 600 
ja jokaisesta seuraavasta 800 nykymarkkaa. Lapsivähennys myönnet
täisiin perheenhuoltajalle vain niiden vuosien aikana, jolloin lapsista 
aiheutuu perheelle menoja. 

Verokomitean mietinnöstä antamassaan lausunnossa Väestöliitto 
korosti, että jos lapsiperheelle ei enää jälkikäteen myönnettäisi vero
luokkaedlln tapaisia veronhuojennuksia, vähennysten tulisi olla nykyistä 
suurempia sinä aikana, jolloin niitä myönnetään. Lapsivähennyksen 
määräksi Väestöliitto esitti jokaisesta lapsesta 800 nmk. Tätä perustel
tiin seuraavilla seikoilla. Kun yksinäisen henkilön verovapaa toimeen-



54 KATSAUKSIA 

tulominimi verokomitean esityksen mukaan olisi ollut 2000 nmk, 
tasausmenettelyn johdosta se olisi avioparin osalta 4 000 nmk. Koska 
lapsen kulutuksen katsotaan yleensä olevan noin puolet aikuisen kulu
tuksesta, lapsiperheen toimeentulominimiä tulisi korottaa jokaisen 
lapsen osalta 1 000 nykymarkalla. Vähentävänä tekijänä otettaisiin 
kuitenkin huomioon lapsilisä, joka keskimäärin on 200 nmk vuodessa7• 

Näin ollen lapsenhuoltajan ei tarvitsisi maksaa tuloveroa siitä osasta 
tuloaan, minkä hän käyttää lapsen kaikkein välttämättömimpiin 
menoihin. 

Kahden veroluokan järjestelmää esittänyt toimikunta ehdotti lapsi
vähennyksen määräksi ensimmäisestä 500, toisesta 700 ja jokaisesta 
seuraavasta lapsesta 900 nykymarkkaa. Mietinnön tultua julkisuuteen 
Väestöliitto jätti valtiovarainministeriölle kirjelmän, jossa se huomautti, 
että jos verotuksessa myönnettävät lapsivähennykset haluttaisiin por
rastaa, olisi se puolustettavissa vasta sen jälkeen; kun ensimmäisestäkin 
lapsesta myönnettävä lapsivähennys vastaisi vähintään lapsen toimeen
tulominimiä. Kun lapsilisät tulevat kaikkien, myöskin pienituloisten 
lapsiperheiden hyväksi, mutta veronhuojennukset vain keskitasoa kor
keampiin tuloluokkiin kuuluvien eduksi, olisi Väestöliiton mielestä 
edelleenkin pyrittävä lisäämään lapsirikkaiden perheiden käytettävissä 
olevia tuloja samalla tavoin kuin tähänkin asti eli porrastamalla lapsilisiä. 

Taulukossa V on laskettu, kuinka paljon tuloveron määrä alentuisi, 
kun lapsivähennys tehdään verotettavasta tulosta. Laskelma osoittaa, 
että veron progressio on -nykyisen menetelrriänmukaan yhtä ankara 
olipa perheen lapsiluku mikä tahansa. Tulosta tehtävä lapsivähennys 
tulisi sen sijaan hieman ale n ta maa n ve ron p r 0 g r e s s i 0 n 
vai k utu s t a silloin, kun perheellä on useita lapsia huollettavana. 

Taulukko V. Tuloveron alentuminen lapsen huoltamisenjohdosta. 

Verotettavan Lapsettoman Yhden lapsen huoltajan vero alenee nmk 

tulon määrä avioparin kun lapsi- kun verotettavasta tulosta 
nmk tulovero vähennys teh- vähennetään 

III verolk dään verosta I 500 nmk 800 nmk 

6000 260 60 50 80 
10000 800 60 75 120 
20000 2800 60 110 180 
40000 8200 60 140 220 

7 Verotettavasta tulosta tehtävän lapsivähennyksen : määrä laskettaisiin siis näin: 
lapsen toimeentulominimi . 1 000 nmk 
vähennetään lapsilisä 200 nmk 

lapsivähennys verotuksessa 800 nmk 
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Edellä olevan lisäksi on vielä syytä huomauttaa, että lapsen vähim
mäiskulutuksen suuruutta tutkittaessa, on laskelmien pohjaksi .otettava 
sellainen lapsiperhe, joka maksaa vain vähän tuloveroa, koska tarkoi
tuksena on ottaa huomioon vain lapsen aiheuttamat vähimmäiskustan
nukset. Sosiaalisen tutkimustoimiston äskettäin suorittaman maaseudun 
kulutustutkimuksen mukaan kahden lapsen perheiden keskimääräinen 
kulutus v. 1959-60 oli 60.00 nykymarkkaa vuodessa. Se voidaan 
karkeasti jakaa perheen eri jäsenten osalle siten, että kummankin 
vanhemman osuudeksi tulisi 2 000 ja samoin. kummallekin lapselle 
1 000 nykymarkkaa. Asutuskeskuksissa lasten kulutus olisi. luonnollisesti 
hieman suurempi, mutta se otettaisiin huomioon kuten tähänkin asti 
kalliinpaikanvähennyksen määrää vahvistettaessa. 

Jos lapsivähennys tehdään tulosta, voitaisiin entistä paremmin ottaa 
verotuksessa huomioon myöskin opintojaan jatkavat lapset. Nykyisin 
huoltaja on saanut tehdä tällaisen lapsen osalta ns. koulutusvähennyksen, 
mutta sen merkitys on yleensä ollut pienempi kuin lapsivähennyksen. 
Kun lapsen kulutusmenot muutoinkin kasvavat lapsen varttuessa, olisi 
varmaankin paikallaan määrätä k 0 u 1 utu s v ä h e n n y s ainakin 
sam a n suu r u i s e k s i k uin 1 a p s i v ä h e n n y s silloin, kun 
lapsi opiskelee kotipaikkakunnalla. Vieraalla paikkakunnalla opiskele
vista lapsista on nykyisin myönnetty suurempi koulutusvähennys kuin 
kotoa käsin koulua käyvistä ja tätä käytäntöä on verokomiteakin esit
tänyt jatkettavaksi. 

Epätäydelliset perheet 

Nykyisin leski ja muu yksinäinen henkilö, joka huoltaa lasta, kuuluu 
kolmanteen veroluokkaan ja hän saa lapsivähennysten lisäksi tehdä ns. 
leskeysvähennyksen (500 nmk) verotettavasta tulosta sekä valtion- että 
kunnallisverotuksessa. 

Verokomitean periaatteellinen kanta oli se, että verohelpotusten 
tarkoituksena ei ole leskien eikä muiden yksinäisten huoltajien elin
tason kohottaminen, vaan ainoastaan veronmaksukyvyn erilaisuuden 
huomioonottaminen. Komitea totesi mietinnössään, että toisaalta on 
perusteltua myöntää huojennuksia epätäydellisten perheiden verotuk
sessa, mutta toisaalta ei ole suositeltavaa, että verotus tehdään sellaiseksi, 
että esim. avioeron hankkiminen on verotuksellisesti edullista. 

Verokomitea esitti leskiperheitä varten erityistä menettelyä, jolloin 
leskie~ tulovero oli,si ollut pienempi kuin yksinäisten, mutta hieman 
suurempi kuin naimisissa olevien perheenhuoltajien. Valtion tulovero
tuksessa leskeysvähennyksen määrää olisi korotettu, mutta kunnallis
verotuksen puolella sitä ei enää olisi myönnetty. 

Väestöliiton antaessa lausuntonsa verokomitean mietinnöstä tämän 
kirjoittaja jätti muistion, jossa esitettiin, että kunnallisverotuksessa tulisi 
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edelleen säilyttää leskeysvähennys, koska siinä sen merkitys ulottuu 
vielä pienempiin tuloIhin kuin valtionver{)tuksessa. Jos normaaliperheen 
verotusta suhteessa yksinäiseen henkilöön ei alenneta nykyisestä, lasta 
huoltavan lesken tulovero vOIsi olla sama kuin naimisissa olevan per
heenhuoltajan. 

Kahden veroluokan järjestelmää esittänyt toimikunta päätyikin 
siihen, että kaikki yksinäiset huoltajat olisivat samassa veroluokassa 
kuin· avioparit. Jos lapsi- ja koulutusvähennyksiä korotettaisiin, ei val
tion tuloverotuksessa enää tarvittaisi leskeysvähennystä; kunnallisvero-
tuksessase olisi syytä vielä säilyttää. ' 

Epätäydellisten perheiden verotusta järjestettäessä lienee parasta 
pitää huolta vain siitä, e t t e i y k s i n ä i s t ä h u 0 1 taj a a v e r 0-

t eta r a s k a a m m i n k uin n 0 r ma ali per h e t t ä. Jos les
keysvähennystä ei tuloverotuksessa enäa' myönnettäisi, leski maksaisi 
yhtä suuren veron kuin normaaliperhe, jossa vaimo on kotona .. Viime
mainitussa . perheessä isän palkkatulot käytetään lasten ja kahden aikui
sen kulutukseen; sen lisäksi perheellä on käytettävissä äidin kotityön 
tuotto. Leskiperheessä kotityön arvo on selvästi pienempi, jos äiti on 
toimessa kodin ulkopuolella, mutta sen kulutuskin on pienempi, kun 
aikuisia on yleensä vain yksi. Näin ollen lc:~skien elintasoa voitaisiin 
paremmin kohottaa sosiaaliavustuksia kuin verohelpotuksia myöntä
mällä, kuten viime aikoina onkin tehty. 

Yhteenveto 

Avioliiton solmiminen ei meillä merkitse verotaakan lisääntymistä 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Puolisoiden. yhteinen tulovero 
on yleensä hieman pienempi kuin kahden yksinäisen henkilön yhteiset 
verot, koska aviopuolisoita verotetaan lievemmän veroasteikon mukaan 
kuin yksinäisiä ja aviopuolisoista vähemmän ansainnut saa tehdä ns. 
puolisovähennyksen. Jos aviomiehellä yksin on tuloa, hän maksaa 
tuloveroa hieman enemmän kuin kaksi yksinäistä yhteensä, joilla on 
yhteen'3ä niin suuret tulot kuin aviomiehellä. Tässä suhtees'3a vero
luokkajärjestelmä kestää arvostelun. Jos molemmilla puolisoilla on 
tuloa, heiltä peritään nykyisin veronpidätyksinä liian vähän ja sen 
vuoksi puolisot joutuvat maksamaan jälkikäteen· osan tuloverostaan. 
Tämä on aiheuttanut paljon arvostelua, mutta epäkohta voidaan kor
jata ennakkopidätystä muuttamalla. 

Periaatteessa aviopuolisoiden verotus voitaisiin hyvin järjestää ns. 
tasausmenettelyn mukaan, kuten verolakikomitea on esittänyt. Kun 
sitä sovelletaan niihin tapauksiin, joissa vain toisella puolisoista on 
tuloa, kaikkien avioparien vero alenee suhteessa yksinäisiin henkilöihin. 
Näin menetellen tuloveron tuotto supistuu. Sen vuoksi olisi parempi, 
että tasausmenettelyä sovellettaisiin sellaisenaan vain niihin tapauksiin, 
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joissa molemmilla puolisoilla on tuloa, kuten kahden veroluokan järjes
telmää suositellut toimikunta on ehdottanut. Näin menetellen ei tulo
verotuksessa tapahtuisi suuria muutoksia yksinäisten ja avioparien 
keskinäi'3issä suhteissa. Kolmen veroluokan sijasta otettaisiin käytäntöön 
kaksi veroluokkaa siten, että nykyisin toiseen veroluokkaan kuuluvat 
nuoret siirrettäisiin uuteen ylempään veroluokkaan, johon näin ollen 
tulisivat kuulumaan kaikki yksinäiset henkilöt, ja lapsettomat avioparit 

. muutettaisiin alempaan vero luokkaan , jossa olisivat kaikki avioparit. 
Aviopuolisoita on edelleen verotettava yhdessä, heidän yhteenlas

kettujen tulojensa mukaan. Kun vähemmän ansainnut puoliso saa 
tehdä riittävän suuren puolisovähennyksen, puolisoiden tulovero ei 
muodostu yhteisverotuksenjohdosta sen suuremmaksi kuin jos puolisoita 
verotettaisiin erikseen, kuten kahta yksinäistä henkilöä. Eräissä tapauk
sissa yhteisverotus merkitsee jo· nyt pienempää lopullista· veroa kuin 
erikseen verottaminen perusasteikon mukaan. 

Nykyisin tuloverosta tehtävän lapsivähennyksen sijaan verolaki
komitea esitti verotettavasta tulosta tehtävää vähennystä. Uuden lapsi
vähennyksen tulisi vastata lapsen toimeentulominimiä, kun. verovapaa 
lapsilisä otetaan huomioon, ja se voisi olla yhtä suuri jokaisesta lapsesta 
- myöskin opintojaanjatkavasta. Kun vähennys tehdään verotettavasta 
tulosta, se lieventää hieman tuloveron progressiota sinä aikana, jolloin 
perheessä on useita lapsia huollettavana. Lapsen huoltamisen johdosta 
olisi vastaisuudessa perheenhuoltajalle myönnettävä veronhuojennuksia 
vain sinä aikana, jolloin perheelle on lapsista menoja, eikä enää etu
käteen eikä myöskään jälkikäteen. 



JUSSI LINNAMO: 

ON THE CRITERIA FOR INVESTMENTSI) 

(1) The problem of establishing criteria for the share of investment 
in national income can be solved only by considering the desired growth 
rate of the national product. In this connection, account should be 
taken of different limitating factors, for example the marginal capital
output-ratio, the possibility of substitution between labour and capital, 
and the possibilities of financing the necessary investment, due attention 
being paid to available sources of foreign capital and the range of 
variation in the domestic propensity to save. The procedure put forward 
in this paper involves successive iteration. We wish particularly to 
emphasize that this presentation moves in the main on theoretical 
ground, as in Finland we have little practical experience of choosing 
methods for determining the order of importance of investment projects2

• 

- In general, the possibilities of putting the methods presented in 
this paper into practice depend on the stage of development and the 
special conditions of the country in question. In addition, adequate 
basic information of the country's economy is necessary. 

(2) The ra te of growth of the national product over a particular 
period specified with comparative precision can be roughly estimated, 
for instance by means of exogenous forecasts of the productivity of 
labour and ofthe development ofthe labour supply (this starting-point 
was used in Finland by the Economic Programme Committee). The necessary 
investment can be quantified with the aid of a highly aggregate capital-

1 Based on a paper delivered to The Meeting of Senior Economic Advisers (Economic 
Commission for Europe) 5-9 November 1962, Geneva. While preparing this note 
1 had the opportunity of discussing its contents. ~ith Dr. EINO H. LAURILA. The 
author !s inpebted to Dr. LAURILA, Dr. NUTAMO, Mr. LAATTO and to the staff of 
the Division of Economic· Affairs, Ministry of Finance. 

