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iJFalousteoria ja talouspolitiikka 

Esztelmä, jonka K ansantaloudellisen
c 

Yhdistyksen kokouksessa 

.TJ1aaliskuun 12 päivänä 1964 piti . 

JUSSI LINNA~10 

Esitelmäni aihe on Suomessa ··käydyn keskustelun kannalta seitsemän 
vuötta myöhästynyt. Selaillessani äskettäin Kansantaloudellisen Aika
:kauskirjan vanhoja vuosikertoja totesin, että v. 1957 kokonaista kaksi 
professorin virkaanastujaisesitelmää kosketteli esitelmäni teemaa, eräs 
professori emeritus esitelmöi siitä suuren valtakunnallisen järjestön vuosi
kokouksessa ja . v. 1957-1959 kaksi nykyisin hyvin arvossa pidettyä 

. tohtoria oli valinnut lähestulkoon esitelmäni otsikon kanssa identtisen 
nimen lectio praecursoriansa aiheeksi.' Valitsemani esimerkit ovat ainoas
taan suomeksi julkaistusta kirjallisuudesta. Kirjojen, artikkelien ja pam
flettien valtameri on sekä 1950-luvulla että kuluvan vuosikymmenen 
alkupuolella vyörynyt ylitsemme ja UNESCO:I} bibliografian perus
teella karkeasti arvioiden n. 10 % vuosittainjulkaistå:vasta lähes 20 OOO:sta 
kansantaloustiedettä sivuavasta tutkimuksesta haluaa tavalla tai toisella 
lisätä tietämystämme talousteorian ja talouspolitiikan välisestä suhteesta. 
Voidaan täydellä syyllä väittää, että kansantaloustieteen tutkimuksen 
kannalta niin perifeerissä maassa kuin Suomessa esitetty kontribuutio
yritys saattaa tuntua sekä yksinkertaiselta että suuruudenhulluita. Roh
kenen kuitenkin olla sitä mieltä, että pelkkä referaatti ainakin osasta sitä 
keskustelua, jota on käyty, on paikallaan. 

Itse teeman pääaiheisiin mennäkseni on minun pakko selittää, mitä 
tarkoitan 1) talousteorialla ja 2) talouspolitiikalla. Niistä annetut epä
lukuisat määritelmät eivät suinkaan ole loogisesti ristiriidattomia eivätkä 
ainakaan keskenään yhtäpitäviä. 

Lordi Russel, joka paitsi sosiaalireformaattorina ja tutkijaksi harvi
naisen rohkeana etiikan julistajana on kartuttanut länsimaista kulttuu
riamme ennen kaikkea· myös loogikkona ja tieteellisen metqdin selvittä
jänä, on esittänyt käsityksensä seuraavasti: »Tieteellisen katsomuksen 
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ytimenä on kieltäytyminen pItämästä omia halujamme, makujamme ja 
etujamme avaimena, jolla hankimme tietoa maailmasta.» 

Se tieto, jota taas hankimme maailmasta, on tavalla tai toisella syste
matisoiva jonkin loog~sesti sulkeutuvan järjestelmän avulla,. Formaali
tieteissä lähdetään liikkeelle muutamien harvojen aksiomien pohjalta 
ja edeltä käsin sovittuja lausekalkyylin sääntöjä soveltaen pyritään avaa
maan aksiomien sisältämät implikaatiot. Kokemusperäisissä tieteissä 
loogisesti sulkeutuva, havaintojen keräämisen säännöt määräävä luo
kittelujärjestelmä itse antaa meille asiallisesti ne välineet, joiden avulla 
ole~me pakotettuja tekemään havaintoja siitä, vallitseeko ilmiöiden 
välillä invarianssia. Jokainen kokemusperäinen· tieteellinen järjestelmä 
joutuu apuvälineenääll käyttämään hypoteeseja,· jotka väittävät: tiettyjen 
ilmiöiden esiintyessä voidaan tietyllä täsmällisyydellä tehdä havaintoja 
siitä, että samanaikaisesti tai tietyn ajan kuluttua edellisten ilmiöiden 
havaitsemisesta on olemassa tiettyjä muita ilmiöitä. Mitään muuta ei 
käsittääkseni invarianssien etsimisellä voida tarkoittaakaan. 

Empiirisen tieteen»hyvä» teoria on joukko hypoteeseja, joita koke
mus ei ole osoittanut vääriksi. Hyvin sitkeähenkinen hokema, jonka mu
kaan asiat ovat »teoriassa» toisin kuin »käytännössä», sisältää itse asiassa 
väitteen, että asianomainen »käytännön mies» on joutunut vastakkain 
kokemusperäisesti heikoksi osoitettavan teorian kanssa. Jos taas käytän
nön mies vaittää tietävänsä, miten asiat »käytännössä» ovat, ilmoittaa 
hän itse asiassa, että hänen hallussaan on »parempi» teoria kuin »huo
non» teorian esittäneellå ei-käytännön miehellä. Jos taas kahden koke
musperäisen teorian hyvyydestä joudutaan keskustelemaan, pitäisi kes
kustelun olla pelkästään tieteellistä. »Käytännön» mies esittää teorian, 
että asiat ovat »todellisuudessa» tietyllä tavalla, ja »käytännölle vieras» 
mies, että ne ovat jollakin toisella tavalla. Havaintojen pitäisi tässä tilan
seessa ratkaista se, kumpi on ainakin ajallisesti ja paikallisesti rajoitetussa 
tapauksessa ollut oikeassa. On mahdollista, että kumpikin on jo ajalli
testi ja paikallisesti ollut väärässä, mutta jommankumman teoria pys
tynee joka tapauksessa selvittämään kysymyksen ainakin suhteellisesti 
paremmin. On täysin mahdollista, että paikalle tulee kolmas mies, jonka 
teoria voittaa molemmat. Vielä luultavampaa on, että kolmas mies 
ilmaantuu ainakin ajallisesti myöhemmin. Kolmas mies on silloin vienyt 
tietämystämme eteenpäin ja koko tieteellisen kehityksen tärkeä merkki-
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paalu, vanhan- ja huonoksi todetun teorian korjaus on tapahtunut. 
Kun väitän, että teorian ja käytännön miehen välinen keskustelu 

siitä, mitä todellisuudessa oikein tapahtuu, on itse asiassa keskustelua 
kahden teorian paremmuudesta, olen varma, ~ttä ainakin jonkun kuuli
jani mielessä on häivähtänyt ajatus, että niinhän on teoriassa mutta 
toista on käytännössä. Hänen argumentointinsa saattaa olla oikea, sillä 
jompikumpi, joko teorian tai käytännön mies, on saattanut unohtaa tie-
teellisen katsomuksen ytimen ja tuo uskonsa, toivonsa ja rakkautensa 
kuvaan. Joka tapauksessa toinen keskustelija pelkää, että tuo toinen tekee 
sen. Tämä pelko johtuu siitä - kuten melko käyttökelpoinen psykologi
nen teoria väittää - ettei ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä yleensä 
kovinkaan jyrkästi kieltäydytä pitämästä omia haluja, makuja ja etuja 
sinä avaimena, jolla pyritään hankkimaan paitsi ystäviä, menestystä ja 
vaikutusvaltaa myös - valitettavasti - tietoa. l\Ilikään ei takaa sitä, 
etteikö. väittelijä, joka sanoo haluavansa keskustella vain teoriasta, tah
toisikin itse asiass~ hoitaa halujensa, makujensa ja etujensa tyydyttä
mistä käyttäen toista osapuolta välikappaleenaan tässä pimeässä puu
hassa. Tätä pelkoa lisää ennen kaikkea, jos naapuri käyttää vierasta kieltä 
tai tuttuja sanoja aivan poikkeuksellisessa merkityksessä. 

Huonossa »teoriassa» helppo ongelma, saada käytännön mies ja epä
käytännöllinen mies vertaamaan teorioittensa suhteellista »hyvyyttä», 
kaatuu »käytännössä» siihen, että tieteellinen tiedonhalu ei tavallisesti 
ole niin voimakas tarve, että se kykenisi voittamaan henkisen laiskuuden 
tarpeen. Keskustelijoitten olisi selitettävä toisilleen käyttämänsä kielen 
sanojen merkitys ja sen kielioppi, vaikkakin molempien asianomaisten 
arkikielenä olisi hyvä ja vapaa puhekieli. Formaalinen hypoteesin muo
dostus - ainakin kansantaloustieteessä - ottaa arkikielestä käsitteensä 
eli muuttujansa, joiden vaJisestä invarianttisuudesta esitetään väittämiä. 
Formaalisessa teoriassa puhutaan kulutuksesta, tuotannosta, hinnoista, 
säästämisestä, investoinnista, verosta ym. kansantalouden käsitteistä täy
sin yksimerkityksellisessä mielessä. Tässä teoriassa ollaan varsin selvillä 
vesillä myös erilaisten suhdelukujen nimittämisessä hintajoustoksi, raja
tuotoksi, kulutusalttiudeksi, tuottavuudeksi tai jopa rajahyödyksi. Empii
riseen tutkimukseen siirryttäessä on ensimmäinen, mutta ei lainkaan 
alkeellinen tehtävä ratkaista, miten teoreettinen käsite voidaan siirtää 
havaintomaailmaan. Kysymys kuuluu silloin: mitkä tunnusmerkit täyt-
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tävähavainto antaa aiheen hiokitella, jokin tapahtuma tietyn käsitteen 
sisältäväksi ilmiöksi? 

Empiirisen tutkimuksen ydin onpavainto ja havaintojen . luokitus. Eri 
pysty selittämään syytä, miksi tieteellisesti uteliaan henkilön ja tieteelli
sestivälinpitämättöman henkilön. peruskatsomusten ero syntyy juuri 
havaintojen täsmällisyyden ja yksikäsitteisyyden määrittämisessä. Edel
liselle havainnon hyvyys on koko tutkimuksen peruskivi, jälkimmäiselle 
siitä keskustelu on turhaa ja jonninjoutavaasaivartelua. 

Taloustieteen havainnot syntyvät miltei poikkeuksetta hallinnollisen 
tai tuotannollisen proseSsin sivu tuotteina. Vain suhteellisen harvinai .. 
sissa tapauksissa - kulutustutkimukset, väestönlaskenta yms. - itse 
havainnon teko on erillinen ja itsenäinen toiminta. Taloudellisen ~utki..; 
muksen perustulokset saadaan erilaisista kirjanpidoista. ja rekistereistä, 
niiden taulumuotoinen esittäminen on puolestaan nimeltään hallinnolli
nen tilasto. Tilastolaitos ei voi tietenkään olla parempi kuin yksityisten 
havaintojen keskiarvo. Kur käytännön mies moittii tilastolaitosta, hän 
itse asiassa ilmoittaa sen, että tilastoihin vastataan huolimattomasti, val
heellisesti ja ala-arvoisesti. Vastaajina on joukko käytännön miehiä, 
jotka ainakin tilastolomakkeita täyttäessään käyttäytyvät epätieteellisesti, 
so. valheellisesti ja havaintoihin nähden huolimattomasti. Nauru tilas
tolle kohdistuu itse asiassa laiskoihin konttoripäällikköihin. Nauru em
piiriselle talbustieteilijälle, joka varauksetta uskoo »kylmiin numeroihin>~ 
osuu paikalleen. 

Havainto kirjattuna johonkin tilinpitoon ja sieltä tilastoon on kuiten
kin vain postimerkkeilyä, eikä liikeyritys, järjestö, kunta tai valtio tahi 
suorastaan valtioiden järjestö palkkaa sitä varten tilastolaitoksiaan tai 
kustanna niiden koneita. Kahden tai useamman havaintosarjan keski
näinen invarianssi - havaintoarvojen välillä vallitseva suhteellisen kiin
teänä pysyvä suhde - on empiirisen taloudellisen tutkimuksen pää
kohde. »Puhdas teoria» ammentaa hypoteeseja siitä, minkä havainto
sarjojen välillä vallitsee suhteellisen muuttumattomana pysyvä invarians
si. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä on todeta, mitkä esitetyistä hypo
teeseista eivät ole ristiriidassa havaintojen kanssa. Käytin tahallani ter- . 
miä »puhdas teoria», jolla tarkoitan kaikkia kokeilemattomia hypotee
seja, ~iiden / esittäjänä voi olla yhtä hyvin akateemikko, kansantaloustie
teen dosentti tai mies Albertinkadun Alkon jonosta. Ns. käytännön mie-

.~. 
I 
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··ovat nimittäin usein koko elämänsä <~ja~ esittäneet teoreettisia hypo-
tees(!l·:;a·kertoakseen,. miten a~iat todellisuudessa ovat. Heidän. tilansa on· 
sii~lähestulkoon .yhtä hassusti kuin' Molieren kuvaaman porvarin, joka 
oli tietämättään. puhunut proosaa koko ikänsä. 

Itse.hypoteesien. todentaminen on tilaston sovellutuksen asia, se on 
sitä metriaa, jota ekonomia tarvitsee muuttuakseen ekonometriaksi. 
Tarkoitukseni ei ole tässä yhteydessä. puuttua eri menetelmiin, joiden 
matemaattinen vaikeusaste vaihtelee neljän laskutavan osaamisesta aina 
fUilktioteorian virtuoosimaiseen käyttöön saakka. 

< :Hypoteesit, joiden toteamiseen käytetään havaintosarjoja, voidaan 
luokitella niiden käyttötarkoituksen mukaan. Niiden tarkoituksena on 

: kuvata ja selittää inhimillistä taloudelliseksi toiminnaksi kutsuttua käyt
täytymistä. Mikä inhimillisestä toiminnasta on taloudellista, on SOpilllUS-_ 
luonteista. Usein on yhtä hyödyllistä noudattaa niitä sopimuksia, joita 
esim. YK:n erilaiset tilastokomiteat ja työryhmät ovat suositelleet, kuin 
esimerkiksi vauhtirajoituksia moottoriajoneuvoliikenteessä.Taloudelli
sen luokittelun suositusten noudattamatta jättäminen ei tosin fyysisesti 
saata johtaa ruumishuoneeseen eikä edes liikennekonstaapelin sakotuk
seenkaan, mutta ammattiveljien nauru on nykyaikaisessa yhteiskunnassa 
melkoinen yhdenmukaisuuteen taivuttava pakote. 

Kansantaloustieteessä voidaan hypoteesit ja niiden perusteella laadi
tut havaintosarjat luokitella esimerkiksi seuraavasti: kotitalouksien, tuo-. 
tantoa harjoittavien talousyksikköjen sekä julkisen talouden käyttäyty
mistä kuvaavat mallit. Tämän institutionaalisen jaon rinnalla on toinen 
taloudellisen toiminnan laatuun perustuva jako, jolloin voidaan puhua 
kulutusfunktiosta, tulojen käyttöfunktiosta, säästämisfunktiosta, varalli
suuden sijoittamisfunktiosta sekä työvoiman tarjontafunktiosta. Tuotan
toa harjoittavien talousy~sikköjen kannalta keskeisimmät funktiot ovat 
reaalitaloudellinen tuotantofunktio tai sen raha taloudellinen vastine,. 
kustannusfunktio, investointifunktio ja sen rahataloudellinen laajentu
ma, varallisuuden sijoittamisfunktio eli ns. portfolio policy. Työvoiman 
kysyntäfunktio on yritysten kannalta eräs osa tuotantofunktiosta tai 
kustannusfunktiosta. Vihdoin voidaan julkisen vallan kohdalla puhua 
aipakin verontuottofunktiosta sekä julkisten palvelusten tuotanto- ja 
kustannusfunktiosta. Tulon- ja pääomansiirroille samoin kuin julkisille 
investoinneille voidaan niin ikään rakentaa funktiot. 
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Olen luetellut jokseenkin summaarisesti ne asiat, joihin jokainen talou
dellinen teoria rakentuu tai jotka sellaisenaan jo muodost.avat- taloudel
lisen teorian. Mallin ei tietenkään tarvitse olla matemaattis-essa muodossa 
esitetty, riittää kun se vain sisältää' väittämän siitä, että jokin taloudelli
nen ilmiö voidaan selittää toiseJ;l tai toisten taloudellisten ilmiöiden 
avulla. Malli on eksplisiittinen hypoteesi invarianssin olemassaolosta eli 
se esittää yksinkertaisesti sanottuna väitteen: koska on olemassa ilmiö,A, 
voidaan odottaa, että sen yhteydessä aina on ilmiö B. 

Kun erilaisia malleja yhdistellään niin, että niissä on joukko yhteisiä 
muuttujia, joudutaan simultaanisiin malleihin, ts. malleihin, jotka otta
vat huomioon sen huulipalvonnassa usein toistetun, mutta sellaisenaan 
uskomattoman vähälle huomiolle jääneen lauseen »kaikki vaikuttaa 
kaikkeen». Tämä lause ei liene loogisessa lausekalkyylissa kaikkein pitä
vimpiä, mutta sellaisenaan se on sopiva vastakohtapari vanhalle kunnon 
ceteris paribus-ehdolle. Taloudellisessa hypoteesinmuodostuksessa lienee 
nimenomaan tämä ehto tavallisimmin tullut ärtymyksen aiheeksi niille 
käytännön miehille, jotka ovat murheekseen todenneet, ettei maailma 
pysähdy ceteris paribus-asemaan. Tässä suhteessa on- käytännön .miehen 
teoria konkreettiseen tilanteeseen sovellettuna saattanut olla parempi 
kuin suoraan oppikirjoista poimittu yleinen malli. 

On tietenkin perin heikko ammattitaidon ~soitus kansantalQ.\;!smie
heItä, jos hän tarjoaa kahden muuttujanstaattista yhteispeliä johonkin 
käytännön ongelmaan muka ajatuksen apuvälineenä. Kivimies on kuu
lemma joskus sanonut, että varmin tapa pysyä köyhänä ja tuhmana on 
opiskella kansantaloutta. Helsingin verokalenterin tarkastelu ei oikein 
saata vakuutt'uneeksiKivimiehen hypoteesin alkuosan paikkansa pitä
vyydestä. Sen sijaan yhdyn sekä Kivimieheen että käytännön mieheen 
heidän pitäessään tuhmana kansantalousmiestä, joka ei opintojensakaan 
jälkeen osaa oleellisesti muuta väittää, kuin että hinnan määrää kysynnän 
ja tarjonnan laki tahi että täydellisen kilpailun vallitessa tuotantovoimat 
sijoi ttuvat edullisimmin. 

Kansantalousmies tarvitsee. luonnollisesti sormiharjoituksikseen Mar
shallinsa ja Hicksin tai ehkä vieläkin paremmin Samuelsonin Foundations. 
Niiden oppiminen ja kunnollinen osaaminen on perusedellytys ammatin 
jatko-opinnoille.Sen sijaan on jokseenkin naurettavaa, kun jokin asian
omaisista kvasi-kansantalousmiehistä julistaa ikuisena viisautena sitä, 
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että:.Jo John Stuart NIill pani -kysyntä"7 ja tarjontakäyrät leikkaamaan 
toisensa sIten, että kuvioistavoida.an lukea-niin.q kuin peekin.Jos todella .' 
jokin ammattikansantalousmies pyrk.!i geometrisen alkeisopetukseen tar-
koitetun, kahden muuttujan staattisen välineistön avulla ratkaisemaan 
jotain hänelle esitettyä talouspoliittista tehtävää tai muutoin vain jakaa 

. kansalaisviisautta, ja hänelle samalla nauretaan, on se minusta ihan pai
kallaan~ Musiikkimiehetkin hymyilisivät, jos joku yrittäisi antaa konser
tin ja soittaisi siellä Hymanderin pianokoulun kolmannen koraalin kah
delle sormelle sovitettuna. 

On täysin paikallaan, että kansantaloustieteen formaalinen rakenne säi
lytetään opetusvälineenä. l\Ifahdollisimman harvan aksioman perusteelta 
lähtien on' ihailtavaa rakentaa looginen järjestelmä ja kaivaa aksiomien 
poimuista esille kaikki sinne sisältyneet seuraukset. Se.n sijaan on vai
keata ymmärtää, että formalistinen harjoittelu, joka sellaisenaan on 
jonkin aikaa hauskaa, jaksaa pitkän päälle tyydyttää kenenkään tar
peita. Jos teen hypoteesin maailmasta, ainakin minä haluan kokeilla 
sen hyvyyttä tässä matoisessa maailmassa enkä suinkaan rakennella 
kaikkia. niitä mahdollisia kuvitelt~ja, madollisia ja ~adottomia maail
moja, joissa hypoteesini olisi totta. Tällaisten hypoteesien rakentaminen 
ei ole kuitenkaan merkityksetöntä. Kun ns. taivasten valtakunta, jossa 
teoreettisen ekonomistin hypoteesi pitää,:,armasti.paikkansa, on vihdoin 
valmis, se ristitään. Jos ajattelijalla itsellään on ollut tarpeeksi he-ngen
voimaa, on hänen ristimänsä tuote aikanaan esim. hyvä iskusana, jonka 
nimeen vannovat miljoonat lainkaan tietämättä, mistä alunpedn oli 
kysymys. Suurin osa aatteen kannattajista ei luultavasti tiedä, että sen 

-puhtaasti kuvitellun maailman looginen rakenne, jossa homogeenisten ja 
divisiibelien eri tuotannontekijöiden rajatuottavuus on suurin, on toiselta 
nimeltään täydellinen kilpailu. Barrikaadin toiselta puolen esimerkin 
ottaakseni, aatteen kannattajat myös hyvin harvoissa tapauksissa tietä
vät, että sen maailman looginen rakenne, jossa lisäarvo on muuttunut 
sosiaalisen kulutus- ja akkumulaatiovarannon lähteeksi, on nimeltään 
kommunistinen yhteiskunta. On ilmeistä, että poliittiset ideologiat tar
vitsevat taloudellisten ideamaailmojen rakentajia, joskin käytännössä 
kysyntä kohdistunee pääasiallisesti ideologisiin papukaijoihin, koska to
della suuria loogisia maailmanrakentajia on hyvin vähän. Tarkoitukseni 
ei ole kuitenkaan puhua heistä. 
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-Keskusteluissa on usein tuotu ilmi.se tosiseikka, .ettäns. analyyttinen· 
ja talouspoliittinen malli ovat ainoastaan toistensa käänteislauseita. 
Analyyttinen malli sanoo, että jos meillä on tietty määrä A:ta, on odotet~ 
tavissa, että silloin esiintyy myö~' jokin tietty määrä B:tä., Poliitti~: 
nen malli vastaa kysymykseen,. kuinka paljonA:ta tarvitaan"jottasaa~ 
taisiin haluttu määrä B:tä.,Kansantalouden sovellutukset ovat aina talous-· 
poliittisten mallien kanssapuuhaamista. Talouspolitiikanharjoittajana 
pidän tässä yhteydessä jokaista talousyksikköä, joka asettaa: itselleen tie
toisia tavoitteita ja pyrkii suunnitelmallisesti niiden saavuttamiseen. 
On muutoin lystillistä, että jokaista muuta talousyksikköä kuin julkista 
valtaa kutsutaan epärationaaliseksi, jos se ei tee itselleen selväksi tavoit
teitaan ja suunnittele talouspolitiikkaansa, jolla se tavoitteensa pyrkii 
saavuttamaan. J qlkista valtaa taas, joka tekee hyveeksi sen, ettei se 'aseta 
itselleen tavoitteita ja suunnittele niiden saavuttamiseksi tarvittavaa 
talouspolitiikkaa, ei kutsuta suinkaanepärationaaliseksi, vaan liberaali
seksi tahi parhaassa tapauksessa sosiaalisen markkinatalouden valtioksi. 

Jotta talouspoliittinen malli olisi käyttökelpoinen, on sen sisällettävä 
välttämättä muuttujinaan sekä ne tekijät, joihin halutaan vaikuttaa, että 
ne tekijät, joilla voidaan vaikuttaa, ts. jotka ovat ainakin tietyissä rajoissa 
talouspolitiikan harjoittajan päätösvallassa. Malli sisältää luonnollisesti 
myös tilanteen kuvauksen ja joukon niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
talousyksikön tavoittamaan lopputulokseen, vaikka talousyksikkö ei voi
kaan vaikuttaa niihin. Keino, tavoite, riippumaton muuttuja, vaikut
tava tosiseikka jne. ovat termejä, joilla kuvataan asianomaisen muuttu
jan relaatiota talouspoliittisessa mallissa, mutta ne eivät ole muuttumat
tomia luokkia. Korko on esimerkiksi keskuspankin käyttämänä keino, 
koron muuttaminen voi olla poliitikon tavoitteena, mutta yksityisen 
talousyksikön kannalta se on vaikuttava tosiseikka. Täystyöllisyys voi 
olla valtion talouspolitiikan tavoitteena, työllisyys työ voi olla sen kei
nona kokonaiskysynnän lisäämiseksi, vaikka täystyöllisyyteen ei pyrittäi
sikään, sekä työllisyys työ että valtion täystyöllisyyspolitiikka ovat yksi
tyisen talouden kannalta vaikuttavia tosiseikkoja. Talouspoliittisen mal
lin avulla ajattelu on relaatioajattelua, ei luokitteluajattelua. 

Totesin aikaisemmin, että analyyttinen ja talouspoliittinen malli ovat 
toistensa käänteislauseita. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että mikä 
tahansa »hyvä» analyyttinen malli kelpaisi ilman muuta kenen hyvänsä 
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t~louspbliittiseksi malliksi. Analyyttinen, malli sanoo jotain siitä,mi,ten 
yritykset, kotitaloudet tai julkiset vallat käyttäytyvät ja mitä, yleisiä seu
rauksia on odotettavissa, jos ne käyttäytyvät tietyllä tavalla. Talouspo-, 
~iittinen malli on, ollakseen käyttökelpoinen, tehtävä tavallisesti räätälin
työnä, ts. siihen valittavien muuttujien on oltava sellaisia, että toimiva ta
lousyksikkö ilmeisesti valitsee niiden joukosta sekä tavoitteensa että tavoit
teiden-saavuttamiseen tarvittavat keinonsa. Talouspoliittisen mallinraken
taminen alkaa analyyttisten hypoteesien esittämisellä ja niistä muodos
tettujen -teorioiden todentamisella. Jos joku haluaa tietää, miten A:n 
käyttö vaikuttaa B:hen tulevaisuudessa, lienee paikallaan, että hän tutus
tuu niiden välillä vallinneeseen invarianssiin -menneisyydessäkin. 

'Talouspoliittisen mallin saattaa tarvita yksityinen liikeyritys suunni
tellessaan omaa hinnoittelu-, tuotanto- tai investointipolitiikkaansa. Sitä 
saattaa myös käyttää hyväkseen jokin taloudellinen järjestö, ja ennen 
kaikkea sitä tarvitsevat valtio ja kunnat. Hieman epämääräisempi on 
esim. maakunnallisten järjestöjen asema, sillä talouspoliittisen päätöksen
tekijän asemaa ei asiallisesti ole muilla kuin Ahvenanmaan maapäivillä~ 

Talouspolitiikan luonne on ymmärtääkseni jo monta kertaa selvitetty. 
Yrityksen talouspolitiikkaan kuuluu epäilemättä mahdollisimman hy
vän tuotantotekniikan rakenteen hakeminen teknologian ja tuotannön
tekijäin yksikköhintojen asettamissa rajoissa. Yrityksen talouspolitiikkaan 
kuuluu voiton tavoittelun kannalta optimaalisen hinnoittelun toteutta
minen niissä rajoissa, jotka kysynnän tulo- ja hintajoustot sekä muiden 

_ kilpailevien yritysten aktiivinen hinnoittelupolitiikka asettavat. Yrityksen 
talouspolitiikkaan kuuluu myös tuotannon laajentamisen tai mahdolli
sesti vanhan tuotannon supistamisen ajoittaminen niissä rajoissa, jotka 
rahoitusmahdollisuudet sille asettavat. Yrityksen omia talouspoliittisia 
keinoja ovat nimenomaan hinnoittelu, markkinointi, tuotantotekniikka 
sekä laajennus. Yrityksen tavoitteena on luonnollisesti koko yrityksen 
odotettavan eliniän, siis normaalitapauksissa päätepisteeltään avoimen 
aikavälin, voiton maksimoiminen. Käsittääkseni ei yrityksen talouspoli~ 
tiikassa ole vanhan ja uuden liiketaloustieteen erona muuta kuin se, että 
klassillinen teoria katsoi myyntihinnan ja rakenteeltaan muuttumatto
mien tuotantokustannusten määräävän yksikäsitteisesti annetun kysyntä
käyrän vallitessa sekä myydyn määrän että voiton. Kaikki tämä tapahtui 
yhden ajanjakson kuluessa. Nloderni liiketaloustiede ei pidä kustannus-
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rakennetta annettuna ja pitää kysyntäkäyrää sellaisena, johon mm. 
markkinointitbim'enpitein void-aån vaikuttaa, ts. annettu tuotantokustan
nusten rakenne onkin muuftuvainen, menekkiin vaikuttavat muutkin 
tekijät kuin hinta, ja kysyntä itse on ainakin jossain määrin muutetta
vissa yrityksen aktiivisin toimenpitein. Yrityksen tavoitteena ei ole yhden 
ajanjakson voiton tavoittelu vaan riskiItään annetun jatkuvan voiton 
saaminen. Uusi liikeyrityksen teoria on luultavasti lähempänä sitä »teo
riaa», joka käytännön yrittäjillä on aina ollut mielessään. Tämä voidaan 
päätellä siitä, että yhä useammat aktiivista talouspolitiikkaa harjoittavat 
yritykset ovat katsoneet välttämättömäksi miehittää esikuntaelimensä 
henkilöillä, joiden liikelaskentaopillinen ja. yleisekonomistin koulutus on 
moitteeton. Ekonomian sekatyöläisenä olen valmis esittämään j~lkisesti 
suuren arvonantoni kauppakorkeakoulujemme työlle, nimenomaan yri
tysten talouspolitiikan teknikkojen kouluttajana. Kauppakorkeakoulujen 
omalta kannalta lienee paljon arvokkaampaa se, että myös liike-elämä on 
tajunnut, ettei sovelletun taloustieteen kouluttajana tarvitse välttämättä 
käyttää vain myyntitehtävissä, yleissivistystä omaavana konttoripäällik
könä tai kirjanpitolain edellyttämän tulos- ja omaisuustaseen tekijänä. 
Sivust~katsojana on minua erityisesti viehättänyt se tarmo, jolla liike
yrityksemme ovat ryhtyneet taloudellisia <-.esikuntaelimiään luomaan. 