2 This method was, however, partly used in 1959-1960 by the Economic Programme 
Committee, whose report was published (in Finnish only) in the spring of 1960. See 
also TINBERGEN-Bos Mathematical Models of Economic Growth. New York - London 
1962. 
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output-ratio for the national economy as a whole. An exogenous 
projection of the development of exports by main commodity 
groups is also need ed in this stage of procedure. The domestic 
saving required can be estimated if at least partly quantifiable 
information is available (preferably yearly) ofthe possibilities of obtaining 
foreign finance, that is to say information of the deficit which may 
accumulate in the balance of payments during the period concerned. 
This cumulative deficit may, of course, be a negative item, and in that 
case it means real investment or financial investment abroad. As a 
preliminary forecast for imports there is accepted the sum of the forecast 
for exports and the maximum limit of balance of payments deficit 
(or - surplus). If the foreign investment income and expenditure, 
and the foreign transfer payments and receipts of the coun'try are 
small, an estimate of the national income is obtained at the same time. 
From these preliminary estimates of domestic saving and the domestic 
propensity to save, it is possible to ascertain whether the desired growth 
rate is attainable. Given the national income and the necessary domestic 
saving, the respective advantages and disadvantages of present and 
future consumption can now be discuss'ed at least preliminarily, with 
a view to finding out whether the desired growth in the national product 
should be retarded by increasing present and future consumption, or 
whether the desired growth in the national product could be accelerated 
by increasing saving now and in the near future. 

This intermecJiate result- iso an important· one for "establishing in 
this respect the aims which should be set for economic policy. The 
attainable maximum of the private propensity to save is known, at 
least approximately, on the basis of historical data, and thus the 
necessary public saving can be calculated by the simple method of 
deducting the approximate private saving from the approximate total 
saving. 

(3) The sectors to be considered should be chosen and exactly 
defined. The grouping of economic units for sectors should at least 
in part be based on the manner of deciding - from the point of view 
of motivation and financing - upon production and the use of income. 
The following grouping seems adequate, especially in Finnish conditions: 

a) sectors where the general government can influence decisions 
only indirectly, that is to say, where the general government does not 
appear as a producer or a financier (in Finland for instance internal 
trade, the textile industry, motor transport) ; 

b) sectors where the general government cloes not appear as a 
producer - at least not to any considerable extent ---'- but· influences 
decisions on production by controHing ptices and/or financing production 
(in Finland, for instance in agriculture, housing, public utilities) ; 

c) sectors where the general government is practically speaking 
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the sole producer and controller of prices and finance (in Finland for 
iristance road and waterway construction, administrative services and, 
to the extent ofabout 75 per cent, education and other re1ated services). 

To facilitate the computation proper, the ISIC grouping by'indus
tries should of course also be used, as the majority of sector constants 
are obtaiIlable' only on that basis. 

(4) Export projections for individual products, or in practice for 
main categories of products, should be made by means of interpolation 

, for each time unit in the period, say fot each year. Here; cyc1ical vari
ations cannot be taken into account, particularly if the period is a 
long one. Next, the demand for domestic final products should be 
projected in the same manner for each year. 

The export projections can be based on the order stock statistics 
of f1rms, market prognoses made by international organizations for 

. individual products, trend investigations,and so on .• The domestic 
consumer demand can be projected with the aid ofthe national income, 
as provisionally estimated according to point (2) and the historically 
known income e1asticities of consumption. The projec#on of the public 
consumption will have to be based large1y on non-economic data. As 
regards the services rendered by health institutions', education and 
research, social institutions, and public administrative institutions, the 
quantitative projections can be represented at least in part by the 
minimum requirements. This entails drafting such minimum pro
grammes for these services as would be capable, ifrealized, ofpreventing 
the appearance of bottlenecks. The estimate of total investment arrived 
at under point (2) can now be distributed between sectors. The shares 
of investment needed for the production of the export and consumer 

.goods enumerated above canbe estimated with the he1p ofthe marginal 
capital-output-ratios for the various sectors, and under the assumptions 
that the capital-output-ratios will be treated as constants during the 
period under discussion and that there will occur no shifts between 
categories of capital goods in the investment structure~ The shares of 
investment in other sectors are dealt with under (5). 

(5) The above estimations can be made by means of growth mode1s 
of the Harrod-Domar type, or with suitably modified Cobb-Douglas 
functions. Estimates of consumption, domestic investment, and the 
investments required by the demand for these final. products, and use 
of the input-output mode1, will enable estimation of the demand for 
intermediate products, and similarly of the investment necessary for 
the production of these intermediate products. Projections, but not 
forecasts, for imports can be based. on exports, domestic consumption, 
the estimated total domestic investment, and the demand for inter
mediate products, unless the substitution between the domestic produc
tion and imports is not discussed. This can be done by means of input
output analysis. 
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The starting point for the use of the input-output model can. be 
a fixed':'coefficient-model, or. a dynamic variable-coefficient mode!. 
The consfruction of the latter depends on whether, af least to some 
extent, quantifiable data are available of changes in technology and 
of the possibility of substitution between different finished anti semi
finished goods as may be called for by exogenously expected changes 
in theirrelative prices. Further, the input-output model can he modified 
by introducing structural changes caused by the creation ofnew branches 
of industry or the cessation of old ones, insofar as international com
parisons provide sufficient information of new input coefficients. 

(6) At this stage, the growth of the national product can be re
estimated. This means that the growth estimate arrived at under point 
(2) is revised, and the whole process iterated. The growth inthe national 
product is now estimated with the aid of marginal capital-output
ratios, 9r average capital-output-ratios weighted by sectors, whereas 
under (2) an aggregate marginal capital-output-ratio based on historical 
knowledgewas used provisionally. Incalculating the capital-output
ratios for individual sectors, consideration can now be given to the 
capacity effects caused by the indivisibility of investment - e.g. the 
appearance oftemporary over-capacity, which will change the marginal 
capital-output-ratio -, the »gestation lags» of the yielcf.of investment 
and .other factors tending to retard growth - insofar as such investiga
tions have been made, or can be made. This revision of capital coeffi-
cients may in itself necessitate reiteration, of stage 2. , 

(7) If exports, as projected under (4), take:n against, 'imp6rts, as 
projected under (5), indicate a deficit greater than the cumulative 
balänce of payments deficit assumed under (2), the promotion of 
doniestic production such as either raisesexpprts or competes with 
impoFts must be considered when investment ,criteria are chosen. If the 
balance of payments deficit is 'taken as an aRsolutely limiting factor, 
this me'ans that prioritx m~st be given to th6se domestic investments 
which' not only reduce' the deficit in the balanceof payments to 
the »permitted» limits~but al~o ~dd mos,~ to the national produd. 
Inv~stments can for instance b(( aimed at improvemeIlt of technology 
or competitiveness, bui 'not have i as object an augmentation of the 
capäcityoftheindustryconcerned. ThemaiIlthingisthe allo,cationofin
vestrrierits to sectors in wh~chth~co~parGlt~ve c9stsdiffer, Fttle from world 
m~rketprices. At th~s stage~ inve§irn~nts can pnly b~ ~irected in to secto~s in 
gen~.~9-J,but shouldnpt)etkd to.'ariy p~rti~ular ,enterprise. Similarly, 
invest#\ent programIn~~;' :Jo1' : th~ yar~pus sestorsinust b,e iJ:'evisep I if"a'" 
lackofbalanceis anti<:ip~te~'!1Jet\:veen t~e ~upply oflabour, as. estimat.eq., 
unqer~(2), a~d' the d~rR~ri4'for .låbou;r;,· as estim~ted either by mea~s' 
of.a~ jl1put~output. m,~def ?r. q!h,er.wise ;'or if the distribution of inco\iri~' 
b~t~S:e.~.·pers?p,s.,a.nqf9rit~~\?'n~,':?~'{i:ously.dey~,1.ops i~,;~.:p1am;ieJ:.vyh~cli: 
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may have undesirable political consequences; or ifthe growth projections 
for different regions of the country indicate unbalanced development. 
In the last three cases, the uriit eost either of capital or of labour may 
have to be represented by accomiting prices (which deviate from the. 
market prices used as approximations of the marginal costs), since the 
alternative is that the production factor concerned may become idle, 
that is to say that there may be, by sectors or by regions, a voluntary 
overcapacity and/or - particularly as regards labour - a necessity 
for making income transfers, perhaps in the form of unemployment 
relief or unemployment insurance. 

(8) Now that investment has been re-estimated by sectors, the 
output of the sectors producing investment goods and the estimate of 
imports of investment goods can be revised with the aid of the quantita
tively estimated demand for investment goods and the known input 
coefficients for the production of investment goods. At this stage, it is 
also possible to revise the estimate of investments needed for the realiza
tion of the programmes for public consumption mentioned under (4) 
which were assumed as formula ted on political grounds. At the same 
time the individual programmes canalso be revised. The wholeprocedure 
then needs reiteration from (2) to (7). AlI estimates should be revised 
to bring the final result of the calculation into a formal balance in 
accordance with the national accounting system (for instance SNA). 

(9) The »space» of the investment programme can now be filIed 
with the individual projects. The first to be inserted are those projects 
solely dependent on general government finance. Next co me projects 
which, thanks to financial contribution from the general government, 
can be realized in a measure which will help to adjust iri'come distribu
tion, or to remove a lack of balance in employment, in regional develop
ment or in the balance of payments. This second category of projects 
mainly concerns housing, transport facilities and rationalization of 
agriculture, and the major part of energy production. In Finland, 
these investments are rather large in proportion to total investments, 
and thus considerably augment the quantity of investments to be 
decided upon otherwise than by the principles of market economy; 
the situation is perhaps the same as that in other semi-industrialized 
countries where much attention needs to be paid to the infrastructural in
vestmentsand theemploymentofthecontinuously increasing labourforce. 
- When the real and financial investments of the general government 

\ are known and the public consumption is estimated, the current transfers 
from the public sector to the private sector should be estimated. The 
total of these three items of public expenditure determines the annual 
amount of taxation revenue and/or net borrowing of the public sector. 
If the private consumption, as re-estimated under (4), is deducted 
from the disposable income of the private sector, the residualrepresents 
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the saving of the private sector. A check calculation will show whether 
the relation between this saving and the disposable income of the 
private sector -is compatible with what is known froln historical data 
about the propensity to save which prevails in the various groups of 
income recipients. Thus the saving of the pr,i'vate sector, theestimated 
financial investment of the public sector in the private sector, and the 
annual deficit in the balance of payments are the available sources of 
finance for the real investments of the private sector. The public sector's 
contribution to these real investments has already been dealt with 
according to projects, or at least according to sectors. In respect to 
the remaining real investments of the private sector, the principle of 
profitability should be adopted as the criterion for theorder of the 
various investments; this entails that the risk expectations of private 
finance investors - i.e. of the economic units, say banks, which guide 
the flow of private saving - as manifested in the development of the 
market rates of interest, constitute a decisive factor in relation to the 
expected ra te of return of the enterprises. It is supposed that as in the 
long run the inducement to invest exceeds the financing facilities in 
a semi-industrialized country, so will the residual part be filled auton
omously by private investments. 

10) To sum up: those social and other investments which are 
directly financed by the public sector for the purpose of raising public 
consumption are primarily dictated by non-economic, political con
siderations, although in some cases there may be minimum norms 
which cannot beigni>red without the risk of1?ottlenecks appearing 
in those spheres of activity dependent on purely "productive" investment. 
As criteria for the order of importance of these public sector investments, 
there could be used coefficients indicating the extent to which the invest
ments arecapable of removingdisturbances brought about bya lack 
of balance in employment, transport facilities, the balance of payments, 
or other spheres, or by more exactly quantifiable bottlenecks in production 
decided by the private sector in order to reach the targets desired. Profita
bility should be held as the criterion for investments financed from private 
saving. Itshould be noted that although, byapplication of the method 
presented in this paper, these investments are obtained as a residual, 
they do not necessarily, or even probably, form the smallest item to be 
financed by the available resources. 
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REINO LENTO: 

TALOUSTIETEEN KURSSIKIRJOISTA 

Tämän aikakauskirjan viime numerossa julkaisemaIlaan PAUL A. 
SAMUELsONin Economics-teoksen arvostelullaan on prof. LAURI O. AF 
HEURLIN halunnut virittää keskustelun sanotun teoksen soveltuvuudesta 
standardioppikirjaksi maamme akateemisessa opetuksessa. Koska Samuel
sonin kirjaa jatkuvasti käytetään taloustieteen cum laude-kurssin 
perusteoksena Turun Yliopistossa, lienee syytä selostaa niitä näkökohtia, 
jotka ovat tähän valintaan johtaneet. 

Oppikirjaa valittaessa on pidettävä silmällä toisaalta niiden opis
kelijoiden tarpeita,jotkajoutuvat kirjaa käyttämään, toisaalta opetuksen 
tavoitteita. Kun tilastollisesti tarkastellaan sitä opiskelijain joukkoa, 
joka viime vuosina on harjoittanut taloustieteen cum laude-asteen 
opintoja Turun Yliopi~tossa, voidaan ensinnäkin panna merkille; että, 
enemmän kuin puolet heistä on koulussa lukemlt tärkeimpänä vieraana 
kielenään' saksaa. Melkoinen osa heistä on historian-lukijoita, jotka 
tarvitsevat talousti~teenarvosanaa tullakseen päteviksi historian lehto
reiksi. Myös hyvin monet sosiologian, valtio-opin, sosiaalipolitiikan ym. 
aineiden 'lukijat ottavat opi,nto-ohjelrp.aansa taloustieteen .. Näin ollen 
jää verraten vähäiseksi niiden opiskelijain luku, jotka suorittavat talous
tieteessä' kork~imman arvosanan. He ta,as ovat, miltei järjestään antau
tune~t pankkialalle. Tiedemiehen ura eI ole heitä sanottavammin hou
kutellut. Nekin, joilla olisi ollut tälle uralle erityisiä edellytykdä" ovat 
läninnätaloudellisista syistä yleensä halliimeetvälittöm}isti antautua 
ansiotyöhön. 

Näiden tosiasioiden mukaisesti on pitänyt järjestää taloustieteen 
cum laude-asteen opetuskin. Siinä ei ole voitu rajoittua vain pohjan 
luomiseen korkeammanasteiselle opetukselle, vaan on pitänyt myös -
ja ennen kaikkea - huolehtia yleisestä kansalaiskasvatuksesta, joka 
pankkialalle aikovien osalta on tavallaan ollut myös eräänlaista ammatti
kasvatusta. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea ollut opettaa opiskelijat 
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ajattelemaan, erittelemään probleemoja ja muodostamaan omat perus
tellut käsityksensä taloudellisista ja sosiaalisista kiistakysymyksistä. Tätä 
varten heidät on koetettu varustaa taloustieteen käsitevälineistöllä ja 
opettaa heitä soveltamaan sitä käytäntöön. Missä määrin tässä pyrki
myksessä on minimaalisin opettajavoimin onnistuttu, on eri asia. 

Jotta opiskelijat saataisiin sanotulla tavalla kehittämään ajattelu
kykyään, on koetettava saada heidän kiinnostuksensa asiaan heräämään. 
Tätä silmällä pitäen on tärkeää, ettei eum laude-kurssin perusteos ole 
liian teoreettinen. Siinä ei saisi myöskään olla liian paljon mikrotaloutta, 
kun opiskelijat myöhemmässä toiminnassaan joutuvat ennen kaikkea 
tekemisiin makrotaloudellisten kysymysten kanssa, jotka jo luonteel
taankin ovat mikrotaloudellisia kiintoisampia. 

Näin olen päätynyt siihen käsitykseen, että nimenomaan Turun 
Yliopistossa Samuelsonin Economics sopii eum laude-kurssin teokseksi 
paremmin kuin Helsingin Yliopistossa käytetty BOULDINGin Economic 
Analysis, jonka ansioita en·mitenkään halua kieltää. Samuelsonin kirjan 
hyviä puolia ovat varsinkin seuraavat: 

1. Se ei ole liian teoreettinen, vaan säilyttää pitkin matkaa kiinteän 
kosketuksen todellisuuteen. Paitsi taloudellisiin käsitteisiin ja malleihin 
lukija saa tutustua talouselämän eri puoliin, talous- ja sosiaalihistoriaan 
ym., mikä helpottaa käsitteiden ymmärtämistä ja soveltamista. Lisäksi 
teos on hauskasti kirjoitettu. 

2. Teoksella on muitakin pedagogisia etuja, joista prof. af Heurlin 
arvostelussaan mainitsee sen yhteenvedot ja itsekuulustelua varten ase,,:, 
tetut kysymykset. Opiskelijain tietomäärän lisäämiseksi ja ajattelukyvyn 
kehittämiseksi on myös julkaistu kolme teokseen liittyvää harjoitus- tai 
lukukirjaa, joista opiskelijan kannalta tärkein on Studj Guide and Work
book (5. painos, 243 s.). 

3. Teos on julkaistu sekä englanniksi että saksaksi. 
Teoksella on kieltämättä myös varjopuolensa, joista prof. af Heurlin 

mainitsee epäonnistuneen disposition, liiallisen pitäytymisen Yhdys
valtain oloihin ja riittävän perusteellisuuden puutteen. Näihin lisäisin 
vielä liian monisanaisen esitystavan. Mielestäni asiat voitaisiin sanoa 
riittävän selvästi paljon pienemmälläkin sivumäärällä. 

Puutteistaan huolimatta Samuelsonin teos on saavuttanut laajan 
käytön Euroopassakin, varsinkin Englannissa ja Ruotsissa. Saksassa 
siitä on lyhyessä ajassa ilmestynyt kaksi painosta. 

Lopputoteamuksekseni siis' tulee, että mitään täysin tyydyttävää 
taloustieteen eum laude-kurssin (sen paremmin kuin approbatur
kurssinkaan) oppikirjaa meillä ei nykyään ol~. Asian laita lienee niin, 
että sopivan kirjan saa kukin taloustieteen opettaja vasta sitten, kun 
itse sellaisen laatii. Ja silloinkin voi käydä niin, että saatuaan kirjan 
julkisuuteen huomaa sen olevan perusteellisen korjauksen tarpeessa. 
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VÄINÖ LUOMA Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa 1-11. Turku 
1962. 235 + 248 s. 

Tohtori VÄINÖ LUOMA, esiteltävänä olevan teoksen kirjoittaja, on 
ainakin nimeltä tuttu niille tämän samoin kuin eräiden mUIdenkin 
aikakauskirjojen lukijoille, jotka ovat joutuneet . tutustumaan hänen 
taloudellisia kysymyksiä käsitteleviin tutkielmiinsa. Laajemmat piirit 
tuntevat hänet lähinnä Talouselämän sanakirjan tekijänä. 

Teoksessaan Valtion virkamiesten jät}estäytyminen Suomessa tohtori 
Luoma selvittelee lähinnä kahta kysymystä: 1) miksi valtion virkamiehet 
ovat järjestäytyneet ja 2) miten he ovatjärjestäytyneet. Edelliseen kysy
mykseen annetaan vastaus teoksen ensimmäisessä osassa, joka johdannon 
lisäksi sisältää virkamiesliikkeen selitysmallin eli tulkintakaavan, kuten 
tekijä haluaa asian sanoa, jälkimmäiseen toisessa osassa, jossa selostetaan 
virkamiesliikkeen yleiskehitys, kokonaistummenja tukeutuminen. Toinen 
osa ei siis ole mikään virkamiesliikkeen toiminta historia , vaan selvitys 
virkamiehistön organisoitumisprosessista. Teoksen alkuosa esitettiin 
Turun Yliopistossa sosiologisena väitöskirjana, mutta itse asiassa se 
liikkuu monen eri yhteiskuntatieteen - sosiaalipolitiikan, taloustieteen, 
sosiaalihistorian ym. -' rajamailla. Toinen osa on luonteeltaan lähinnä 
järjestöhistoriallinen . 

. Tutkimustapa . on historiallinen ja induktiivinen. Virkamiesten jär
jestäytymistä koskeva aineisto on runsas, mutta sen tiedot ovat hajallaan 
ja usein vaikeasti löydettävissä. Niinpä aineiston kerääminen ja muok
kaaminen onkin vaatinut tekijältä lähes kymmenen vuoden uutteran 
työn. Jo pelkkä arkisto- ja kirjallisuuslähteiden luettelo on kunnioitet
tavan pitkä. Lisäksi tulee se aineisto, jonka tekijä on hankkinut järjes
töjen ja virastojen johtohenkilöiltä kirjeenvaihdon ja haastattelujen 
avulla. Teoksen kumpaankin osaan sisältyvän luettelon mukaan maas
samme on ajanjaksona 1835-1962 perustettu kaikkiaan 324 virkamies
järjestöä. 
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Aineiston käsittely on tapahtunut selvän ja loogisen jäsentelyn puit
teissa. Todistelu etenee hitaasti mutta varmasti, ja jokainen yksityis
kohta vaikuttaa tarkoin harkitulta. Näin saadaan laajasta aineistosta 
vähitellen esille itse tulkintakaava. Lyhyesti esitettynä se on seuraa
vanlainen. 

Virkamiesten järjestäytymisen primäärisenä kehystekijänä ~m koko 
tarkasteltavana ajanjaksona - ts. 1860-luvulta alkaen - ollut heidän 
tyytymättömyytensä, jonka aiheuttajana ovat voineet olla, epäkohdat 
työpaikan varmuudessa, palkkauksessa tai karrieerissa. Toisena kehys
tekijänä on ollut virkamiesten järjestettävyys ja kolmantena valtio
työnantajan suhtautuminen virkamiestensä järjestäytymiseen. Kaikkien 
näiden osalta on vuosikymmenien kuluessa tapahtunut kehitystä, mikä 
on ollut omiaan helpottamaan järjestäytymistä. Niinpä koko tutkimus
periodin ajan on tapahtunut virkamiesten taloudellista ja sosiaalista. 
turvallisuutta kolhivia muutoksia, joiden johdosta tyytymättömyys on 
sekulaarisesti voimistunut. Myös virkamiesten järjestettävyyden voidaan 
katsoa ajan mittaan helpottuneen: heidän lukumääränsä lisääntymisestä 
johtunut potentiaalisen painostusvoiman kasvu, heidän vähäinen vaih
tuvuutensa ja valtio-työnantajan persoonattomuus ovat olleet virka:
miesliikkeen avainedellytyksiä. Lisäksi valtio-työnantajan' suhtautumi
nenvirkamiesjärjestöihinon :muodostunut järjestäytymistä edistäväksi. 
Autonomian aikana oli järjestäytymiseen saatava ennakolta lupa. 
Maamme itsenäistyttyä tämä este jäi pois, mutta järjestöjen tunnustami-· 
nen valtio-työnantajan taholta tapahtui oikeastaan vasta v. 1943, 
jolloin niille myönnettiin neuvotteluoikeus. Sitä mukaa kuin legaaliset 
puitteet ovat väljen tyneet, virkamiesliikkeen etenemismahdollisuudetkin 
ovat lisääntyneet. 

Kun järjestäytyminen· kerran on alkanut, siihen tuleekehystekijöiden 
lisäksi eräitä muita tekijöitä, jotka antavat prosessille itsevahvistuvan' 
luonteen. Tämä kumulatiivisuus johtuu siitä, että järjestöt ryhtyvät 
perustamisensa jälkeen itse edistämään ,kasvuaan, ts. »organisoimaan>>
omasta takaa. Järjestö ryhtyy tehostamaan johtajuuttaan, järjestöraken
nettaan, tiedotusjärjestelmäänsä ja taloudellisia voimavarojaan. Lisäksi 
se ennen pitkää pyrkii joko yksin tai yhdessä toisten kanssa vaikuttamaan 
myös kehystekijöihin järjestäytymisprosessia edistävästi. Mutta kasvulla 
on rajansa. Äärimmäistä rajaa edustaa tilanne, jolloin kaikki jäsenkel
poiset virkamiehet on saatu järjestön jäseniksi, mutta jo ennen sitä koh
dataan eräitä enemmän tai vähemmän siirrettäviä kasvun esteitä. Sel
laisen esteen voivat muodostaa esim. ne jäsenkelpoi~et v:irkamiehet, 
joita on yhä vaikeampi tyydyttää tai muuten saada liittymään (ns. 
vapaamatkustajat), taikka palkattujen toimihenkilöiden puute. Näiden 
sekä muiden sisäisorganisatoristen tekijäin avulla ovat varsin pitkälle 
selitettävissä ne nousu-, pysähdys- ja laskukaudet, joita järjestöjen elä
mässä on todettavissa. 
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Vaikka tohtori Luoma onkin suorittanut valtavan työn virkamies
järjestöjä koskevan aineiston keräämisessä ja muokkaamisessa, pitäisin 
mainittua tulkintakaavaa kuitenkin hänen tutkimustyönsä tärkeimpänä 
saavutuksena. Ulkomaisia esikuvia hänellä ei tässä ole ollut käytettä
vissä, sillä muualla ei virkamiesten järjestäytymistä ole paljonkaan tut
kittu. Tästä syystä kansainväliset vertailutkaan eivät juuri ole voineet 
tulla kysymykseen (s. 1: 12, viite 2). Tekijä on muuten »varovaisesti» 
sitä mieltä, että hänen kehittämäänsä tulkintakaavaa voitaisiin soveltaen 
käyttää muidenkin työntekijäryhmien järjestäytymisprosessin kausaali
analyysiin (s .. 1:· 13, viite 3). 

Tohtori Luoma käsittelee aihettaan viileän objektiivisesti, mikä 
osaltaan johtunee siitäkin, ettei hän ole virkamies eikä varsinkaan 
järjestömies. Ainoa mainitsemisen arvoinen toivomus, jonka hänen 
esityksensä johdosta olisi halukas tekemään, on se, että hän - selos
taessaan valtio-työnantajan suhtautumista virkamiestenjärjestäytymi
seen _. olisi pyrkinyt enemmän valottamaan asiaa työnantajan näkö
kulmasta. Valtiolla on työnantajain joukossa ainutlaatuinen asema, ja 
sen on - varsinkin järjestys- ja turvallisuustehtäviensä hoidon vuoksi -
asetettava palveluksessaan oleville aivan erityisiä vaatimuksia. Virkamies 
ja virka, jota hoitamaan hänet on asetettu, muodostavat tavallaan erot
tamattoman . kokonaisuuden. Hänen käyttöönsä voidaan uskoa pakko-
ja painostuskeinoja, joita tavallisilla kansalaisilla ei ole, ja valtiovallalle 
on tärkeätä, ettei näiden valtuuksien käytössä tapahdu keskeytyksiä. 
Valtio-työnantaja vaatii virkamiehiltään' ennen kaikkea puolueetto
muuttaja uskollisuutta (tähän heitä velvoittaa jo virkavalakin). Julkisen 
edun vuoksi valtio-työnantaja katsonee aiheelliseksi rajoittaa virkamies
tensä vapauksia monella tavalla: heidän oikeuttaan harjoittaa yksityistä 
liiketoimintaa, heidän oikeuttaan sivutoimien pitoon, heidän oikeuttaan 
osallistua poliittiseen toimintaan jne. Näin ollen valtio-työnantajalla 
saattaa olla perustellut syynsä vastustaa myös virkamiestensä järjestäy
tymistä ja lakkoilua, tapahtuipa tämä sitten missä muodossa hyvänsä. 
Tämä puoli asiasta olisi saanut tulla tohtori Luoman tutkimuksessakin 
selvemmin esille. 

Teoksensa esipuheessa tohtori Luoma hahmottelee laajan virkamie
histöä koskevan tutkimusohjelman, josta nyt ilmestyneet niteet edustavat 
vain osaa. Selviteltäviksi jäävät esim. virkamiestyövoiman kasvu ja 
rakenne, virkamiessektorin teolliset suhteet ja palkkojen kehitys ym. 
Kun tohtori Luomalla ei liene sanottavaa intressiä jatkaa tätä työtä 
omin varoin, tulee ohjelman muiden kohtien toteutuminen olemaan 
lähinnä rahoituskysymys. 

REINO LENTO 
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LEO PAUKKUNEN Työvoiman liikkuvuus Suomessa. Kartoittava tutkimus työvoi
man muutoksista v. 1958 ja eräistä niihin vaikuttaneistayleisistä syistä. Talou
dellinen Tutkimuskeskus, sarja A : IV. Helsinki 1962. 166 s. + 10 liitettä. 