On ehkä aiheetonta tässä yhteydessä todeta, että liikeyritysten kan
nalta ovat' luonnollisesti ulkopuolisia vaikuttavi~ tosiseikkoja mm. kaikki 
julkisen vallan talouspolitiikan keinot: veroasteikot, diskonttokorot, jul
kiset luotot, sosiaalivakuutusmaksujen asteikot tai esjm. ohjesäännöllisten 
elinkeinojen säännöstely toimet. 

On mahdotonta käsitellä tässä yhteydessä niitä talouspoliittisia toimia, 
joita järjestöverkosto harjoittaa. Osa järjestöistä on kiinnostunut työ
markkinakysymyksistä, osa alan toimialarationalisoinnista tai alaa hait
taavien säännöstelymääräyksien muuttamisesta, osa taas ehkä sään
nöstelymääräyksien lisäämisestä. Olisi sekä tulenarkaa että ajan tuh
lausta lähteä tässä yhteydessä esittelemään kysymystä, mikä olisi esim. 
ammattijärjestön, teollisuusliiton ja tuottajajärjestän talouspolitiikan 
perushahmo. Käsitykseni mukaan tämä kysymys on niissä itsessäänkin 
hahmottumassa. Luulisin, että järjestöjen ekonomisteihin kohdistuva 
kysyntä tullee yhä enemmän suuntautumaan talouspolitiikan teknikkoi
hin eikä enää deskriptiivisiä esityksiä kiljoittaviin kronikoitsijoihin. 
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Kuntien kohdalta on mainittava 'Helsingin ja eräiden muiden suurien 
kaupunkien perustamat elimet, joiden tarkoituksena on laatia vaihto
ehtoisia investointisuunnitelmia. Kuntien toiminta on aktiivista, ne ovat 
itse päättäviä elimiä,ne voivat ainakin tietyissä rajoissa käyttää omaan 
talouspiiriinsä kuuluvia keinoja saavuttaakseen omat kasvu tavoitteensa, 
jotka ovat useimmissa tapauksissa identtisiä kunnan jäsenten tulojen 
kasvun kanssa. 

Maakun talii tot ja seutukun tasu unni telmalii tot ovat hieman eri ase
massa. Ne voivat vain osoittaa epäkohtia ja suositella parannuksia. Ne 
itse eivät voi käyttää hyväkseen muuta kuin suostuttelun keinoa. Ahve
nanmaa muodostaa tästä säännöstä poikkeuksen. 

Valtion talouspolitiikan suunnittelun tarpeellisuudesta käyty ja käy
tävä keskustelu on ollut kiivasta. Valtion talouspolitiikan harjoittamisessa 
on osittain pyritty näkemään suunnitelmataloutta, jonka pelkällä nimel
läkin on huono kaiku ainakin puolen kansamme keskuudessa. 

Suunnitelmatalouden ja taloussuunnittelun eli ohjelmoinnin ero voi
daan esittää esimerkein. Suunnitelma taloudessa jokin suunnittelu elin 
tekee tärkeimmät tuotantoa, hinnoittelua ja investointeja koskevat 
päätökset,kun taas valtion omistamien tai muiden yritysten johtajat 
'panevat ne parhaan ymmärtämyksensä mukaan toimeen. Nlodernin 
liiketaloustieteen sanojn, aitoja päätöksiä tekee keskitetty johto, »kenttä» 
saa tehtäväkseen rutiinipäätökset. Suunnitelmatalouden valtio on kuin 
suuryritys, jossa toimitusjohtajana on hallitus, jonka esikuntaelimenä on 
:suunnittelutoimisto. Yritysten johto taas on suuryrityksen osastopääl
likön asemassa sekä valtaan että vastuuseen nähden. 

"-. 

Taloussuunnittelussa. pyritään julkisen vallan verotus-, luotto- ja 
tulonsiirto- ja miksei tukipalkkiopolitiikka koordinoimaan siten, että 
täysin itsenäisiä aitoja päätöksiä tekevän yrittäjäkunnan tai kuluttaja
väestön kannattaa oman etunsa nimessä tehdä päätöksiä, jotka saman
.aikaisesti edistävät poliittisen johdon tulkitsemia kansakunnan tavoit
teita, esimerkiksi taloudellista kasvua, täystyöllisyyttä, vakaata rahan
arvoa, vaihtotaseen tasapainoa, »oikeudenmukaista» tuotannosta saa
tujen, käytettävissä olevien ja alueellisten tulojen jakautumista. Valtion 
ja kansalaisen suhde on oleellisesti sama kuin keskusjärjestön ja sen jäse
nen. Kumpikin tekee aitoja päätöksiä ja kansalaisen tahi yrityksen eli 
jäsenen laillista liikkumavapautta ei rajoiteta. Suunnitteluelin ei määrää 
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mitään, se ei vaIvo yksityiskohtaisesti tuotanto- tai kulutusnormeja, 
kosk~ niitä ei ole olemassa. Sen ainoa tehtävä on selvittää kehitysmah
dollisuudet sekä vaihtoehtoiset keinot niiden saavuttamiseksi._ Demok
raattisesti valittu hallitus valitsee keinot, suunnittelu elimen tehtävänä on 
esittää, mitä eri valinnoista ilmeisesti seuraisi. 

On mahdollista, suorastaan ilmeistä, ettei mikään hallitus enempää 
kuin muukaan päättävä johto koskaan formuloi tavoitteitaan niin yksi
käsitteisen selkeästi kuin »teoria» edellyttäisi. Kaikkien suunnittelu elin
ten tehtävänä on pyrkiä ainakin ;hahpIottamaan ne asiat ja niiden kes
kinäinen paino, joita enemmistö pitää tavoitteina. Ammattikielellä· sa~ 
nottuna, ei haeta preferenssifunktiota eikä edes sen likiarvoa vaan pikem
min preferenssiavaruu tta. 

';"'Talo'ilspoliittisia ja' teorian auk()ttomuuden kannalta mielenkiintoisia 
talouspoliittisia moniyhtälömalleja on esitetty jo 1930-luvulta alkaen. 
Mallit olivat vielä 1950-luvulle saakka pääasiallisesti muutamia harvoja 
funktioita sisältäviä ja kiinteähintaisia. On syytä käsitellä näihin koh
distunutta kritiikkiä. 

Kritiikin ensimmäinen lähtökohta on ollut se, ettei »monivivahteista» 
talouselämää voida ensinkään esittää mallein. Jos tämä väite uskottai
siin, merkitsisi se sitä, että talouselämän tutkimisessa ei ole laisinkaan 
invariantteja löydettävissä. Koko taloudellinen tapahtuma olisi oiku
kasta kuin' poikakoiran tie »vangitun prinsessansa» luo. Tätä väitettä ei 
voitane ottaa vakavasti, koska silloin myös todettaisiin, ettei talouselä
mässä voi kokemuksesta oppia mitään. Väite saattaa tarkoittaa myös 
sitä, että esitetyt mallit sisältävät liian harvoja selittäjiä ja että kiInteiksi 
oletetut kertoimet muuttuvatkin nopeasti. Vuosi vuodelta paisuva eko
nometrinen kirjallisuus on kuitenkin todisteena siitä, että kulutukse.n 
tulo- ja hintajoustot, työvoiman kysyntäjoustot, tuotannon fyysiset panos-

. 'struktuurit jne. ovat melko pysyviä. Jos taas malleihin halutaan uusia 
selittäjiä, on ongelma osittain laskuteknillinen, osittain tilastoteknillinen. 
Joka tapauksessa se on teknillinen eikä periaatteellinen. 

Toisaalta on aiheell~sesti huoinautettu, etteivät mallit ota riittävästi 
huomioon suhteellisten hintojen muutoksia, kapasiteetin käyttöastetta, 

. työvoiman tarjonnan pullonkauloja jne. Tämä piti paikkansa niin kauan 
kuin ei ollut olemassa esim. riittävän detaljoituja panos-tuQtos-i41uluja. 
Jos niitä 0n ja kun niitä on, ei ole niinkään vaikeata laskea esimerkiksi 
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palkankorotusten, tiettyjen tuontihintojen muutosten, kapasiteetin käyt
töasteen muutoksen tms. seikan samanaikaiset välittömät ja välilliset 
vaikutukset suhteellisiin hintoihin._ Jos ja kun tunnetaan kulutuksen 
tulojoustavuudet riittävän monelle hyödykeryhmälle, on menekki hel
posti laskettavissa. 

Kokonaisuudessaan uusi ohjelmointitekniikka, joka pyrkii selvittä
mään tuotannon tulosten käyttötiet, antaa kokonaan uutta valaistusta 

. siihen· vanhaan ratkaisuun.,. jolla .on yritetty selvittää erilaisten välituot
teiden. käytön ja tulotason invarianssi. Minua on aina jossain määrin 
oudoksuttanut tapa puhua °esim. teräksen tai rikkihapon kulutuksesta 
per capita. Mehän kaikki tiedamme, että· kotitalouksissa rikkihappoa 
käyttävät vain rikkihappomurhaajat,jotka eivät sentään keskimä~räisiin 
jJer

e 

capita-lukuihiri'oleellisesti vaikut~.· Ainoa teräksen suoranainen kulut
taJa, jonka tiedän, oli luutnantti Ville Koskela -vainaja, joka Tuntemat
toman sotilaan mukaan »söi terästä jne.». 

Edelleen on talouspoliittisia malleja moitittu siitä, että ne olettavat 
elinkeinon teknologian muuttumattomaksi, vaikka kaikki tietävät, että 
teknologia muuttuu nopeasti. On myönnettävä, että yhden yrityksen 
puitteissa teknologia saattaa muuttua nopeasti, mutta muutokset eivät 
kuitenkaan lyö heti koko elinkeinon alan läpi. Palatakseni äskeiseen esi
merkkiini en usko, että esim. rikkihappoa ruvettaisiin äkkiä valmista
maan vaikka vadelmamehusta ja maasälvästä, enempää kuin terästä 
nesteytetystä ilmasta ja auringonpaisteesta. On selvää, että varsin lyhyen 
ajan kuluessa esim. raionit ovat substituoineet luonnonkuituja ja muovi
laminaatit vaneeria. Näitä esimerkkejä ei pidä kuitenkaan yleistää, eikä 
talouspoliittisia suunnitelmia rakennetakaan kymmeniksi vuosiksi, jolloin 
teknologia epäilemättä muuttuu. 

Talouspoliittisia malleja on moitittu mm. siitä, että ne ottavat huo
nosti huomioon rahataloudelliset tapahtumat ja yleensä rahoitusmah
dollisuudet. Kansantalouden tilinpitojärjestelmien integraatio-ongelma 
on jo periaatteessa voitettu kanta. Nyt on tullut tilaston keräämisen ja 
hypoteesien todentamisen aika. Olen varma, että tämän vuosikymmenen 
aikana tietomme raha taloudellisen käyttäytymisen vakioluonteesta ovat 
lisään tyneet. 

Talousteoria on välttäm~tön talouspolitiikalle. Talouspolitiikka voi 
olla rationaalista, jos politiikan harjoittaja - olkoon se sitten liikeyri-
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tyksen toimitusjohtaja tai maan'·hallitus - pystyy hahmottamaan valin
tatilanteensa ja valintojensa odotettavissa olevat seuraukset. On mah
dollista, että päätöksenteon hllrma vähentyy, jos esikuntaelin - ts. suun
nittelija - ilmaisee päätöksenteon rajat. Itse valinnan vapaus ei siitä 
tietenkään supistu. Talouspolitiikan teoria on nuori tiede, se on samalla 
kehityst~solla'kuinjokin kemian teknologia noin sata vuotta sitten. Mene
telmät kehittyvät ja tietomme niiden niukana. Tiede edistyy sovellutuk
sissaan jos sen harjoittaja muistaa, etteivät hänen oma makunsa, halunsa 
ja etunsa avaa ovea totuuteen. 



udjetti polttopisteessä ' 

~.- . " . 

c~~itelmli;jonka . ,Kansantaloudellisen Yhdistyksen' kokouksessa' 

rnctrraskuun 3 päivänä 1964 piti 

. ' ' 

,änl~npäiväinen; ,esitelmä ja sen jQhdost~, ,käytävä keskustelu muodosta-
atviidennentoistarenkaan siinä ketjussa, jota alettiin takoa, kun vuonna 

1,948 silloinen valtiovarainministeri O~ni Hiltunen ensimmäisenä piti 
ä,män yhdistyksen kokouksessa esitelmän edessä olevan varainhoitovuo-:,. 

'den valtion taloudellisista näkymistäed?skunnalle jätetyn tulo- ja menp~' 
arvioesityksen pohjalta. Sen sijaan tapahtunee nyt ensimmäistä ~kertaa, ' 
että altavastaajaksi joutuu toinen henkilö kuin se, jonka kokoonpanema 
budjettiesitys on ollut. Itse perusasetelmaa tämä ei kuitenkaan suuresti 
muuta, sillä vallitsevissa oloissa ja nimenomaan lyhyellä tähtäyksellä, 
hallitusten ja finanssinlinisterien toimintavapaus budjettiesitystä lopul
lisesti kokoonp~ntaessa on meillä tunnetusti ollut viime aikoina varsin 
rajoitettu ja oli sitä jälleen tälläkin kertaa. Valtion taloudenpitoon vai- , 
kuttavien elimien ts. eduskunnan ja valtioneuvoston päätökset, jotka 
suurelta osalta säätelevät erityisesti valtion menotaloudenkokonais
volyymin sekä myös varojen käytön yksityiskohdat, olivat jo aikaisemmin, 
tehdyt. -Budjetin kokoonpano muodostui näin ollen melkoiselta osalta 
n~iden päätösten rekisteröiF,tityöksi. Suurimpana vaikeutena olikinriit
tävien tulojen löytäminen näiden menojen katteeksi. NIenojen ja tulojen 
suhde on nykyään siinä määrin kireälle jännitetty, että hallituksen ja; 
finanssiministerin käytettävissä oleva~ liikkumarajat jonkin oman, ehkä 
vallan uusia uria aukovan talo,us- ja budjettipoliittisen ohjelman toteut
tamiseksi yhden budjetin puitteissa ovat varsin vähäiset. 

Julkisuudessa on tosin jonkin verran vaihdettu mielipiteitä siitä, kuinka 
suuri osa valtion menoista on kiinteästi lakisidonnaisia ja kuinka suuri 
osa ei sitä ole. Tämäkin asia on tietysti hyvä selvittää. Keskustelu saa 
kuitenkin jossain määrin akateemisen luonteen jouduttaessa toteamaan, 
että monasti niissäkin tapauksissa, joissa menoerien markkamääräistä 
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suuruutta ei ole vahvistettu laissa tai asetuksissa, kuitenkin menopertis- · 
teet ovat lakisidonnaisia tai - esim. palkkamenoihin nähden - valtio
vallan tekemiin sopimuksiin siq9tut. Investointimenojen suhteen on hal
lituksen harkintavapaus epäilemättä hieman suurempi kuin kulutus- ja 
tulonsiirtomenoihin nähden. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että halli
tuksella olisi täysin vapaat kädet lisätä tai supistaa valtion investointi
menojen volyymia. Varsin suuri osa niistä investoinneista, joita var
ten varoja joudutaan varaamaan tulo-, ja menoarvioon, on luonteel
taan sellaista, että hankkeet on jfika tapauksessa ennemmin tai myöhem
min toteutettava. Hallitus ei siten useinkaan joudu' ratkaisemaan' Zkysy
mystä, varataanko tietyninvh~toiIlnin toteuttamiseen esimerkiksi ,2 milj. 

•• .;. .~~ '1-" •• 

markkaa, vaan pikemminkin,' sisällytetäänkö kOe määrärah~ e~si vuoden 
vai jonkin myöhemmän vuoden tulo- ja menoarvioon. Harkinnanva
pautta.. investointimenoissa supistaa lisäksi s;e, että julkisten investointien 
laajuus ja yleinen suhdannekehitys sekä siitä riippuva työllisyyskysymys 
nivoutuvat läheisesti toisiinsa:' 'Kokemuksis'ta puolestaan tiedämme, että 
viennin kehitys on tärkein tekijä, joka vaikuttaa suhdannekehitykseen 
Suomessa. Näin ollen ei suurestikaan liioitella, jos väitetään, että esim. 
Lon toossa, Pariisissa, Bonnissa ja Washingtonissa tehdyt' talouspolii ttiset 
päatökset osaltaan vaikuttavat Suomen hallituksen budjettipoliittiseen 
toimintavapauteen. 

Kaiken edellä sanotun toteaminen ei kuitenkaan merkitse näin synty
neen tilanteen hyväksymistä, kaikkein vähiten resignöitumist~ sellaiseen 
ajatteluun, ettei mitään olisi tehtävissä. Pikemminkin tuntuisi siltä, että 
jo pari kölme vuotta jatkuneet valtiontalouden kassavaikeudet ovat nyt 
herättäneet riittävän laajan yleisen mielipiteen havaitsemaan, että näin 
ei voi jatkua, ja myös hyväksymään tarvittavat parannustoimenpiteet. 
Toisaalta on myös syytä huomata, että vallitsevat verraten tyydyttävät 
yleiset suhdanteet antavat asteitt~in tapahtuville parannustoimenpiteille 
myös tietyt taloudelliset edellytykset. On nimittäin täysi syy kysyä, mil
loin nämä parannustoimenpiteet sitten pantaisiin alulle, jollei nyt. Liik
kumavara taloudellisten suhcla~teiden myöhenlmin huortontuessa olisi 
vielä vähäisempi. 

Budjettitalouden yleistaloudellinen tausta on arvoisille kuuntelijoiile 
siksi tunnettu, etten siihen monta sanaa käytä. Vain muistin virkistämi
seksi totean, että vientimme yleiset edellytykset alkoivat selvästi parantua 
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e vuodenjälkipuoliskollaja kull.\yanavuonna on perinteellinen puun
'~Ir"L'·· .... iderivientimme purjehtinut myötätuulessa. Vuoden alusta elokuun 

n mennessä oli selluloosan vienti lisääntynyt edellisen vuoden 
tåavaankauteen verrattuna maärällisesti n. 11 prosentilla, sahatava
vientin. 10 . prosentilla ja paperin ja pahvin vienti n. 8.5 prosentilla: 

.Kun lisäksi olemme osittain tilapäisluonteisten· järjestelyjen avullaon~ 
,'Illstuneet sijoittamaan kansainvälis.ille markkinoille viimevuotista enem
,-rnänmeijerituotteita ja kun sahatavaran ja selluloosan hinnat ovat jon
,kiif verran vahvistuneet, on tämä samanaikaisesti tapahtuneesta pyö
reän pl1.utavaranja·metalliteollisuuden viennin supistumisesta huolimatta 
luonut edelletyksetsille, että koko vientimme saattaa' muodostua kulu
vana vuoIinaarvoltaan kenties n. 10% viimevuotista suUremmaksi. 

'Johtavissa teollisuusmaissa suhtaudutaan verraten optimistisesti myös 
lähiajan suhdannekehitykseen. Tämä antaa aihetta uskoa, että puuta
varäan ja paperiteollisuuden tuotteisiin kohdistuva. kansainvälinen ky
syhtätulee säilymään melko vilkkaana~ Tosin Englannin' toteuttama 
15 prosentin tilapäiseksi ilmoitettu tuontimaksu, joka meidän vienti
tuotteistamme kohdistuu ensisijaisesti paperiin ja kartonkiin, vaneriih 
jakuitulevyihirt sekä eräisiin muihinvähempimerkity~sellisiin· vienti
tuotteisiin, oli ~sanoisimmeko ~ yllättävä. Joskaan') se tietysti ei ole 
vientiämme ainakaan edistävä toimenpide, sen 'taloudellisten vaiku
tuksien eii arvioida olevan kovin mullistavia. Tällä näkymällä joka ta
pauksessa tuntuu siltä, että mikäli pulmia syntyy viennin osalla, onkin 
todennäköisempää, että ongelmien pääsyyt ovat löydettävissä kotoiselta 
maaperältämme, siis tarjonnan eikä' kysynnän· puolella. Ajattelen tällöin 
lähinnä kahta sei"kkaa, toisaa.lta uhkaavasti kaventunutta metsätaset
tatnme, joka saattaa johtaa siihen, etteivät raakapuun tarjonta ja ky
pyntä tasapainotu sellaisella hintatasolla, joka tyydyttäisi sekä ostajia 
että myyjiä, ja toisaalta kustannusten yleistä kehitystä maassamme kilpai
lijamaihimme verrattuna. 

Yleinen kustannustasomme on vuosien 1963 ja 1964' aikana kohonnut 
enemmän kuin kustannukset niissä maissa, jotka kilpailevat kanssamme 
kansainvälisillä puunjalostemarkkinoilla ja myös enemmän kuin niissä 

. nlaissa, jotka ovat tär~eimpiä ostomaitamme. Kustannus- ja hintatasom
~ me nousu onkin epäilemättä eräs syy siihen, että tuontimme lisäys on 
kuluvana vuonna kaksi k~rtaa suurempi kuin vientimme lisäys ja vastaa-
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v4stijppa;·Iloin . 4 k~rtaa suuremp~ kuin kokonaistuotannon lisäys.Ns. 
:ql~rgiIl-p;alinen. tuontialttiutemme on siten syksyyulllennessä ollut volyy
mipohjalla laskettuna n. 4 ja myös arvoluvuin laskettuna pitkälti yli 2. 
K~upp~taseemme vajaus uhk<:takin·muodostua· ennätyksellisen suurek3i~ 
Se~:ll{lk()naisia . merkkejä ovat mm. henkilöautojen tuonnin lähes räjäh
dyksenQmainen kasvu sekä s~,että kotimaisen koneteollisuuden tuotanto 
ei:: ole jaksanut nousta edes~ .. viimevuotiselle tasolleen. Huomioonottaen 
k4nsainvälisetkauppapoliittisetsitoumuksemme ns~ Helsingin multi
lateraalipöytäkirjau sekä GATT- ia EF A-sopimI;lksernme :puitteissa jul- . 
kisen vallanwa.hdollisuudet rajoittaa tuontiaväJittömien toimenpiteiden 
avulla ovat sangen : rajoitetut .. Mikäli tuontia haluttaisiin hillitä, olisi sen 
vuoksi toimenpiteiden oltava pääasiallisesti yleisiä,. kysyutään yle~nsä 
kohdistuvia. Valtion budjetti ei tässä suhteessa tarjoa paljoakaanmah
dollisuuksia. 

Maksutaseemme vajauksen'paisuminen ei ole ainoa tekijä, joka tulee 
vaatimaan talouspolitiikan harjoitt(;ljilta entistä enemmän huomiota 
osakseen. Jatkuvasti korkealla tasolla pysytelleet työttömyysluvut ovat 
osoituksena siitä, ettei korkeasuhdanne ennustetusta5prosentin suurui ... 
sest~ reaalisen kansantuott~en kasvusta huolimatta pysty automaatti-. 
sesti imemään työmarkkinoilla edelleen vaikuttavaa. suurten ikäluokkien 
painetta. Pääsyynä tähän on ilmeisesti ollut yksityisten investointien 
kasvun hitaus .. Esim. selviä elpymisen merkkejä ei vielä ole havaittavissa 
ensisijassa kotiInaisia materiaalipanoksia ja suhteellisen runsaasti työ
voimapanoksia vaativassa talonrakennustoiminnassa. Nimenomaan taa
jamien asun toraken taminen on i tsepin taisesti pysytellyt viimevuotista 
pienempänä, vaikka rahoitustilanne onki~ osittain helpottunut. 

Olenkin saanut sen käsityksen, että edellisen hallituksen budjettiesitys 
oli erittäin voimakka~sti työllisyyskysynlyksen sävyttämä. Lähdettiin 
siitä,ettätyöllisyyskysymys olisi ensisijaisesti hoidettava vaikkapa sitten 
perin raskasta verorasitus takin käyttäen. Nykyinen hallitus puol~staan~ 
katsoi mahdolliseksi astua jo ensimmäisen askeleen helpottavaan suun
taan. Samalla kuitenkin oli pidettävä huolta sIitä, että ne valtion tulojen 
vähennykset, jotka aiheutuivat fyysillisten henkilöiden ja pienydtysten 
tulo- ja omaisuusveron lieventämisestä, ARA V A- ja ASO :n.korkojen 
korotuksista luopumisesta ja eräistä muista vähäisemmistä helpotuksista, 
katettaisiin suunnilleen. vastaavalla määrällä menosupistuksia ja hinta-
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vaikuftamattomia tulojen l~~äyksiä. Eduskunnan' valtiövaFåin~i 
.... ______ ,-unnalle jätetty menojen supistuslista päättyy 124 miljoonaah.,ttiark;..; 

. an·;josta summasta n. 30 milj. markkaa kohdistuu varsinaisiin'fiienoi
On. 21nliljoonaa tuloa tuottaviin pääömamenoihinja 73 milj.>lll:arkatr 

tus tuloa tuottamattonliin pääomamenoihin . 
.... Muissa suhteissa, nirn hyvin tulö ... kuinmenopuoleen nähden,nykyinen'; 

... ""..,._. __ ... _"tus joutuipitäytymääh edusku~nalle jo jätettyynbudjettiesitykseerr 
·lenkineräin helpotuksir:t ja muutoksin, joista huomattavimmat :ölivat~ 

··, •• ··.L.JL ......... ev aih toveron varastopåJau tusten ·nopeuttamineIl niihin oikeu tetuIlle 
ja: polttoaineveron kantanlisperusteiden nluuttanlinen siten, että bensiihi- . 

'käyttöisiltämoottoriajoneuvoilta esitetään poistettavaksi esinekohtainen' 
. v~ro eli ns. rekisteröimismäksu ja vastaava tulo valtiolle sisällytetäärr 
polttoaineen hintaan~ Esitykset polttoaineverosta bensiiniin' ja 'diesel~; 

. polttoaineeseen nähden ovat varsinaisesti ainoat budjettiin liittyvät ja:
suoranaisesti hintoja ja -kustannustasoa kohottavat valtiontaloudelliset 
toimenpiteet. Välillisesti hintatasoon vaikuttaa tietysti myös se, etdi yh..: 
tiöverossa on säilytetty budjettiesityksessä edellytetty korkea taso. Myös
kin yksityisten henkilöiden sairausvakuutusnlaksu edellytetään korotet
tavaksiY4 pennillä veroäyrIltä, minkä korotuksen kuitenkin tuloveron 
alennus normaalitapauksjssa moninkertaisestikin kattaa. Näitä korotus
tendenssejä on syytä valittaa. Pitemmälle helpostusten tiellä ei nykyinen 
halljtus kuitenkaan tässä ensimmäisessä vaiheessa ole katsonut voivansa 
mennä. Tulo- ja n1enoarvio oli saatava ensi vuodeksi tasapainoon ja 
ennen kaikkea oli pyrittävä pitämään huolta siitä, että valtion kassatalous 
pystytään hoitamaan. Eduskunnalle suositeltujen supistusesitysten jäl,.. 
keenkin ovat tulo- ja menoarvioesityksen mukaiset menot 900 milj. 
markkaa eli lähes 18 % suuremmat kuin kuluvan vuoden varsinaisen 
tulo- ja menoarvioesityksen menot ja vastaavasti lähes 400 milj. markkaa 
suuremmat kuin viimeisimpien kassa-arvioiden mukaiset kuluvan vuo..; 
denkokonaismenot. Näissä kohonneissa menosummissa näyttäytyy mel
koiselta osaltaan kohonneen hinta- ja palkkatason vaikutus, samoin 
kuin vastaavasti tuloihin nähden on voitu päätyä automaattisesti kohoa
viin arvioihin. 

Sikäli kuin olen havainnut, on budjettiesitystä arvosteltu lähinnä kah
desta tavallaan vastakkaisesta näkökulmasta. Toisaalta on esitetty epäi
lys siitä, että budjettiin varatut menopuolen määrärahat eivät riitä 
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työllisyyden hoitoon. Tois~alta taasonky~ytty, pystytäänkö kertyvlllä 
tuloilla hoitamaan valtion kassamehot. 

Viime aikoina on eri yhteyksissä toistuvasti korostettu sitä,. että valtion 
finanssipolitiikka ei ole meillä viime aikoina kunnolla täyttä.nyt tehtä
viään. Niinpä myönnetä.än jo eri tahoilla, että vuosien 1959-61 korkea
suhdannetta olisi ehdottomasti pitänyt käyttää hyväksi suhdannevaraus
ten luomiseen. Kun näin ei tapahtunut, oli seurauksenakrooni~iksikat
sottavia kassavaikeuksia, joita käynnissä: oleva -- joskin suhteellisen lievä 
- suhdannenousuka~ ··ei ,ole pystynyt ,poistatua,an. 

Etsittäessä parannu~keinoja valtiontalouden vaikeuksiin on kuitenkin 
liian usein jääty pelkästään keskinäisen syyttelyn tasolle. Kokemus kui
tenkin osoittaa, että siitä ei ole S;;tnottavaa hyötyä; ei myöskään toisille 
osapuolille osoitetuista hyvää tarkoittavista kehoituksista ja neuvoista. 
Sen sijaan tuntuu siltä, että olisi useammin syytä asettaa mietittäväksi 
kysymys, miksi meillä jatkuvasti valtiontalouden hoidossa ja budjetti
politiikassa tapahtuu siten. kuin tapahtuu: kassakriisi seuraa kassakrljsiä, 
niin että valtiontalouden vaikeudet ovat suora~taan normaalitila ja hiu
kan helpommat kaudet vain poikkeuksja.Toisin sanoen: syntyy kysy .. 
mys siitä, olisiko rneillä valtiontalouden hoidon koko prosessissa ,perusteellista 
uudistamisen ja paranta7nisQn tarvetta tai tarvetta ja m3.hdollisuuksia edes 
joihinkin parannusta merkitseviin osauudistuksjin.Joudutaan siis kysy
mykseen ns. budjettiuudistuksesta. 

Budjettiuudistus on aSIa, johon meillä toistuvasti on palattu niiden 
henkilöiden taholta, jotka joutuvat käytännössä selvimmin toteamaan 
nykyiset heikkoudet. Silloin tällöin on myös pahimpia epikohtia korjattu 
ja luotu tilaa joustavammalle - joissakin tapauksis3a ehkä liiankin jous
tavalle - käytännölle, mutta yli kolmeenkymmeneen vuoteen ei ole 
saatu aikaan huomattavampia edistys askeleita. Suomen valtion tulo- ja 
menoarvioesitystä ei tosin tuoda parlamenttiin hajoamispisteessäole
vassa perinteiden salkussa, kuten tapahtuu Englannissa, mutta jos kohta 
salkku voi n1eillä olla uudehko, niin salkun sisältö on sitä vanhanaikai
senlpl. 

Valtion taloudenpito pohjautuu' meillä edelleen huomattavalta osalta 
jopa viime vuosisadalta peräisin olevaan lainsäädäntöön ja vakiintunee
seen käytäntöön. Asetus valtiovaraston kassa- ja tililaitoksen uudelleen
järjestelystä vuodelta 1899 on edelleen budjettitekniikkamnle perusta. 
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~lJinen tuJo- ja menoarvio oli tänlän asetuksen säännösten mukaan 
,·"" ... ·u, .. L..L eri.yaltion· rahastojeri yli~i~tehnä ja vasta vuoden 1919 hallitus

llotQtoteutti yhtenäisbudjettipeti~atteel1.Mui1ta osin jäi .vuoden.lS9Q. 
~lJdj~tti .. j~ tHijärjestelmä :k.uiteIikin voimaan. Vuoden 1928 valtiopäivä

.aiheu ttibu~jettikäsittelyyn sen . muutoksen, että Jisäbudjetti
~sitykset tuli k~sitellä samalla tavalla kUIn varsinainenkin tulo- ja meno .. 

~f:v19· . . . 
Tu,Jp-ja menoarvion sekä. valtion tilinpidon uUclistaminen oli . valtio-

v.~rainlllinisteriössä . valmistelun alaisena jat1.<uvasti 1920-luvulla. Asiaa 
valmisteli. myös valtion komitea ja sen mietinnön perllsteella annettiIn 
vuod~n 1927. va~tiopäivillä lakiesitys valtion tulo- ja menoarvion jatilin~ 
päätöksen perusteista. Tätä ei kuitenkaan silloisessa eduskunnassa eh
ditty käsitellä loppuun ja uusi tarkistettu esitys annettiin vuoden 1930 
tois~lle vaJtiopälville. Suuri periaatteellinen uudistus koski menoj~n ryh
mittelyä johdonmukaisesti kunkin budjettivuoden kulutusmenoihln jG\ 
sijoitusmenoihin. Vastaavasti on pääomat~lot ja varsinaiset tulot ero
tettava toisistaan. Sijoitusmenojen puolella hyväksyttiin lisäksi se peri
aate, ett~ tuloa tuottavat pääomamenot on erotettava tuloa tuottamatto
:mista. Sen sijaan valtion liikelaitosten osalta ei päästy toteuttamaan 
nettoperiaatetta, vaan niiden tulot ja me~ot kirjataan edelleenkin brutto
periaatteen mukaan, joskin tämä nykyisin tapahtuu »sarakkeen ulko
puolella~>. Vuoden 1931 budjettilaissa oli 'myösmääräykset siirtomäärä
iahoista, kuitenkin 8i ten, että määrärahan käyttö oli mahdollista lain 
mukaan siirtää vain seuraavaan varainhoitovuoteen~ Jos määräraha jäi 
kahtena vuonna käyttämättä, oli se peruutettava. Budjettilakiamuutet
tiin edelleen v. 1938, jolloin siirtomäärärahojen käyttöoikeus laajennet
tiin neljäksi vuodeksi ja tehtiin mahdolliseksi nykyinen menettely' meno
rästien suhteen, ts. edelliseen vuoteen kohd~stuvia laskuja voitiin mak
saa myös seuraavana vuonna. Edelleen tuli lainmuutokseen säännöksiä 
valtion varastotilinpito-oikeudesta. 

Vuoden 1931 budjettiuudistuksen puitteissa olisi tietysti jo voitu 
toteuttaa kaksiosainen budjetti, so. erottaa käyttöbudjetti sijoitusbudje
tista. Käytännössä ei uudistusmahdollisuuksia ole kuitenkaan käytetty 
riittävän johdonmukaisesti hyväksi ja vieläkään eivät vahvistetuista bud
jeteista riittävällä selvyydellä käy ilmi valtion juoksevan kulutustalouden 
ja sijoitustalouden väliset rajat. 
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. Erityisesti håittaa tulo- ja menoarvion selvyyttäja mahdollisuuksia 
saada sieltä esiin eri hallinnonalojen todelliset menothuomåttavan SUu
reksi paisunut 15pääluokka, jonka otsikkona on t~sil1 »seka1aiset yI~iset 
men~t»".·mutta: jonka määrärahoista valtaosa joko ,voitaisiin suoranaisesti 
j"akaaerihallinnonalojen pääluokilletaijotka kuuluv~t kiistattomasti 
jonkin muun' pääluokan menoihin. 15 pääluokassa on nykyisin menoja,: 
joiden . voidaan osoittaa kuuluva~ mm. valtiovarainministeriön, maata
lousministeriör}',' kauppa.- ja teollisuusministeriön, sisäasiainministeriön tai 
kulkulaitosten ja yleisten töidenmirtisteriöntoimialaan. Nämä menot on 
jouduttu kirjaamaan ~ekalaisiiIl yleisiin menöihin' pääasiassa kai siksi, 
että asianomainen ministeriö ei ole ollut halukas paisuttamaan omaa 
pääluokkaansa .. ' Budjettiperiaatteiden toteuttamisen perusteluksi tällai..; 
nen ei kuitenkaan riitä. 

Budjettitekniikan heikkouksien vuoks~ asetettiin vuonna 1946 profes
soriLepon puheenjohdolla komitea tutkimaan kysymystä, millä tavoin 
valtion tulo- ja menoarvion rakennetta ja vastaavasti tilinpäätöksen 
perusteita olisi muutettava, jotta budjetista ja tilinpäätöksestä saataisiin 
Ilykyistä paremmin selvyys yaltion todellisista' menoista ja tuloista ja 
niiden välisistä suhteista sekä missä muussa suhteessa nykyinen budjetti
käytäntökaipaa muutoksia ja selvennykslä .. Komitean mietintö valmistui 
vuonna 1951 ja lähinnä sen perusteella annettiin eduskunnalle vuonna 
1954 esitys laiksi valtion tulo- ja menoarviosta sekä tilinpäätöksestä. 
SuurirrtIrratperiaatteelliset uudistusehdotukset koskivat budjettivuotta, 
joksi yleisen kansainvälisen käytännön mukaan esitettiin ajanjakso 1. 7. ~ 
30. 6., sekä käyttö- ja sijoitusbudjetin selvää erottamista toisistaan.' Edel-
leen sisältyi lakiesitykseen joukko pienempiä teknillisiä uudistuksia, joista 
nytterp.min on hallinnollisen käytännön tietä osa voitu myös toteuttaa. 
Tämäkin lakiesitys ehti raueta. 

Budjettiuudistus lienee kuitenkin asia, jonka välttämättömyydestä -
joskaan ei ehkä yksityiskohdista - ollaan asiasta kiinnostuneitten pii
rissä yksimielisiä. Sen toteuttaminen on käsittääkseni ollutkiinni lähinnä 
siitä, että asia ei .ole ollut poliittisesti mielenkiintoinen kiistämättömästä 
tärkeydestään huolimatta. Toisaalta myöskin valtio-oikeudelliset näkö
kohdat lienevät jarruttaneet muutosten aikaansaamista, sillä arvovaltai
setoikeusoppineemme ovat olleet varovaisia sellaisten budjettia koske
vien muutosten aikaansaamisen suhteen, jotka edellyttäisivät hallitus-
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, 

uodori., tuon tärkeimmä~ perustuslakimme muuttamista. Meillähän 
va.ltiontaloutt~ koskevista oikeussäännöistä on verraten paljon otettu pe
iustuslakiin~ minkä vuoksi eräiden radikaalisten, mutta sinänsä nykyajan 
Y~~"""'·'.L • .L.L ustenedellyttämien muutosten aikaansaaminen budjettijärjestel-
.fuään. on ollut vaikeata. 

Kuten edellä sanotusta havaitaan, liittyybudjetinuudistukseen monia' 
·'erilaisia kysymyksiä. Eräät niistä koskevat budjetin muodollista raken
'n'etta, siis lähinnä käyttöbudjetin ja sijoitusbudjetin 'erottamista toisis
taan loogiseksi kokonaisuudeksi. Myöskin on tietysti harkittava, onko 
kalenterivuosi parhain mahdollinen valtiontalouden varainhoitovu6si 
talouselämän rytmin ollessa ainakin eräissä suhteissa kalenterivuoden 
kulusta poik~eavaa. Vielä on erityisesti viime aikoina kohonnut esille 

'budjettitalouden rajojen asettaminen pitemmällä tähtäimellä -- käyt'et .. 
täköön näistä suunnitelmista perusbudjetin, useamman vuoden budjetti
rungon tai valtiontalouden kehityskaavan tahi jotain muuta ni~eä. Lopul
liseen budjettiuudistukseen tulisi ilmeisesti myös sisältyä varsin suureksi 
paisuneen rahastotalouden kiinteämpi liittäminen,. valtion budjetti- ja 
kassatalouteen. Jollakin tavoin sanoisinko huonolta', arkkitehtuurilta vai
kutt~a vielä s~kin, että eduskunta nykyään voi antaa hallituksellejossa
kin asiassa ehkä satojen miljoonien nykymarkkojen määräisen blanko
vaItuuden käyttää määrärahaa, mutta toisaalta harjoittaa budjettival
taansa niin äärimmäisen kärjistetysti, että se päättää antaa esim. valmis te
verokonttorin johtajalle vuodeksi käyttövaroja 100 markkaa. Ns. edis
tyneempien maiden budjettitaloudessa näin: joustamaton menettely ei 
tietääkseni saata tulla kysymykseen, vaan sitä voidaan pitää uniikkina 
ja nimenomaan eräänä osoituksena meidän budjettijärjestelmämme pri
mitiivisyydestä. 

Kaikki nämä eri yhteyksissä esitetyt ajatukset ovat kehittämisen arvoi;.. 
sia. Jos ne tai osakin niistä saataisiin uudistettavassa budjettilaissa sopi
vassa muodossa toteutetuiksi, vaikuttaisivat ne epäilemättä tervehdyttä
västi valtiontalouden hoitoon sekä myös hallitusten ja eduskunnan nou
dattamaan budjettikäytäntöön. Antaisihan tulo- ja menoarvioesitys täl
löin mm. nykyistä selvemmän ja todellisemman kokonaiskuvan valtion
taloudesta sekä niistä linjoista ja keinoista, joilla hallitus aikoo valtion
taloutta hoitaa. Ne ovat kuitenkin huolellisesti valmisteltavia pitkäkantoi
sia uudistuksia ja vaativat myös varsin laajaa lainsäädännön uudistamista. 
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Jos: minulta sen. sijaan kysy ttäisiin, mitkä olisivatbudjettiuudistuksen: 
jabudjettikäytännön ,kannalta, kaikkein t~hdellisirnJ)J.ät ja kiireellisim-

, mä.tkäytännäntehtävät, määrittelisin ·ne toimenpiteiksi, joiden avti~la 
virålline.nhudjetti saadaan. lähemmäksi kassataloutta.N ykyään se .näyttää etää:n
tyne~n siitä eräissä suhteissa niin kauaksi, että jonki:q.vuQden tulo- ja 
menoarvio, ei anna kuvaa valtion sanotun vuoden todellisesta talouden
pidosta eikä siten tarjoa myöskään esim. eduskunnalle ja suurelleylei~ 
sölle luotettavaa pohjaaoikeide'n käsitysten muodostaroiseksi valtion 
taloudesta. Paljon korjausta tässä suhteessa voidaan saada aikaan jo 
ilman varsinaisia lainsäädännön muutoksia. 

Ajattelen tällöin sellaisia seikkoja kuin esim. varastotilinpito-oikeutta 
koskevaa järjestelmää. Jo vuosikymmeniä jatkuneen menetelmän mu
kaan meillä on hyväksytty sellainen käytäntö, että eräät suuret työviras
tot, esim. TVH ja Rautatiehallitus, ,saavat ostaa valtion kassavaroilla 
- siis veloittamattamenoarvion momenttia - tarvikkeita varastoon. 
Vasta sitä mukaa kuin varastoa käytetään, veloiteta~n momenttia. Siir
tyminen lähempänä kassataloutta olevaan järjestelmään edellyttäisi oi
keastaan luopumista koko varastotilinpito- oikeuden järjestelmästä. Asian-' 
omaiset työvirastot pitänevät kuitenkin tiukasti kiinni tuosta menetelmäs
tä, koska se on suorastaan juurtunut meidän oloihimme ja työvirastoille 
sinänsä varsin tarkoituks,enmukainen. Menetelmä on kuitenkin ainut-' 
laatuinen ja vaikeuttaa . kassatalouden tilanteen selville saamista budje
tin perusteella. 

Toinen jonkin vuoden budjettia ja sen vuoden todellista kassataloutta 
toisistaan etäännyttävä järjestelmä on siirtomäärärahajärjestelmä, var
sinkinsiirtomäärärahakannan päästyä paisumaan niin suureksi nykyään. 
Tyypillistä tästä seikasta aiheutunutta käsitteiden sekaannusta osoittaa
kin, että esim. nykyistä hallitusta on ankarasti arvosteltu siitä, että se 
budjetin supistamisesityksessään on poistanut tai oikeammin sanottuna 
vain pienentänyt alkuperäisen budjettiesityksen siirtomäärärahoja Il. 95 
miljoonalla markalla, pääasiallisesti investointiluonteisista menoista. Voi
daan tietysti jostakin paikallisesta ja ehkä joissakin tapauksissa yleisistä
kin näkökulmista katsoen pahoitella sitä, että jokin koulu, virastotalo, 
maantien rakentaminen tms. ei saa paikkaansa vielä ensi vuoden budje
tissa tai että niiden rakentamiseen päästään ehkä vasta ensi vuoden syk
syllä kevätkauden asemesta. Mutta koko maan ja myöskin työllisyyspoli-
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y\ttis'en hoidon kannalta tästä ei pitäisi oll~ sanottavaa haittaa, 
silläjo aikaisempina ja edelleen kuluvana vuotena budjetoituja siirtomää:.. 

. rärahoja siirtyy ensi vuodelle arviolta noin 800 milj. Il1arkka~ ja v:n 1965 
hiuka,n S'upistetussakin budjetissa niitä. on 1254mllj. markkaa. eli siis 
yhteensä yli 2 000 milj. markkaa. Näistä melkoinen osa on investointi
määrärahoja. Työkohteita on näin ollen budjetoituina kyllä riittävästi, 
kunhan kassassa vain olisi rahaa kaikkien jo budjetoitujen, siis valtion jo 
tehtäväkseen ottamien asioiden toteuttamiseksi. Rahasta eli kassatalou; 
destaon siis e~sisijassa kysymys. Viimeksi kuluneiden vuosienkokemuk
setovat lisäksi osoittaneet, minkälaisia yllätyksiä se asiantila saattaa 
tuoda mukanaan, että valtiontalouden hoito käytännössä huomattavalta 
osalta kulkee ohi sen, mitä budjetti kulloistakin budjettivuotta varteIl 
pitää sisällään. Budjettiesityksethän ovat meillä perustuslain kirjaimen 
mukaan kyllä olleet kauniisti tasapainossa ja samoin vahvistetut budje
tit. Tästä huolimatta tapahtui eritoten vuonna 1963 ratkaiseva käänne 
valtiontalouden hoidossa heikkoon suuntaan. Koko valtiontalous- mu
kaan lukien tulo- ja menorästien sekä siirrettyjen määrärahojen kannan 
muutokset, kirjanpidollis-muodolliset erät sekä rahastojen ja varastojen 
muutokset - jäi osoittamaan 312 milj. markan alijäämää. Tämä on yli 
1 Y2 % kyseisen vuoden bruttokansantuotteesta ja alijäämän rahoitus oli 
mahdollista vain valtion lyhytaikaista velkaa tuntuvasti lisäämällä. On 
enemmä,n kuin aiheellista kysyä, mistä tämä johtuu aikana, jolloin .to
della budjetit ovat tasapainossa ja jolloin toisaalta valtion tulojenkerty
minen ei ole ollut ainakaan niin paljon arvioitua pienempää, että se 
antaisi aihetta näin suurille eroille. Huomattavin syy on juuri lisäänty
neessä siirtomäärärahojen käytössä. Vuonna 1963 käytettiin siirtyneitä 
määrärahoja tosiasiallisesti n. 200 milj. markkaa enemnlän eli siis kas
sasta maksettiin 200milj. markkaa enemmän kuin budjetissa oli myön
netty uusia siirtomäärärahoja ja kuin edellisenä vuonna oli käytetty. 
Onkin ilmeistä, että siirtomäärärahojen käytön valvonta ei ole ollut sel
laista kuin sen. tulisi olla. Vallitsevan järjestelmän puitteissa on liiaksi 
opittu siihen, että siirtomäärärahoja käytetään valtion kassatalouden 
mahdollisuudet ylittäen, ilman että asianomaiset ministeriöt ja viime 
kädeltä valtiovarainministeriö olisivat kyllin tiukasti ja toisaalta jousta
vasti voineet kontrolloida näiden varojen käyttöä. Niinpä on sitten pääs
syt tapahtumaan sellaisia yllätyksiä, jotka ovat vieneet pohjaa pois koko 
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valtiontalouden hoidolta. Onkin ilmeistä, että valtion kassatalouden 
hoito'eik'ttluvan·vuoden ·'lopussa jåensi vuonna ole ylipäätään mahdol
lista" nykyiseltä ja budjetin edellyttärrtältä pohjalta, ellei tässasuhteessa 
saada muutosta aikaan. Käsitykseni on,että ilman todellista haittaa 
asianömaisille"pitkäjänteisille töille siirto määrärahojen käyttöä voitaisiin 
vähentää janiidenkäyttöaikaa rajoittaa. 

Tämän vuoden kassa-alijäämä ei muodostune aivan yhtä suureksi 
kui~viime vuoden, vaanliikkuneec jossakin 150-200 milj. markan vä
lillä. Mutta sekin' on'vielä rahoitettava lyhytaikaisella IU9tolla. Jos jön~ 
kin yleistavoitteen haluaisi ensi vuoden valtiontalouden höidolle asettaa, 
olisi se ~ paitsi, että asiat pystytään ilman kassakriisejä hoitamaan, 
minkä kyllä uskon onnistuvan ~ erityisesti pyrkimys kaikin käytettä
vissädlevin ; 'keinoin vähentää ja vakaannuttaa lyhytaikaisten luottojen 
kantaa. Siinä kuitenkin tarvitaan hallituksen ja eduskunnan melko tiuk
kaa otetta asioihin. Lisäksi tätä pyrkimystä auttaisi eräiden sellaisten 
talouselämän sektorien kohtuullinen myötävaikutus, joilla esim. valtion 
suorittamien lainsäädäntötoimenpiteiden johdosta olisi tällaiseen mah
dollisuuksia. Mainittu lyhyiden luottojen vähentäinispyrkimys on nimit
täin ensimmäinen välttämätön lyhyen ajan tavoite, jotta yhteistä ta
louttamme ei hoidettaisi niinkuin sellaista heikkoa liikeyritystä, joka ra
kentaa rakennuksia, hankkii koneita ja maksaa palkkoja vekselirahoituk
sella. Tässä' mielessä pitäisin tärkeäilä,että valtion pitkäaikaisen luoton-' 
oton suuruudesta, muodoista ja rakenteesta saataisiin riittävän ajoissa 
yhteisesti sovituksi. Kädestä suuhun eläminen ei tässäkään suhteessa ole 
puolusteltavissa. Lopulliset parannustavoitteet on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa vasta pitemmällä tähtäyksellä. Yhden vuoden budjetti voi 
antaa niille vain ensimmäisen lähtökohdan. Budjettiuudistusta ja sen sel
vennystä koskevat toimenpiteet kuuluvat niihin oleellisena osana. Nämä 
sen tähden, että valtiontalous voitaisiin riittävän kiinteästi pitää halli
tuksen käsissä ja jotta toisaalta eduskunnalla olisi aina mahdollisimman 
varma' tieto ja selvä kuva siitä, missä kulloinkin todellisuudessa ollaan. 



Suomen Pankin rahapolitiikan puitteista 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

/UUji-UIl,c:,t,u/t. 10 päivänä 1964 piti 

'HEIKKI VALVANNE 

Meillä viime vuosina käytyä rahapoliittista keskustelua seuf?itessa ei voi 
välttyä siitä vaikutelmasta, että keskustelu on pääasiallisesti liikkunut; 
päivänkohtaisissa lyhyen tähtäyksen kysymyksissä eikä ole sanottavasti
kaan kajonnut niihin pitemmän aikavälin ongelmiin, joita keskuspankin 
rahapolitiikalla on ratkaistavinaan ja joiden antamaa taustaa vasten 
keskuspankin toimenpiteitäkin olisi katsottava. Esitykseni aiheena ovat 
nämä pitkän linjan ongelmat. 

Lähtökohtanani on toteamus, että keskuspankin rahapolitiikan toimi
kenttä ja tehtävät ovat varsin olennaisesti muuttuneet siitä, mitä ne oli-

. vat vielä 10-20 vuotta sitten. Pankille vanhastaan kuuluvat tehtävät, 
joista ohjesäännänkin mukaan ylimpänä, on rahan kotimaisen ja ulko
maisen arvon vakaana pitäminen, ovat luonnollisesti säilyneet. Mutta 
rahapolitiikan puitteet ja tyäkenttä ovat tänä aikana saaneet eräitä 
uusia piirteitä, joista esitykseni kannalta haluaisin korostaa kolmea. 

Ensinnäkin kiinnitän huomiota siihen liberalisointiin, joka on suori
tettu ulkomaankaupassa ja ulkomaisissa m,aksusuhteissa. Tämä on mer
kinnyt siirtymistä ns~. suljetusta taloudesta avoimeen talouteen. Seurauk
sena on, että ulkomainen maksuvalmius on nyttemmin tullut valtaosal
taan riippuvaksi yleisestä raha- ja finanssipoliiiikasta, siinä missä se ennen 
hoidettiin säätelyllä ja säännöstelyllä. Kun valtiovallan tarkoituksena on 
säilyttää nykyinen liberalisointi aste ja pikemminkin sitä lisätä, on kes
kuspankinkin sovitettava rahapolitiikkansa tätä päämäärää palvelemaan. 

Toiseksi rahapolitiikalle on asettanut uusia tehtäviä se taloudellisen 
kasvun nopeuttaminen, joka nyt on tunnustettu välttäIl1:ättömäksi, jotta 
työllisyyden ja elintason nousu vastaisuudessa voitaisiin turvata. Tähän 
asti on taloudellisen kasvun suunnittelussa pantu pääpaino kasvun reaali
taloudellisten edellytysten ja tarvittavan tuotantovoimien uudestisuun-
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tauksen selvittämiseen. Mutta kas~upolitiikka sisältää myös hyvin vai ... 
kean rahoitusongelman: miten 'voidaan käytettävissä olevat rahoitus
pääomat ohjata kasvu- ja kilpailukykyisille aloille ja miten kyetään 
rahoituspääomien määrää lisaämaän? Nähdäkseni kasvupoliittisten suun
nitelmien toteuttaminen välttämättömästi edellyttää hyvin pitkälle me
nevää rahoitusmarkkinoiden uudistusta. On luonnollista, että keskus
pankin toimenpiteiden on ei vain mukauduttava tähän vaan myös aktii~ 
visesti edistettävä näitä pyrkimyksiä. Tämä mer'kitseekäsittääkseni uusien 
ase~teide~il ja toimintalhllotojen ,o~aksumista, myös Suom~n', Pankin 

, rähapolitiikåssa~ 
Siirtymisestä avoimeen talouteen ja kasvun tukemisesta seuraa myös 

kqlrrias;,rahapolitiikan toimikentän ' muutos-~'" 'U~komaistenkauppa- ja, 
ma.ksusuhteiden "liberålisoinnin s:eura uksena on sisäinen 'suhdan'nekehi
tyksemnie tullut yhä välittömämmin riippuvaksi ulkomaisestasuhdanne .... 
kehityksestä. Aktiivinen kasvupolitiikka puolestaan vaatii tuotantovoi
mien :uudelleen ohjaamista, uudelleen allokoitnista, ei vain yleensä kas
vun lisääihiseksi vaan myös kasvun, ajoittamiseksi siten, että suhdanne
vaihtelut eivät häiritsisi pitkän tähtäyksen pyrkimyksiä. Molemmista 
syistä on aktiivisen suhdannepolitiikan tarve huomattavasti lisääntynyt,. 
ja tästä on muodostunut entistäl<.in tärkeämpi tehtävä ei vain finanssi;
politiikalle vaan myös raha politiikalle. 

Suomen, Pankinperinnäisiin tehtäviin kuuluu ennen kaikkea rahan 
kotimaisenja ulkomaisen arvon pitäminen vakaana. Tämä on edellytyk
senä tässä mainitsemieni maksuvalmius-, kasvu- ja suhdannepoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiselle. l\!lutta tehtävien mittavuuden vuoksi tar
vitaan välttämättä myös muita' aktiivisia toimenpiteitä. Keskuspankin 
erityisenä ongelmana onkin? miten nämä päämäärät voidaan saavuttaa 
niin, ettäkokonaiskysynnän inflatorisesta lisäyksestä samalla vältytään. 

Tältä taustalta aion seuraavassa esittää eräitä henkilökohtaisia näke
myksiä Suomen Pankin rahapolitiikasta ja sen mahdollisuuksista. 'Tulen 
alij~i valaisemaan rahamarkkinain rakennetta ja institutionaalisia puit
teita' sekä nykyisin rahapolitiikan käytettävissä olevia keinoja ja niiden 
vaikutuksia. Tässä yhteydessä suoritan myöS eräitä vertailuja, muihin 
maihin. Nämä ovat miel~stäni tarpeen mm. siksi, että meillä käydyssä 
raha poliittisessa keskustelu~sa - jopa silloinkiri 'kun se on ns. oppinJltta 
keskustelua - luvattoman usein unohdetaan, että rahamarkkinai.n käyt-
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täytyminen on meillä ylipäänsä aivan erilainen kuin muissa länsimaissa 
- ja myös erilainen kuin miksi se kansantaloudellisessa rahapoliittisessa 
ja rahateoreettisessa kirjallisuude~sa tavallisesti esitetään. Esitykseni pää
paino ei kuitenkaan ole tässä »selittävässä» osassa, vaan pyrin myös 
esittämään ajatuksia siitä, miten ja mihin suuntaan rahamarkkinoita ja 
niiden puitteita tulisi kehittää, jotta rahapolitiikka ja koko rahamar kkina
järjestelmämme paremmin pystyisi täyttämään edellä mainitsemani, lähi
vuosina yhä vaativamrlliksi muodostuvat uudet tehtävät. 

Suorj"lenP ankin rahapol itjik.an" puittfJel nijhryini{ pankin taseen valossa 
I "_ '.~'".!J. -; 

Keskuspankin toiminnan kehyksiä valaisee eräässä mielessä seuraaya 
asetelma, jossaQn esitetty pankin omaisuustase ennen sotaa vuopna 
1938, ennen devalvaatiota syyskuun puolivälissä 1957 ja marraskuun 
lopussa tänä vu<:>nna .. Tase on jaettu eräisiin nettoryhmiin siten, että ne 
kattavat koko taseen: 'ulkomainen 'nettosaatava, -luotona..nto yrityksille,' 
valtiolle ja rahalaitoksille, setelistö ja omat varat yhteenlaskettuina. 
Jäänpöserä »muut»( aktiivapuolella) sisältää tällöin pankin omistamat 
kotimaiset obligaatiot sekä pankin kassassa olevan metallirahan. Kun 
hintataso on vuodesta 1938 tähän vuoteen noussut 26-kertaiseksi, on 
vertailukelpoisuuden vuoksi raha-arvot inflatoitu nykyhetken arvoon 
muuntamisessa on käytetty nettokansantuotteen hintaindeksiä. 

Suomen Pankin netto tase infiatoituna vuoden 1964 rahaksi 
milj. mk 

31. XII. 1938 14. IX. 1957 30. XI: 1964 
Aktiiva, 

'Ulkomainen nettosaatava 
Luotonanto yrityksille 
Luontonanto valtiolle 
Luotonanto :rahalaitoksille 
Muut 

Yhteensä 

848 
257 

128 

1 233 

170 922 
400 107 
170 
305 400 

25 42. 

1 070 1 471 
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. Pt;!ssiir;a 

Velka, valtiolle 
Velkarahalaitoksille 
Setelistö ja omat varat 

Yhteensä' 

'51 
180 

1 002 

1 233 · 

1 

1 070 1 470 

1 070 1471 

Taseen rakenteessa on vertailuaikana tapahtunut olennaisia muutok-, 
sia. Vuonna 1938 ulkomainen nettosaatava eli valuutat olivat kaksi kol
mannesta taseen, loppusummasta ja sekä valtiolla että rahalaitoksilla oli 
nettosaatavaa Suomen Pankista~' Vuoden 1957 devalvaatioon mennessä 
valuutat olivat vähentyneet 16 % :iin nettotaseen loppusummasta ja 
pääosa setelinannosta tapahtui luotonannolla yrityksille japahkeil1e ,"~ 
luotonanto valtiolle oli juuri valuuttavarannonsuuruinen. Tällä hetkellä 
valuutat ovat taas nouSseet lähes kahteen kolmannekseen taseen loppu:' 
summasta, mutta luotto rahalaitoksilleon edelleenkin toiseksi suurin 
setelinannon tekijä~, . 

Tärkein huomio, jonka asetelman nojalla haluan tehdä) on· valuutta
varannori ja rahalaitosten keskuspankkivelan eli siis lähinnä rediskont
tausten välinen yhteys. Voidaan sanoa, että ennen sotaa juuri valuutta
varannön suhteellinen suuruus teki mahdolliseksi rahalaitosten' likvidin 
aseman." Vastaavasti voidaan nyt sanoa, että rahalaitosten suuri keskus:" 
pankkivelka tänään on varsin suorassa yhteydessä valuuttavarannon 
suhteelliseen pienuuteen. 