Työvoimaa koskevia tutkimuksia on Suomessa julkaistu vähän. Tär-
keimpänä tuotannontekijänä työvoima vaatisi osakseen paljon enemmän 
huomiota kuin tähän mennessä on tapahtunut. Näin on erityisesti Suo
messa, jossa olosuhteet työmarkkinoilla ovat monessakin mielessä erikois
laatuiset. Meillä on maataloudessa runsaasti sellaista väestöä, joka toi
mii osan vuodesta itsenäisenä yrittäjänä, osan palkansaajana; työmark.,;. 
kinoillamme solmitaan runsaasti lyhytaikaisia työsuhteita ; työvoimamme 
ei suinkaan aina ole ollut täysitehoisesti käytössä: työttömyys ja alityöl
lisyys olivat etenkin 1950-luvulla keskeisiä ongelmia; jyrkkä vuoden
aikojen vaihtelu aiheuttaa työvoiman kysynnän kausiliikettä useissa elin
keinoissa ja saa aikaan sopeutumisvaikeuksia työmarkkinoilla. Edelleen 
väestpn kehitys saattaa johtaa siihen, että kuluvalla tai seuraavalla vuosi
kymmenellä on uhkaamassa työvoimapula, mikä aikanaan edellyttää 
aivan erityisiä toimenpiteitä' työvoiman saannin turvaamiseksi. Sanalla 
sanoen aktiivisen työvoimapolitiikan harjoittaminen vaatisi huomatta
vasti täydellisempiä tietoja työvoimasta ja sen käyttäytymisestä kuin 
meillä tähän saakka on ollut. 

Tämän vuoksi LEO PAUKKUSEN väitöskirja on tervetullut lisä työ
voima tutkimuksiin. Tekijä on kartoittanut Suomen työvoiman liikku
vuuden yleispiirteet vuonna 1958 eli aikana, jolloin vapaiden työmark
kinoiden kyky sijoittaa maan työvoima työhön oli rajoitettu, kuten hän 
itse tutkimuksensa tarkoituksen ilmoittaa. Työvoiman liikkuvuuden 
tekijä määrittelee työntekijäin omasta halusta tai ulkopuolisista syistä 
aiheutuneeksi todella tapahtuneeksi liikkuvuudeksi, mikä saa ilmauk
sensa työvoiman i työmarkkinoilla suorittamissa työpaikan, elinkeinon, 
ammattiaseman, asuinpaikan sekä työvoima- ja työllisyysaseman . muu
toksissa. Sen määrää tekijä on mitannut lähinnä yleisyysluvuilla, jotka 
osoittavat edellä mainittuja muutoksia suorittaneen työvoiman tai toi
saalta muutoksia suorittamattoman työvoiman osuutta koko työvoi
masta sekä muutosten lukumääränä työvoimayksikköä kohti. 

Liikkuvuuden yleispiirteiden kartoituksen Paukkunen jakaa neljään 
osaan. Ensimmäisessä osassa hän kohdistaa tarkastelun pääpainon liik
kuvuuden eri muotojen keskinäisiin suhteisiin ja näiden muotojen eri
koisominaisuuksiin pyrkien täten saamaan yleiskuvan liikkuvuuden mää
rästä, liikkuvuuden muotojen keskinäisestä sidonnaisuudesta, kausivaih
teluista ja ennen muuta liikkuvuuden suunnasta. Toisessa osassa hän 
tarkastelee liikkuvuuden yleisyyttä eräiden työvoiman' ominaisuuksia 
sekä sen asumis- ja työympäristöä kuvaavien muuttujien eri luokissa. 
Kolmannessa hän selvittää liikkuvuuden rakennetta näissä muuttuja
luokissa ja neljännessä suorittaa eräitä vertailuja Suomen, Yhdysvalto
jen ja Ruotsin välillä. 
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Tutkimuksen perusaineiston muodostaa kulkulaitosten ja yleisten töi
den ministeriön Työmarkkinatutkimustoimiston v. 1958 aloittaman ns. 
jatkuvan työvoimatutkimuksen alkuaineisto vuodelta 1958 .. Työmark
kinatutkimustoimiston tutkimus perustui mainittuna vuonna 10 000 hen
kllön yksiasteiseen otokseen, joka oli poimittu henkikirjoista. Jatkuvan 
työvoirpatutkimuksen varsinaisena tarkoituksena on työvoiman mää~än, 
käytön ja käyttöasteen mittaaminen viikosta viikkoon. Paukkusen .an
sioksi .o.n luettava se, että hän on osoittanut tämänkaltaisen otantaan 
perustuvan aineiston soveltuvuuden myös työvoiman liikkuvuuden mit
taamiseen, tehtävään., johon työmarkkinatutkimustoimiston tutkijayoi
mat ovat tähän mennessä olleet liian niukkoja. Paukkusen tutkimus on 
selvä viite siihen, että riittävän, pysyvän väestönäytteen avulla voidaan 
työvoimaa koskevaa tietouttamme suhteellisen pienin kustannuksin huo
mattavasti_Jisätä~.Tä~ä edellyttää vai~ sitä, että milloin jo kerätty 
materiaali ei ole riittävä, suoritetaanerillistutkimuksia, joihin käytetään 
P?imittua otosta tai sen osaa. . . 

Paukkusen tutkimuksen mielenkiintoisimmat luvut ovat ne, joissa 
käsitellään työvoiman liikkuvuuden muotoja ja yleisyyttä Suomessa 
vuonna 1958. Tällöin hän toteaa, että tutkimuskauden heikon työllisyys
tilanteen huomioon ottaen työvoiman liikkuvuus ja erityisesti miesten 
liikkuvuus oli varsin voimakasta. Erilaatuisia muutoksia työmarkkinoilla 
suoritti nimittäin 40 % miehistä ja 24% na~l'ista. Keskeisin liikkuvuuden 
muoto oli työpaikkaliikkuvuus, kun taas vähäisin merkitys oli alueelli
sella liikkuvuudella. Tältä osin Paukkusen tutkimus on yhtäpitävä ... eräissä 
muissa. maissa saatujen tutkimustttlosten kanssa. Toteaahan mm. BEVE
RIDGE,että Englannissa työvoiman liikkuminen eri elinkeinojen ja eri teol
Jisuusalojen välillä on yleisempää kuin·e.ri paikkakunden välillä. Ne alu
eellisen liikkuvuuden esteet,jotkajohtuvatptm. asuntopulasta, on meillä 
myös käytännön työvoimapolitiikkaa hoidettiessa useaan kertaan todettu. 

Vaikka työpaikan muutokset Suomessa useimmiten olivatkin paikal
lisia, saman kunnan alueella tapahtuneita, lisäsi niiden työvoimalle aset
tamia sopeuttamisvaikeuksia se, että niihin useissa tapauksissa liittyi 
elinkeinon ja ammatti aseman muutos tai molemmat samanaikaisesti. 
Tätä ei kuitenkaan Paukkusen mukaan voitane pitää osoituksena työ
voiman erittäin suuresta sopeutumiskyvystä,kuten tehtäisiin pitkälle 
teollistuneissa maissaja erikoistuneissa oloissa. Huomioon ottaen metsä
sekä julkisten maa- ja vesirakennustöiden luonteen ja niiden merkityk
sen liikkuvuudelle tämän sopeutumisprosessin voidaan Suomessa kui
tenkin katsoa suureksi osaksi .tapahtuneen jo töitä järjestävien instituu
tioiden piirissä. 

Määritelmänsä mukaan Paukkunen rajoittuu vain todella tapahtu
neen liikkuvuuden tutkimiseen. Lähdeaineistoei ole suonut mahdolli
suuksia mitata ns. potentiaalista, piilevää liikkuvuutta, joka ilmenee 
työntekijäin haluna suorittaa muuttoja työmarkkinoilla, mutta joka ei 
kuitenkaan ole saanut konkreettisia muotoja. Kun olisi mielenkiintoista 
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tietää, kuinka paljon Suomen työmarkkinoilla esiintyy tällaista »työntö
ilmiöstä» johtuvaa halua suorittaa muuttoja työmarkkinoilla, olisi toi
vottavaa, että. tähänkin ongelmaan voitaisiin vastaisuudessa paneutua. 

Paukkusen tarkastelutapa ori kriitillinen ja luottamusta herättävä. 
Avoimesti hän tunnustaa ne virhemahdollisuudet, jotka johtuvat puut
teellisesta lähdeaineistosta. Tekijän ansioksi on luettava myös se, että 
hän on työteliäästi mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt tarkistamaan 
lähdeaineistoa ja erityisesti sen katoa sekä hankkimaan lisäaineistoa 
varsinaisen perusaineiston ulkopuolelta. 

Tutkimuksella on luonnollisesti myös omat puutteensa, jotka kuiten
kin suureksi osaksi johtuvat Paukkusen käyttämän perusaineiston vaja
vaisuudesta ja siitä, että jatkuvan työvoimatutkimuksen alkumateriaali 
ei. sellaisenaan täysin sovellu liikkuvuustutkimuksiin, jotka vaatisivat 
alusta alkaen suunniteltua erillistutkimusta .. Täydennysmateriaali, jota 
Paukkunen on hankkinut lääkintöhallituksen ja Suomen Terveyssisar
yhdistyksen toimeenpanemasta tutkimuksesta (joka muuten myös. poh
jautuu jatkuvaa työvoimatutkimusta varten poimittuu:n otokseen) sekä 
teollisuustilastosta, ei tunnu lisänneen tulosten luotettavuutta, minkä 
Paukkunen itsekin toteaa. 

Suurena vaikeutena on ollut perusaineiston pienuus. Vuonna 1958 
jatkuvaa työvoimatutkimusta oli vielä pidettävä koeluonteisena ja se 
pohjautuikin, kuten edellä todettiin, vain 10 000 henkilön otokseen. 
Otantaosuus oli ainoastaan 0.32 % eli 1/313. Työvoimaan koko otok
sesta kuului vain noin 6 500 henkilöä .. Tästä joukosta liikkuvuus tutki
mukseensa Paukkunen voi kuitenkin käyttää vain noin 5 800 henkilöä. 

Jatkuvan työvoimatutkimuksen yhteydessä käytettiin ns. limittäis
otos- eli panelijärjestelmää. Tämä tapahtui siten, että koko otos jaettiin 
neljään alaotokseen, jokaista alaotosta tutkitti.in viitenä neljän viikon 
pituisena havaintokautena, mutta kuitenkin siten, että kukin alaotos oli 
viereisen alaotoksen kanssa yhden viikon verran limittäin. Täten joka 
kolmannelta viikolta saatiin tiedot kaksinkertaiselta koehenkilömäärältä. 
Tästä kaksinkertaistumisesta aiheutuu tutkimukselle tiettyjä virhemah
dollisuuksia, joita Paukkunen käyttämänsä menetelmän vuoksi ei ilmei
sesti ole onnistunut täysin kiertämään. 

Ehkä eniten lukijaa jäi askarruttamaan se, millaista työvoiman liik
kuvuus olisi taloudellisena nousukautena. Paukkusen tutkimus sattui 
vuoteen 1958, jolloin meillä oli laskusuhdanne, ja jolloin työttömyys
luvut olivat jokseenkin korkeita. Tämän vuoksi tulee ajatelleeksi, että 
liikkuvuus tutkimuksen suorittamiseen yhden vuoden pituinen ajanjakso 
on liian lyhyt. Saattaahan olla, että jopa työvoiman kausiliikekin on 
tutkimusvuonna jostain syystä ollut poikkeuksellinen. Olisi toivottavaa, 
että Paukkusen mielenkiintoinen ja runsaasti hedelmällisiä oivalluksia 
sisältävä tutkimus saisi pian jatkoa ja täydennystä, sillä tämänlaatuinen 
tietous on välttämätöntä ei ainoastaan teoreettiselle käsittelylle vaan 
myös taloudelliselle ja sosiaalipoliittiselle suunnittelulle. 

TERHO PULKKINEN 
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VESA LAAKKONEN Suomen osuustoiminnallisen vähittäiskaupan levinneisyys ja 
intensiteetti. Tilastollinen tutkimus. Helsingin Yliopiston Osuustoiminta
instituutti, Tutkimuksia n:o l. Helsinki 1961. 17'6 s. 

Joitakin vuosia sitten maamme osuustoiminnallisten keskusjärjestöjen 
aloitteesta perustettu ja Helsingin Yliopiston yhteyteen sijoitettu Osuus
toimintainstituutti on nyt julkaissut ensimmäisen niteen julkaisusarjassaan 
»Tutkimuksia». Tämän esiteltävänä olevan teoksen on laatinut tutki
muslaitoksen johtaja, valtiot. tri VESA LAAKKONEN. Tutkimus on osaksi 
deskriptiivinen rakenneselvitys, osaksi tilastometödeja käyttävä kausaali
analyyttinen tutkimus. Pääpainon voidaan katsoa olevan jälkimmäisellä. 

Hieman valjuksi jää johdannoksi tarkoitettu katsaus osuuskauppatoi
minnan alkuvaiheisiin ja kehitykseen Suomessa. Sen jälkeen on tutki
muksen tavoitteet koottu seuraaviksi kolmeksi pyrkimykseksi: 1) kuvata 
osuustoiminnallisen vähittäiskaupan levinneisyyttä ja toimintaa eri 
talousalueissaja kuntatyypeissä, 2) mitata ja kuvata tilastollisin analyysi
menetelmin eräitten sosiaalisten ja taloudellisten tekijäin vuorovaiku
tusta osuustoiminnalliseen vähittäiskauppaan ja 3) testata seuraavan 
hypoteesin paikkansapitävyyttä: osuustoiminnallinen vähittäiskauppa 
on ennen kaikkea vähävaraisen ja maaseudun väestön taloudellisen 
yhteistoiminnan muoto. Kun kolmannessa luvussa on pyritty vielä sel
vittämään tutkimuksessa myöhemmin esiintyvä terminologia, päästään 
käsiksi varsinaiseen aiheeseen. 

Neljäs ja viides luku, jotka muutoin olisi voinut yhdistää, pyrkii sel
vittämään ensimmäistä tutkimustavoitetta. Tässä osassa tarkastellaan 
osuuskuntien levinneisyyttä talousalueilla sekä jäsenistön lukua ja 
osuutta koko väestöstä. Lukija saattaa toivoa, että talousalueita selvit
tävä kartake (s. 37) ja eräitä muitakin kartakkeita olisi sijoitettu jo 
näiden lukujen yhteyteen. Kirjoittaja toteaa, että osuuskuntien jäse
nistössä saattaa esiintyä päällekkäisyyttä. Tämä on seikka, joka sukel
tautuu tuon tuostakin esiin Suomessa. Sen vuoksi olisi varsin toivottavaa, 
että asianomaisessa instituutissa laadittaisiin' tätä asiaa selvittelevä 
erillistutkimus. Tämän tutkimuksen kannalta, niin ainakin minusta 
tuntuu, ei tällä päällekkäisyydellä liene kovin suurta merkitsevyyttä. 