Tämä yhteys paljastaa mjelestäni sen seikan, että väitetyt ristiriidat 
Suomen Pankin rahapolitiikan ja rahalaitosten luotonantopolitiikan vä
lillä ovat loppujen lopuksi vain näennäisiä. Perustelen tätä hieman tar
kemmin. Taseen passiivapuoli on pääosaltaan se~elistöä ja sen määrä 
kasvaa hiljalleen sitä 'mukaa kuin käteisrahan tarve kansantulon nous
tessa lisääntyy. Kun taseen molemmat puolet ovat välttämättä yhtä 
suuret, voj aktiivapuolen yhteissumma siis kasvaa vain setelistön kasvun' 
vauhdilla. Pankit voivat näin ollen päästä rediskonttausvelastaan vain 
sellaisen yleisen talouspolitiikan tuloksena, jonka' ansiosta jokin muu 
,aktiivaerä asetelmassa vastaavasti kasvaa. On tietysti aivan selvää, että 
täm.:ä ei. vo.i tapahtua yht'äkkisesti - kysymyksessähän on sentään 400 
milj.markan suuruusluokkaa oleva velka. Miten se sitten voi tapahtua? 
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<$uomen Pankin luotonanto yrityksille ei sanottavasti kasvane vastaisuu
dessa, koska pankki on suurin piirtein lopettanut tämän toimintamuodon 

.. ~ joka onkin lähinnä historiallista perua. Luotonanto valtiolle ei ohje
säännön mukaan kuulu pankin tehtäviin eikä se setelinanto-oikeutta ko~

kate määräysten vuoksi voi poikkeusoloissakaan olla muuta kuin 
rajoitettua määrältään. Erän »muut» kasvu ei myöskään voi olla 

suuri, koska obligaatiomarkkinat ovat perin vähäiset - tähän palaan 
vielä edempänä. Ainoaksi realistiseksi mahdollisuudeksijää sellainen poli
tiikka, jonka tuloksena valuuttavaranto kasvaa ja rediskonttausvelka vas
taavasti pienenee. Tällöin voidaan yleisesti sanoa, että valuuttoja lisää
yät toimenpiteet heijastuvat rediskonttausten pienenemisenä. Toiselta 
puolen ne toimenpiteet, jotka aikaansaavat rediskQnttausten supistumi
sen, ovat myös omansa kasvattamaan valuuttavarantoa. Yhteys on siis 
molemminpuolinen. . 

Suomen Pankin ja rahalaitosten yhteisenä intressinä on näin ollen 
valuuttavarannon lisääminen, koska lähinnä vain tätä tietä pankit 
voivat päästä suuresta rediskonttausvelastaan. Miten tämä sitten. on 
mahdollista aikaansaada? Nyt tulee muistaa, että ulkomaisen maksu
valmiuden kehitys riippuu olennaisesti kokonaiskysynnästä, joka puo
lestaan riippuu suuressa määrin keskuspankkirahan tarjonnasta. Rajoit
tamalla keskuspankkirahan tarjontaa Suomen Pankki voi jarruttaa koko
naiskysynnän kasvua ja sen purkautumista tuonnin kasvuna ja tätä tietä 
ehkäistä ulkomaisen maksuvalmiuden heikentymistä. Niin kuin asetelma 
toisaalt~ osoittaa, se keskuspankkirahan tarjonta, johon Suomen Pankki 
voi suoranaisesti vaikuttaa, tapahtuu miltei yksinomaan rahalaitosten 
rediskonttausten kautta. Kun tämä rediskonttausvelka on suuri ja Suo
men Pankin muut rahapoliittiset keinot - joihin myöhemmin palaan 
- ovat sitä paitsi vähemmän tehokkaita, on vain luonnollista, että Suo
men Pankki on tähän asti käyttänytkin aseenaan nimenomaan redis
kon tta us poli tiikkaansa. 

Tarve ja mahdollisuudet palauttaa rahalaitosten maksuvalmius 

Tämän nettotasetarkastelun jälkeen herää tietysti kerettiläinen kysymys, 
onko meidän sitten nykyoloissa ja lähivuosina mielekästä ja tarkoituksen-:
mukaista ensinkään pyrkiä siihen, että rahalaitosten rediskonttaukset 
3 
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pienenisivät ja että valuut.tavarantoa kartutettaisiin. Kysymys herää 
ennen kaikkea siitä syystä, ~että tietaäkseni kaikki viime vuosina tehdyt 
kasvupoliittiset pitkän tähtäyksen suunnitelmat ovat päätyneet sellaiseen 
pessimistiseen' tulokseen, että ulkomaisen vaihtotaseen vajaus pyrkii 
nykyisestään vain kasvamaan ja ettei ylijäämäistä vaihtotasetta ole edes 
näköpiirissä. 

Tilanne ei kuitenkaan liene näin toivoton. On kai aivan ilmeistä, että 
loputtomiin vaihtotaseen vajfluksiln päätyvät kasvupoliittiset ennusteet 
ovat epärealistisia - itse asiassa mahdottomia .. Valuuttavaraiit6mme 
vastaa nykyisellääp noin 2 % kuukauden tuontia. Mahdollisuutemme 
saada. ulkomaisia luottoja {)vat rajoitetut - ja mitä vajauksellisemmiksi 
muodostuvat kasvupoliittiset suunnitelmat vaihtotaseen kannalta ja mitä 
vajauksellisemmaksi muodostuu valtiontalous, sitä haluttomammin muut 
maat auttavat meitä pääomillaan. Nykyinen ulkomainen velkamme, 
joka viin:eisten viiden vuoden aikana on enemmän kuin kaksinkertais
tunut, merkitsee jo nyt vuotuisten valuuttamääräisten korko- ja kuoletus
menojen olennaista nousua. Kaikista näistä syistä on kasvu'politiikkaa 
välttämättömyyden pakosta hoidettava siten, että ulkomainen maksu
valmius säilyy - käsittääkseni ei kerta kaikkiaan löydy muita vaihto
ehtoja. 

Mutta pelkkä valuuttavarannon pysyminen entisellään ei pelasta 
rahalaitoksia, vaan - niin kuin oso~tin - varannon tulisi kasvaa, jotta 
rahalaitokset pääsisivät rediskonttauksistaan. Viimeksi mainittu tarve 
taas johtuu niistä haitoista, jotka sisältyvät suureen rediskonttausvelkaan. 
Ekonomistina ilmaisisin asian siten, että jatkuva ja suuri rediskonttaus
velka on heijastust~ siitä, että luotonkysyntä ma~ssa Jatkuvasti ylittää 
luotontarjonnan vallitseviin hintoihin - korostan erityisesti sanontaa· 
»vallitseviin hintoihin». Tämä epätasapaino luottomarkkinöilla on puo
lestaan omansa ohjaamaan rahoituspääomia tarkoituksiin ja uomiin, 
jotka eivät käsittääkseni voi vastata sellaiselle kasvupolitiikalle asetet-
tavia vaatimuksia, jonka liikkumatilaa rajoittaa heikko ulkomainen mak- .·.·1· 

suvalmius. '1 

Tässä esittämieni väitteiden merkitys ja tarkoitus selviää paremmin 
edempänä. Ennen kuin etenen näihin kysymyksiin, palaan toteamukseeni, I 
että luotonkysyntä meillä jatkuvasti ylittää luotontarjonnan vallitseviin 
hintoihin. Tätä voidaan loogisesti ajatellen tasapainottaa kolmella eri 
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tavalla: vähentämällä IUQtonkysyntää, lisäämällä luotontarjontaa tai 
muuttamalla vallitsevaa luoton hin.taa,so. korkokantaa ja indeksisidon-

. Ilaisuutta. Luottomarkkinain tasapainottaminen kuuluu luonnollisesti 
", ennen kaikkea Suomen Pankille, jonka tehtävänä on toimia pankkien 

pankkina. Miten Suomen Pankki kykenee tehtävän täyttämään, riippuu 
sen raha- ja luottopoliittisista keinoista sekä keinojen käytettävyydestä, 
yaikutuskentästä ja vaikutusvoimasta. Tarkastelen hetken aikaa näitä. 

Suomen Pankin raha- ja luottopoliittiset keinot ja niiden vaikutukset 

Aloitan suoraan korkopolitiikasta, joka viime vuosien keskusteluissa 
ja kritiikissä - on näytellyt keskeistä osaa. On kai ensin syytä palauttaa 
mujstiin, miten korkokanta maassamme todellisuudessa määräytyy -
tästä asiasta eivät sitä paitsi kaikki tunnu olevan aivan täysin selvillä. 
Todettakoon aluksi, että Suomen Pankin ns. virallisella diskonttokorolla 
ei korkokannan määräytymisessä ole oikeastaan mitään merkitystä -
sitähän pankki soveltaa \hain suoriin luottoihin yksityisille asiakkaille. 
Todellista merkitystä on sen sijaan rediskonttausten peruskorolla. Tämä 
on se korko, hank rate, jolla Suomen Pankki antaa ,luottoa rediskonttaa
ville rahalaitoksille, so. liikepankeille ja Osuuskassojen Keskus Oy:lle. 
Korko on eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätöksellä nykyisin 7 Olo. 
On selv~ä, että tämän suuruinen korko ei voi olla lfiittävän korkea tasa
painottaakseen liikepankkien luotonkysynnän inflaation vallitessa -
esim. viime vuodesta tähän vuoteen on hintataso noussut noin 10 %. 
Jottei liikepankkien luotonotto keskuspankista olisi tällaisissa oloissa 
rajaton, Suomen Pankki on asettanut pankkien rediskonttauksille mark
kamääräisen katon. Pienentääkseen pankkien halua rediskontata edes 
tähän enimmäismäärään asti Suomen Pankki on sitä paitsi perinyt sakko
korkoa, jonka asteikko on nouseva siten, että rediskonttausten lähestyessä 
ylärajaansa sakkokorko nousee 4· % :iin. Ylärajalla koko rediskonttaus
korko on siten 7 + 4 = 11 %. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että Ruotsissa vastaava rediskonttaus
korko on tätä nykyä ylärajalla 9 % ja Tanskassa 12 Y2 -13 ~/2 0/0. Lisäksi 
on otettava huomioon kaksi tärkeätä seikkaa. Keskuspankin luotonanto 
rahalaitoksille· näissä maissa tapahtuu vain obligaatio- ja arvopaperilai
noitusta vastaan ja näitä papereita ei suinkaan lainoiteta lOO-prosentti-
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sesti. Toiseksi hintatason ~ousu ~n kummassakin maassa tätä nykyä 
olennaisesti vähäisempi kuin meillä~ joten luotonkysynnän ja -tarjonnan 
tasapaino on tietysti saavutettavissa alhaisemmalla korkotasolla kuin 
mikä meillä vastaisi tasapainokotkoa. 

Suomen Pankki ei kuitenkaan säätele liikepankkien keskuspankki
velkaa pelkästään rediskonttauskoroin ja -katoin vaan lisäksi suoranai
sesti sanelee niiden korkotason. Suomen Pankki on nimittäin asettanut 
ehdon, että liikepankkien antolainauksen punnittu keskikorko saa olla 
enintään 7 0;0' Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että jos liikepankkien 
antolainauskorot olisivat vapaat, pankit vyöryttäisivät asiakkaittensa kan
nettavaksi koko sakkokoron nostamalla omia antolainauskorkojaan ja 
saisivat sitä paitsi puhdasta voittoa koko siitä osasta antolainaustaan, 
jonka ne rahoittavat 7 o;o:n peruskorolla tapahtuvalla rediskonttauksella. 
Nyt Suomen Pankki tosin sallii liikepankkien soveltaa erääseen vähäiseen 
osaan luotonannostaan ylempääkin, enintään 8 %:n korkoa, mutta 
vastapainoksi liikepankin on annettava muita luottoja niin paljon alle 
7 %:n korolla, että pankkien keskimääräinen punnittu antolainauskorko 
silti pysyy enintään 7 % :na. 

Kaikki tämä koskee vain rediskonttaavia pankkeja, sillä Suomen 
Pankki ei voi sanella säästöpankkien ja osuuskassojen luottoehtoja. Käy
tännössä nämä -noudattavat samoja ehtoja kuin liikepankitkin, koska 
rahalaitokset eivät meillä enää harrasta keskinäistä korkokilpailua ja 
koska Suomen Pankki myös on antanut ymmärtää, että se toivoo yhte
näisiä korkoja eri rahalaitosryhmissä. 

Voidaan siis todeta, että rahalaitosten luptonantokorkojen rakenne ei 
tosiasiallisesti »määräydy», vaan Suomen Pankki suoranaisesti määrää 
sen,. Tämä valta ei ole viime kädessä Suomen Pankin johtokunnalla 
vaan eduskunnan pankkivaltuusmiehillä, joiden asiana on päättää Suo
men Pankin noudattamista koroista. Pankkivaltuusmiesten asettama 
rediskonttausten peruskorko ja sakkokoron yläräjä itse asiassa ratkai
sevat, millaiset rajat pankin johtokunta puolestaan voi asettaa rahalai
tosten soveltamille koroille. - NIuitten korkojen osalta todettakoon täy
dellisyyden vuoksi, että valtio määrää itse sekä omien että yksityisten 
obligaatioiden korot. Tiettävästi ainoa ei-julkinen luotanantajaryhmä, 
joka vapaasti voi päättää omista korkoehdoistaan, on vakuutuslaitokset. 

Rahalaitosten taholta on vuosien mittaan monet kerrat esitetty, että 
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U;V"-. .I..I.!V"LL, Pankin tulisi harjoittaa aktiivisempaa korkopolitiikkaa. Ennen 
... .I;c.I."' . .u..'-" ..... ~ on tähdennetty koron ko'rotuksen tarpeellisuutta suhdannenou-

1!:1,'f'l'·','.l5l· inflaation aikoina. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni tarkastel
pankin harjoittamaa korkopolitiikkaa, koska se niin läheisesti 

··[i;'ii[j~xr(/·.:aiheeseeni. 

fisiksI muistutan siitä, että korkokannan nostaminen vaatii aina 
'i'P.!o'~.a:.L.L~ .......... ·valtuusmiesten päätöksen. Korkokannan vaihtelu on siis käy

össä mahdollista - tai on 'ainakin tähän asti ollut mahdollista -
,.",-;",,-ti.l;c.I.-L suhteellisen suppeissa rajoissa. Kun näin on laita, pankin johto

taon todella ollut verrattain haluton korkoasetta enemmin käyttä
än~Esitän joukon perusteita. 

Mitä tulee korkokannan nostamiseen inflaation hillitsemiseksi, on sel
vää, että mitä voimakkaampi inflaatio on, sitä suuremman tulisi koron

.' korotuksen olla vaikuttaakseen toivotulla tavalla. Jos korkokanta esim. 
nyt on 7 % ja hintatason nousu samaan aikaan 10 %, on aivan ilmeistä, 
että muutaman prosenttiyksikön suuruisella korkokannan korotuksella 
on häviävän pieni vaikutus kysynnän kasvun jarruttamisessa. Sen mer
kitys jäisi lähinnä vain hälytyssignaaliksi. 

Mutta tämän lisäksi on syytä kiinnittää huomio siihen, että koron
korotuksen vaikutukset ovat meillä kovin toisenlaiset kuin kehi ttyneem.;. 
missä maissa. Ensinnäkään meillä ei korkopolitiikassa ainakaan toistai
seksi, ole mitään tarvetta ottaa huomioon koronmuutoksen vaikutuksia 
ulkomaisiin lyhytaikaisiin pääomiin. Tämä yksinkertaisesti siksi, että 
tällaisia pääomia ei ole maahamme hakeutunut eikä mikään maa pidä 
markkaa reservivaluuttanaan. Sen sijaan monessa muussa maassa koron
muutoksen tärkeimpiä motiiveja - ja usein tärkein - on pyrkimys 
estää ulkomaisen pääoman virtaaminen maasta tai maahan. Viittaan 
vain Englannin viimeiseen koronkorotukseen. 

Toinen korkopoliittinen motiivi, joka meillä kokonaan puuttuu, 
on vaikuttaminen rahalaitosten obligaatiosalkkuihin. Maissa, joissa on 
kehittyneet pääomamarkkinat, koron korotus merkitsee välittömästi pank
kien omistamien obligaatioiden kurssin alenemista. Tämän seurauksena 

u 

pankit tulevat haluttomiksi myymään tai luotottamaan obligaatioitaan 
- nehän kärsisivät kurssitappion tai saisivat obligaatioitaan vastaan 
entistä vähemmän luottoa. Kun tällaisissa maissa pankkienkäytännölli.;. 
sesti katsoen ainoa mahdollisuus hankkia rahaa on myydä arvopaperei-
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taan tai luotottaa niitä to~sissa p~nkejssa tai keskuspankissa,koronkorotus 
tätä tietä aiheuttaa tavoitellun rahamarkkinain'kiristymisen. Näin ei 
tapahdu meillä, koska pankeilla on vain vähän obligaatioita omistuk
sessaan eivätkä ne edes voi myydä niitä ostajien puuttuessa. Pankkiemme 
kohdalla ei yksinkertaisesti voida puhua mistään portföljipolitiikasta,. 

Kolmas huomautus koskee sitä, että meillä on runsaasti käytössä vaih
tuvakorkojsia obligaåfioita.Näiden kurssiin ei koronmuutos tietysti voi 
vaiku ttaa mitään. 

'Neljänneksi ei ole' 'unohdettava, että velkojen korot ovat meidän 
maassamme sekä yrityksille että yksityishenkilöille vähennyskelpoinen 
kustannuserä tuloverotuksessa - ainoa poikkeus on, että kiinnitettyjen 
velkojen korot ovat kunnan- ja kirkonverotuksessa vähennyskelpoiset 
vain 2 000 markan määrään asti. Kun yritysten tuloverokanta 'on nykyi
sin-yhteensä 58 0;0 ja yksityistenmarginaaliverot yhteensä noin 35-60 %, 
ym,märtää, että koronkorotus ei paljoa vaikuta kenenkään luotonotto,;. ja 
sijoituspäätökslin, koska korotuksesta vain noin puolet on itsemakset
tava! Mielestäni korkojen vähennyskelpoisuus verotuksessa on tähänasti
sessa korkopoliittisessa keskustelussa unohdettu aivan kokonaan. 

Näin voidaan sanoa, että koron suuruudella ja sitä koskevilla odotuk
siIla - jotka seika.t muualla niin ratkaisevasti vaikuttavat :sekä pankkien 
politiikkaan että yrittäjien ja yksityishenkilöiden sijoituspäätöksiin - ei 
meidän maassamme ole ensinkään samaa merkitystä. Jäljelle jää sen 
sijaan hiptavaikutus~ Kun esim. asuntojen rahoitus tapahtuu suuressa 
määrin luotolla, koronkorotus automaattisesti nostaa vuokria - eikä 
vain uusien vaan kaikkien vanhojenkin asuntojen., Samoin se nostaa 
eräitä muitakin hintoja, joten seurauksena on aina indeksin nousu ja 
sitä tietä lisäyllykepalkankorotuksiin. 

Näillä perusteilla on mielestäni pakko myöntää, että korkoaseen 
käyttö meillä antaa todella verrattain laihan tuloksen - toistaiseksi. 
Tähän kytkeytyy välittömästi se, että meillä ei keskuspankilla ole myös
käänkäytettävissä toista asetta, nimittäin avomarkkinaoperaatioita, 
jotka kehittyneemmissä maissa ovat eräs tärkeimmistä rahapolitiikan 
keinoista. Meillä ei näet ole olemassa obligaatio- ja arvopaperimarkki
noita. Obligaatiot ja osakkeet ostetaan yleensä emittointivaiheessa ja 
pidetään hallussa erääntymiseen asti. Rahalaitosten luotonanto tapahtu u 
valtaosaltaan muussa kuin haltijapaperien muodossa, joten nämä luotto-
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ole edelleen, myytävissä. Kun siis ei ole markkinoita eikä 
a~~.a.La ..... \..u'.n..';'J"""'''''''''' portföljipolitiikkaa, ei arvopapereille myöskään muodostu 

kurssia, johon Suomen Pankki voisi ostoilla ja myynneillä tai 
~,-, ..... ".~ ............ ~ vaikuttaa. Onhan meillä tosin pörssi, mutta Suomen 

Pankin on nykyoloissa aivan mahdotonta operoida sen välityksellä. Pörs
vuosivaihtohan on vain 30 milj. mk, mikä vastaa yhden keskikokoisen 

valtionlainan tavallista suuruutta. On selvää, että jos Suomen Pankki 
yrittäisi pörssissä myydä tai ostaa vähänkin suuremman obligaatioerän, 
tämä aiheuttaisi aivan radikaalisen heilahduksen kursseissa. Suomen 
Pankin obligaatiokaupat ovatkin käytännössä rajoittuneet termiinikaup
poihin rahalaitosten kanssa, mikä ei ole mitään avomarkkinatoimintaa 
vaan eräs luottotoimi, joka on teknillisesti hieman yksinkertaisempi kuin 
vekselien rediskonttaaminen. 

Tässä ovatkin Suomen Pankin rahapoliittisten keinojen institutionaa
liset puitteet. Muut rahapoliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat - sanoi
sinko - painostuksen tai suostuttelun varassa ja niiden teho on sen 
mukainen. Ns. maksuvalmiuspolitiikkaa ei pankki voi harjoittaa, koska 
tämän edellyttämiä kassavarantosäännöksiä ei ole olemassa. Rahalai
tosten nykyisillä lakimääräisillä kassavarantomääräyksillä ei ole nimit
täin mitään rahapoliittista merkitystä, niiden tarkoituksena on lähinnä 
vain turvata rahalaitosten solvenssi.· Sitä paitsi ne ovat aivan vanhen~ 
tuneet ja epäyhtenäiset, minkä epäkohdan paraikaa istuva pankkilaki
komitea kuitenkin korjannee. Maksuvalmiuspolitiikka onkin tähän asti 
ollut rahalaitosten kanssa tehtyjen vapaaehtoisten kassavarantosopimus
ten varassa, joita on solmittu kahdesti, v. 1955-56 ja 1961-62. Tulok ... 
set jäivät kuitenkin laihoiksi, mitä osoittaa sekin, että kumpanakaan 
sopimuskautena ei Suomen Pankkiin sijoitettujen kassavarantotalletusten 
yhteismäärä kohonnut suurimmillaan enempään kuin runsaaseen 70 milj. 
nykymarkkaan. Tämä summa ei voinut suhdannenousun aikana huo
mattavammin ehkäistä rahalaitosten luotonannon kasvua eikä varojen 
palauttaminen laskusuhdanteen aikana voinut merkittävästi elvyttää 
kysyntää. Mainitsen vielä, että Suomen Pankilla ei myöskään ole sanot
tavia mahdollisuuksia ns. selektiiviseen luottopolitiikkaan, so. rahalai
tosten luotonannon ohjaamiseen määrätarkoituksiin. Pankki tietysti voisi 
yrittää sanella tällaisia ehtoja liikepankeille, silloin kun ne ovat redis
konttausvelassa Suomen Pankille ja tästä riippuvaiset. Tämä merkitsisi 
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kuitenkin diskriminointia liikepan~kien ja muiden rahalaitosryhmien 
välillä - eikä kai missään tapauksessa voisi ulottua vakuutuslaitoksiin. 

Keskuspankin rahapoliittisia ~einoja ja niiden käyttöä koskevan kat
sauksen päätteeksi voisi jonkinlais-ena yhteenvetona todeta, että meillä 
ei ole käytettävissämme lähimainkaan kaikkia puhdasoppisen keskus
pankkipolitiikan aseita, muttei myöskään niitä epäortodoksisia keinoja 
ja valtuuksia, joita yhä useammassa maassa" on annettu joko suoraan 
keskuspankille tai sille ja valtiolle yhdessä. Toiselta puolen on todettava, 
että rahamarkkinoittemme institutionaalisen rakenteen ja toimintamuo.:. 
tojen erityispiirteiden vuoksi eivät k~ytettävissä olevien puhdasoppisten 
keinojen vaikutukset suinkaan ole puhdasoppisia! 

Keinot ja toimenpiteet rahapolitiikan uusien tehtävien täyttämiseksi 

Edellä olen pyrkinyt antamaan kuvan keskuspankkipolitiikan »käyttäy~ 
tymisestä» meikäläisissä oloissa. Tätä taustaa vasten siirryn nyt tarkas
telemaan alussa esittämiäni kolmea ongelmaa: mitä keskuspankki voi 
muiden, perinnäisten tehtäviensä lisäksi tehdä turvatakseen ulkomaisen 
maksuvalmiuden ns. avoimen talouden olosuhteissa, auttaakseen kasvu
politiikan edellyttämää rahoituspääomien ohjautumista kasvu- ja kehitys
kykyisille tuotannonaloille ja tukeakseen suhdannevaihteluita tasoittavaa 
poli tiikkaa? 

Heti aluksi lienee syytä todeta, että Suomen Pankin osuus näissä teh
tävissä ~i yleensä voi olla ensisijainen, sillä ne ovat vain tiet yltä osalta 
rahapoliittisia kysymyksiä. Ratkaiseva on valtion panos; yleisestä talous
politiikasta ja erityisesti budjettipolitiikasta lähinnä riippuu, miten hyvin 
nuo tehtävät onnistutaan suorittamaan. Tässä yhteydessä· en puutu 
enempää budjet6politiikan osuuteen. Valtion verotuspolitiikkaa en sen 
sijaan voi välttää jonkin verran koskettelemasta. 

Vaikka Suomen Pankin osuus ei täten voikaan olla ensisijainen, sillä 
on kuitenkin melkoiset mahdollisuudet vaikuttaa asioiden kulkuun raha
ja luottopolitiikallaan. Sitä paitsi sillä on aina mahdollisuus tehdä aloit
teita ja ehdotuksia taloudellisista uudistuksista ja saada yleinen huomio 
kiinnitetyksi uudistusten tarpeeseen. Tällaisen aloite- ja valmistelutoi
minnan merkityksen katsoisin varsin suureksi nimenomaan niissä kysy
myksissä, joita nyt lähden selvittelemään. 
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suhdannepolitiikasta, jossa valmistelut ovat ehtineet pisimmälle. 
vuonna 1960 asetti valtioneuvosto pankin aloitteesta komitean tutki

maan osamaksukaupan säätelymahdollisuuksia, mikä johti siihen, että 
eduskunta vuoden 1962 lopussa hyväksyi lain luottoehdoista vähittäjs
maksukaupassa. Sen mukaan valtioneuvosto voi pankin esityksestä sää
dellä osamaksukaupassa noudatettavaa käteismaksua ja luottoajan pi
tuutta, milloin tämä käy rahan arvon tai ulkomaisen maksuvalmiuden 
turvaamisen kannalta. tarpeelliseksi. Ensi kerran pankki ehdotti säätelyä 
tänä syksynä henkilöautojen kohdalla, mutta lakiin ei tarvinnut tur
vautua, koska autonmyyjien kesken saatiin sopimusteitse aikaan sellai
nen osamaksuehtojen tiukennus, jota tässä vaiheessa voitiin pitää riit
tävänä. 

Viime vuoden alussa Suomen Pankissa laadittiin kolme suhdanne
poliittista lakiehdostusta, jotka hallitus samana vuonna loppukesällä 
esitti eduskunnalle. Ehdotukset koskivat investointirahastomenettelyn 
perinpohjaista uudistamista, valtion työllisyysrahastoa ja rahalaitosten 
erityistalletuksia Suomen Pankissa. Ensiksi mainittu lakiehdotus, jonka 
eduskunta jo viime keväänä lopullisesti hyväksyi, antaa yrityksille entistä 
suuremman yllykkeen hidastaa investointitoimintaa korkeasuhdanteen 
aikana ja siirtää laajennuksensa laskukautena suoritettaviksi. Ehdotus 
valtion työllisyysrahastosta johtaisi siihen, että valtio hyvinä työllisyys
vuosina tekisi varauksia budjetissa voidakseen niillä rahoittaa laskukau
tena lisääntyvät työllisyysmenonsa. Nlolemmissa näissä menettelyissä 
on rahapoliittiset näkökohdat otettu huomioon sikäli, että sekä inves
tointitalletukset että työllisyysrahastoon tehtävät varaukset olisi sijoitet

tava Suomen Pankkiin. Kolmas ehdotus rahalaitosten erityistalletuksista 
puolestaan tähtää rahan arvon säilyttämiseen tai ulkomaisen maksuval

miuden turvaamiseen siten, että nousukautena hillittäisiin rahalaitosten 
luotonannon kasvua ja niiden maksuvalmiuden heikkenemistä velvoit

tamalle ne sijoittamaan varojaan erityistalletuksiksi Suomen Pankkiin. 
Varojen palauttaminen laskukauden aikana olisi vastaavasti omansa 

parantamaan pankkien luotonantomahdollisuuksia ja sitä tietä elvyttä
mään tuotantoa ja työllisyyttä. Pankin käsityksen muka~n nämä suh

dannepoliittiset menettelyt yhdessä käytettyinä antaisivat riittävät mah-
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dollisuudet valtiolle ja keskuspank.ille hoitaa suhdannepolitiikkaa siten, 
etta- tarkoitettu tulos saavutettaisiin. Ehdotukset työllisyysrahastosta ja 
erityistalletuksista ovat ,vielä toistaiseksi eduskunnan käsiteltävinä. Vaa
kalaudalla on ensinerityist~lletuslaki, johon rahalaitosten virallinen 
kanta tietämäni mukaan on suopea. 

Kuten jo aikaisemmin viittasin, Suomen Pankki on viime vuosina 
käytänyt myös suoraa luotonantoaan elinkeinoelämälle suhdannepoli
tiikan välineenä. Viime vuonna saatiin pankin toimesta aikaan metalli
teollisuuden toimitusluottojärjestelmä sekä yhteistoiminnassa valtion, 
Postisäästöpankinja Kansaneläkelaitoksen kanssa vastaavanlainen laiva
luottojärjestely. Nämä järjestelyt merkitsevät määrältään yhteensä 120 
milj. markan erityisluottoja konepajoille ja telakoille. Järjestelyt ovat 
tiettävästi tyydyttäneet kaikkia osapuolia ja auttaneet kyseiset' tuotan
nonalat yli sen ajan, jolloin tilauskanta ja työllisyys oli heikko ja niiden 
mahdollisuudet saada luottoa rahalaitoksilta vähäiset. Vastaavanlaista, 
mutta lyhytaikaisempaa luotto tukea on Suomen Pankki antanut vilja
kauppojen rahoitukseen, milloin se on rahalaitosten heikkojen luoton
antomahdollisuuksien tai itse viljakaupassa esiintyneiden poikkeustekijäin 
vuoksi kohdannut vaikeuksia. 

Käsitykseni mukaan suhdannepoli tiikan rahapolitiikalle antamat lisä
tehtä vät ovatkin varsin- tyydyttävästi hoidettavissa mainitsemieni neljän 
lain ja pankin oman suhdannepoliittisen luotto tuen avulla. Edellytyk
senä tietenkin on, että eduskunta hyväksyy työllisyysrahasto- ja erityis
tall etuslal 1. 