Tutkimuksen luvut 6-8 käsittävät pääosan teoksen volyymista eli 
runsaan toisen puolen varsinaisesta tutkimusselostuksesta. Nämä luvut 
käsittelevät eräiden sosiaalisten ja taloudellisten tekijäin välistä vuoro
vaikutusta vähittäiskauppaosuuskuntien liikevaihdon kanssa. Luvut siis 
sisältävät toisen tutkimustavoitteen, mutta liittyvät ensimmäiseen 
sikäli, että eri tekijöiden alueellinen tarkastelu valottaa myös levinnei
syyttä. Talousalueittain on laskettu osuuskauppojen liikevaihto asukasta 
kohti sekä näin saadun liikevaihdon suhteellinen osuus yksityisten hen
kilöiden veronalaisista tuloista. Talousalueet on vielä jaettu kuntatyy
peittäin maalais- ja kaupunkikuntiin. Näitä tunnuslukuja ja alueita on 
sen jälkeen tutkittu erikseen seuraavien tekijöiden suhteen: väestön 
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jakaantuminen maa- ja metsätaloudesta sekä teollisuudesta ja käsityöstä 
toimeentulonsa saaviin, osuuskauppojen toimipaikkojen suhteellinen 
osuus kaikista vähittäiskaupan toimipaikoista, osuuskaupallisten toimi
paikkojen tiheys alueen pinta-alaan verrattuna, jäsenistön suhteellinen 
osuus henkikirjoitetusta väestöstä sekä vuoden 1958 eduskuntavaalien 
äänestysaktiivisuus. 

Tarkastelu on suoritettu ensin talousalueittain, sitten kuntatyypeit
täin ja lopuksi asetettu muuttujat keskinäiseen vuorovaikutus tarkasteluun 
talousalueittain. Esitystä. on valaistu diagrammein ja kartakkein, Jouk
koon on sijoitettu monia kartakkeita, joista jo suoraan voidaan saada 
havainnollinen kuva vähittäiskaupallisen osuustoiminnan levinneisyy
destä maassamme. Jo näissä luvuissa käy selville vakuuttavasti sen 
hypoteesin paikkansa pitävyys, jota myöhemmin testataan tilastollisesti. 
Tulojen laskiessa asukasta kohti nousee osuuskauppojen liikevaihdon 
suhde niistä. Toimipaikkojen suhteellisen tiheyden'laskiessa laskee liike
vaihdon suhde tuloihin ja tulot asukasta kohti nousevat. Toimipaikkojen 
tiheyden alentuessa laskevat tulot, mutta liikevaihdon määrä tuloista 
kasvaa. Samansuuntaisesti muuttuu liikevaihdon määrä järjestäytynei
syyden muuttuessa. Kun maatalousväestön osuus kasvaa, nousee myös 
liikevaihdon suhteellinen määrä. Tulot ja liikevaihto markkamääräisesti 
muuttuvat samansuuntaisesti, mutta maatalousväestön osuuden kanssa 
päinvastaisesti. Poliittisen aktiviteetin alentuessa tulotaso nousee, mutta 
liikevaihdon suhteellinen määrä laskee. Esitystapa on näissä luvuissa 
yleensä -selkeää, mutta loppupuolella teksti muuttuu kovin yksitoik
koiseksi. 

Yhdeksäs luku toimii johda,tuksena tilastolliseen testaukseen. Siinä 
kutakin talousaluetta on tutkittu tulotason ja osuuskaupallisen liike
vaihdon odotusarvojen perusteella. Tällöin on voitu erottaa korkean 
liikevaihdon ja alhaisen tulotason talousalueet. Yleensä maan itä- ja 
pohjoisosissa on liikevaihto korkea ja tulotaso alhainen. Seuraavassa 
luvussa on valotettu aatteellisen ja kaupallisen otteen välistä vuorovai
kutusta. Täll~ tarkoitetaan sitä, että aatteellisen otteen katsotaan olevan 
heikko kaupalliseen otteeseen, jos liikevaihdon suhde tuloihin·on testiSsä 
suurempi kuin jäsenistön osuus väestöstä. Kuva muodostuu kirjavaksi, 
mutta kaupallinen ote on maalaiskunnissa voimakkaampi kuin aatteel
linen ote ja kaupunkikunnissa päinvastoin. 

Tutkimus sisältää korrelaatiomatriisit, joissa selitettävänä suureena 
on liikevaihto asukasta kohti. Tätä pyritään selittämään 12 muuttujan 
avulla. Tällä tavalla on voitu selvittää, minkä muuttujien kanssa liike
vaihto/asukas on suoraviivaisella korrelaatiosuhteella mitattuna vuoro
vaikutuksessa ja minkä asteista se on. Tämän pohjalla on osittain suora
viivaista, osittain käyräviivaista osittaisregressioanalyysia käyttäen 
kuvattu selitettävän muuttujan käyttäytyminen selittävien muuttujien 
käyttäytymisen avulla. Parhaaksi selittäjäksi osoittautui yhtälö, jossa 
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selittävinä tekijöinä olivat veronalaiset tulot, toimipaikat väestömäärään 
verrattuna ja maatalQudesta toimeentulonsa saavien osuus väestöstä. 
Erityisesti maaseudulla saatiin hyvä selittäjäyhtälö, jossa muutoin olivat 
samat tekijät kuin edellä, mutta väestön tulot olivat verotettavien tilalla. 
Kaupunkikunnissa muodostui kuva kirjavaksi. 

Tohtori Laakkosen tutkimus on uraauurtava maassamme. Se .on 
mielenkiintoinen ja luotettavasti suoritettu. Jos tutkimukseen kohdis
tetaan kritiikkiä" suuntautuu se lähinnä käytettyjen tilastojenja suurei
den oikeellisuuteen. Arvostelijan »hampaat kiskotaan>~ kuitenkin pois 
varauksilla, joissa tekijf;i osoittaa nuo heikkoudet. Allekirjoittanutta häi
ritsi jonkin verran muutamat sanastolliset seikat, jotka eivät täysin 
täsmänneet liiketaloustieteessä k~ytettyjen kanssa. Onnittelen tekijää ja 
hänen johtamaansa tutkimuslaitosta, joka on startannut. merkittävällä 
aikaansaannoksella. 

MIKA KASKIMIES 

WILLIAM J. BAUMOL Economic Theory and Operations Anarysis. Prentice
Hall lnc., Englewood Cliffs, N. J. 1961. X + 438 s. $ 10.00. 

Sisältöä ajatellen esiteltävällä teoksella näyttää olleen päämääränä 
antaa lukijalle selvitys eräiden operaatioanalyysin menetelmien luon
teesta ja ennen kaikkea niistä taloustieteellisistä perusteista, joille näiden 
menetelmien käyttö ongelmia ratkaistaessa pohjautuu. Tämä on tehty 
oppikirjatasoiseksi eikä siinä: siksi ole pyritty uusiin tutkimustuloksiin. 
Tulosta pitäisin hyvänä, mikä ei suinkaan ole yllätys; BAuMoLin kirjojen 
pedagogiset ansiothan tunneta~n jo hänen aikaisemmista teoksistaan. 

Johdantolukuna kirjassa selvitellään optimointi-käsitteen merkitystä 
sekä operaatioanalyysissa 'että talousteoriassa. Sen jälkeen esitetään 
lukijoille, joiden perustiedot ovat puutteelliset, eräitä tärkeimpiä mate
matiikan ja marginaalianalyysin käsitteitä kolmessa luvussa. Seuraavat 
kolme lukua on omistettu lineaarisen, nonlineaarisen ja integerohjel
moinnin selostamiselle. Näiden menetelmien samoin kuin muidenkin 
myöhemmin esitettyjen menetelmien kohdalla ei pääpaino ole ollut 
matemaattisten ratkaisujen yksityiskohtaisessa, teknillisessä esittämisessä, 
vaan niiden luonteen ja erilaisten ongelmien ratkaisuun sopivuuden 
tarkastelussa. 

Kirjan toisen osan nimenä on mikrotaloudellinen analyysi. Sen 
sisältö on valittu käsitykseni mukaan silmällä pitäen selvitettävien talous
teoreettisten ongelmien sopivuutta operaatioanalyysin perustaksi. Tältä 
kannalta katsoen se on laaja ja peittävä. Sen sisältö selvinnee lukujen 
otsikoista: 8. kysyntäteoria; 9. tuotanto ja kustannukset; 10. yritys ja 
sen päämäärät; 11. markkinarakenne, hinnoittelu ja tuotanto;, 12. ylei..;. 
nen tasapaino ja rahateoria; 13. yleinen tasapaino ja hyvinvointiteoria 
ja 14. tulonjakoteoria. 
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Näistä luvuista kannattaa ensiksi puuttua kymmenenteen, jossa 
tarkastellGl:CJ.n myös muita yrityksen päämääriä kuin voiton maksimointia. 
Etenkin myynnin volyy,min maksimoinnin selostus suoritetaan perusteel
lisesti. Samoin kilpailukeinoista eivät hinnat ole ainoat,. vaan lähinnä 
mainonnan käyttöanalyysi tuodaan mukaan lisätekijänä. 

Luvut 12 ja 13 eivät mielestäni sovellu oikein hyvin toisen osan 
otsikon, m i k r 0 talo u de 11 i n e n analyysi, alle. Luvun kolme
toista ansiona on sellaisten osittain jokseenkin uusien hyvinvointiteorian 
tulosten esittäminen, jotka tätä alaa koskevista yleensä vanhoista oppi
kirjoista puuttuvat. Lisäksi esitys tavan selväpiirteisyys ja johdonmukai
suus sekä ansiokas kritiikki tulevat juuri tässä luvussa parhaiten näkyviin. 

Kirjan kolmas osa käsittel~e viimeaikaista kehitystä matemaattIsessa 
taloustieteessä. Luku 15 panos-tuotos-analyysista on jokseenkin mitään
sanomaton; pidän sitä kirjan heikoimpana. Syynä on liian laajan aiheen 
monipuolinen selostamisyritys yhdessätoista sivussa. Seuraava luku 
aktiviteettianalyysista on sangen mielenkiintoinen. Siinä ilmenevät 
parhaiten Baumolin erinomaiset pedagogiset kyvyt. Hyvin lyhyestija 
helppotajuisesti hän tuo muutamien lineaaristen avaruuksien (linear 
spaces) teorian käsitteiden avulla esille .tuloksia, joista täydellisempi, 
mutta samalla huomattavasti vaikeatajuisempi analyysi on saatavissa 
KooPMANsin kirjan Three Essays on the State of Economics ensimmäisestä 
esseestä. 

Luku 'Neumann-Morgenstern Cardinal Utility' toimii pohjana 
kahdelle seuraavalle, joissa käsitellään peliteoriaa ja päätöksenteko
teoriaa. 

Kirjan viimeinen osa selvittelee aikaisemmin esitetyn soveltamista 
markkinointi- jaoperaatiotutkimukseen. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan 
pelkästään aikaisemmin esitetyn soveltaminen, vaan ,myös uusia mene
telmiä ja asioita tuodaan esiin. Tällaisin<:\. mainittakoon jonoteoria ja 
Monte Carlo-menetelmä sekä kirjan viimeinen luku, joka käsittelee 
elektronisia tietokoneita. Mielenkiintoinen on teoria-käsitteen tarkastelu, 
jossa kritisoidaan sanan kansanomaista väärinkäyttöä. Lukuun 21 sisäl
tyy esimerkkeinä yksinkertaisia malleja operaatioanalyysin käyttämisestä 
hinnoittelu-, liikenne- ja varastointiongelmiin. 

Vaikeustasoltaan kirjan sisältö vaihtelee hyvin paljon. Yleensä on 
asiat pyritty esittämään helppotajuisesti. Koska nähdäkseni kuitenkin 
toisaalta on pyritty perusteellisuuteen, ei ole voitu välttyä eräiltä vaikea
tajuisten seikkojen esittämiseltä. Nämä kohdat tekijä on maininnut 
erikseen ja yrittänyt muovata sanottavansa niin; ettei näiden kohtien 
lukematta jättäminen olisi esteenä jatkon ymmärtämiselle. Tuntuu 
kuitenkin siltä, kuin näiden kohtien lukemisen laiminlyöminen aiheut
taisi kirjan hedelmällisimpien ajatusten menettämisen, vaikkakin muun 
ymmärtäminen ei. vaikeutuisikaan. 



76 KIRJALLISUUTTA 

Baumol ei ole kirjoittanut mitään operaatioanalyy~in käsikirjaa siinä 
mielessä, että sen avulla voisi viedä läpi jonkun tutkimuksen teknillisesti. 
Sen sijaan kirjan lukemisen jälkeen on varmaan entistä paremmin 
perillä siitä, mihin ongelmiin eri menetelmiä voidaan käyttää ja mihin 
ajatusrakennelmiin ne perustuvat. 

ILARI TYRNI 

F. A. LUTZ & D.· C. HAQUE (toim.), The Theory of Capital. Proceedings 
01 a Conference held by International Economic Association. Macmillan 
and Co. Ltd, London 1961. XIII + 415 s. Sh 50/-. 

Kirja sisältää kolmetoista esitelmää, jotka kaikki ovat hyviä, suuren 
osan kuuluessa nykyisen kansantaloustieteen huippuluokkaan. Kirjoit
tajaluettelo koostuu alan ja myös koko kansantaloustieteen tunnetuista 
nimistä FRIEDRICH LUTZ, JOHN R. HICKS, PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM 
FELLNER, TIBOR BARNA, EVSEY D. DOMAR, WALTER G. HOFFMANN, 
ALAIN BARRERE, BJORN THALBERG, NICHOLAS KALDOR, DAVID G. 
CHAMPERNOWNE, ROBERT M.- SOLOW ja JEAN MARCHAL. Tällä kerralla 
täytyy todeta, etteivät nimet petä lukijaa, vaikka kirjoitukset tavallaan 
ovatkin tilaus töiden luonteisia. Erittäin mielenkiintoinen on myös 
DOUGLAS C. HAQuEin tekemä selostus käydyistä kesku'Steluista. Niihin 
osallistui edellä mainittujen lisäksi 17 tunnettua ekonomistia eri maista. 
Asianomaisen keskustelun lukeminen kunkin kitjoituksen jälkeen antaa 
lukijalle paljon lisävalaistusta käsitellystä ongelmasta. Kokous pidettiin 
Korfun saarella syyskuussa 1958. 

Vaikka kokouksen aiheena oli p~äomat~ria, pidettiin siellä myös 
empiirisiä ja mittaamisongelmaa koskevia esitelmiä. Lutzin johdannon
luonteista esitystä lukuun ottamatta jakaantui aihepiiri seuraavasti: 

1. pääoman mittaamisongelmat, 
2. pääomakerroin, sen merkitys ja käyttäminen todellisuudessa, 
3. teknillisen kehityksen luokittelu sen työtä tai pääomaa säästävän 

luonteen mukaan, 
4. koron- vaikutus investointeihin ja 
5. pääoma dynaamisissa kasvumalleissa. 
Mittaamisongelmia käsiteltiin sekä teoreettiselta että tilastolliselta 

puolelta. Analyyttisten johtopäätösten selvittely konkreettisten mittaa
mismahdollisuuksien kannalta on hyvin hyödyllistä niin tilastojen teki
jöille ja käyttäjille kuin teoreetikoillekin. 