Ulkomainen maksuvalmius politiikka 

Mitä tulee toiseen luettelemistarii uusista tehtävistä, ulkomaisen maksu
valmiuden säilyttämiseen avoimen talouden tilanteessa, voidaan ensin
näkin todeta, että äsken mainitsemani suhdannepoliittiset lait ja laki
ehdotukset palvelevat sinänsä myös tätä päämäärää. Liikakysynnän 
ehkäiseminen nousu- ja korkeasuhdanteen vallitessa on näet luonnolli
sesti omansa myös hidastamaan tuonnin kasvua ja vientiteollisuuden 
kustannustason nousua, mitkä molemmat seikat vaikuttavat edullisesti 
vaihtotaseeseen~ Näillä keinoin ei kuitenkaan voida vastustaa sitä trendiä, 
jota maksutaseen jatkuva vajaus osoittaa. Yleisenä rahapoliittisena kei-
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ilona 011 miltei ainoana mahdollisuutena luotonkysynnän pitäminen sen 
verran aisoissa, että tuontikysynnän kasvua voidaan hillitä. Tallainen 

. luottopolitiikka on myös omansa luomaan olosuhteet, joissa yritykset 
saavat kiihokkeen ulkomaisen kilpailukykynsä lisäämiseksi. Vaihtotaseen 
vajauksen pienentämiseen ja poistamiseen on silti pyrittävä myös muilla, 
aktiivisilla toimenpiteillä, jotka suoranaisesti tai välillisesti lisäävät koti
maisten yritysten kilpailukykyä aloilla, joilla on edellytyksiä vientiin tai 
joiden tuotteilla on edellytyksiä kilpailla menestyksellisesti ulkomaisten 
vastaavien tuontitavaroiden' kanssa. Näin voidaan lisätä valuuttatuloja 
ja toisaalta supistaa valuuttamenoja. 

Tällaiset toimenpiteet eivät juuri kuulu Suomen Pankin varsinaiseen 
toimialaan. Välillisesti pankki on kuitenkin tässä asiassa toiminut varsin 
aktiivisesti mm. siten, että sen aloitteest~ on saatu aikaan vientiluotto-
javientitakausjärjestelmä, joka nykyisin on pysyvällä pohjalla. Toinen 
työkohde on ulkomaisen pääomantuonnin edistäminen siten, että ulko
maiset suoraan sijoittaisivat varojaan joko suomalaisiin yrityksiin tai itse 
perustamalla tänne sisaryrityksiä. Tätä asiaa tutkii nykyisin erityinen 
komitea. Valtion toimenpiteitä edellyttää tällöin lähinnä ulkomaisten 
sijoitusten verotuksellisen kohtelun muuttaminen siten, että se olisi aina
kin tasapuolista kotimaisiin yrityksiin verrattuna. Edelleen pankki on, 
kuten tunnettua, pyrkinyt hankkimaan ja välittämään ulkomaisia laina
pääomia kotimaisille yrityksille, varsinkin sellaisille, joilla on edellytyksiä 
vientiin. Tässä tarkoituksessa on myös uudestiorganisoitu eräitä luotto,:: 
laitoksia, joista ennen kaikkea on mainittava Teollistamisrahasto. 

Kasvupolitiikka ja rahoitusrnarkkinoiden uudistus 

Ulkomaisen maksuvalmiuden tukemista ja parantamista pitemmällä 
tähtäyksellä voidaan lisäksi harrastaa eräällä muulla tavalla, joka liittyy 
kolmanteen esi ttämääni tehtävään, kasvupolitiikan rahoitukseen. Siir
tyessäni tätä käsittelemään sivuutan kokonaan kysymyksen maamme 
pääomavarojen kasvun nopeuttamisesta - kansantaloutemme säästä
misasteen ja investointien suhteellisen suuruuden lisääminen on näh
däkseni kysymys, joka kuuluu johonkin koko talouspolitiikkaa kos
kevaan esitykseen. Sen sijaan kohdistan huomioni siihen, mitä mahdol
lisuuksia meillä on kasvupolitiikan rahoitukseen nykyisin käytettävissä 



42 HEIKKI· VALVANNE 

olevien ja nykyisellä vauhdilla k~svavien rahoituspääomien puitteissa~ 

Huomautan vain, että jos osoittaut'uu, ettei säästämisastetta ole mahdol
lista nykyisestään ainakaan olennaisesti lisätä, koko kasvupolitiikan 
rahoitus riippuu tämän kysymyksen ratkaisusta. 

Perusongelmana on, miten käytettävissä olevat rahoituspääomat ohjau
tuvat tuotannon käyttöön. Kun rahoituspääomien määrä on rajoitettu, 
edellyttää tuotannon lisääminen pääomien käytön tehostamista ohjaa
malla ne mahdollisimman tuottaville aloille. Kasvupolitiikan rahoituk
sen kannalta tämä mielestäni merkitsee sitä, että rahoituspääomia on 
pyrittävä irrottamaan sellaisilta tuotannonaloilta, joilla laajenemismah
dollisuudet ovat ehtymässä, ja sellaisista investointik .. )hteista, jotka kil
pailumielessä eivät täytä normaaleja kannattavuuskriteerioita tai jotka 
kansantaloudelliselta kannalta ovat pääomien hukkakäyttöä. Näiden 
varojen tulisi voida ohjautua taloudellisten kannattavuuskriteerioiden 
nojalla aloille, joilla on edellytyksiä kasvuun ja jotka ovat kansainväli
sestikin kilpailukykyisiä. 

Tulenkin nyt aihepiiriin, jota olen yhdessä kauppatiet.lis. Jaakko Las
silan kanssa käsitellyt syksyn mittaan kolmessakin laajahkossa artikke
lissa. l Koska nämä kirjoitukset ja tämä esitelmä muodostavat erään 
kokonaisuuden, jonka osat selittyvät vain tätä kokonaistaustaa vasten, 
on syytä hieman referoida esittämiämme ajatuksia. 

Pääratkaisuna rahoituspääomien uudelleenohjaamista koskevaan on
gelmaan on mielestämme se, että rahoituspääomien liikkuvuutta pyri
tään lisäämään - ja lisäämään huomattavasti. Tämä puolestaan edel:.. 
lyttää melko perinpohjaisia uudistuksia rahoitusmarkkinoitten raken
teessa . ja toimintamuodoissa samoin kuin rahoitustoimiin ja yrityksiin 
kohdistuvassa verotuksessa. Nykyinen rahoitusmarkkinajärjestelmämme 
on nimittäin aivan ilmeisesti alikehittynyt eikä kykene täyttämään esim. 
niitä tehtäviä, joita kasvupolitiikka sille asettaa. 

Vinosuuntausten aiheuttajana on ennen kaikkea valtio itse hoitaes
saan verotuspolitiikkaa tavalla, joka on omansa viemään yhä kauemmas 

1. HEIKKI. V ALVANNE - JAAKKO LASSILA Leimaverotus ja rahamarkkinain kehittämisp)'rkimykset, Osuus

kassajärjestön taloudellinen katsaus 3/1964; HEIKKI VALVANNE - JAAKKO LASSILA Rahoitusmarkki

naimme uudistustarve rahansijoittajain kannalta, Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen katsaus 1964/4; 

HEIKKI VALVANNE - JAAKKO LASSILA rrit)'sten verotus ja rahoitusmarkkinoiden kehittäminen, Liiketaloudel

linen Aikakauskirja IVfl964. Ks. myös HEIKKI VALVANNE - JAAKKO LASSILA P.M. Pääomamarkki

noiden kehittämisestä, TalousneuvostoIle 9. 10. 1964 annettu lausunto (moniste). 
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'!1iistä tavoitteista, jotka valtio - toisella kädellään - on yleisessä talous
politiikassaan asettanut. Yleinen' havaintomme on, että verotussään

ovat koostuneet lukuisista vuosien mittaan tehdyistä irrallisista 
päätöksistä, joiden taloudellista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisia 
kokonaisvaikutuksia ei ole koskaan pysähdytty pohtimaan. Otan vain 
pari esimerkkiä - muutoin viittaan kirjoituksiimme. Ne verotussään
nökset, jotka koskevat yritysten jakamaa voitonosaa, käyttöomaisuuden 
poisto-oikeuksia ja vaihto-omaisuuden arvostusta, ovat senlaatuiset, että 
ne houkuttelevat - etten sanoisi pakottavat - yritykset oman etunsa 
vuoksi pysyttämään voittonsa yrityksen piirissä ja suorittamaan lisäksi 
investointeja, joiden tärkeimpänä tai jopa ainoana perusteluna on, että 
ne ovat verotuksen vuoksi yritykselle edullisia. Kuten entinen liikevaihto
vero synnytti ns. liikevaihtovero teknillisiä yrityksiä, samoin nykyinen 
tulo- ja omaisuusvero synnyttää veroteknillisiä investointeja. Kasvupoli
tiikka sen sijaan vaatisi, että yritysten investoinnit vastaisivat taloudellista 
tärkeysjärjestystä, ja jos ei tällaisia kohteita löydy ao. yrityksen oman 
toimialan piirissä, varat olisi ohjattava vapaille markkinoille ja sitä 
,kautta kasvukykyisemmille tuotannonaloille. - Samaan aikaan tulo- ja 
Jeimaverotus on myös johtanut siihen, että yritysten koko rahoitusra
kenne on ylipäänsä heikolla pohjalla eikä laisinkaan vastaa kansainvälisiä 
standardeja - mikä muuten on huomattavasti vaikeuttanut yritysten 
mahdollisuuksia saada ulkomailta luottoa. Verotuksen vuoksi on näet 
rahoitus omalla osakepääomalla yritykselle kaikkein kallein rahoitus
'muoto, obligaatiorahoitus vähän halvempi ja lyhytaikainen pankkirahoi
tus kaikkein huokein. Jos verotuksella on jokin taloudellinen tarkoitus, 
luulisi olevan syytä kohdella näitä eri rahoitusmuotoja verotuksessa tasa
.puolisesti, jolloin markkinakorkojen erot ratkaisisivat eri luottomuotojen 
edullisuuden yrityksille. 

Verotuksen lisäksi aiheuttavat epäjärjestystä rahoituslllarkkinoilla kor
.kojen jäätyminen ja niiden differentioinnin mlltei täydellinen puuttu
minen sekä toisaalta inflaatio. Kun lyhyen ja pitkän luoton korko on 
sama, on seurauksena, että pitkäaikainenkin luotto annetaan lyhyen vek
selin muodossa, jota jatkuvasti uudistetaan. Tämä on ilmeinen epäkohta 
sekä yritysten rahoitusrakenteen että rahalaitosten kannalta. Korkojen 
differentiointia esiintyy lähinnä vain siten, että valtio tarjoaa kaikkein 
:parhaimmat luottoehdot, mikä on luonnollisesti omansa yhä lisäämään 
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tasapainottomuutta rahoitusmarkk~noillaja vähentämään pääomien liik
kuvuutta.· Luottokorkojen alhaisuus ja niiden vähennysoikeus verotuk~ 
sessa merkitsee inflaatio-olosuhteissa tosiasiallisesti sitä, että miltei minkä 
hyvänsä reaalisijoituskohteen luottorahoitus tuottaa rahansijoittajalle 
puhdasta voittoa. Vain indeksiehtoinen verovapaa ..:\-tili ja eräät valtion 
obligaatiot kykenevät pitämään puolensa tässä' kilpailussa. Tämä taas 
osoittaa, että indeksisidonnaisuuden vajavainen ja epäyhtenäinen käyttö 
rahamääräisissä saatavissa on omansa ohjaamaan",rahoituspääomia niihin 
kohteisiin, joissa on indeksiturva - ja suurin indeksiturva - mikä ei 
välttämättä ole sopusoinnussa sen tärkeysjärjestyksen kanssa, joka näillä 
erilaisilla sijoituskohteilla on esim. kasvupolitiikan kannalta. 
, Nänt.ä esimerkit sekä korkopolitiikasta aikaisemmin esittämäni huo

miot riittänevät selittämään, 'miksi rahoitusmarkkinoittemme - mikäli 
niitä markkinoiksi edes kannattaa kutsua - toiminta niin pahasti ontuu. 
Jatkan esittämällä eräitä Lassilan ja minun kirjoituksiimme sisältyviä 
mielipiteitä siitä, mihin suuntaan rahoitusmarkkinoita sitten tulisi kehit
täå ja minkälaisia uudistuksia k~nnattaisi harkita. 

Lähtien siitä, että luotonkysyntä nykyisin on vallitseviin hintoihin 
rahoituksen tarjontaa suurempi, olisi yhtenä tavoitteena tarjonnan suu
rentaminen. Erityisen suuri paino olisi pantava yritysten voitonjaon 
lisäämiseen. Tässä tarkoituksessa yritysten nykyistä verotusta olisi perus
teellisesti muutettava siten, että voitonjako tehtäisiin yrityksille halvaksi 
ja voiton jättäminen yritykseen vastaavasti kalliiksi. Kasvupolitiikan 
rahoituksen kannalta· tämä olisi tärkeimpiä uudistuksia, koska se vapaut
taisi rahoituspääomia markkinoille. Jotta nämä pääomat edelleen voi
sivat vapaasti hakeutua uusiin- kohteisiin, tulisi luottopaperien vaihtoa 
koskeva verotus tarkistaa ja mieluimmin kokonaan poistaa. Sitä paitsi 
luottopaperien tulisi yhä suuremmassa mitassa olla haltijapapereita, jotta 
ne olisivat siirrettävissä ja myytävissä sekä yleisön ja yritysten että raha
laitosten kesken. 

Tämänsuuntaisessa rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä ja laajenta
misessa, joka edellyttää verotuksellisia lainsäädännöllisiä ja teknillisiä 
uudistuksia, ei' kuitenkaan edistytä pitkälle, ellei luottopapereille voi 
myös muodostua käypää hintaa, joka tasapainottaa kysynnän ja tar
jonnan. Käypä hinta edellyttää, että luottoarvostelun normaalit kritee
riot, so. tuotto, luottoajan pituus, vakuudet, tappionvaara jne., pääsevät 
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vaikuttamaan. Tä II!ä vaatii ennen kaikkea korkojen differen
tiointia. Ydinkysymyksenä on tällöin, että käyvän hinnan tulee mukau
tua myös hintatasoa koskeviin odotuksiin. Jos luottopaperien korkojen ei 
haluta kuvaavan - tai jostakin syystä ei anneta kuvata - näitä hinta
odotuksia, on nähdäksemme loogisena seurauksena, että indeksisidon
naisuutta on käytettävä luotonannossa yleisemmin ja yhtäläisemmin 
kuin nykyisin on laita. 

Näillä keinoin - ja nähdäkse!!i vain tämäntapaisin keinoin - voi tai
sii!! m·eillä vähitellen kehittää todelliset rahoitusmarkkinat, jotka ovat 
tavoitellun pääomien liikkuvuuden ehdoton edellytys - markkinat, 
joille hakeutuu vapaita pääomia, joilla esiintyy ostajia ja myyjiä ja 
joilla luotto- ja arvopaperien kurssi · muodostuu kysynnän ja tarj onnan 
mukaan riippuen normaaleista kriteerioista, joihin kuuluu myös raha
määräisten saatavien hinnan tietty suhde vaihtoehtoisina sijoituskohteina 
olevien reaaliomaisuuslajien hintoihin. - Tällaisten markkinain synty
minen johtaisi ilmeisesti myös siihen, että luottolaitosmuodotkin maas
samme monipuolistuisivat. Ajattelen lähinnä sellaisia välittäviä luotto
laitoksia, joita kutsutaan nimellä »financial intermediaries», esim. osake

sijoituksiin keskittyviä luottoelimiä, jollaisia muuten Ruotsissakin on jo 
alkanut syntyä. 

Tässä kaavaillut rahoitusmarkkinain kehittämispyrkimykset, joita Las

silan kanssa olen toisaalla esittänyt, liittyvät aivan olennaisesti esitelmäni 
aiheeseen. Kysymyshän on itse asiassa niiden institutionaalisten puittei

den muuttamisesta ja laventamisesta, jotka muodostavat Suomen Pankin 
rahapolitiikan toimintakentän . 

Mikä osuus Suomen Pankilla sitten on - tai voisi olla - tämän

suuntaisissa uudistuksissa? Yleis esti kai voidaan sanoa, että rahoitusmark
kinain kaikkinainen kehittäminen kuuluu pankin toimialaan - kenelle 

muulle se sitten voisi kuulua. Useimmat esille ottamistani kysymyksistä 
ovat kylläkin sitä laatua, ettei niiden hoitamiseen ole pankilla valtuuksia. 

Eräissä tärkeissä kohdissa uudistukset ovat kuitenkin varsin pitkälle tai 
kokonaankin Suomen Pankin asia. On todettavissa, että Suomen Pankki 

on käytännössä jo usealla tavalla toiminutkin uudistusten aikaansaa mi
seksi. Pankki on mm. vireillä olevan leimaverouudistuksen yhteydessä 

esittänyt virallisen ja varsin kielteisen kantansa siihen leimaverotukseen, 
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joka nykyisin kohdistuu j~ ehdo~usten mukaan2 tulisi edelleenkin koh ... 
distumaan luotto- ja arvopaperito'imiin sekä ulko,maalaisten tänne teke
miin suoriin sijoituksiin. Yritysten liikepankeilta ottamien pitkäaikaisten 
luottojen vakauttamiseksi ja muuttamiseksi todella pitkän luoton muo
toon pankki on suositellut luottojen muuntamista Teollisuushypoteekki
pankin obligaatiolainojen muotoon, mitä on jo melko suuressa mitassa 
tapahtunutkin kuluvan vuoden aikana. Luottomuotojen kehittämiseksi, 
mm. haltijapaperien luomiseksi ja yleistärniseksi, on Suomen Pankin 
piirissä jo pitemmän aikaa tehty suunnitelmia. Pankki on edelleen suosi
tellut liikepankeille 50-prosenttisen indeksiehdon soveltamista yli vuoden 
pituisiin luottoihin eli samaa menettelyä, mitä vakuutuslaitokset, Kan ... 
saneläkelaitos ja valtio itse ovat pitkän ajan noudattaneet. Liikepankit 
ovatkin ryhtyneet suositusta jo jossain määrin soveltamaan. Tämä on 
omansa johtamaan siihen, että luottopaperit saavat käyvän hinnan, joka 
riippuu yleisen hintatason kehityksestä. Rahalaitosten luotonantokor
kojen differentioinnissa Suo:r:nen Pankki sen sijaan on tähän asti ollut 
suhteellisen pidättyväinen, mutta on ilmeistä, että indeksisidonnaisuuden 
yleisempi käyttö avaa tässäkin uusia mahdollisuuksia ja tarpeita. Viittaan 
vain siihen, että indeksiehtoisen luoton korko asettuu luonnollisesti aIem
malle tasolle kuin ei-indeksiehtoisen luoton korko. Epäilemättä indeksi
ehdQn yleistäminen ja pankkiluottojen korkojen suurempi differentiointi 
johtaisikin siihen, että varsinainen korkoelementti luotonoton kustan
nuksissa alenisi nykyisestään. 

Rahoitusmarkkinain kehittäminen viittaamaani suuntaan merkitsisi 
myös sitä, että Suomen Pankkikin joutuisi mukauttamaan rahapoli
tiikkansa uusiin olosuhteisiin, samalla kun sen käyttämät rahapoliittiset 
keinotkin muuttuisivat. Nykyisin pankin ohjesääntö asettaa kuitenkin 
eräitä rajoituksia tällaisille uudistuksille. Kun ohjesäännön mukaan vain 
enintään 3 kuukauden vekselit kelpaavat setelistön toissijaiseksi katteeksi, 
on pankin suorastaan pakko antaa rahalaitoksille luotto pääosalta redis
konttausten muodossa. Tästä on sekin haitallinen seuraus, että rahalaitos
ten puolestaan täytyy rediskonttaustarvettaan ajatellen antaa asiakkail
leen luotot suurelta osin juuri 3 kuukaudenvekseleinä - riippumatta 
siitä, mikä on asiakkaan luotontarpeen todellinen pituus. Toiselta puolen 

2. Ehdotus Hallituksen esityksiksi eduskunnalle leimaverolaiksi ja laiksi varojen siirrosta suoritettavasta verosta 

sekä laiksi pelikorteista kannettavasta valmisteverosta; Lainvalmistelukunnan julkaisuja, Helsinki 1962. 
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Suomen Pankki ei juuri ensi~kään voi luotottaa rahalaitosten obligaa
tioita, koska ohjesäännön mukaan luottoa obligaatioita vastaan voidaan 
antaa vain enintään pankiIl: omien varojen puoleen mää~ään asti. Pankki 
ei siis ,voi käyttää ,sitä luottomuotoa, joka e~im., Ruotsi~sa ja Tanskassa 
,?n kaikk~jn yleisin. ,Kyseisten ohjesä~W1ön kohtien tarkistus on~~~ pan
kissa harkittavana. 

Tässä hahmottelemieni erilaisten jamoniinkin talouseläm,än sekto
reihin kohdistuvien uudistusten toteuttamisella olisi käsittääkseni varsin 

I .., , . .-'.. .• 

·laajakantoiset seuraukset. Ne ulottuisivat myös Suomen Pankin ja raha-
laitosten luottopolitiikan keski~äiseen riippuvuuteen ja siihen,. 3;lussa 

, .. ~. . 

kuvailemaani jännitystilaan, joka val~its~~ valuuttav~r~nnon ja,raha-
laitosten keskuspankkivelan välillä. Jos uudistukset todella - niin. kuin 

'. uskon - edistäisivät kasvupolitiikk~a ja rah.oituspääo~ien efektiivis~m
pää käyttöä, ne olisivat myös omans,a parantamaan ulko,mais:ta II1:aksu
valmiuttamme. Tuotantovoimien ja rahoituspääomien uudest~suun.~?-}ls 
lisäisi kilpailukykyä sekä viennissä että siinä kotimaisessa tuotanIlossa, 
joka kilpailee ulkomaisten tuontitavaroiden kanssa. Mut~(;lei liene. !i~an 
rohkeata väittää, että tällainen kehitysohjelma saattaisi myös lisätä ulko
maisten rahoittajain kiinnostusta ja parantaa mahdollisuuksiamme saada 
lisää ulkomaisia pääomia niin hyvin ulkomaisten luottojen kuin suorien 
sijoitusten muodossa. Ulkomaisen maksuvalmiuden parantuminen hei
jastuisi luonnollisesti rahalaitosten keskuspankkivelan supistumisena. Ra
hoituspääomien efektivisointi merkitsisi lisäksi myös sitä, että rahalai
tosten luotonantovolyymin »tuottavuus» kasvaisi. Jos luotonkysyntä ja 
-tarjonta tasapainottuisi, rahalaitosten luotonantopolitiikassakin voitai
siin noudattaa tarkoituksenmukaisempia taloudellisia kriteerioita. Rahoi
tusmarkkinoiden kehittämistä koskevista uudistuksista olisi edelleen seu
rauksena, että luotonotto keskuspankista ei enää tapahtuisi valtaosaltaan 
rediskonttauksina vaan obligaatioiden ja muiden arvo- ja luottopaperien 
luotottamisena tai myyntinä. Syntyisi uusi järjestelmä, joka käsitykseni 
mukaan palvelisi rahalaitoksiakin paljon paremmin ja joustavammin 
kuin nykyinen, pakostakin yksioikoinen rediskonttausmenettely. Tätä 
tietä olisi nähdäkseni päästävissä siihen, että rahalaitosten maksuvalmius 
suhteessa Suomen Pankkiin asteittain paranisi, ja lopulta voitaisiin saa
vuttaa se, ymmärtääkseni kaikkien osapuolten toivoma tasapainoinen 

. tilanne, jossa keskuspankkivelan käyttö rajoittuu vain tilapäisten likvidi
teettivaikeuksien torjumiseen. 

4 
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L(Jppusanat 

Pyrkiessäni tarkastelemaan, miten keskuspankin rahapolitiikka voisi suo
riutua uusista tehtävistään olen, kuten havaitaan, sulkenut kokonaan pois 
sen mahdollisuuden, että nämä tehtävät hoidettaisiin rahapolitiikan yhä 
suuremman koteloitumisen, säätelyn ja· säännöstelyn tietä. En näe täl
laisen vaihtoehtoisen menettelyn voivan auttaa pitkälle enkä myöskään 
usko, että meillä enää on tähän varaakaan. Viittaan myös tässä y~tey
dessä siihen Euroopassa yhä laa jenev~p;n ma~aeh ~äliseen' taloudellis~~n-./ 
yhteistyöhön, joka on jo ulottumass~,'.myös flnanssi- ja rahapolitiikkaan. 
Ratkaisua onkin haettava muualta~ jotta, tqlokset olisivat pysyviä. ,Käsi!"' 
tykseni on, että suhdannepolitiikan ja osittain ulkomaisen m~Ksuvalmills:" 
politiikankin kohdalla tehtävät voidaan hoitaa, jos eräitä uusia valtuuksia 
annetaan keskuspankille tai sille ja v~ltioll~. Kasv;upolitiikan hoitatnip:en 
edellyttää nähdäkseni myös laajakantoisia uudistuksia rap.oitusmarkki-

~ , ... 

nain kehittämiseksi ja pääoman liikkuvuuden lisäämiseksi, jolloin valtion 
verotuspolitiikka' samalla ansaitsee perusteellisen revidoinnin. 



Teknillinen tutkimustoiminta ja 

kilpailukyky 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

tammikuun 4 päivänä 1965 piti 

KAARLO LARNA 

TutkImustoiminnan tuloksista riippuu nykyisessä yhteiskunnassa sekä 
henkisen että aineellisen kulttuurin edistyminen. Tutkimustoiminnalla 
turvataan elinehdot maailman nopeasti kasvavalle väestölle ja myös 
korkeampi elintaso kuin koskaan aikaisemmin. Kuuluisa matemaatikko 
NORBERT WIENER on sanonut, että tutkimustoiminnan avulla voidaan 
saavuttaa ihmiskunnan korkein tavoite, inhimillisen työvoiman inhimil
linen käyttö (the human use ofhuman beings). Tutkimustoiminta, nimen
omaan teknillinen tutkimustoiminta, pyrkii vapauttamaan i~~isen kai
kesta työstä, jonka koneet tekevät paremmin ja varaam~ah hänet työ
hön, jossa tarvitaan inhimillistä panosta, so. kykyämme ajatella, analy
soida ja syntetisoida, tehdä ratkaisuja ja toimia kaukotavoitteisesti. 

Näinkin lennokkaasti voidaan kuvata tutkimustoimintaa, ja pitäähän 
esitelmässä alkulauseen verran olla lennokastakin. Kovin pitkälle ei 
tämän sortin lennokkuus meitä kuitenkaan auta pyrkiessämme selvit
tämään tutkimustoiminnan merkitystä esim. taloudellisen kasvun ja 
kilpailukyvyn kannalta. 

Tarkoitukseni on seuraavassa kosketella aluksi tutkimustoiminnan 
käsitettä ja sen eri lajeja sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuutta 
niin meillä kuin muuallakin, sen jälkeen tutkimus- ja kehittämistoimin
nan suhdetta taloudelliseen kasvuun,edelleen tutkimustoiminnan pää
määriä· sekä muita keinoja näiden samojen päämäärien edistämiseksi. 
Tämän jälkeen käsittelen resurssien allokointia teknilliseen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan kokonaistaloudellisissa puitteissa sekä samaa tee
maa itse tutkimustoiminnan piirissä. Lopuksi joitakin ajatuksia tutki
mustoiminnan organisaatiosta. 
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1. Teknillinen tutkimustoimi~ta ja"'sel,l e'ri' lajit 

Aluksi siis tutkimustoiminnan käsitteestä ja sen eri lajeista. Ka:avam'ai
sesti ottaen voidaan sanoa, että ihminen voi laajentaa tietopiiriään kahta 
tietä: opiskelemallå;! mikä merkitsee toisten, yksilöiden ',aikaisemmin 
tuottamien tietojen omaksumista, tai tutkimfllla,:" mikälaajast_~. ottaen 
voidaan katsoa uuden tiedon luomiseksi. Kansakunnan henkinen pää
oma voi karttua koulutus toiminnan, kasvatuksen, opiskelun, fut~.iIlJ-ll:S

toiminnan tai taiteellisen luomistyön kautta. Kaikissa näissä tapauksissa 
on tavoitteena informaatiovarannon kasvu. Informaatiovarantoon voi
daan tällöin ajatella sisällytettäväksi myös suoritusvalmiudet. 
';'~':~"Tutkimustöimint~; jöka siis laa}åsti ottaen"voidaan ymmärtää uuden 
tiedon· "s'ysterilååttiseksi' etsimiseksi, ·voi· peittää inhimillisen·tiedon koko 
k~ntän kåslitäen kaikki tieteen ja' tekniikan' ålat. Tässä esityksessä pyri
tään kuitenkin tarkastelemaan -Iähinnäsitä: osäa tutkimustoiminnasta, 
JÖka 'liittyy tuotantotoimintaan. Tätä voidaan nimittäätekniIliseksi tu't
kiffiukseksi~ Tässä yhteydesSä '. ei ole tarpeen ryhtyä'; tarkemmin' määrit
telemään tämän tutkimuskentän rajoja eikä esimerkiksisopira siitä, kuu
luvatko maatalous.-metsätieteellinen,· biokemiallinen;' hydrologinen tai 
liikenteeseen kohdistuva tutkimu's taikka malrriinetsintätoiIIlinta teknil
lisen tutkimustoiminnan piiriin.: 'Sen siJaan vöidaanpitää 'selvänä, että 
se ei sisällä esimerkiksi' teologista', juridista 'eikä :kielitieteellistä tutki-
'musta.' Raja-alueelle jää' kUitenkin mm'.' taloudellinen tutkimus;· Jolla 
usein 'on varsin huomatta:via väliltisiä ja: eräissä tapauksissa 'myös välit
tömiä vaikutuksia tuotantoon~" 

Länsimaissa yleisesti ,hyväksytyn ja mm. OECD:n käyttämän terrni
nologian mukaan voidaan teknillisessä tutkimustoiminnassa erottaa· seu
raavat,' eri tasot: perustutkimus, sov~Hettu tutkimus- ja' kehittämistyö. 
Perustutkiinus on johdonmukaista uuden tiedon etsintää, jota suorite
tåån kiinnittärriättä huomiota etsinnän kohteena olevien tietojen mah
dolliseen tuotannolliseen käyttöarvoon.- Sovellettu tutkimus, jota Ruot
sissa ' usein 1 'ku ts'u taan nimellä »målforskning», tähtää määrättyä tuotan
nollista sovellutusta palvelevan uuden tiedon etsintäan. Perustutkimuk
sen ja sovelletun tutkimuksen välinen raja on käymässä yhä epäselvem
mäksi; erityisesti'sen vuoksi, että myös perustutkimusta on suurissa tutki
muslaitoksissa varsinkin kemian piirissä ålettu suorittaa yhä pitemmälle 
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puitteis$a~ l.(ehit.t~w.i~työllä tarkoitetaan tutkimustulos
te~ ja, tieteellisen tiedonjärjest~lmällistähyväksikäyttämistä uusien tuot
teiden, prosessien ja systeemien aikaansaamiseksi tai jo o~e~assa olevien 
q~~nnais~~~i, p~ran tamiseksi. Rutiininomaisia ja .toistu yia~uo ta~~oon, liit
tyviä ,töitä,kute,n ty~nt~tkimuksia, aineen,k.oetu§ta, hladu:nt~rkkailua, 

markkin-atutkimuksia, info1;'maatiqpalyeluGl ja' design-työtä :ei; tavanomai
sesti lueta,. kehittämistyöhön ~uuluvik~i. ,l(aike:p. tutkimus- ja kehittä~is
työn ()lennaise~a.; tuntomerkkinä on siih~n liittyvä uutuusrnomentti. 
,Tutki~,ustyötävoidaan harjoittaa korkeakouluissa,val~ion ja eri elin

keinoalojen tutkimuslaitoksissa, tutkimustoimintaan ~rikoistuneissa k<?n
sultoivissa yrityksissä, eri yritysten tutkimusosa~toilla sekä yksityist~n 

tutkijoiden toimesta. Perustutkimusta voivat ~arjoittaa korkeakoulut, 
valtion tutkimuslaitokset ja yksityiset tutkijat, sovellettua, tutkimusta 
kaikki tutkimuslaitokset, yksityiset tutkijat sekä yritysten tutkim:usosastot, 
ja kehittämistoimintaa viimeksi, mainittujen lisäks~ kon~ulttiyritykset. 