Pääomakertoimelle, joka Harrodin-Domarin mallin ilmestymisen 
jälkeen on näytellyt tärkeätä osaa dynaamisessa teoriassa, kokous omisti 
paljon aikaa. Sitä koski Domarin empiirinen esitelmä ja muidenkin 
esitelmien yhteydessä siitä oli paljon puhetta. Yhdysvalloissa pääoma
kertoimen arvo kasvoi 1870-luvulta 1920-luvulle, jonka jälkeen se on 
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laskenut. Kehitys on ollut samanlainen ainakin Englannissa ja Saksassa. 
Kokouksessa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen siitä, onko 24 %:n 
maksimi- ja minimiarvojen väli näin pitkänä ajanjaksona kyllin suuri, 
jotta voitaisiin hylätä pääomakertoimen stabiilisuuden hypoteesi. Kysy
mys on pääomateorian kannalta erittäin tärkeä siksi, että monet tutkijat 
ovat asettaneet malliensa yhdeksi perusominaisuudeksi pääomakertoi
men stabiilisuuden. Kaldorin paljon huomiota herättäneen mallin 
mukaan taas kansantaloudessa on voimia, jotka johtavat pääomakertoi .. 
men säilymiseen vakiona. Pääomakerroin tuli mukaan keskusteluun 
myös käsiteltäessä teknillisen kehityksen luokittelua työtä säästäviin, 
neutraaleihin ja pääomaa säästäviin. Fellner mainitsi kirjoituksessaan, 
etteivät muutokset pääomakertoimec;;sa voi osoittaa keksintöjen kuuluvan 
johonkin näistä luokista. 

Vaikkakin oppihistoriallisesti pääomateoria on kehittynyt korkoteo
rian yhteydessä, kokouksessa ei korkoteoriaa varsinaisesti käsitelty. 
Thalbergin esityc;; kosketteli koron vaikutusta investointeihin. Erikoisen 
painon hän asetti sille nopeudelle, millä investoinnit reagoivat koron 
muutoksiin. Kirjoituksessa tulivat muuten selvästi näkyviin HAAvELMon 
viime kirjan ajatukset, onhan Thaiberg hänen entinen oppilaansa. 

Useissa yhteyksissä pohdittiin kysymystä siitä, mitä yrittäjän pitäisi 
maksimoida. Kävi selväksi, että yrittäjillä on hyviä syitä käyttää eri 
maksimointimenettelyä eri aikoina ja eri tilanteissa. Mutta jos, ja kun 
teoreetikon on yleistettävä, niin kokouksessa tultiin siihen tulokseen, 
että on paras olettaa yrittäjän maksimoivan voiton, vieläpä FlsHERin 
mukaisen tulevien voittojen nykyarvon, eikä WICKsELLin »pääoman 
sisäistä tuottoa» eli voittoa pääomayksikköä kohden. 

Paras osa kirjassa on pääoman osuutta dynaamisten kasvumallien 
tekijänä selvittelevät kirjoitukset. Nämä kolme Kaldorin, Champer
nownen ja Solowin mallia kuuluvat alan huippuihin. 

Edellä olevassa yleiskatsauksessa on jo puututtu joihinkin yksityi
siinkin esite1miin. Tällaisessa lyhyessä arvostelussa ei ole mahdollista 
selostaa niiden kaikkien sisältöä; valitsen seuraavassa muutaman, jotka 
mielestäni kuuluvat parhaimpiin ja mielenkiintoisimpiin. 

SamueIson selvittelee käsite- ja mittaamisongelmia kirjoituksessaan 
The Evolution of »Social Income»: Capital Formation and Wealth. Se on 
tavallaan jatkoa hänen artikkelilleen Evolution of Real National Income 
(Oxford Economic Papers 1950). Esityksessään SamueIson aluksi käsit
telee netto- ja bruttopääomanmuodostuksen välisiä suhteita. Mielen
kiintoisin ongelma on laadunmuutoksia ja pääomavoittoja koskeva osa, 
jossa hän tuo esille mm. pääomakerrointa ja korkoa koskevan tarkastelun 
tuloksia. Tämän jälkeen hän käsittelee arvostusongelmaa ja kysymystä, 
onko tulo kulutusta. Jälkimmäinen koskee eroja yhtäältä Fisherin ja 
toisaalta Marshall-Haigin tulon määrittelyssä .. 

Kirjan laajin artikkeli on Nicholas Kaldorin Capital Accumulation 
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and Economic Growth. Se tavallaan kokoaa eri kirjoituksissa syntyneen 
»Kaldorin teorian» ja esittää sille oppihistoriallisen taustan. Se ei 
kuitenkaan ole vain vanhan kertaamista, vaan myös hänen ajatustensa 
edelleen kehittämistä. Muutoksia on nimenomaan havaittavissa kah
dessa Kaldorin omaperäisimmässä ja riidanalaisimmassa »ideassa», 
nimittäin keynesiläisen täystyöllisyyden merkityksessä kasvavassa talou
dessa ja tiedon tason funktiossa. Edellisessä ajatuksenkulku ei vieläkään 
ole aukoton, mutta seuraavaan johtopäätökseen päätyminen mallikehit
telyssä on jo esitetty ymmärrettävästi, »it is impossible to conceive of 
a m 0 v i n g equilibrium of growth being an underemployment 
equilibrium». Teknillisen kehityksen funktiossa - joka on aikaisemmin, 
paitsi saanut tunnustusta, myös herättänyt paljon keskustelua - on 
entistä selvemmin esitetty, miksi Kaldorin mallissa teknillinen kehitys 
muodostuu sellaiseksi, että pääomakerroin pysyY vakiona. 

Champernownen kirjoitus A Dynamic Growth lnvolving A Production 
Function analysoi tuotantofunktiota kasvumallin osana. Se on puhtaasti 
matemaattir'len ja sisällön selostaminen lyhyesti on mahdotonta. Kirjoi
tuksensuositukseksi sopii sitä koskeneen keskustelun ensimmäisen puheen
vuoron käyttäjän Samuelsonin sanat: » ... this was an excellent paper.» 
. En malta olla vielä mainitserhatta Haquen suuityötä kokouksen kes
kustelujen selostamisessa. Selostus on laadittu elävästi ja asiantuntevasti. 
Lukija huomaa helposti, miten 5-7 anglosaksista osanottajaa - Kaldor, 
Solow, Samuelson, Hicks, Champernowne, Domar ja aihepiiristä riip
puen joku muukin - on muodostanut keskustelijain rungon. - Voin 
täydellä syyllä suositella kirjaa kaikkien luettavaksi - niin kuin fraasi 
kuuluu. Siihen pitää kuitenkin varata kylliksi aikaa, sillä esityksiä ei 
ole millään lailla pyritty »kansanomaistamaan». 

ILARI TYRNI 

GAVIN McCRONE The Economics af Subsidising Agriculture. A Study af 
British Policy. George. Allen & Unwin Ltd, London 1962. 192 s. 
Sh 25/-. 

Laajenevan kansainvälisen yhteistyön maailmassa on kiinnitetty 
kasvavassa määrin huomiota kunkin maan oman tuotannon edullisuu
teen verrattuna kansainvälisiin vaihdantamahdollisuuksiin. Myös GAVIN 
McCRoNEn teos on ymmärrettävä tätä taustaa vasten. Hän tarkastelee 
Englannin maataloutta sekä yleisesti että sen valtiovallalta saamaa tukea 
vaihtoehtoisten tuontimahdollisuuksien valossa. 

Teos jakaantuu kolmeen pääosaan. Niistä ensimmäisessä tarkastel
laan Englannin maatalouden kehitystä ja nykyistä tilaa sekä maatalous
tuen muotoja ja kokonaismäärää. Toisessa osassa huomio kiinnitetään 
maksutasekysymyksiin ja kolmannessa elintarvikkeiden saantimahdolli
suuksiin pitkällä tähtäyksellä. Teoksessa esitetään monia kansainvälisiä 
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ve~tailuja. Niistä mainittakoon maatalouden väestö- ja kansantulo
osuus, maataloustuki, hehtaarisadot, maataloustuotteiden tuonti ja 
omavaraisuus. 

Eurooppalaisesta käytännöstä ratkaisevalla tavalla poiketen Eng
lannissa maataloustulleilla on varsin vähäinen merkitys ja näin ollen 
Englannin maatalouden. nauttima tullisuoja on melkein olematon. 
Maanviljelijät saavat kuitenkin tuontihintoja huomattavasti korkeampia 
hintoja siitä syystä, että valtion budjettivaroista maksetaan hintatuki
palkkioita tuontihintojen mukaan määräytyvien myyntihintojen lisäksi. 
Englannissa maatalouden tuki on näin ollen pääosalta todettavissa 
su,oraan valtion maatalousmenojen perusteella. Mainittakoon myös, 
että väestöstä vain 4 % saa toimeentulon maataloudesta ja· että maa
talouden nettokansantuoteosuus on 4 0/0' 

Tekijän mukaan maataloustuki muodostuu lähinnä kolm~sta erästä: 
valtiovallan maksamat tukipalkkiot, tullisuoja ja maataloustuotteiden 
markkinoimisneuvostojen toteuttaman hintavalvonnan antama tuki. 
Ensin mainittuun erään kuuluvat hintatukipalkkiot, erilaiset tuotanto
avustukset (myös perusparannusavustukset) sekä tutkimustoiminnan ja 
neuvonnan rahoitus, joista teoksessa esitetään laskelmia. Vaikeampaa 'on 
sensijaan muiden tukimuotojen arviointi. Tekijä esittää kuitenkin las
kelmia maataloustuotteiden hintojen muodossa annetun tuen määrästä. 
Sillä tarkoitetaan viljelijöiden saamien tuottajahintojen ja tuontihintojen 
erotusta.Ulkopuolelle jäävät tällöin hinnoissa ilmenemättömät valtion 
tuotantoavustukset. 

Teoksen taulukko 2 on varsin mielenkiintoinen. Siinä esitetään las
kelmia hintatuen määrästä eri maissa Euroopan tuontihintoihin perus
tuen. Taulukon lyhennelmä on seuraavassa. Asetelman prosenttiiuku 
tarkoittaa tuen osuutta tuotannon arvosta (kotimaisin hinnoin). Asetel
maan ei ole otettu tietoja Alankor,naiden, Belgian, Itävallan eikä Irlannin 
osalta, joissa hintatuki on vain 4""':"-5 0/0' Italiassa sen määrä on asetel
massa mainittuna vuonna 14 %. 

lvlaatalouden hintatuki eri maissa v. 1956 

Milj. Henkilöä Viljelijäväestön 
puntaa % kohti henkilöä kohti 

puntaa puntaa 
Tanska 9.7 3 2.2 19 
Ranska 380.6 15 8.2 69 

. Norja 19.5 17 5.5 54 
Länsi -Saksa 273.9 18 5.1 53 
Ruotsi 57.2 21 7.8 90 
Englanti 308.3 24 6.3 251 
Sveitsi 53.2 30 11.2 147 
Suomi 89.7 42 21.0 98 



80 KIRJALLISUUTTA 

Asetelman mukaan .hintatuki on Suomessa 42 0/0' kun se on Tanskassa 
3 % ja muissa mainituissa maissa 15-30 0/0' Henkilöäkin kohti lasket
tuna tuki on, suurin Suomessa, mutta viljelijäväestön henkilöä kohti 
laskettuna vasta kolmanneksi suurin. 

Eri tukimuotojen edullisuutta tarkastellessaan tekijä asettuu kan
nattamaan tuotannon tehokkuutta lisäävien tukimuotojen käyttämistä. 
Niihin kuuluvat mm. perusparannusavustukset sekä tutkimustoiminta 
ja neuvonta. Englannin kansainvälisiltä markkinoilta tapahtuvia elin
tarvikeostoja tarkastellessaan tekijä toteaa maailman väkiluvun varsin 
nopean kasvun, mutta samalla myös maataloustuotannon erinomaiset 
lisäämismahdollisuudet. Riittävän pitkällä tähtäyksellä tekijä uskoo 
elintarvikkeiden saannin· Englantiin vaikeutuvan, mutta »voi kulua 
hyvin kauan ennen kuin tällainen tilanne syntyy». 

Tekijän esittämiin käsitteisiin ja laskelmiin voidaan tehdä eräitä 
reunamerkintöjä. Niinpä tuotantokustannushintojen käyttäminen tuot
tajahintojen asemesta olisi ollut perusteltua mm. siitä syystä, että viimeksi 
mainittuihin sisältyy välillisiä veroja. Samojen tuontihintojen käyttö eri 
maille voi aiheuttaa laskelmissa virheitä, koska tuontihinnat poikkeavat 
toisistaan mm. kuljetuskustannusten erilaisuudesta johtuen. Rajoitet
tujen markkinoimismahdollisuuksien vuoksi esim. kulutusmaidolle ja 
ruokaperunalle ei voitane aina laskea kansainvälisiä hintoja. Tuotteittain 
tapahtuva tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa siitä, miten tuki jakautuu 
eri elinkeinojen kesken. Siten maatalouteen ostetaan esim. teollisuudelta 
raaka-aineita, joiden hinnat voivat olla tuontihintoja korkeampia jne. 

Näistä vähäisistä puutteistaan huolimatta teos antaa varsin selkeän 
kuvan kysymyksestä koko laajuudessaan. Etenkin meille suomalaisille 
teos on lukemisen arvoinen, koska meillä tällainen maatalouden tarkas
telutapa on melko vieras. Meillä maatalouspolitiikan tavoitteena pide
tään yleensä omavaraisuutta siitä riippumatta, mitä tuo omavaraisuus 
maksaa ja miten pitkälle siinä on perusteltua mennä. 

PENTTI V IITA 

PREBEN MUNTHE Horisontale Karteller. Norges Handelsh0yskole, Univer
sitetsforIaget, Bergen 1961. 172 s. Nkr. 26 :-. 

PREBEN MUNTHE, joka nykyisin toimii Oslon Yliopiston kansan
taloustieteen professorina, on tutkimuksissaan yleensä liikkUriut hinta
teorian alueella. Hänen aikaisemmista teoksistaan lienee tunnetuin 
Freedom of Entry into Industry and Trade (Bergen 1959), jota mm. Kauppa
korkeakoulussa on käytetty kurssikirjana. 