Tutkimustyön suuntautuminen näissä eri laitoksissa riippuu siitä" miten 
se :on organisoitu ja rahoitettu. . 

Tutkimustoiminnan tuotteet ovat patentteja, valmistusmenetelmiä, 
keksintöjä, teorioita, teknillistä »know-how'ta»., Ne ovat immateriaali~ia 
hyödykkeitä, mutta ne voidaan pukea raporttien, mietintöJen, suunnitel
mien, piirustusten, työohjeiden tai m':l~hun vastaavaan muotoon. Niillä 
saattaa olla määrätty arvo Ja ne voivat tulla taloudellisen vaihdannan 
kohteiksi. 

2. Teknillisen tutkimus- ja kehittämistoinzinnan laajuus 

Tietomme tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta eri maissa ovat 
vielä verraten vähäiset. ,Näin väittää mm. OECD:n asettama kolmen 
taloustieteilijän tutkijaryhmä - CHRISTOPHER FREEMAN, RAYlVIOND 
POIGNANT ja INGVAR SVENNILSON - runsas vuosi sitten esittämässään 
raportissa Science, Economic Growth and Government Policy, l joka on muuten 
eräs parhaita tutkimus- ja kehittämistoiminnan taloudellisia ja t~lous
polii~tisia aspekteja käsittelevä selvitys. Heidän mukaansa , useimll1illa 

1. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Ministerial Meeting on 

Sdence, Agenda Item III, Background Paper, »Science, ,Economic Gro L!J th al'ld Govemment Policy», Paris, 
October 1963. 
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mailla on luotettavammat ja vertailukelpoisem-mat.- ti~dot esim. kanan
munien ja kananpoikien tuotannosta kuin tutkimuspanoksen suuruu
desta ja suoritetuista keksinnöistä. 

'Tutkim-us- ja kehittämistoiminnan laajuutta on mahdollista mitata 
ainoastaan panospu9lelta käsin~ Tuotoksen mittaaminen on onnistunut 
ainoast~an eräiden "'tuotantosektorien ja eräiden yritysten kohdalla. Näin 
ollen ei myöskään ole mahdollista arvioida tutkimustoiminnan tuotta
vuutta. Sen laajuuden mittana käytetään yleensä siitä aiheutuneita kus
tannuksia tai s%~p:en sidotun työvoiman määrää. Yhtenäisten lukusarjojen 
konstruoimine'u edellyttää, että myös käytettävä kust~nnuskäsite~ määri
tellään ainakin peittävyytensä ja arvostusperusteittensa puolesta. Kus
tannustietojen yhtenäistäminen on jo yhdenkin maan osalta varsin vai
kea tehtävä, joten on ilmeistä, että kansainvälisissä tilastoissa esitettävät 
tiedot tutkimustoiminnan laajuudesta ovat vielä paljon vähäisemmässä 
määrässä' vertauskelpoisia. Pitäen mielessä nämä varaukset on seuraa
vassa esitettävät luvut ymmärrettävä vain suuruusluokalleen oikeina. 

Tieteen ja tekniikan edistys kokonaisuudessaan on viime aikoina ollut 
valtavaa. Sanotaan, että kaikista niistä henkilöistä, jotka historiallisena 
aikana ovat harjoittaneet tutkimustyötä, on 90 % edelleen elossa. Voi
daan puhua' vaikkapa informaatioräjähdyksestä. Suoritettujen arvioiden 
mukaan oli koko,maailman tutkimuspanos vuonna 1962 noin 120 mrd 
nmk. Tästä käytettiin noin puolet Yhdysvalloissa, jossa suoritetusta tut
kimustyöstä tosin suuri osa kohdistui sotilaaIlisluontoisiin tarkoituksiin. 
Sotilaallisef tutkimukset muodostavat hU'omattavan osan myös seuraa
vina olevien Neuvostoliiton, Englannin ja Ranskan tutkimusbudjeteista. 
Neuvostoliiton tutkimusmenot olivat v. 1962 yli neljäsosa maailman 
kaikista tutkimusmenoista. Summien absoluuttisen suuruuden kannalta 
olivat seuraavina Länsi-Saksa ja Japani . Jos tutkimuskustannukset ilmais
taan prosentteina bruttokansantuotteesta, oli kärkipään järjestys vuonna 
1962 seuraava: Neuvostoliitto 4.3 %, Yhdysvallat 3.4 0/0, Englanti 2.6 %, 
Ranska ja Japani 2.1%. Ruotsissa osuus oli 1.7 ja Länsi-·Saksassa 1.4 %. 

Ja entä mikä on tilanne Suomessa? Sekä mainitussa OECD:n julkai
sussa että ilmeisesti lähinnä sitä lainaten monissa muissakin yhteyksissä, 
viimeksi kai prof. Paakkasen artikkelissa Unitas-julkaisussa, oli Suomen 
osalta esitetty vastaavana tutkimustoiminnan osuutena bruttokansan
tuotteesta muihin maihin verrattuna ällistyttävän alhainen 0.3 %. 
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ELISABETHELFVENG~EN, jo~a suoritti tämän, vuotta 1961 koskevan sel
vityksen2 pohjoism-aisen 'teknillis-luonnontieteellisen tutkimuksen yhteis
työelimen »Nordforskin» ohjelman puitteissa, toteaa itse, ettei vertailuja 
sen osalta voida tehdä muiden maiden kanssa, koska nämä ovat sisäl
lyttäneet tutkimuskustannuksiin yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimus
panoksen, mikä ei sisälly Suomen lukuihin. Tulkoon samalla mainituksi, 
että Elfvengren laati ensimmäisen selvityksen teollisuuden tutkimuskus
tannuksista vuodelta 1956 Taloudellisen Tutkimuskeskuksen toimesta. 3 

Tämä selvitys oli paitsi peittävyydeltään myös metodisesti varsin puut
teellinen mm. sen vuoksi, että vastaajat saivat itse useimmiten päättää, 
mitä tutkimustoiminnan käsitteeseen oli sisällytettävä. Joka tapauksessa 
on ilmeistä, että vaikka korkeakoulujenkin tutkimuspanos otettaisiin 
mukaan, jää tutkimuspanoksen osuus bruttokansantuotteesta meillä yhä 
vieläkin huomattavasti alle 1 0/0:n ja siten runsaasti alle muiden teolli
suusmaiden vastaavan. tason. Eipä silti, melkoinen osa tästäkin erosta 
on selitettävissä kahdella tekijällä. Toinen näistä on sotilaallisten meno
jen suhteellinen osuus ja toinen kansantuotteen ja erityisesti teollisuus
tuotannon rakenne. Niinpä esim. Yhdysvaltojen ja Englannin korkeat 
suhteelliset tutkimuspanokset johtuvat pääosalta sotilaallisesta tutkimuk
sesta. Niiden panokset siviilitutkimukseen ovat suhteellisesti suunnilleen 
samalla tasolla kuin Ruotsin, Japaq.in ja Länsi-Saksan. Toisaalta maissa, 
joissa suuri osa kansantuotteesta on peräisin primäärielinkeinoista -
maa~ ja metsätaloudesta, kalastuksesta ja kaivannaisteollisuudesta -
joiden edellyttämä tutkimuspanos on verraten vähäinen, myös koko 
maan suhteellinen tutkimuspanos on tietenkin alhainen. Tämä pätee 
mm. Australiaan, Kanadaan, Irlantiin ja Suomeen. Kääntäen on tut
kimuspanos suhteessa koko tuotokseen monin kerroin suurempi teolli
suudessa kuin muissa sektoreissa, esim. Yhdysvalloissa noin 7 -kertainen 
ja Japanissa 5-6-kertainen. Tästä on taas luonnollisena seurauksena se, 
että teollisuuden kansantuoteosuuden kasvaessa myös koko maan suh
teellinen tutkimuspanos kohoaa. Mutta tutkimuspanoksen suhteellinen 
suuruus vaihtelee erittäin suuresti myös teollisuuden eri toimialojen kes-

2. ELI~ABETH ELFVENGREN Teknillis-luonnontieteellinell tutkimus Suomessa vuonna 1961. Teknillisten 
Tieteiden Akatemia, Helsinki 1963. 

3. ELISABETH ELFVENGREN Kostnaderna jör teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk forskning i Finland. 

TaloudellinenJ'utkimuskeskus, Sarja B: 10, Helsinki 1958. 
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ken .. Konepaja-ja.. kulkuneqv.Q~e.Ql~~su~den sekä kemian teollisuuclenosuJ,l$l 
kaikista teollisuuden tu tkim us- Ja kehittäIllistoiminn(inkustanl1 uksista :oli 
v.i! 959 ,Ruotsissa noin 85%sekä Yh~ysvalloissa j aEIJ.ghtnnis·sa yli 90%~, 
Vasfaavastioli tutkimuspanos suhteessa, näiden· toiffiialQjen jalost_us~ 
arvcon keskimäärin yleensä noin 10 %·:n~,.su4.ruu~1\lokkaa mainitsemis-: 
sani.kolmessa maassa, kun se esimerkiksi· paper~teonisuudes.Sa. oli vain 
0.8--. 0.9 % sekä elintarvike- ja tekstiiliteollisu:udessa 0.2 -,-0.5 %.4 

Olen viipynyt näissä sinänsä varsin hedelmättömissätilastovertailuissa 
näin. kauan kahdesta syystä~ Ensinnäkinihalusin,· osoittaa, ettei jonlun 
maan suhteellisen tutkimuspanoksen suuru~s;kerro vielä paljon mitään, 
ellei .samalla oteti;l .:puomioon kansantuotteen ja teollisuuden rakennetta. 
Toiseksi on ilmeistä,' että la~ketti~npa lukuja. niinpäin tai näinpäin tai 
uskottiinpa kansainvälisiin vertailuihin enemm.än tai .vähemmän, jää· 
lopputulokseksi kuitenkin se, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan mer
kitys on meillä ollut kovin vaatimatqnja uhkaa ehkä- sellaiseksi jäädäkin, 
ellei toimeen tartuta, ts. ellei meilläkin uskalleta riskeerata 'tähänastista. 
enemmän tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja ellei IrlYös julkisen vallan 
asenne tähän toimintaan muutu suopeammaksi. 

Ehkäpä yhdeksi tällaisen uuden ajan airueeksi voitaisiin. katsoa talous
neqyoston muutama päivä sitten valtioneuvostolle antama suo~itus n:04,
joka kuuluu näin: 

» Teknillisen kehityksen kiihdyttämiseksi j a ~tenkil;linnovaa tioon. perus~ 
tuvan uuden tuotannon kehittämiseksi olisi teknillis-Iuonnontieteelliseen 
tutkimukseen käytettävien varojen määrää tuntuvasti lisättävä. Valtion 
olisi laajennettava julkisissa tutkimuslaitoksissa suorite~tavaa perustut
kimusta sekä tuettavasuoranaisiI} avustuksin tai muulla tavoin yksityi
sissä, tutkimuslaitoksissa suoritettavaa tutkimustoimintaa.» 

Hyvä näin, mutta suosituksen olisi Sllonut kqjtenkin käyttävän, tutki
musvarojen lisäämisestä konkreettisempaa .mittaa kuin mainittu»tu,n-
tuvasti»,. mutta ehkäpä se ei olisi sopinut asian yhteytee:n.Mainittakoon 
esimerkin yu~ksi,~.et.t,~ .. Norjan teknillis-Iuonnontieteellinen tutkimusneu
vosto tuli yhteistyössä kahdensadan spesialistin kanssa . viime marras
kuussa julkaisemassaan selvity:ksessä siihen tul.oks~en, että läh~~nä teol
lisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi Norjan ,on välttämätöntä kaksin
kertaistaa investoinnit tutkim~s- ja kehittämistoim:iritaan seuraavan nel-

., . : ~ .. 
4. OECD mt. s. 46-47. 
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j~ vuoden kuluessa. Tästä lisäyksestä lasketaan kaksi kolmannesta saa
tavan julkisis.ta våroista jå'loput elinkeinoelämältä. 

Teknillinen tutkimus- ja kehittämistoi"f~nta ja taloudellingn kasvu 

Tämänjälkeen saattaa olla paikallaan kosketella kysymystä, mikä yhteys 
teknillisellä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on taloudelliseen kasvuun. 
Muualla· maailmassa myönnetään jo yleisesti, että teknillinen tutkimus
ja kehittämistoiminta on kasvuhakuisen talouspolitiikan tärkeimpiä ins
trumentteja. Koulutus ja tutkimustoiminta ovat taloudellisen kasvun 
perustekijöitä, sillä ne ovat innovaatioiden välttämättömiä edellytyksiä. 
Vain niiden välityksellä on mahdollista luoda uutta teknologiaa ja uusia 
tuotteita. Uu~i teknologia taas ilmenee yleensä uudentyyppisinä pääoma
hyödykkeinä,jotka puolestaan ovat tuottavuuden kohoamisen"ja talou
dellisen kas"\[un edellytyksenä. Investointi pääomahyödykkeisiin on vain 
välillinen tekijä, primäärinen on tiedon tason kohoaminen. Useat empii-

·riset tutkimukset viittaavat siihen,. että työn tuott~vlluden pitkän ajan 
kasvusta vain vähäinen osa aiheutuu pääomaJtyöpanossuhteen kohoami
sesta ja valtaosa traditionaalisista eksogeenisista muuttujista, joista usein 
käytetään jotakin sentapaista mitäänsanomatonta yleisnimeä kuin »tek
nillinen kehitys». Viimeaikaisista s'elvi,tyksist~ on ehkä merkittävin ja 
yksityiskohtaisin E. DENISONin suorittama. Hän pyrki mittaamaan yli 
tusinan eri tekijän vaikutukset kokonaistuotannon kasvuun Yhdysval
loissa vv. 1909~ 1957 ja sai tulokseksi, että 42 % kansantuotteen volyy
min kasvusta työntekijää kohden aiheutuu koulutuksesta ja kasvatuksesta 
sekä 36 % muusta tiedon tason kohoamisesta.5 

Vaikka on olemassa todisteita tilastollisesta riippuvuudesta tutkimus
panoksen ja tuottavuuden kasvun välillä, ei ole kuitenkaan mitään 
todisteita syy-yhteyksistä. Ei sekään, että nopeasti kasvavissa elinkei
noissa tutkimustyövoiman osuus koko työvoimasta on suurempi kuin 
hitaasti kasvavissa elinkeinoissa, todista mitään siitä, kumpi on syy ja 
kumpi seuraus. Inhimillisen tiedon laajentuminen on taloudellisen kehi
tyksen välttämätön, vaikkakaan ei riittävä edellytys.' On kuitenkin kaksi 
syytä jatkuvasti pyrkiä laajentamaan inhimillisen tiedon piiriä. Ensiksi: 

5. E. DENISON The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us, Committee 
for Economic Deve1opment, New York 1962. 
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käytettävissä oleva tietovaranto on, äärellinen ja rajoittaa kasvua tästä 
syystä. Ja toiseksi: on syytä uskoa, että markkinatalouden maissa resurs
si~n a1l9kQiminen tietopiirin laajentamiseen pn alapuolella sen~c~ptiqliO, . 

. jota mahdollisimman .tnopea pitk.än tähtäyksen kasvu __ edellyttäisi.j1:1;~
tenkin tietovarannon ja henkisen pääoman laajentaminen voi olla perus
teltua muistakin syistä: sosiaalisista, sotilaallisista, poliittisista tai kult
tuurisyistä. 

Kun täysi tai lähes täystyöllisyys on saavutettu, riippuu jonkin talou
den kokonaistuotannon kasvu ratkaisevassa määrässä tieteen ja tekniikan 
kehityksestä sekä olemassa olevan inhimillisen pääoman kasvunopeu
desta ja sen hyväksikäytön asteesta. Toistaiseksi ei kylläkään ole ole
massa mitään menetelmää arvioida sen tuotannon lisäyksen suuruutta, 
jonka määrätty investointi tutkimukseen tai koulutukseen on aikaan
saanut tai voisi aikaansaada. Ekonomistit ja teknikot ovat kuitenkin 
kaikkialla maailmassa vakuuttuneet siitä, että tiedon tason kohottaminen 
erityisesti tutkimustoimintaa harjoittamalla voi tukea ja osaltaan nopeut
taa taloudellista kasvua. Vaikkakin tutkimusinvestointeihin aina liittyy 
paljon riskejä, nämä riskit kannattaa yleensä kokemuksen mukaan ottaa 
kannettaviksi. 

4. Teknillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan päämäärä 

Teknillistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan nykyisin eri 
taloLJsyksiköiden puitteissa hyvin erilaisista syistä ja pyrkien hyvinkin 
erilaIsiin päämääriin~ Yksityisen tutkijan kannalta voi motiivina olla 
tieteellisten meriittien hankkiminen tai spontaaninen syvemmän ja laa
jemman tietämyksen tarve tai korkeamman aseman ja ansion tavoittelu. 
Valtiovallan päätöksentekijäin kannalta voivat tutkimustoiminnan motii
veina olla: tarve kohottaa tiedon tasoa maassa yleensä, tarve ratkaista 
joitakin yhteiskunnallisia ongel~ia (terveydelliset pulmat, ravitsemus
ongelmat, liikenneturvallisuuskysymykset, vesihuolto-ongelmat, ilman 
saastumisongelmat jne.), edelleen puolustusvalmiuden tai maan kansain
välisen arvovallan lujittaminen sekä taloudellisen kasvun edistäminen. 
Elinkeinoelämä ja yksityiset tuotantolaitokset taas harjoittavat tutkimus
toimintaa, koska ovat havainneet sen kannattavaksi. Yrityksen tai teol
lisuuden, joka haluaa »johtaa kehitystä alallaan» tai lisätä markkina-
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osq;tiksiaan, on nykyisin miltei pakko suorittaa t~öte- tai" meneteimäinno
vaatioita. Kuitenkaan klassillinen" hintakilpailu ei sellaisenaan välttä~ 
mättä ole ratkaisevin motiivi yritysten tutkimustyölle. Johdon" ominai-
osuudet, taso ja näkemys, valtiovallan luomat" t~tkimusta "edist~yät kan
nustimet, kilpailevien investointimahdollisuuksien houkuttelevuus, yri
tyksen koko ja toimiala vaikuttavat tutkimuspäätöksiin vähintään yhtä 
voimakkaasti kuin kannattavuusaspekti. 

On luonnollista, että yksittäinen yritys ei ajattele koko kansantalouden 
" puitteissa, vaan että se pitää silmällä lähinnä omaa tuotantoansa ja kan

nattavuuttansa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaansa suunnitelles
saan. Muutama kuukausi sitten Ruotsissa ilmestyneessä, Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle'n toimesta kokoontuneen työryhmän raportissa 
Före tage t och forskningen, 6 jossa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tarkas
tellaan lähinnä yksittäisen teollisuusyrityksen kannalta, määritellään 
teollisuuden tutkimustoiminnan tehtävä seuraavasti: sen tulee järjestel
mällisesti etsiä sellaista uutta tietoa, jota yritys tarvitsee, ja jatkuvasti 
järjestää tätä tietoa siten, että sen avulla saataisiin aikaan sellaisia uusia 
tai parannettuja tuotteita tai valmistusprosesseja, joilla on suurin talou
dellinen merkitys yritykselle suhteessa vaadittavaan panokseen. Hieman 
toisin ilmaistaan sama asia sanomalla, että teollisuuden tutkimustoimin
nan tehtävänä on aikaansaada sellaisia tietorakenteita, jotka edistävät 
yrityksen päämääriä ja jotka voivat tehokkaasti täydentää sen taloudel
lista potentiaalia, ts. sen soveltuvuutta ja kykyä tyydyttää tiettyä tarvetta 
markkinoilla kilpailussa muiden tarpeiden sekä muiden tavaroiden ja 
palvelusten kanssa. 

Ajateltaessa erityisesti olosuhteita omassa maassamme tutkimustoimin
nan tavoitteiden kannalta kiintyy huomio ensimmäiseksi siihen, että 
Suomi ei pienenä maana todennäköisesti pysty markkinoimaan stan
dardituotteita yhtä halvalla ja tehokkaasti kuin suuret maat. .Nleidän 
on pakko kiinnittää huomiota tuotteiden ja valmistusmenetelmien laa
tuun. Meidän on kyettävä tuottamaan korkealuokkaisia tuotteita kil
pailukykyisiin hintoihin. Näin ollen tutkimustoiminnan ensisijaiseksi 
tavoitteeksi voitaisiin meillä talouspolitiikan piirissä, valtakunnallisissa 
pui tteissa, asettaa taloudellisen kasvun edistäminen ja tukeminen. Tähän 
päämäärään voidaan päästä tuotteita ja tuotantomenetelmiä paranta-

6. STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE Företaget och forskningen, Stockholm 1964. 
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villa innovaatioilla, jotka, voivat :lisätä tuotannon: määrää tai ~lentaa 
yksikkökustannuksia. Näitä kahta tietä. voidaan odottaa tl.ltkim~stoimin
nasta . saatavan hyödyn kanavoituvan·.koko talouden hyväksi. 

5. Muut keinot' sal'nojenpaärnäärienedistäiniseksi' 

lVluista keinoista samojen päämäärien edistämiseksi on ens~mmäiseksi 
syytä mainita koulutus, jota voitaisiin sanoa _tut~imustoin1intaa täydel1.
täväksi, tietovarannon· laajentamiseen tähtääväksi . toiminnaksi. Se ol)., 
tietyssä mielessä tutkimustoiminnan edellytys, koska tutkimustoiminta 
on mahdollista vain,mikäli on k~ytettävissäriittävästi kvalifioituja tu.t
kijoita. Toisaalta tutkimustoiminta luodessaan uusia tuotteita ja .uusia 
'tuotantomenetelmiä asettaa myös koulutustoiminnalle uusiavaatim:t!~sia 
ja tavoitteita: tuotantolaitosten työvoimaa on tämän vuoksi jatkuvasti 
koulutettava. Tutkimus- ja koulutustoiminta eivät ole kuitenkaan. substi
tuutiokelpoisia toimintoja .. Tois~alta molemmat kuitenkin tähtäävät 
pääosiltaan samoihin "päämääriin: käytettävissä. olevan . tietövarannon 
laajentamiseen taloudellista kasvua ja muita yhteiskunnallisia tavoitteita 
silmällä pitäen. 

Sen sijaan te~nillinen informaatiopalvelu (artikkelien, kirjallisuuden, 
raporttien, tutkimusten ja inietintöjen rekisteröinti, valikointi jajakelu) 
voi korvata tutkimustyötä. Tehokkaasti järjestetty informaatiopalvelu 
saattaa antaa vastauksen kysymyksiin, joita varten muussa tapauksessa 
jouduttaisiin suorittamaan erityistutkimuksia. Informaatiopalvelu voi ~iis 
auttaa vähentämään kaksinkertaista· tutkimustyötä, ja tässä mielessä se 
on siis eräs tehokkaan tutkimustyön tärkein apuväline. Se ei silti· ole 
tu tkimustyön kanssa kilpaileva ·sijoituskohde. 

Oman tutkimustoiminnan asemesta voi yksityinen yritys . myös , ostaa 
tutkimuspalveluksia, ainakin määrätyissä tapauksissa ja . määrä ttyyn 
rajaan saakka. Se voi ostaa valmistuslisenssejä tai tehdä sop~muksia tut
kimusyhteistyöstä toisten, myös ulkomaisten yritysten kanssa .. Y ritys voi 
tehdä sopimuksen jonkin ulkopuolisen tutkimuslaitoksen tai insinööri
toimistonkanssa määrätyn ongelman tutkimisesta sovittua korvausta 
vastaan. Tämä muoto on varsin tavallinen esimerkiksi Yhdysvalloissa, 

_ jossa erityisesti puolustusvoimat. menettelevät tällä tavalla, ja huomat-
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yleistymässä se- on myös'·mm. Ruotsissa, jossa siitä käytetään 

; • .; ....... ,.&..&. .... ,"' ...... kontrakt~rorskning. 
ovat: useissa tapauksissa riippuvaisia siitä, keksitäänkö 

ja kyetäänkö suorittamaan. se, ongelman ratkaisulle välttämätön 
jota kaikki luova tu tkimustoiminta edellyttää . 

. n.JJ.L,.:J . .:J"- onkin ryhdyttysystemaattisiin toimenpiteisiin '»ideairt
kannustamiseksi. 

110puksi on vielä todettava, että investointi tutkimukseen - investoin
.. ~.&.~.~ ...... on tällöin aina kysymys - on useissa tapauksissa vaihtoehtoinen 

reaali-investoinnin kanssa. Sen sijasta; että ryhdyttäisiin itse kehittämään 
esimerkiksi uusia menetelmiä taj välineitä, voidaan tyytyä siihen, mitä 

'markkinoilla on tarjolla, jolloin; tietenkin investointi alkaa· tuottaap.o-
peammin kuin aloitettaessa tutkimus. Täten voidaan ehkä turvata yri
·tykselle 'varma, mutta hidas kasvu. Se näyttää muuten olleen juuri se 
tie, jota Suomen teollisuus on kulkenut ja joka ehkä meidän oloissamme 
'on tähäri asti ollutkin järkevää' politiikkaa. On pyritty välttämään tutki
mukseen liittyviä riskejä, jotka aina ovat pienille yrityksille suhteellisesti 
'suuremmat kuin suurille. 

Kokonaistaloudelliselta kannalta tutkimuspalvelusten tuonti on mah
,dollisfa - ja' ehkä' välttämätöntäkin '- määrättyyn kehitys:vaiheeseen 
asti. Kasvuri! jatkuva pysyttäminen nopeana vaatii yleensä kuitenkin 
om~n tutkimuspanoksen voimakasta lisäämistä tietystä pisteestä alkaen . 

. :Nlitään' substituutt~ja ei omalle tutkin1ustoimirin~.lle· ole olemassa. 

6. Resurssien allok~i minen teknilliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
kokonaistaloudelli sissa puitteissa 

Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että ei ole kyetty kehittämään mene
telmiä sen arvioimiseksi, kuinka paljon jonkin talouden pitäisi- käyttää 
varoja teknilliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämän määrit
telemine'n on edelleen pakko suorittaa lähinnä uskon ja vakaumuksen 
varassa. Aikaisemmin kritisoimani kansainväliset vertailut saattavat kui
tenkin antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan erityisesti Suomessa olisi 
kehitystä ohjattava. Pisimmälle teollistuneissa maissa on suhteellinen tut
kimuspanos siviiiitarkoituksiin viime vuosina ollut prosentin tai parin 

. luokkaa bruttokansantuotteesta. Jos näiden maiden investointi asteen 
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voidaan olettaa olevan, kuten yleensä on, 15-20 % bruttokansantuot
teesta, ovat siis niiden tutkimuskustannukset pyöreästi 10 ~~ reaali
investoinl1eista. Kun ei näytä olevan mitään syytä olettaa, että näissä 
maissa käytetään tarpeettoman paljon varoja tutkimukseen, voitaisiin 
näitä suhteita, noin 1.5 % bruttokansantuotteesta tai 10 % reaalisista 
bruttoinvestoinneista, pitää jonkinlaisina tavoitteina vähemmän teollis
tuneille maille. On varsin todennäköistä, että resurssien käyttö maini
tussa laajuudessa. tutkimustarkoituksiin nqpeuttaisi' taloudellista kasvua· 
ja tuottai$'i lisäksi muutakin hyötyä talou'cielle~!.Iähä]].-tu tkimuspanok'sen 
lisäämigeen :'liitty~ät __ t-u tkim uspoli tiikan ongelmat. 

Suom9n osalta olla.an vielä varsin kaukana tästä tavoitteesta: mei-
-.:4. ~ :~;.... . . . ~ .. " 

,dän .~l:l~.teelIin~ tut~im"yspanoksemrfle'- on edelleen 'vain vähäinen 
osa siitä. 

Tilanne ei silti liene korjaamaton. Ottakaamme pieni laskuesimerkki. 
Olettakaa~me yksipkertaisuuden vuoksi, että reaali-investointien osuus 
bruttokansantudtteestamme on 30% sekä: tutkiml.ls- ja kehitystoiminnan 
0.5 % - en väitä, että luvut ovat oikeita tai edes vertailukelpoisia. 
Olettakaamme edelleen, että reaali-investointien osuutta alennetta'isiin 
5 % :lla eli 28.5 % :iin. Tällä 1.5 %-yksiköllä voitaisiin nostaa tutkimus-
ja kehittämistoiminnan osuus 0.5:stä 2 % :iin eli nelinkertaiseksi ja suu!1.
nilleen kansainväliselle teollisuusmaa tasolle. Tuntuisi puusta katsoen~ 

että tutkimuspanoksen lisäämisellä voitettaisiin pitkällä, tähtäimellä 
enemmän kuin reaali-investointien alentamisella menetettäisiin. Eihän 
esimerkillä ole kuin ajatusleikin arvo, mutta aivan utopistinen ei sen 
silti tarvinne olla. 