Esiteltävänä oleva teos käsittelee erääseen yleisimpään kilpailun
rajoitukseen, horisontaaliseen ,eli samaa tuotannon porrasta koskevaan 
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kartelliin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa on käytetty' hyväksi yri
tyksen teorian uusinta kirjallisuutta, mikä ilmenee jo karteHin määri .. 
telmästä: »Kartellisopimus on yhtä tai useampaa yrityksen toiminta.:. 
parametriä koskeva rajoitus. Rajoitus voi joko määrätä parametreille 
tietyt arvot tai asettaa toimintaparametrien arvon ylä- tai alarajan» 
(s. 10). Ns. parametriteorian mukaan,johon lainattu määritelmä viittaa, 
on aikaisemmissa yrityskäyttäytymisen selitysmalleissa asetettu hinta 
yrityksen toimintaparametririä liian yksinvaltaiseen asemaan. Suuren..; 
tuneet markkina-alueet, oligopolistiset kilpailutilanteet, markkinointi
panosten kasvanut merkitys, kuluttajien käytettävissä olevan tulon 
kasvu ym. samaan spuntaan. vaikuttavat tekijät <?vat tehneet yrityksen 
muut toimintaparametrit - laadun parannukset, mainonnan, markkina
osuuden, palvelun ja suhdetoiminnan - yhä tärkeämmiksi samalla kun 
hinnan merkitys on vastaavasti suhteellisesti vähentynyt. Parametri
teorian terminologian käyttäminen kysymyksenasettelussa panee lukijan 
jännittyneenä odottamaan jatkoa, semminkin kun mainittuja näkökohtia 
ei kartellin käyttäytymismalleissa ole tähän mennessä otettu huomioon. 
Valitettavasti odotukset eivät tällä kohdin täysin täyty, sillä teos käsit
telee kartellia teoreettiselta osaltaan täydellisimmin. primäärituotannon 
(kalastuksen ja maatalouden) k~nnalta. Tällöin olosuhdeolettamukset 
muodostuvat enemmän klassillisen hintateorian kuin varsinaisesti para..; 
metrlteorian mukaisiksi, sillä alkutuotannossa hinnan merkitys. on 
yleensä ylivoimaisesti tärkein. Vasta myöhemmissä tuotannon vaiheissa 
(korkeammalla jalostusasteella ) muut toimintaparametrit tulevat kuvaan. 

Teoksen ensimmäinen osa käsittelee eri kartel1oitumismuotoja sekä 
niitä muutoksia, joita kartelloituminen yrityksen käytettävissä oleviin 
parametriyhdistelmiin aiheuttaa. Samalla käsitellään myös yrityksen 
päämäärää voitonmaksimointipostulaatista lähtien. Tässä yhteydessä 
olisi voitu kiinnittää hieman enemmän huomiota ns. yritysten kasvu
kilpailuun, ilmiöön, joka yrityksen teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa 
on viime aikoina saanut huomiota osakseen. Tämä kasvukilpailu voidaan 
määritellä pyrkimykseksi mahdollisimman suureen yrityksen kasvuun 
tietyn sisäisen laskentakorkokannan vallitessa. Yrityskasvuavoidaan 
tällöin mitata esim. myynnin määrän tai yrityksen markkinaosuuden 
kasvuna. 

Toisessa osassa kuvataan hintakartellin käyttäytymistä keskittymät
tömillä markkinoilla. Kartellin neuvottelustrategia, hintadiskriminointi 
ja tarjonnan supistaminen ovat saaneet selkeän ja graafisen esityksen 
havainnollistamarr ~äsittelyn. Voidaan tietysti kysyä eikö kartellin pii
rissä. käytetä mieluummin termiä hintadifferointi (kustannuksiin perus
tuva hintojen erilaistaminen) kuin käsitettä hintadiskriminointi (mieli
valtainen syrjintä tai suosinta) . 

Keskittyneet markkinat, äärimmäistapauksena duopoli sekä aika- ja 
epävarmuustekijöiden huomioonottaminen aiheuttavat hintakartellin 

6 
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toimintaedellytyksiin muutoksia, joita käsitellään kolmannessa luvussa. 
Suppean katsauksen (7 s.) kansainvälisen, valaanpyyntiä rajoittavan 
kartellin toimintaan antaa neljäs luku. Luku vaikuttaa kirjan muusta 
yhteydestä irrallaan olevaIt~, ja turhalta, sillä onhan kartelloitumisen 
motiivi (valaskannan säilyttäminen) sinänsä harvinainen erikoistapaus. 

Viidennessä o~assa käsitellään· kartellien erilaisia hinnanmääritys
tapoJa sekä kartellin sisäisiä toirnintaedellytyksiä Englannin monopoli
komissIon tutkimusten valossa. Esitys on tässä luvussa pääasiallisesti 
selostavaa, :ilman että, näihin sinänsä mielenkiintoisi~n tapaUksiin liitet
täisi~l),.mitään laajempia ~ommentteja. Viimeisessä luvUssa tarkastellaan 
ns .. ~sittaiskartelleja. Osittajskartelli määritellään kartelliksi, missä osa 
yrityks.en toimintaparametrejä on sidottu muiden ollessa yritysjohdon 
vapaasti käytettävissä. Esimerkkitapauksena on mm. lentoyhtiöiden 
muodostama kartelli. Täydellisessä kartellissa ovat yrityksen kaikki 
toimintaparametritsidottuja. ~ähän voidaan vielä lisätä, että milloin 
hinta muodostaa ainoan toimintaparam<;:trin kuten esim. alkutuotan
nossa on asian laita, silloin luonnollisesti jo hintakartelli muodostaa 
täydellisen tai lähes täydellisen kartellin. Kuten tekijä (s. 147) toteaa, 
ovat täydelliset kartellit poikkeuksellisia erikoist~pauksia osittaiskartel
lien muodostaessa nykyään käytännön tapauksista pääosan. Tämän 
huomion olisi toivonut vaikuttaneen myös' teo~sen, rakenteeseen siten, 
että osittaiskartelleille olisi omistettu sekä kvalitatiivinen että kvantita-
tiivinen päähuomio. . 

Taloudellisen kilpailun ja kilpailunr~joituksiin liittyvien kysymysten 
ollessa ajankohtaisia mm. kilpailulainsäädännön uudistamisen ja yhteis
markkina-alueiden kilpailusäännösten yhten~istämisen johdosta toivoisi 
mahdollisimman' monen taloustieteilijän tutustuvan Munthen teokseen. 
Sen ansioita ovat selkeys ja perusteellisuus sekä ennen kaikkea yrityksen 
teorian kehityksen tuomien uusien analyysivälineiden soveltaminen 
kartellien käytt}::iytymismalleihin. 

KARI CASTREN 



SUMMARY 

Profitability asa financial objective for the management of 
Finnish State Railways 

By JUKKA WALLENIUS, M.Sc. 

The article reviews the nature ofthe financial aims set for the mana..ge
ment of Finnish State Railwåys, how such aim-s have been attained in 
the past, and whether the railw~ys should show full financial profitability
in the future. 

It can be se~n from the accounts that a reasonable degree ofJihancial 
soundness existed in the management ofthe railways right from the-start 
until the end ofthe last war in 1944. However, the postwar periodshows 
a: striking contnlst, as a result of which growing att~ntion is being paid 
to the profitability of the railways. One ofthe measures taken is. the 
enactmentof new legislation concerning. the g~neral principles to he 
applied in the financial management or the State Railways. The leading' 
directive is that the management be based on sound business pri,nciples 
taking into account both the profitability ofthe railwaysand the national 
interests. The requirement of profitability is further specified by the 
provision 'that the general level of tpe rates should be sufficiently high 
to cover the total cost, if possible. It can be noted that thekey concepts. 
"cost" and "national interests" are not further defined, which makes 
the financial objective as expressed by the enactment more or less empty
from the point ofview of economic policy-making, though it may legally
be well-defined. 

During the last decade, the railways have met the greatest financial 
difficuIties of their history. While staff costs haveimposed an increasing 
financial burden on them,' and inadequate provision has been made for 
renewal and rehabilitation ofthe rail system andequipment, the highway 
sJystem has been greatly improveclan'd the vv;orking conditions of the 
road transport industry havebeen'promoted'i;ri othef: ways also.Under 
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these circumstances, should the railways be required to attain fulI financial 
equilibrium? 

The answer depends on the criterion of valuation or on the preferences. 
If general targets (such as the maximum growth rate of the national 
product) have been set for the whole economy, these and only these 
should determine also the financial result of the railways. Furthermore, 
they should give an unambiguous interpretation of the "national 
in teres ts" . 

The g6neral targets, applicable to the financial management of the 
railways, can also be restricted to cover the Government's parameters 
related to the transportation sector alone. This can be done by setting 
for them a common target to minimize the social and economic cost, 
measured in re~l terms ofthe transportation. In this case also, the use of 
income transfers, subsidies and taxes, can hardly be avoided,- which 
implies thatsqlp.e, part of the transpottation will not be profitable. 
This part may welI be railway traffic, which serves to confirm the 
above conclusion. 

If the general targets cannot be agreed on in sufficiently explicit 
terms, separate targets must be defined for the railways alone. The 
requirement of profitability is One feasible alternative. This can be 
expressed' in the f6I1owing fo:rm: the' management-:'ha.s; usirlg its para
metersof action, tomake the differerice hetweenrevenliesänd expenditure 
exceed a given level. As these parameters are now restricted; a fai; course 
of action woul~ be to cede to the management of the railways the same 
parameters as are 'conttolIedby their competitors,and to put the rail
ways-~ viz: the Government, alsa in otherr~spects, 'on, afooting which 
corresponds to that of their cbmpetitors. TheoreticalIya targetto opti
mize agiven <objective function w6uld __ b~:hetter than a slmplerequire
~ent ofprofitability: '1n any case it 'iiiay be advisable to define, the 
separatetargetsto be set for the railways mott:d~xplicitly than has.been 
done in the current legislation. -

Nevertheless, separate targets should be applied to thetailways bnly 
i:f'igeneral economic targets cannot be agreeCt 6n. In principle, the 
profitability requirement is of secondary importance. 

Prospects of the growth of forest product exports 

i By Professor VILJO HOLOPAINEN 

Jt, ~s ratper generalIy held ,1:>YFinnish , economi,sts tha t the gli'0wth 
possiblliti,~s of the forest and timber econolpy ~ whose products 1;l~ve 
ip. recen(~~f1rsf:~ccounted for threefQ~ths of Finlan9-'s. ~xports ~h~ve 
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been exhausted; in the future the country's· economic growth must be 
derived from othersources. ' 

The present article is an attempt to assess thepossibilities ofincreasing 
the exports of forest products. The discussion is principally concerned 
wifh the following aspects: 

"- the growth in the exports ofthe main forest products in 1950~1 
- the trends in the demand for forest products 
- the capacity development of the Finnish forest industries 
J~ 'the supply ofroundwood . 
. 'The export quantitiesof most forest products increased considerably 

in .1950~61. By main categories, the development can be summarized 
as ifollows: 

increase averageannual 
in 1950-61, increase, 

, per cent per cen t 
rourid wood, ................... ; ....... . 60 4.4 
sawnwood (Fig. 1) ..................... . 60 4.4 
p1ywood (Fig. 2) ....................... . 46 3.5 
fibreboard and particle board ........... . 616 40.0 
mechanical pulp (Fig. 3) ............... . -18 -1.5 
cellulose (Fig. 3) ....................... . 81 5.5 
newsprint (Fig. 4) ............. '. ~ ...... . 131 8.0 
other paper (Fig. 4) ................... . 404 31.0 
paperboard (Fig.4) .............•....... 770' 53.0 

Numerous forecasts made by the FAO, S'tREYFFERT etc. have indi
cated a marked rise in the demand for forest products, especially for 
paper and paperboard. 1t is estimated by the FAO that the world 
demand for paper and papeiboard will mount by 150 per cent during 
the years 1955~75. The increase in the demand for sawnwood is 
expected to be rather modest: approximately 10 per cent in Europe, 
and 40 per cent in the world in 1950/52-2 000 (according to Streyffert). 

Favourable marketing prospects and some internal faetors have 
resulted in a rapid expansion in the Finnish pulp and paper prodllction 
capacity; during the years 1955-65, it is estimated that the production 
capacity ofthe sulphite mills willincrease by 51 per cent, that ofthe sul
phate millsby 195 per cent, and that of mechanical pulp mills by 
71 per cent (Fig. 6). Most expansions have taken place in existing mills; 
but a number of new plants have also been constructed. 

Simultaneously with the rise in pulping capacity, there hasbeen 
expansion in the paper and board industries, thus allowing of further 
processing of the augmented pulp production . 

. Expansiön of this magnitude may entail difficulties in marketing; 
the pulp and paper industries of other countries (Sweden, the U.S.A., 
Canada etc.) are also expanding considerably. 
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However, marketing problems may be less serious - at leastin 
the long run - than the problem posed by roundwood supply. A demon
stration of the importance of this problem is afforded by the fact that 
even in 1955 the total drain on the Finnish forests slightly exceeded 
the allowable cut recommended by experts (Fig. 7). Since then the gap 
between the annual drain and the allowable cut has widened. ln 1960 
the allowable cut (47 mill. cu.m.) was exceeded by 6 mill. cU.m., and 
in 1961 by 8 mill. cU.m. 

ln recent years a great deal of programme planning has had as 
aim an increase in output of Finnish forests. ln 1961, the Forestry 
Planning Committee outlined the so-called HKLN-programme, and in 
1962 an even more intensive programme was formulated in connection 
with the work of the Agricultural Committee. These programmes indi
cate that the increase in silvicultural improvements (forest cultivation, 
the drainage of wet .soils and thinnings of young stands) is the pre
requisite to ensure a sufficient level of cutting, and especially to raise 
the annual growth from the present level of 46 mill. cU.m. to the longterm 
target of64 mill. cU.m. 

International liquidity 

By REINO ROSSI, D.Phil., 

Member of the Board of Managemen t 
of the Bank of Finland 

One of the main problems confronting countries engaged in the 
international exchange of goods and services is that of adequate external 
liquidity, which is very similar to the liquidity problem faced by private 
firms and households in the internal exchange of a country. Thus in 
principle the problem of international liquidity resolves itself into two 
parts: on the one hand, there is the aspect of adequacy and non-excess
iveness of international money, and on the other the matter of its 
distribution among the participating countries. 

As far as the concept of internationalliquidity is concerned, the first 
and foremost criterion is the quality of the international currency used 
as a medium of liquidity reserve. For centuries, the international 
currency proper has been gold. However, a shift to the gold exchange 
standard has been gradually tåking place, and nowadays it is considered 
a normal state of affairs. 