Tutkimuspanoksen suuruus riippuu tietenkin kaikista niistä päätök
sistä, joita tehdään eri portaissa valtiovallan ja yksityisen sektorin piirissä .. 
Osan. tutkimustoiminnan rahoituksesta .suorittaa valtio; meillä tämä on 
noin 30 % Elfvengrenin tutkimuksen ml)'ka9-p..~ Kuitenkin ne motiivit,. 
joiden"perusteella teknillistä tutkimus- ja kel:Pttämistoimintaa suorite
taan, ovat, kuten edellä osoitettiin, varsin vaihtelevia. Ei näin ollen ole 
lainkaan ilmeist~, että s!lhteellinen tutk,hI.1:uspanos ilman erityisiä toimen
piteitä, ihrian määrätietoista tutkim.~~,politiikkaa Jneidän .maa&samm~ 
kohtuullisessa ajassa laajentuisi edellä ,esitettyjen tavoitteiden edellyttä
mässä määrässä. 

Hallituksen talouspolitiikkaan-'liittyvän tutkimuspolitiikan keinoj.a voi-
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,daan etsiä läh.innä kahdelta suunnalta: 1) yritysten tutkimus- ja kehit
rohkaiseminen ja' sen esteiden poistaminen sekä 2) 

osallistuminen teknillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoi

tukseen. 
Tutkimus- ja kehittämistyöstä aiheutuvat kustannukset muodostavat 

tärkeimmän esteen sen laajentamisen tiellä erityisesti pienissä ja keski
suurissa yrityksissä sekä sellaisissa projekteissa, joihin liittyy paljon kehit
tämistyötä., Toinen _ syy, joka saattaa' Jarruttaa teknillista ~ehitystä, on 
että kannc;tttavuus vaatii' keh,ittämi'styön ke,skittämistå tuottoisimpiin ja 
,:turyallisirhp~in projektei,hin, winkä, s,eural}ksena tärkeitä innovaatioita 

<$åattaa' jä~dä te~emättä. -On~::ve,rr~ttårri itmeistä,'~'ett~ lyhyellä tähtäyksellä 
ja/,nopeas~i kansakunnan ·,tutkimuspanosta ~pidaan lisätä merkittävästi" 
ainoastaan julkisen ra49ituksen turvin jok~~f'välillises'ti niin, että julkisen 
,'vallan tulot supistuva~~ tai välittömästi niin, että sen menoja lisätään. Pit
källä tähtäyksellä odotettu tuottavuu(jeh kohoaminen voi kuitenkin 

, ~ -

kompensoida nämä tutkimuskustannukset monin kerroin. 
Ehkä tehokkain keino, jolla julkinen valta voi kannustaa yritysten tai' 

niiden yhteenliittymien tutkimustoimintaa, on tutkimustoiminnan tähän
astista jalomielisempifiskaalinen kohtelu esimerkiksi sallimalla kaik
kien tutkimus- ja kehittämiskustannusten vähennyskelpoisuus verotuk
sessa riippumatta siitä, onko kysymyksessä pääomameno vai jokin muu 
meno ja johtaako projekti tuotantoon vai ei. Meillä verolait ja verotus
käytäntö käsittelevät tutkimuskustannuksia investointeina, jotka on 
aktivoitava omaisuustaseeseen ja kuoletettava, jos tutkimus johtaa kon
kreettisiin tuloa tuottaviin sovellutuksiin. Sen määritteleminen, missä 
laajuudessa kehittämistoiminnan kustannukset voidaan sisällyttää nor
maaleihin käyttökustannuksiin aktivoimatta niitä lainkaan omaisuus ta
seeseen, on jossakin määrin, epämääräistä. Olisi epäilemättä edlJ.ksi tek
nillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämisen kannalta, että 
kaikki määrätyssä mielessä tutkimus- ja kehittämiskustannuksiksi kat
sottava,t menot voitaisiin verotuksessa täysin rinnastaa vähennyskelpoi
siin liik~kuluihin j~ vähentää tul~~ta esim. kustannusten syntymisVqonna 
ja 3 seuraavana vuonna verovelvollis~n valinnan mukaan. Tässä suh-' 
teessa olisi verottajillamme huomattavasti opittavaa muissa maissa val
litsevasta käytännöstä. Syventymättä lähemmin kysymykseen tyydyn 
viittaamaan OECD:n julkaisemaan selvitykseen Tax Treatment of Re-
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"searchand Dev~lopment/. jQssa "selvi~etään itilanne 24:" maan~ . (ei kuitenkactn 
Suorrien) . osalta. ~~uiltakin,":9~ilt~ ,yrityksen yleisellä 'rahoitusase'malia~'oh 
merkitystä tutkimus7", ja:kehittämistoiminnal1e,~,Y~itys, jonka rahoitus
asema on hyvä, on yleensä aina kiinnostuneempi tutkimustoiminnasta 

,kuin sellainen yritys, joUaon vaikeuksia. 'Näin ,ollen yrityksiin sovelletta
van ve~okannan alentaminen voisi myÖs 'olla hyvä kartnustin yritysten 
omalle tIJtkirnustoiminnane. 

Julkinen valta voi edistää teknillist~ tutkimusta" ja~nnovaatioita ll.lyos 
, suorittamalla teollisuudelta sellaisia tilauksia, joihin liittyy tU:tkim:il~' tai 
: kehittämistyötä. Tämä voi auttaa, paitsiyleisestj tutkimusystävän~sen 
ilmapiirin luomis~ssa;myös erityisesti . siinä suhteessa, että" tutkimukse.n 

. yhteydessä kertyy aina 's,ellaista sivu't~ottee~ luont~ista informaatiota, 
jota voidaan k~yttää hyväksi myös muussa yhteydessä. "Edelleen julki
, nen 'valta voi edistää yksityistä tutkimustoimintaa rohkåjsemalla ja av~s-
tamaJlaerityisesti pientäja keskisuurta teollisuutta palvelevien,tutkiinus
y~distysten tai -keskusten perustamista ja toimintaa. Julkinen valta: voi 

· edistää yksityistä tutkimustoimintaa myös' tehostamalla teknillistä infor
maatiopalvel ua. 

7. R~surssien alliJkoiminen tittkimus- ja kehittämistozminnan piirissä' 

Niiden alueiden tai kenttien valinta teknillise~ tutkimus- jakehittä~is

toiminnan piirissä, joihin valtaosa käytettävissä olevista julkisista tutki-
'musmäärärahoista olisi suunnattava, voidaan suorittaa samojen peri
aatteiderimukaisesti, joita yritykset soveltavat yksityisiä tutkimusprojek
teja valitessa~n. Etusija on annettava niille' tutkimuskohteille, joissa 
määrätyn tutkimuspanoksen voidaan odottaa" . eniten lisäävä~· kasvu
,potentiaalia.' Kun erityisesti perl,lS- ja jossakin määrin myös sovellettuun 
tutkimukseen liittyy verråttain suurta epävarmuutta sen suhteen, minkä
laiseksi tutkimuksesta myö~emmin saatavan hyödyn~voidaan tulevaisuu
dessa odottaa muodostuvan, liittyy näihin allokointipäätöksiin yleensä 
melkoinen riski. 

Sen havainnollistamiseksi, kuinka suuri riski projektien valintaan liit
tyy,mainittakoon esimerkkinä Ruotsin kemian·· teollisuudessa saadut 

7. J. VAN HOORN J R. Tax Treatment of ReseaTch and Development; OECD, Paris 1962. Ks. myös RICHARD 

VIEWEG DepTeciation and ~he Need fOT Replacement of Scientific E;quipment, OECD, Paris 1963. 
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:kokemukset, joiden mukaan yhtä onnistunutta tuoteinnovaatiota varten 
tarvitaan 250 tutkittua ideaa, 50 yksityiskohtaista laboratoriotutkimusta, 
10 puoliteknillisessä mittakaavassa toteutettu.a -projektia, joista 2 on 
viety aina markkinoinnin asteelle. 

Pi~nelle.maalle. on erityisen tärkeätä, että sillä on käytettävissään kun
nollinen informaatiopalvelu. Se saatta~ myös auttaa paikantamaan juuri 
ne tekniikan ja tieteen --alueet, joihin tutkimustyö kannattaa kohdistaa. 

Niitä toimialoja, joiden piirissä eni!en tutkimustyötä meilläkin tarvi
taan, ovat ilmeisesti ennen kaikkea kone-, kulkuneuvo-, sähkö teknillinen 
ja hienomekaaninen teollisuus metalliteollisuuden piirissä sekä laajasti 
ymmärrettynä kemian teollisuus. :Nluidenkin teollisuudenalojen tai tuo
tantosektoreiden tuottavuuden kohottamista koskevat tutkimuspulmat 
liittyvät suurelta osaltaan juuri näiden mainittujen toimialojen tuottei
siin. Monilla aloilla tarvitaan tietenkin tämän lisäksi esimerkiksi bio
kemian ja mikrobiologian alaan kuuluvaa tutkimusta. 

Kaikkea kaksinkertaista työtä tu tkim uksen piirissä tuskin kyetään 
välttämään. Kuitenkin olisi resurssien käytön kannalta ilmeisesti hyö
dyllistä, jos eri tutkimuslaitosten tai ainakin julkisen vallan rahoittamien 

. tai avustamien tutkimuslaitosten työt voitaisiin tehokkaasti koordinoida 
keskenään. 

8. Teknillisen tutkimus-ja kehittämistoiminnan organisaatio 

Suomen kaltaisessa maassa julkinen valta on pääosalta vastuussa tt;tki
muspanoksen aktiivisesta lisäämisestä ja suuresta osasta tämän panoksen 
käyttöäkin. Julkinen valtahan tulee joka tapauksessa myös vastaisuu
dessa rahoittamaan ja organisoimaan lähes kokonaan korkeakouluissa 
suoritettavan perustutkimuksen. Tässä osassa tutkimustoimintaa jää 
yksittäisten projektien valinta ilmeisesti yksityisen tutkijan tai professorin 
harkinnan varaan. Ei liene syytäkään pyrkiä tältä osin rajoittamaan tie
teellistä vapautta, joka ilmapiirinä lienee tutkimukselle hedelmällisin. 
Perustutkimuksen tulosten tulee myös periaatteessa olla kaikkien ulottu
villa, ts. ne on julkaistava. Kuitenkin julkinen valta joutuu ratkaisemaan 
sen kysymyksen, minkälaisiksi muodostuvat eri tieteenalojen väliset 
suhteet tutkimusmäärärahojen kannalta. Tätä varten olisi hyödyllistä 
5 
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muodostaa joitakin arvostuskriteereitä,: jotka helpottaisiva t määrärahojen_ 
jakaniiåi:ä-f'eri-tieteen ja tekniikan -alojen kesken. -_.: -, -

Toinen tärkeä korkeakouluille kuuluva, -tutkimukseen liittyvä 'tehtävä
on tutkijavoimien koulutus. On ilmeistä, -että tähän\ tavoitteeseen""' on 
korkeakoulujen bpetussuuhnitelmissa pantava huomattavasti enemmän 
painoa kuin tähäli asti~ -Tutkijavoimien koulutuksessa -on samalla 'kysy
mys tieteen jälkikasvusta:: 

-Sovelletun tutkimuksen, jota suoritetaan. korkeakouluissa, -valtion tut
kimuslaitoksissa ja yksityisissä tutkimuslf,iitoksissä, piirissävaltidn panos 
tulee joka tapauksessa"olemaan varsin huoma-ttava.Tutkimuslaitoksissa 
suoritetaan kuitenkin :-iImeisesti myös ainakin- jossakin mä~rin perustut
kimusta. Miten olisi 'parhaiten organisoitava kontakti valtion tutkimus
laitosten ja -- elinkeinoelämän -välillä ja kuinka suuri ja minkälainen :asema 
olisi valtiolle annettava yksityisten tutkimuslaitosten -hallinnossa ja ra
hoituksessa, ovat ne kysymykset, jo~hin tutkimuspolitiikan pitäisi tutki
m:uslaitosten osalta antaa '-'vastaus. 

Mitä ensin tulee elinkeinoelämän ja valtion tutkimuslaitosten koritak
tiin, tulisi: elinkeinoelähi.än voida vaikuttaa välittömästi viimeksi maini
tuissa suöritettavari- työn suuntautumiseen sekäperus- että-·sovelletun 
tutkimuksen osalta. Mieluimmin sen edustajien tulisi olla mukana päättä
mässä tutkimusprojekteista. Sovelletun tutkimuksen osalta tämä voi kui
tenkin olla· vaikeampaa, koska siinä on kysymys varsin konkreettisista 
ongelmista, jotka usein tähtäävät määrättyihin ~uotannollisiin sovellu
tuksiin ja jotka saattavat kiinnostaa moniakin eri yrityksiä. Sovellettua 
tutkimusta -voidaan ehkä tehokkaimmin suorittaa ns. sopimustutkimuk
sena, joka -tulee varsin lähelle konsultointia. Sopimustutkimusta suori
tetaan määrätyn toimeksiantajan lukuun hänenrahoittaessaan tutkimuk
sen kokonaan ja tutkimustulosten jäädessä-hänen omaisuudekseen. Tut
kimuslaitoksen on sitouduttava määrättyihin liikesalaisuuksien suojele
misvelvoituksiin. Toimialatutkimuslaitoksissa. ja muusSa sovelletussa tut
kimuksessa on tyydyttävä tarkastelemaan kaikkia rahoittajia kiinnostavia 
ongelmia tulosten jäädessä näiden vapa:aseenkäyttöön. Menetelmäinno
vaatiot voivat tällöin olla -hyvinkin mahdollisia, tuoteinnovaatiot sen 
sijaan tuskin ovat. 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että valtion teknillisen tutkimuslai
toksen uudelleenorganisointi on viime vuosina ollut valtioneuvoston 
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·.asettaman komitean harkitta:vatia~ On ilmeistä, että se tulee uusitussa 
mu6~oss'aan huomattava.sti . tähänastista paremmin. vastaamaan myös 
'elinkeinoelä~än tarpeita. My,?s eräitä muita valtion rahoittamaa: ja 
t:\1}(~ma~ tu!kimustoiwin taa koskevia uudelleenorganisointisuunnitelmia 
:~~ . viime .aikoina esitetty, mutta niihin ei tässä yhteydessä ole tilaisu\ltta 

.. enempää kuin aihettakaan puuttua. 
: ' .. Erittäin' tärkeä osa teknillisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 
·tapahtuu kuitenkin yksityisen sektorin piirissä. Olen edellä halunnut 
osoittaa, mikä merkitys tutkimus- ja kehitta:r:nistoiminnalla on sekä yri
tysten 'omalle että koko kansantaloud~n kilpailukyvylle, eräitä niistä 
vaikeuksista, mitä yksityisen sektorin harjoittamalla tutkimustoiminnalla 
on voitettavanaan sekä joitakin niistä keinoista, joilla julkinen valta voi 

. sekä välittömästi että välillisesti auttaa tätä toimintaa. 
Moniin ongelmiiri on vain ohimennen viitattu, vielä useampiin ei ole 

.~des viitattu, mutta yhd~n teeman olen halunnut säästää tähän loppu
. lauseeseen. En. tiedä, olenko saanut kuulijoitani samoihin ajatuksiin, 
mutta itse olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että jotakin tähänastista yhte

.näisempää ja tarkoituksenmukaisempaa tässäkin' maassa olisi tehtävä 
valtakunnallisen tutkimussuunnittelun hyväksi. Onhan meillä valtion 

.. ~ieteelliset toimikunnat ja jopa pääministerin puheenjohdolla istuva val
~ion tiedeneuvosto, mutta ei ole elintä, jossa tutkijoiden ja poliitikkojen 

. ,lisäk.si myös elinkeinoelämä ja muut yhteiskuntapiirit olisivat edustet
tuina ja jonka tehtävänä olisi sekä tutkimuspanoksen lisääminen niin 
julkisessa kuin yksityisessäkin sektorissa että osittain ehkä myös sen ohjaa
minen, mihin saattaisi liittyä myös eri tutkimusalojen prioriteettiaseman 
s'elvittäminen; lyhyesti sanoen tutkimuspolitiikka. 
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Akateemikko ERKKI LAURILAn 

käyttämä puheenvuoro 

edellisen johdosta: 

Olennaisin ta tri Larnan mielenkiin toi
sessa ja tasapainoisessa esitelmässä oli se, 
että siinä teknillistä tutkimustoimintaa 
tarkasteltiin kansantalouden kannalta. 
Tällaista esitystä meillä on kaivattu, sillä 
vain täten voidaan riittävän selvästi tuoda 
esille se usein unohdettu tosiasia, että tut

kimus yleisestikin on o~!ttai!l ja teknilli
nen tutkimus. valtaosaltaan toimintaa, 
jonka tulokset ilmenevät kansantaloudelli
sena tuotoksena. Itse asiassa on tällä het
kellä kaikkialla käytävän tutkimuspoli
tiikkaa koskevan keskustelun tausta-ajatus 
juuri tällainen. 

Käsittääkseni oli tri Larnan näkemys 
siitä, kuinka suureksi olisi tutkimukseen 
ohjattavien varojen osuus 9,ruttokansan
tuotteesta meillä nostettava, oikea ja hy
väksyttävä. Kuitenkin rohkenisin kiinnit
tää huomiota edessämme olevaan perus
vaikeuteen,jollaisena näen pätevän henki
löstön puutteen. Se on suurelta osalta 
seurausta siitä, että 50-luvun aikana ei 
meidän korkeakoulupoli tiikkamme ylei
sestikään eikä varsinkaan teknillisen kor
keakouluopetuksen kehitys lainkaan seu
raillut taloudellisen kasvun vaatimuksia 
vaan vuosittain valmistuvien insinöörien 
määrä pysyi läpi 50-luvun paikallaan. 
Tämän lairpinlyönnin korjaaminen tulee 
meillä olemaan erittäin raskas ja vaikea 
tehtävä, kun se vielä joudutaan suoritta
maan aikana, jolloin teollisuudellamme 

on edessään välttämättömyys melkoisiin 
rakenteellisiin muutoksiin. - Tutkimus
ja kehitystoiminnassa on kuitenkin avain
asemassa työtä suorittavien kyky ja taito. 

Tri Larnan esittämään tavoitteeseen py_ 
rittäessä olisi huolehdittava siitä, että tut
kimustyön taso kaikin' mahdollisin kienoin 
yritetään pitää niin kor~eana, ettätutki
mus voi osoittautua todella tuottåvaksi. 

Paitsi tutkijain pätevyydestä, riippuu 
tutkimustyön tuloksellisuus myös käy te
tyistä organisaatiomuodoista. Tieteellisen 
tutkimuksen organisaatiokomitean. lop~ 

pumietinnössä on tätä ky~ymystä hieman 
perusteellisemmin käsitelty. Tässä viitat:. 
takaon vain siihen, että esimerkiksiV'al
tion 'teknillisen t\.!tkim\lslaitoksen toimin
nan tehokkuutta juuri tutkimus- ja. kehi
tystyölinjalla huomattavastikin jarruttaa 
sen virastoluonne. Käsittääkseni se pää
tös,jolla teollisuus kieltäytyi ottamasta sitä 
säätiömuotoisena hoitoonsa, ansaitsisi tar
kistuksen. Selvää kuitenkin on, että Ota
niemen laitokset yhteensä, niin suurta 
tutkimuskapasiteetin keskittymää kuin ne 
edustavatkin, eivät yksin riitä, vaan tar
vitaan uusia laitoksia ja organisaatioita, 
niin valtakunnallisesti toimivia kuin teolli
suuslaitosten piiriin rajoittuvia. Eräs val
tion toimenpiteitä nopeammin vaikuttava 
keino niin korkeakouluinsinöörien koulil
tuskapasiteetin kuin myös tutkimusaktivi
teetin lisäämiseksi saattaisi olla, että pe~ 
rustettaisiin nopeasti yksityinen teknillinen 
korkeakoulu siihen liittyvine joust€:lvine 
tutkimusorganisaa tioineen. 

Esitelmässä tehty huomautus valtion 
verotuksen saattamiseksi tutkimusystäväl
liseksi on, varteenotettava. Luulen, että 
tässä nimenomaan on puuttunut aloite. 
Kasvun kannalta on tutkimusinvestointien 
verovapaus varmasti monin verroin te

hokkaampi kuin ne mahdollisuudet, joita 
nykyisin sisältyy varastojen, laivahankin
tojen ym. mukanaan tuomiin poisto
oikeuksiin. 



Halvan koron Suomi_ 

Kirjoittanut 

Reaalikoron käsite alkaa jo levitä yleiseen tietoisuuteen. Useita arvoval
taiseltakin taholta käytettyjä puheenvuoroja on silti ollut havaittavissa, 
joissa on käsitelty vain maamme nimelliskorkoja. 

Inflaatio 

Inflaatio on pitenlmällä tähtäyksellä tarkasteltuna yleismaailmallinen 
ilmiö. Varsinkin Etelä-i\merikan kehitysmaissa rahan arvon heikenty-

: rpinen on nopeata ja korkean elintason teollisuusmaissa taas yleensä 
hitaampaa. Toisaalta poikkeukset vahvistavat säännön. 

Seuraavassa taulukossa on pyritty jakamaan Suomen osalta tukku
hintojen muutokset 1900-luvulla tyypillisiin kehityskausiin: 

Vuodet I 
Tukkuhintaindeksin keski-

määräinen vuosimuutos 

1900-1914 + 1 <Yo 
1914-1921 +43 0/0 
1921-1931 - 3 <Yo 
1931-1939 + 3 % 

1939-1951 +20 ~o 
1951-1955 - 1 ~o 
1955-1964 + 5 ~o 

Taulukossa on rahan arvon muutosta mitattu hintaindeksin vastaa
v~lla muuttumisella. Jos indeksi tiettynä vuonna nousee 10 0/0, merkit
see tämä, että rahan reaaliarvo heikkenee 9,1 %. Jälkimmäinen lasku
tapa on mielekkäämpi: esimerkiksi lausekkeesta 0,9610 voidaan laskea, 
mikä on rahan reaaliarvo 10 vuoden kuluttua, jos se jatkuvasti heikkenee 
4 % eli indeksi nousee noin 4,17 % vuodessa. 
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Kymmenvuotiskautena joulukuu 1954 -:jQuli4k~u., 1964 y~o8ittal~ 
sena Keskiarvona laskien rahan arvon muutokset olivat seuraavat: . 

I 
rahan reaaliarvon 

I indeksin nousu heikkeneminen 
.. 

tukku hinnat I 4,5 % 4,7 % 
kuluttajan hinnat I 5,6 % 5,9 % 

Seuraavissa 'laskelmissa':dil oletettu, että" rahan <reaaliärvor1- "vtiöstttai':;; 
nen' heikkeneminen olisi 4 :%.,·:·Tämä: näyttääkin maassamme edelleen 
todennäköiseltä ja tehostetthl·.·irtflaati6nvastaisenpölitiika:n· seurauksena 
ehkä 2-3 % vuosittainen aleneminen mahdolliselta. 

. ... : : ~ .. ' . 

Nimelliskorko- reaalikorko 
.. ':.~ 

Yleensä on väitetty,että'Suomi on korkean: koron maa ·rahan sano
taan olevan kallista. ·Tämä: päteekin nimelliskorkoa koskevana; .. :reaali~ 
korko on meillä inflaation, seurauksena useinlmissa tapauksissa erittäin 
alhainen.' . 

Jos on kyseessä pankkitalletus, jossa korko liitetään pääomaan vuo
den lopussa, tai pankkiluotto;'jota lyhennetään:j~. jonka korko makse
taan vuoden lopussa, lasketaan reaålikorko (r) vuoden ajalta nimellis
koron (n) ja rahan arvon heikkenemisen (h) av~lla seuraavasti, kun kaik
ki mainitut lausutaan prosenteissa: 

. n· h . ,. 
r=n-h----100 ", . 

Kaavaa käyttäen on laadittu kuva 1, jossa esimerkkinä on todettu, 
että reaalikorko 6 %:n inflaation vallitessa 8,5 %:n nimelliskorolla Qn 

.' .'.:.' ; '.'; .' . '. '.: '" '. . . f· 
noin 1,9-2,0 %. Tatä kaavaa on käytetty seuraavissa. laskelinissa:'" ~ 

lVlairiittakoon,'että mikäli "inflaatiota (i)' kaytetään . ra:han arvon h~ik~ 
kenemisen mi"ttana;'vastaava reaalikoron kaåvaon~ ..... ,.~ 

,,' i'" 

. l' ".<. ;100 (n'---i} 
r '.. . . ; ..... . ; .':- :.. 100 + 1 . 

.. : : .... ::::-
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RE-MLlKORKO 

V· // v V V 
-5 / /. / 

o 5 

I 
10 

, 11- _ ..: ~.. • • 

151-
NIMELLlSKORKO 

REAALlKORKO LAINOISSA JA TALLETUKSISSA. JOISSA KORKO JA 
KUOLETUS MAKSETAAN VUODEN LOPUSSA. 

Kuva 1 

Reaalikorko eri tapauksissa: . 

Seuraavassa taulukossa on laskettu reaalikorkoja eri tapauksissa, .kun 
rahan reaaliarvo laskee vuodessa 4 %. Tuloveronrajaprosentiksi on ole:" 
tettu 30-45 olo. "..:'; 

Sijoitusmuoto Nimellis- Indeksi-
Verotus"" 

Reaali-
korko ehto korko 

.... '. 

Pankkitalletukset 4.5 0/0' -' verovapaa 0~3.% 

6.0 %. -
" 

1 . .8% 
4.0 % 50% " 

1.8 % 
2~5 % 100 0/0 " 

2.4% 
Pankkiluotot 7.0% 10/0 korkoa. ilman verovähennystä ·3.7 % 

\T a.kuutuslaltös-
7.0 % " 

verotu~ !tuorn,ioon ottaen 0.1-1.3, ro .. : 

. luotot : 7· % . . .. 50% ilman verovähennystä' 4~7 % 
7 0/0 50% verotus huomioon ottaen 1.1-2.3 %);,;, 

Valtion obligaatiot 7 % 50% verovapaa 4.7 %'. 
8'74 % .. , . 3~9 % -

" Teollisuusosakkeet tulo- ja omaisuusveron 1.5-3.5 0/0 
.. ", 

, 
alainen 
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T,eollisuusDsakkeiden 'Osalta ei kurssivDittDa 'Ole otettu huomioon. VUQ

sina 1949-1956 'On teolIisuusos'akkeiden reaaliarvDjennousu ollut keski~ 
,määrin 20 % vUDdessa, mutta sittenlmin 'On nousu tasaantunut. Esimer
kiksi vuosina 1960-1964 'Ovat reaaliarvot useiden osakkeiden kohdalla 
suorastaan laskeneet. 

Erään tutkimuks,en1 perusteella voidaan, todeta, että tonttien hinnat 
ovat v. 1949-= 1961 reaaliarvoltaan nousseet Helsingissä noin 18 % ja 
maaseutukaupungeissa (Turku, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu) 7 -10 0/0 
vuodessa. Tonttihintojen nousunopeus on, riippuvainen paikkakunnan 
yleisestä väestöllisestä ja taloudellisesta kehityksestä. Pienemmissä, hi
taasti kehittyvissä asutuskeskuksissa on tonttihintojen reaalikehitys ehkä 
noin 0-5 % vUDdessa. Joissakin tapauksissa tontin myyjä joutuu maksa
maan veroa voitostaan, joten keskimääräinen reaalikDrko on mainittuja 
lukuja pienempi. Toisaalta voi tonttimaasta olla odotusaikanakin tuloja. 

AsuntDjen reaaliarvojen muutDs liittyy tonttihintojen kehitykseen. 
Koska tontin osuus on yleensä kiinteistön koko arvosta 5 - 20 0/0, ei 
asuntojen kohdalla' nousu ole läheskään samaa luokkaa kuin. tonttien 

. .. ~ 

kohdalla. Tutki~uksia vanhoj~n asunt~jen hinnoista ei< öle maassa·mme 
tiett,ävästi suoritettu, mutta muiden laskelmien perusteella näyttää ilmei
se~tä, että reaaliarvon muutokset ovat suunnilleen seuraavia: 

Helsinki 
Kehittyvät maaseutukaupungit 
»'Staattiset» asutuskeskukset 

'0-3 % vuodessa 
-1-2 0/o " 
-2-0 % '" 

S~oitusasunnon omistaja saa lisäksi vuokratulon,joka paikkakunnasta 
ym.riippuen antaa pääomalle erilaisen koron. Jos sijoittajalla on paljpn, 
vierasta pääomaa (pankkilainan reaalikorkohan on verovapaan asunto
osakkeen osalta edellä olevan taulukon mukaan 3,7 %), saattaa hän omal
le sijoitukselleen saada jopa yli 15 %:n koron. Kuitenkin yleensä reaali
korko lienee noin' 4-10 %. SijDituskDhteina 'Ovat verovapaat asunnDt 
täten edellä 'Olevaan taulukkDDn verrattuna skaalan yläpäässä. Omassa 
asunnDssaan asuva näyttää asuvan pä~Dmakustannusten 'Osalta lähes 
ilmaiseksi. 

Tonttien ja asuntDsijoitusten tuotto on näin ollen erityisen korkea. 

1. ARTO SALMELA Tonttien hinnat ja asemakaavakustannukset, Valtion teknillinen tutkimuslaitos, jul
k3:isu 85~ Helsinki 1964. 
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~ .. u.~ ... '" on osaltaan· vaikuttanut . inflaatiosta johtuva talletusten heikkous 
~"'.'::i;)cLI'-'.L""\.."<J.L""v,,,.L·' lo-""'v.L......... Paolla reaalisijoituksiin on ollut -liin~akehitystä'kiih-

LJU.Jn.c."'''U,'lJVI'lJVH,U,.""U sijoituksissa 

Useat yritykset käyttävät 7 - 8 %:n laskentakorkokantaa tehdessään 
laskelmia sijoituksien kannattavuudesta. P-O Jarle on käyttänyt 4-
5.5 %:n laskentakorkoa vertaIllessaan vaihtoehtoisia ratkaisuja talon
rakennuksen alalla. Reaalikorkok~nnan ylittäminen on perusteltua vain, 
mikäli yritys ei voi saada rahoitettua optimisijoitustaan vastaavaa mää
rää. Tällöin tosin laskelman luonne muuttuu: pyritään optin10imaan 
tietyn rahasumman tuotto yrityksen sijoitustoiminnassa. 