Critics of the gold exchange standard refer first of all to the hazards 
which imperil the balance of payments of the reserve currency country 
concerned, should there occur a flight either to gold or -to 'other reserve 
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currencies. Examples which illustrate this point can be found in the 
near past. In fact, the essential prerequisite for the development of the 
gold exchange standard is that the reserve currency submit to the 
incurrence of continuing short-term indebtedness in relation to other 
countries. But it can be argued that the interest-free short-term capital 
exports involved here are to a certain extent unnatural, as for instance 
with respect to the United States, and entail "carrying coals to New
castle". Finally, attention has been drawn to the hazards arising from 
the phenomenon that reserves accruing by virtue of increasing foreign 
exchange assets form a basis for credit expansion in the country accu
mulating those reserves as well as in the key currency country itself. 
Doubts have also been aroused concerning the possibilities of ensuring 
adequate growth of the international liquidity reserves. 

Thus there seems to be one evident conclusion. From the point of 
view of expedient management of international liquidity, uneasiness is 
motivated and amendments are called for. One treatment which is 
apparently simple would be an increase in the price of gold; however, 
the United States has determinedly precluded this. Consequently, 
the possibilities of reinforcing the means of the International Monetary 
Fund to form a centre for a new reserve system have been considered. 
In fact, this idea dates back about two decades. With KEYNES' ideas as 
a basis, Professor ROBERT TRIFFIN of Vale University has proposed an 
enlarged and amended International Monetary Fund. Member countries 
should agree to maintain at least a part oftheir foreign exchange reserves 
in the form of deposits with the Fund.The liquidity reserves would thus 
be transformed into credit balances in the Fund. As far as the Fund is 
concerned, it would be in a position to lend these balances against 
interest to the countries in need of foreign exchange. In addition, within 
definite limits the Fund would have an opportunity to create credits 
expressed in its accounting unit. 

In spite of all its logical acuity, this pIan seems to be too bold and 
revolutionary to be seriously taken into consideration by the govern
ments in the various countries. Well aware of the difficulties recently 
involved by the liquidity question, the International Monetary Fund 
has been seeking other less radical means of eva ding the difficulties 
entailed. But despite all doubts, the lasting solution may sooner or later 
have to be sought in the creation of a truly international reserve currency. 
The statement by Mr. R. MAUDLING, the Chancellor of the Exchequer, 
and representing Great Britain at the most recent annual meeting ofthe 
InternationaI Monetary Fund can be considered as symptomatic in this 
respect. He explicitly express ed the hope that the member countries 
would constructively and without prejudice begin to look for possibilities 
to take steps in this direction. 



KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 
TOIMINNASTA VUONNA 1962 

VU9si 1962 qli KansantaloudepisenYhdistykseri seitsemäskymmenes
kahdeksas toimintavuosi. Sen aikana järjestettiin säännönmukaiset 
kokoukset esitelmineen ja keskusteluineen sekä jatkettiin aikakauskirjan 
julkaisemista. 

Kokouksia pidettiin yhteensä 8, niistä 4 kevät- ja 4 syyskaudella, 
kaikki perinteellistä tapaa noudattaen Tieteellisten seurain talossa. 
Esitelmissä käsiteltiin seuraavia aiheita: 

Vuosikokouksessa tammikuun 30 päivänä vuorineuvos HEIKKI 
LEHTONEN esitelmöi aiheesta »Muuttuva voimataloutemme» havainnol
listaen esitystään sekä graafisin kuvioin että värivalokuvin. 

Maaliskuun 6 päivänä valtiot. tohtori J .. J., PAUNIO piti esitelmä~ 
»Suhdannevaihtelujen ongelmasta». 

Huhtikuun 16 päivänä kansleri BRUNO SUVIRANTA esitti »Näkökohtia 
vuoden 1957 devalvaatiosta». 

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa toukokuun 15 päivänä fil. 
tohtori MAUNO KorVISTO esitti huomiota herättäneen selvityksen »Pank
kikilpailusta Suomessa». 

Syyskauden kokoussarjan aloitti lokakuun 18 päivänä valtiovarain
ministeri OSMO P. KARTTUNEN, jonka esitelmän otsikkona oli »Budjetti
politiikan tavoitteet ja talouspoliittisen liikkumavapauden rajoitukset 
vuoden 1963. budjettiesityksessä». 

-Marraskuun 6 päivänä fil.kand. JUKKA WALLENIUS käsitteli aihetta 
»Kannattavuus valtionrautateiden taloudenhoidon päämääränä». 

Saman kuun 27 päivänä hallitussihteeri JERMU LAINE esitelmöi 
aiheesta »Valtiovalta taloudellisen kilpailun edistäjänä». 



KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 1962 89 

Vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuun 14 päivänä professori 
VILJO HOLOPAINEN selvitteli »Metsä- ja pl1utalouden viennin kasvu
mahdollisuuksia». 

Osanotto yhdistyksen kokouksiin on,. vaihdellut melkoisesti. Pöytä
kirjojen mukaan keskimääräinen henkilöluku oli 45. Esitelmien johdosta 
on yl~epsä k~ytetty lukuisia puheenvuoroja. 

Yhgistyks~n julkaisutpiminta\ on keskittynyt Kansan~alou:dellisen 

Aikakauskirjan toimittalfliseen. :Sen 58. vuosikerta ilmestyi, entis.een' 
tapaan neljänä niteenä ja ~äsitti yhteensä 39~ si;vua .. Päätoimittajana 
on ollut valtiot. tohtori J. J. PAUNIO ja toimitussihteerinä valtiotJis. 
LAURI KORPELAINEN. Toimituskunnan jäseninä ovat olleet professori 
VEIKKO HALME, professori LAURI O. AF HEURLIN, valtiot. tohtori KAARLO 
LARNA, fil.tohtori REINO ROSSI, kansleri BRUNO SUVIRANTA, professori 
MIKKO TAMMINEN ja professori A. E. TUDEER. Aikakauskirjan paina
tuksesta ja jakelusta on huolehtinut edelleen Sanoma Oy. 

Vuoden aikana on yhdistykseen hyväksytty seuraavat 31 uutta 
jäsentä: ekonomi PEKKA ALENIUS, varatuomari MATTI ALI-MELKKILÄ, 
Cand. for Ph.D. in Economics EILA HANNI, valtiot. maisteri PENTTI 
HANSKI, valtiot. maisteri HARRY HENDUNEN, agronomi RISTO IHAMUOTILA, 
kauppat.kand. VEIKKO JÄÄSKELÄINEN, valtiot.kand. AARO KENTTÄ, 
vuorineuvos K. E. KIVIVUORI, toimitusjohtaja JAAKKO LEHMUS, vuori
neuvos HEIKKI LEHTONEN, kansanedustaja ILMARI LINNA, metsänhoitaja 
OLAVI LINNAMIES, valtiot.kand. VEIKKO MAKKONEN, kauppat.maisteri 
KARI MALMIVUO, valtiot.kand. KAUKO MANNERMAA, valtiot.kand. 
PENTTI MARJOMAA, varatuomari LEIF MARTINSEN, valtiot. maisteri TATU 
PENNANEN, apulaisjohtaja ENSIO RANTAKARI, valtiot Jis. TOINI RISTI
MÄKI, pankinjohtaja PERTTI ROSSI, lakitJis. JUKKA ROUSI, toimitus
sihteeri OLAVI SADEOJA, valtiot.kand. AARNO SOIVIO, valtiot.kand. 
RITVA. STRAND, valtiot. maisteri TAUNO TEPORA, valtiot. maisteri OLLI J. 
VOTI, fil.kand.JuKKA WA!-LENIUS, kaupunginjohtaja MARTTIJ. VIITANEN 
ja valtiot.kand. P. N. ÖHMAN. 

Kun toisaalta otetaan huomioon, että yhdistyksen jäsenistä on kuol
lut kertomusvuonna 12 ja eronnut 11, voidaan todeta, että jäsenmäärä 
vuoden lopussa nousi 737:ään. 

Yhdistyksen esimiehenä on vuonna 1962 ollut professori LAURI O. 
AF HEURLIN, yaraesimiehenä fil.tQhtori REINO ROSSI sekä,johtdkunnan 

,muina jäseninä pääjohtaja TEUVO AURA, kansleri BRUNO SUVIRANTA, 
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professori MIKKO T AMi.HNEN ja valtiot. tohtori HEIKKI V AL VANNE. Yhdis
tyksen sihteerinä on ollut valtiot.kand. ALFRED WEiSTPHALEN ja talou
denhoitajana yliaktuaari ILMARI TEIJULA, joka syyskaudella on sihteerin 
sairauden takia toiminut myös tämän sijaisena. Vuonna 1963 Göte
borgissa järjestettävää pohjoismaista kansantalouskokousta valmistele
vaan yhteistyötoimikuntaan ovat yhdistyksen edustajina kuuluneet 
esimies ja varaesimies. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet valtiot. 
tohtori EINO HAIKALA ja valtiot.lis. ERKKI LAATTa. 

Helsingissä joulukuun 31 päivänä 1962. 
ILMARI TEIJULA 



Kansantaloudellinen Yhdistys 
Kansantaloudellisia tutkimuksia 

1. E. NEVANLINNA Suomen valtiotalous. Menota.löus 
II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan vaikutus Suomen kansantalou

den teollistumissuuntaan ennen maailmansotaa 
III. A. E. BERG Puhelintariffi yksityisessä ja julkisessa/yrityksessä 
IV. ILM. KOVERQ Tulokäsite ja julkinen talous ' 
V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme 

VI. K. A.,VANAMO Vientitavarain kuljetusmaksut Suomen valtion
rautateillä ennen maailmansotaa 

VII. REINO CASTREN Valtionrautateiden tariffipolitiikkaa vuosina 
1897-1932 

VIII. . MATTI LEPPO Suomen valtion sodanjälkeisen kulutusverotuk-
sen pääpiirteet. . 

IX. V. J. SUKSELAINEN Hankintaosuuskunta yritysmuotona 
X. LEO HARMAJA Maailmansodan vaikutus Suomen taloudelli

seen kehitykseen 
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus 

XII. LAURI O. AF HEURLIN Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen 
tasapaino tila 

XIII. REINO AJo Tampereen liikennealue 
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot, kulutus ja säästäminen suh

dannekehityksen valossa 
XV . VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt väestöllisinä tekijöinä Suomessa 

XVI. WEIJOWAINIO Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta 
välineeksi työllisyys- ja rahanarvo politiikassa 

XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus 
finanssi politiikassa 

XVIII. OSMO V. JASKARI Rahapolitiikka ja strategiset taloudelliset 
muuttujat eri suhdannevaiheissa ' 

XIX. RAIMO' ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavai
kutus suhdanteidenvaihteluissa 

XX. OLAVI NUTAMO Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa 
vuosina 1925-1952 

XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset pääomansiirrot työllisyyspolitii-
kan välineinä . 

XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka ja taloudellinen tasapaino 
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 

XXIII. KAARLO LARNA The money supply, money flows and domestic 
product in Finland 1910-1956 

XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelleenjaosta 
Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin Yhteiskuntataloudellisen Aika

kauskirjan ja Kansantaloudellisen Aikakauskirjan vanhempia vuosikertoja ja 
niteitä saadaan yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta (os. Hel
sinki, Korkeavuorenk. 21. Sosiaalinen tutkimustoimisto, puh. 662305). 



ON 
NYKYAIKAISTA 
OLLA 
JÄSEN PERHE 
Joka päivä tapahtuu uutta. Te näette kaikkialla ympäril

länne taloudellista kehitystä. Se on nykyajan rytmi<l, jossa 

Tekin voitte olla mukana. 

Tänään Teillä on mahdollisuus ostaa kaikki tarvitsemanne 

nykyaikaisista tavarataloista ja erikoismyymälöistä. Ne on 

Iqotu Teitä ,vart~1'l Qsuuskaupp(lliikkeen .toill)ie$sa kehityk

sen tiennäyttäjänä. Osuuskauppaliike haluaa täyttää mah

dollisimman nykyaikaisella tavalla myös nuorten kuluttaja

ryhmien toivomukset. Parhaiten se käy siten, että nuoret 

liittyv<lt joukolla j<lseniksi. 

Osuusliikkeet tarjoavat jäsenilleen alennuksen kaikista os

toksista. Se jaetaan vuosittain ylijäämänpalautuksen muo

dossa. Osuusliikkeet tarjoavat myös monta arvokasta jä

senetua. Onko Teillä varaa olla ottamatta niitä vastaan? 
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Karttuva talletustili 

Korko 4 1/ B%. Nostojen 
yläraja kalenteri kuu
kausittain on 2.000 :-. 
Tililtä voi nostaa aino
astaantilin haltija tai 
hänen valtuuttamansa 
henkilö, joten se on 
erittäin turvallinen. 

Sööstötili 

Korko 41f,%. Nostojen 
yläraja kalenteri kuu
kausittain on 2.000:-. 
Valtakirjaa ei tarvita. 
Ti.!iä voi käyttää kuka 
hyvänsä, jolla on vas
takirja hallussaan -
se on siis todellinen 
perhetili ! 

Palkkatili 

Korko4 1/ s%. Nostojen 
yläraja kalenteri kuu
kausittain on 2.000:- + 
1 kk:n palkka. 

~, 
pankki 

valitkaa 
oikea 
talletus-

muoto 
Tallettaminen on 
varma tapa vau
rastua. Siksi on 
viisainta, .. että 
myös TEILLA on 
tili Yhdyspankis
sa, jOka maksaa 
talletuksellenne 
parhaan mahdol
lisen, rahalaitos
ten kesken sovi
tun koron. 
Valitkaa mielei
senne ja juuri 

. TEILLE käytän

. talletus-
silloin 

Ns. korkeakorkoi. 
nen talletustili 

Korko 5 %, talletu ksen 
vähin määrä 100:-. 
Talletusajan pituus on 
12 kk. Talletettu sum
ma on siis »sidottu» 
pankkUn vuodeksi, jo
ten se on varmassa tal
lessa betken mielijoh
teilta. 

Talletustodistusta 
vastaan 
tallettaminen 

Korko 1 kk:ssa 1 %, 
2-3 kk:ssa 2 1/4 %, 
4":""'5 kk:ssa 3 1/ 4 % ja 
6 kk:ssa 4 1 / 2 %, Kor
ko määräytyy sovitun 
irtisanomis- ja tai le
tusajan pituuden mu
kaan. -Tämä talletus
tapa on erityisen sopiva 
silloin, kun on kyseessä 
suuri rahamäärä. 

Indeksitili 

Korko 4 %, talletuksen 
vähin määrä 300:-. Va
rat talletetaan 12 kuu
kaudeksi ja sidotaan 
50 % :sesti viralliseen 
ei in kustannusi ndeksi i n. 
1. 1. 63 jäi keen tehty 
indeksitalletus korkoi
neen ja indeksihyvityk
sineen on verovapaa. 

TaUetukset kor
koineen ovat vero
vapaita lukuunot
tamatta aUe 8 
klCksi talletusto
distusta vastaan 
talletettuja varoja 
korkoineen. 
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