Mainittakoon, että tiettävästi rautatiet pitävät uutta rataosaa suun
n~tellessaan 6 o;o:n korkoa kohtalaisen hyvänä, mutta toteuttavat raken
Ilu8töitä, joiden tuotto on 3 %:n luokkaa. Rautatierakennusten osalta 
voidaan todeta, että toteuttamisen perusteena ei aina ole hyvä tuotto 

.'. sijQitet~lle. pääomall~ vaa~ myö~ ml\ut mJ;l1. työll,isyysnäkökohdat. Täl
\löin "eiyle-ensä »luoteta» 'laskelrhi~n, vaan" katsotå~n .. otietyn radan tar
joavan rahassa ·nlittaamattomiaetuja. Olisi ehkä mahdollista laskea 
;Jnm. '1':yöllisyystekijöiden merkitys ja suorittaa täten arvioitu vähennys 

.' . SijÖlfetusta·:pääomasta. J 08 korko t}imän korjauksen jälkeen on hyvä, on 
._ . . • ~'. . t 

radan "raken taminen ilmeisesti kann,attavaa. 
Valtionkin investointikohteissa on usein tarjolla eri vaihtoehtoja, esi

merkiksi linjavaihtoehtoja tiesuunnitelmissa tai rakenneratkaisuja talon
rakennuksissa, joissa pääoma- ja vuosittaisissa käyttökustannuksissa on 
eroja. Yhteismitallisuuden aikaansaamiseksi on laskelmissa käytettävä 
korkoa. 

Näyttäisi tarkoituksenmukaiselta määrätä laskentakorko valtion osalta 
lainojen reaalikorkona. Tällöin olisi ehkä laskettava reaalikorko 
ottolainaustoiminnan esimerkiksi epäedullisimman viidenneksen keski
arvona. Kun yleisö saa 7 o;o:n puoliksi indeksiin sidotuista obligaatioista 
4,7 o;o:n reaalikoron (4 o;o:n inflaatio), joutuu valtio itse toimistokulujen 
ja ilmeisesti osittain menetettyjen verotulojen takia todella laskemaan 
maksavansa lainoista 5 -7 %:n reaalikoron. Mainitut obligaatiot liene
vät epäedullisimpia valtion lainanotossa. Siten näyttää 5 o;o:n laskenta
korko perustellulta. 
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. ··Tällaisen koron! .. yhtäläistäkäyttöå niissä valtion ·sijoitusvertai1uissa~ 
joissa kaikki ·tekijät voidaan melko helposti rahalla mitata,·voitaneen
pitää tarkoituksenmukaisena. Sijoitusten määrä olisi tällöin,riippuvainen 
koron suuruudesta (kuva 2). 

: ," :~ .. 

SIJOITUKSET 

.... "! •• 

. .... ':. - . 

. . ~. 

LASKENTAKORKOKANTA 

Kuva 2, 

Valtion antolainaustoiminta .. ,",:'1:.'.' • 

. ) 

Selvityksessä» Valtion harjoittamasta lainanannosta»2.'.on laskettu" mit~a 
valtion antamat lainat (yhteissumma 31. 12. 1960 noin 2 3.00 milj. mk) 
jakaantuivat koron (kuva 3) ja laina-ajan (kuva 4) mukaan.!., Keskimåä-

y. 
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Kuva 3 
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.. :,. VALTLON ANTAMATÖ'INAT' 
v. '960 lopuJla-

':" ,':: ·;X j. :: : f :~ ,.~: ", . : ". ;: ;' .. !' :-

2. H~NRIJ.' VARTIAINEN: ~ 16RMA 'HALME -V~ltion haryoittamti i~ihånanto, "s'ri~tneri ·Pahkirttaloustie.~ 
teellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja A:24, Helsinki 1962.,::" 
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ralnen nimelliskorko oli 3,1 %, mutta vapaavuode( huomioon ottaen 
sen arvioitiin jäävän noin 2,3 - 2,4 % :iin. Kesk;määräinen kuoletusaika 
oli 33 vuotta. Vuoden 1960 lopulla oli lainoista sidottukotimajsiin indek
seihin 46 milj. mk eli vain 2 %. Indeksinä oli noin 30 % :ssa mainitusta 
lainamäärästä tukku hinta- ja 70 % :ssa elinkustannusindeksi. 

Valtion lainat jakaantuivat mainitussa selvityksessä annettujen tie
tojen perusteella suunnilleen seuraavasti: 

0/ 
/0 

Asutustoiminta 33 
Asuntojen rakentaminen (poisluett. edell.) 33 
Opetustoimi 12 
T eollisu us 9 
\10 ima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 6 
:Nluut luotot 7 

Yhteensä 100 

\7 altion lainat yleishyödyllisiin tarkoituksiin - luettakoon näihin 
lähinnä kolme ensin mainittua - käsittävät siten lähes 80 % koko laina
kannasta. Lisäksi tähän tarkoitukseen tulevat lainat ovat halpakorkoisia 
(yleensä 1-5 0/0) ja pitkäaikaisia (yleensä 25-55 vuotta). Täten on 
selvää, että valtion tuki on melko voimakas ja muodostaa tärkeän osan 
valtion tulonj akopolitiikasta. 

Halpakorkoisten lainojen kohdalla voitaisiin laskea korkotappio esi
merkiksi seuraavasti: kun aravalainojen nimelliskorko on 1 % ja inflaatio 
4 % vuodessa, on reaalikorko - 3 % vuodessa; kun valtion ottolainoi
tuksen reaalikorko on 5 0/0, on valtion korkotappio siten noin 8 0/o. 
Tarkemman:käsityksen· lainan koron merkityksestä saamme, jos las~ 
kemme lainan koron ja lyhennyksien nykyarvot ottaen samalla huomioon 
rahan ostovoiman heikentymisen. 

Nykyarvot 'laskemalla on saatu kuvassa 5 esitetyt, eri nimelliskorolla 
ilman indeksisidonnaisuutta 10 vuodeksi lainattujen varojen subventio
määrät (== alkuarvo miinus korkojen ja lyhennyksien reaalinen . nyky
arvo) . Esimerkkinä havaitaan, että 4 % inflaation vallitessa 3,5 0/0 
korolla 10 vuodeksi annetusta lainasta todellisuudessa.subventioidaan 
runsaasti 24 %. Vasta noin 9,4 % korolla-: ilmanindeksiehtoa annettu 
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ALHAJSELLA KOROLLA 10 VUODEKSI ANNETUN 
LAINAN SUBVENTIOPROSENTTI 

Kuva 5 

laina antaa 5 O/~:n reaalikoron, jota laskelmissa on käytetty perus
arvona. 

Kuva 5 soveltuu myös tapauksiin, jolloin laina on sidottu indeksiin 
eshr,l- 50-prosenttisesti. Tällöin nimelliskorkoon on lisättävä puolet 
inflaa tiosta. 

l~a..ina-aika vaikuttaa erittäin voimakkaasti subventioprosenttiin. Ku
vaan 6 on merkitty subventioprosentit laina-ajan kasvaessa yhdestä 55 
vuoteen ja vuosittaisen inflaation ollessa 4 0/0- Kun emo tutkimuksen 
mukaan valtion lainojen keskimääräinen kuoletusaika on 33 vuotta ja 
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nimellinen korko 3,1 % (vapCl:avuodet mukaan laskien 2,3-2,4 %), saa 
lainansaaja subventiona keskimäärin 51 % (55 %) lainastaan. Subven
tioprosentti on eräissä valtion myöntämissä lainoissa seuraava (suluissa 
on n1ainittu nimelliskorkoprosentti ja laina-aika): 

Subventioprosent,ti 

Arava-kerrostalolainat (1 0/0' 45 vuotta) 71 
Pitkäaikaiset asutuslainat (1-3 0/0,31-57 vuotta) 50-75 
Arava-omakotilainat (1 0/0' 33 vuotta) 64 
Vanhat kansakoululainat (4,5 0/0' 39 vuotta) 43- --
Uude~ kansakoululaina~ (5 ~/o, 33 vuotta) 33' 
Vientimaksulainat (5 0/0' 18 vuotta) 27 
Työllisyyslainat (6-7 0/0, 5-25 vuotta) 10-20 

Vanhemmissa aravalainolssa on myyntiehtojen takia korko suurempi. 
Vapaavuosia ei ole otettu huomioon subventioprosentteja laskettaessa. 
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On kuitenkin huomattava, että -esimerkiksi aravalainan osuus 'han;" 
'kintakustannuksista on yleensä noin 35 0/0' joten asunnon haltijalle ·valtio 

-- subventoi .vain noin 22-' ·25·% asunnon hankintakustannuksista. 
: .. ,. 
~. ,i.J' 

Valtion lainanantopolitiikan kehittäminen 

Esitelty menetelmä antaa mahdollisuudet eri lainanantotapojen. edulli
suusvertailuun. Kes~einen. tehtävå,. valtion lainapolitiikkaa. kä~iteltäessä 
olisi s.~bvention av~l~~ saavutetun hyödyn arvioiminen, mitä ei tässä 
esityksessä kuitenk~,(lp. .voida tehdä. Näyttää joka tapaukse~sa siltä,. että 
ainaki]J. pitkäaikaisiss~:: )ainoissa subventio on ollut. ,sutJ..rerp,pi .. luinon 
tarkoituksenmukaista" ja,. suurempj kuin on ilmeisesti järjestelmää luo
taessa tarkoitettukaan. 

Saatua kuvaa syventänee esimerkiksi aravakerrostalojen lainoituk
ses~a sovellettu menetelmä, josta on seuraayaan laskettu v.uosim~ksujen 
(-: korko -i- kuoletus) nimellis- ja reaaliarvot infia~ti9n .. olless~t % 

vuodessa, lainan 10 000 mk ja koron 1 0/o. 
Kuten vuosimaksujen nimellisarvotaulukosta huomataan, on kuoletus. 

määrätty sellaiseksi, että vuosimaksu olisi aluksi pieni ja vasta kuuden
tena vuotena kasvaisi enimmäisarvoonsa (336 mk), josta sitten supistuisi 
niin, että viimeinen maksu (242 mk) olisi enimmäisarvosta runsaat 

Vuosimaksun nimelli sarvo 
Vuosimaksun Reaaliarvo 

Vuosi 
korko kuoletus yht. reaaliarvo nimellisarvos ta, 

mk mk mk mk % 

1 100 - 100 96 96 
2 100 100 200 184 92 

5 97 100 197 161 82 
6 96 240 336 263 78 

20 62 240 302 133 44 

45 2 240 242 39 16 
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10 %. Me~etelmä ei kuitenkaan ole onnistunut tavoitteensa:·saävuttami
sessa, jos katsotaan' reaalilukuja: . jo 14.' vuoden vuosithakstiu" reaali
:arvo: ( 179 mk) on. pienempi. kuin 2:~~uoden' vuosirrtaksu. Lisäksiasuk

·'·kaan rasitus on pienin silloin kun hänölisi maksukykyisin:·-20----..45. vuö
reaalivuosimaksu on vain 44-16 % nimelIisestä. Tällöin on asun-

nonmuut lainat maksettu yleensä pöis~ . 
:, . Asujalle olisi sosiaalisesti tarkoituksenmukaisempi koroton, indeksiin 

sidottu laina~ Lyhennystä maksettaisiin vuosIttain esim. 2 % pääomasta 
45 vuoden aikana. Ensimmäisinä yhdeksänä vuotena olisi kuoletus kui

. tenkin pienempi, esimerkiksi 0,2, 0,4, 0,6 ... 1,8 <J'~ pääomasta. Tälläinen 
laina olisi va~tiollekin edullisempi· kuin nykyisin,. subventioprosentti olisi 
»vain» noin 50-55. 

1rlajnittu 2 %:n reaalinen vuosimaksu ei juuri nostaisi kuukausikus
tannuksia silloin, kun muut lainat on maksettu pois. Olkoot ~akennus
kustannukset esim. 600 mkJm2 ja aravalainan osuus 35 0/0; kun mainittu 

. 2 %:n vtiöSimaksu merkitsee tällöin 0,35 mk/m2 ja kun pelkän hoito
kustannuksen osuus on' noin 1,45 mkfm2

, on kuukausikustannus siten 
vain 1,80 mkJm2

• 

·<Vastaavaa menetelmää voitaisiin soveltaa muuhun valtion lainoi
tukseen siten, että reaalikorkoa maksettaisiin pelkän lyliennyksen lisäksi 
milloin tämä näyttäisi tarkoituksenmukaiselta. Indeksisidonnaisuus on 
yleensä kaikissa'valtionlainoissa tarkoituksenmukainen, koska lainat ovat 
pitkäaikaisia tai ainakin keskipitkiä. Aravankin osalta voisi 1 ~3 %:n 
reaalikorko olla hyvin perusteltua, koska asujan varallisuuden kehitty
mistä ei kontrolloida. Sosiaaliset tekijät voidaan ottaa huomioon vain 
vuosittain tulotason perusteella määrättäviIlä perheasuntoavustuksen 
luonteisilla subventioilla. Keskituloisten mahdolli~uus hankkia asunto 
on lisääntynyt suuresti: vuosina 1950-60 asuntojen kasvusta on yli 
80 % tullut omistusasuntojen kohdalle, joiden määrä nykyisin lienee jo 
noin 63 % koko asuntokannasta. Viimeaikainen asuntojen hintojen nousu,. 
ilman että vuokrataso olisi noussut vastaavasti, on myös selvä merkki sub
ventioiden tarpeettomuudesta keskituloluokkaa ylemmille, joille suuri osa 
nykyisestä aravatuesta menee'. Valtion tehtävänä on asuntojen niukkuu
den vähentäminen pitämällä tuotanto voimakkaassa nousussa mm. tontti
kysymystä hoitamalla ja lisäämällä lainoitusta e~simmäisten asuntotuo
tannon taantumismerkkien ilmaantuessa. 
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Vuosimaksut voitaisiin valtion, lainoituksessa sitoa' sataprosenttiseSti 
tukkuhintaindeksiin tai uuteen, nimenomaan' tätä 'tarkoitusta varten 
(esimerkiksi nykyisiä indeksejä, painottamalla)." laskettavaan indeksiin. 
Tavaran laadun muutoksia seurattaisiin ehkä: nykyistä tarkemminja 
indeksiä korjattaisiin. niin, ettei mahdollinen l~a~lJ.n' muutos pääsisi 
oleeJlisesti:'~nttanl~an. \Zoitaisiin myös ajfltella, että,:·ilmeinen "laadu'n 
hidas: paran:tJJtn1nen "eijminoitaisiin;' esimerki~8j 95 % :n":"'wdeksisidonnai
suudella.-~fa.i:nittakoon muuten, että kuluttajan hintaindcksillä mitat
tunaon vuosittainen- inflaatiO' ,ollut 1954~.l964-,!,2?jo suurempi kuin 

, tukkuhintaiQde~lIä mitattun(l~, Tämä johtuu siitä, et~ä ensin mainittullIl 
:indeksiin ~uuluu palvel~ksia, joid.en ko~dalla tupttavuuden ka~vu yleensä 
on hidasta. 

~V äkökohtia korko: ja pääolnakustannuksista 

Talletuksien reaalikorko on 2,5 %:n täysin indeksiin sidotulla tilillä 
(A-indeksitili) ja 4 %:n inflaation vallit(ssa 2,4 %. Kun omaisuusverotus 
on enimmillään 2 % vuodessa, näyttää ilmeiseltä, ettei talletuksien 
omaisuusverovapauden poistaminen ole mahdollista, mikäli pankkisääs
tämistä ei haluta huomattavasti vaikeuttaa. Reaalikoron tuloverotus 
olisi ehkä mahdollista ja oikeudenmukaista.3 

Säästämistoimintaa voidaan edistää mm. helpottamalla 100 %:n 
indeksitilin käyttöä säästäjälle. Voitaisiin harkita uuden tilin luonlista, 
jossa nostoehdot olisivat joustavammat kuin A-indeksitilillä, mutta kui
tenkin sellaiset, ettei siitä muodostu varsinaista käyttötiliä. Lainan korko 
olisi ehkä 2 0/o. Olettakaamnle tälläisen tilimuodon saavuttavan esim. 
niin suuren suosion, että ehkä 'suurempi osa säästöistä olisi irideksitileillä 
ja muilla vain ehkä kolmannes. Säästäjien keskireaalikorko muodostuisi 
tällöin nykyistä paremmaksi, ehkä 1,6-1,8 %:ksi ellei verotusta muu
tettaisi. 

Pankkien antolainauksessa noudatetaan meillä korkean nimelliskoron 
politiikkaa eikä lainoja useinkaan ole sidottu indeksiin ainakaan koko
naan. Tällöin saad~an tuloverotuksessa vähentää korot, jolloin ojkeas
taan,koron, (reaalikoron) lisäksi vähennysoikeus· koskee osaa kuoletuk;... 

3. Vrt. HEIKKI VALVANNE ja JAAKKO LASSILA Rahoitusmarkkinaimme uudistustarve rahansijoittajain 
kannalta, KOP:n Taloudellinen Katsaus, N:o 4/1964. 
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sesta. Esimerkiksi 8 %:n nimelliskorosta tämä vähennys merkitsee noin 
3,2 prosenttiyksikköä verovelvolliselle, jolla rajaveroaste on esim. 40 %. 
Reaalikorkoa käytettäessä ei tätä etua:-pääse syntymään. Jos inflaatio 
(4%) vähennettäisiin nimelliskorostar . olisi vähennysoikeus vain noin 
pJloletedellisestä ja siten tasapuolisempi . 

. Indeksisidonnaisuuden melko hidas kehittyminen saa, ehkä osittain 
selityksensä yhtäältä (liike-)pankkien ja suurimpien lainantarvitsijoiden 
läheisestä riippuvaisuudesta ja toisaalta~ säästäjien järjestäytymättömyy
destä. Kun säästäjän pääoma ylittää. tietyn kohtalaisen summan, hän 
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o 
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Kuva 7 
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muuttuu monissa tapauksissa sijoittajaksi ja laihanoftajaksi, jolloin hänen 
intressinsä muuttuvat 'päInvastaisiksi aikaisempaan nähden. 

'Siirtymisessä . reaalikorkoöri samatuottoisen. nimelliskoron. sij asta' . saål. 
vutettaisiin keventymistä ensimmäisten· vuosien. koron ja kuoletukseri' 
kohdalla. Jos reaalikorko olisi 5 %, tulisi 4 %:n vuosittaisen -rahan arvon 
heikentymisen vallitessa nimelliskorkpolemaan 9,38 :0/0 (vrt.· kuva' 1). , 
Käyttäen molempien korkojen kohdalla sekä tasapoistoa (koronja kilo
letuksen summa laskee vuosittain) että ånnuiteettimenetelmää (koron· 
ja kuoletuksen summa on vakio) saadaan kuvassa 7 esitetyt neljä lyheIi-
nystapaa, jotka siis antavat kaikki reaalikoroksi'5 %. 

Ensimmäisen vuoden lopun koron ja kuoletuksen reaaliarvof ovat 
seuraava t, kun laina on 100 mk: 

I 
tasapoisto I ann ui teettimenetelmä 

I 
I nimelliskorko (9,38 <j!o) 

I 
18,60 mk 15,20 mk 

reaalikor ko (5 <j!o) 15,00 " I 12,95 " 

Asuntojen n~aa1iarvot säilyvät hyvin. Sen vuoksi ei lainanant~alle 
tuota mitään riskiä käyttää taulukon oikeassa alakulmassa esitettyä mene
telmää. Jos nykyisin Yleisesti sovelletun tasapoisto-nimelliskoron tilalle 
valitaan reaalikorko-allnuite~ttimenetelm:a, ja jälkimmäisen kohdalla 
otetaan käyttöön edellä esitetty iaravalainan uudistaminen (täysin indek
siin sidottu, ei korkoa), saadaan aravatalossa seuraava muutos enSlm-

,mäisen vuoden asumiskustannuksessa (korot 5 ~~ ja 9,38 %): 

Pääomakustannus mk/m2. v 

Lainatyyppi Osuus Lainamäärä : tasa poisto-nimellis- reaalikorkoannui-
korkomenetelmä sekä teettimenetelmä sekä 

nyk. arava »uusi arava» 

aravalainaa 35 % 210mk/m2 2,02 0,42 
25 vuotta 20 % 120 mk/m2 ' .. 12,75 8,52 
10 " 20 % 120 mk/m2 22,32 15,54 
Oma pääoma 25 % 1!j0 mi~/m2 :8,22 i : ~ 8,22 

Yhteensä I 100 % I 600 mk/m2 I 45,31 
1 

32,70 
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Lainojen jakaantuminen, on esimerkkiluonteen takia epätavallinen. 
(Jmalle pääomalle on myös laskettu 5 %:n reaalikorko ja 50 vuoden 

Ensimmäisen vuoden pääomakustannus on täten saatu alenemaan 
28 %. Pelkän vieraan pääoman· osalta aleneminen olisi 34 %. Muuta
man vuoden kuluttua ero kääntyisi reaalikorko-annuiteettimenetelmän 
tappioksi; tällöin osakkaan maksukyky olisi parempi, osa lainoista olisi 
jo kuoletettu pois, eikä pääomakustannusten kasvulla siten olisi suurem
paa haittaa. ~lainittakoon, että pieni osa annuiteettimenetelmän edul
lisuudesta lainansaajalle johtuu sen lyhennystavasta: 10 vuoden vuosit
tain lyhennettävässä lainassa tasapoiston vallitessa on keskimääräinen 
laina-aika 5.5 vuotta, mutta annuiteettimenetelmän kohdalla 5.9 vuotta 
eli noin 7 % enemmän. 

Jos pankkien ottolainauksen reaalikorko olisi, kuten edellä on arvioitu, 
1,6-1,8 ~~, tulisi antolainauksen reaalikoron vastaavasti olla 4-5 0/0' 
mikä olisi enemmän kuin nykyisin keskimäärin eri infiaatiovaiheissa. 
Tämä saattaisi tietysti alentaa talouselämämme kilpailukykyä, n1utta 
toisaala pankkilainojen nykyisin pohjaton kysyntä kevenisi ehkä oleelli
sesti ja sijoituksien todellinen edullisuus muodostuisi ratkaisevaksi. 

Jos rahan reaalikorko eri suhdannevaiheissa olisi sama, tasoi tettaisiin 
pääoman kysyntää. Nykyisinhän korkeasuhdanteen aikana hintapaine 
on suuri ja samalla reaalikorko pieni nimelliskoron vaatimattomista 
muutoksista johtuen. Vastaavasti säästäjän kiinnostus on korkeasuhdan
teen (ja inflaatiokauden) aikana pieni ja siten kulutuskysyntä (tarpeet
toman) suuri. On mahdollista, että indeksisidonnaisella lainaustoimin
nalla täten voisi olla suorastaan inflaa tiokehi tystä hidasta va vaikutus 
vakaannuttaessaan luottomarkkinoita. 

'Vastoin Vaivanteen ja Lassilan ehdotusta4 ,eilainojen korkoa näyt
täisi olevan aiheellista panna riippuvaiseksi laina-ajasta. Lyhyttä lainaa 
rasittaa yleensä suhteellisesti suurempi pankin palkk~kust'å~nus ja riski 
on usein huomattava. Lyhyet lainat olisi periaatteessa aivan yhtä suuri 
syy liittää indeksiin kuin pitemmät lainat. Kun indeksin laskemisessa 
on muodollisia vaikeuksia, voidaan indeksisidonnaisuudesta luopuen 
korko määrätä lyhyissä lainoissa esimerkiksi 4 prosenttiyksikköä suurem
maksi kuin muu (reaalinen) antolainauskörko eli 8-9 % :ksi. 

4. VALVANNE-LASSILA, mao s. 287. 



Summary 

SOME NOTES ON THE REAL RATE OF INTEREST IN FINLAND 

By .Arto Salmela, M. Se. (Eng.) 

In Finland, a fair amount of inflation has 
persisted annually since the end of the 
second world war, with the exception of 
the period 1951-1955. During the ten 
years from Decemher 195-4 to Decem
ber 1964 the purchasing power of money 
decreased on an average by 4.5 per cent 
annually, as measuredhy the wholesale 
price index, or by 5.6 per cent ifmeasured 
by the consumer' s price index. The sub
sequent calculati<?n~ in this study are based 
on the aS,sumption of an annlial a.verage 
decrease of 4 per cent in the vaIue of 
money. 

Th,e real.rate of interest is given by the 
nh 

formula r = ~ - h - 100' where r 

represcnts the real and n the nominal 
rate ofinterest, and h = the annual rate of 
inflation (decrease in the value of money). 

Due to inflation, the real rate of interest 
on bank deposits is, reduced to .3 - 2.4 
per cerir~(no1ninal rates 4.5 - 6 per cent, 
or 2.5 per cent on those with a hundred 
per cent index clause). The real rate on 
loans from monetary institutions amounts 
to 3.7- 4.7 per cent, but, as interest 
expenses may he deducted from taxable 
income, the reaI cost to borrower falls to 
.1 - 2.3 per cent. Industrial shares give 

a real net yi~ld of 1.5 '-. 3.5 per cent 
'after taxes. 

The yield rate of real estate, in real 
terms, is quite of anoth~r magnitude. In 
the City of Helsinki the price of Iand has 
risen in real terms by some 18 per cen t 
annually. Landlords receive a real return 
of up to 10 per cent from those - newly 
built - tenements which are tax-free. 

More often than is so, ecanomic calcu
lations should be based on real ratesof 
return, both in the case of priva te as 
well as that of publie investment. In the 
latter, a real return of 5 per cent seems 
to be justified if it is compared to the real 
eost to State of borrowing. 

The State grants low-interest loans for 
. ' 

projects promoting general welfare., On 
the outstanding stock at the end af 1960, 
the average nominal rate of interest was 
3.1 per cent (see figure 3) and the average 
length was 33 years (figure 4). With such 
long terms, inflation has a decisive ln
fluence on the real value of interest and 
amortization payments received. Figures 
5 and 6 show the »subvention percentage» 
of these loans in different cases. This is 
equal to the original capitalless the pres
ent value af future interest and amortiza
tion payments (discounted at a 5 per cent 



rate of interest, the rate .the State 
pays when bortowing funds). Figure 5 
depicts the subvention quota (y-axis) of a 
ten-year loan as a function of rate of inte
rest (x-axis) and inflation of 3, 4 and 5 
per cent. ln figure 6, an annual rate of 
inflation of 4 per cent is assumed, the 
length of the term is given on x-axis and 
the subvention quota on y-axis, time 
paths being shown for different rates of 
interest.""The subvention quota thus calcu

lated amounts to 30-70 per cent in State 
loans. 

Thus one can see that the State would 
gain by introducing a hundred per cent 

. ~:Qdex cIause, in which case, the rate of 
interest couldbe lowered and the humber 
of payment-free years increased. 1n the 
case of loans such as those granted for 
dwe111ng construction, the proposed scheme 
would, moreover, aid the attainment 
of greater social justice. A change in 
amortization procedure could at the same 
time be proposed: at present, amortiza
tion is a fixed percen tage of the original 
value, which means that the sum of 
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amortization and interest decreases year 
by year (sinking fund). Another scheme 
could be based on the so-calIed annuity 
principIe,whereby the sum of interest 
and amortization stays constant over time, 
the former gradually assuming a larger 
share of this fixed payment. 1f this latter 
scheme were operated and hundred per 
cent index cIauses introduced the burden 
of debt servicing would be alleviated in 
the first years bu t raised in the final years, 
when it can be assumed that the borrower 
is in a better position to pay his" elebts. 

The introduction of an index clause 
would bring some advantages to the capi
taI market. During inflationary periods
usually booms - the reaJ rate of interest 
on hank deposits (without index dause) 
soon falls to nil or below zero, so dis
couraging saving but swelling consumption 
and investment demand. On the other 
hand, index-tied markets would en sure 
that the reaI rate of interest remained 
positive, so having the opposite effects 
on total demand, thus acting as a counter
cydical mechanlsm. 
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AarooKenttä: KOULUTUKSEN TALOUDELLINEN ARVO 

Koulutuksen merkitys 'taloudelliselle kasvulle 

Talousteorian mukaan potentiaalisen tuo
tannontason - kapasi~eetip ollessa täy
dessä käytössä - määräävät osaksi työ
voiman määrä, osaksi käytettävis,sä oleva 
pääomavaranto sekä osaksi yhteiskunnan 
saavuttama teknillinen- ja organisaatio
taso. Viimeksi mainittu ratkaIsee, kuinka 
tehokkaasti työ ja pääoma - varsinaiset 
tuotannontekijät - pystytään yhdistä
mään. Toisen maailmansodan jälkeisinä 
vuosina pidetti~n pääomavarannon mer
kitystä ratkaisevana. Aluksi kasvumallit 
perustuivat vakiotekniikan olettamukselle, 

joten pääoman lisäyksen ja tuoto~sen 

lisäyksen suhde oletettiin vakioksi; tuo
tanto voi siis pitkällä tähtäimellä kasvaa 
vain rinnan pääomavarannon kanssa, ei 
enempää eikä vähempää. Siten investoin
nit tuottavaan reaalipääomaan olivat kas
vun avain. 

Kansantalouksien empiirinen kasvuhis
torian tutkimus toi kuitenkin murskaavia 
tietoja päivänvaloon. Vain osa henkeä 
kohti lasketun tuotannon noususta voitiin 
lukea lisääntyneen pääomapanoksen an
sioksi; tuottavuuden paraneminen osoit
tautui sen sijaan ratkaisevaksi. Vakiotek
niikan olettamukselle perustuvia· kasvu
malleja pidetäänkin nykyisin yleisesti epä
realistisina, koska ne sivuuttavat kasvu-

prosessin vaikeimmin selitettävän kohdan. 
Vastikään on ilmestynyt laaja yleiskatsaus 
kasvu teoriaan sekä saksan- että englannin
kielisenä (OPPENLÄNDER 1963; HAHN
MA TTHEWS 1964). 

Kun oli päästy näin pitkälle, suuntautui 
tutkimus kahdelle linjalle: yhtäältä pyrit
tiin selittämään teknillisen edistyksen mää
rällistä osaa kasvutekijänä ja toisaalta rat
kaisemaan, mitkä tekijät lopullisesti mää
räävät teknillisen edistyksen vauhdin. Eu
roopassa tutkimus on toistaiseksi rajoit
tun u tkin tähän. 

Joissakin maissa (Norjassa AUKRUST-
O

-

BJERKE 1959, Yhdysvalloissa SOLOW 
1957, Länsi-Saksassa GEHRING-KuHLO 
1961, ja teollisuudesta Suomessa NII
TAMO 1958; Norjan, USA:nja Suomen ta
paukset ovat meillä Niitamon kirjoituksista 
varsin tuttuja) on eri tuotannontekijöiden 
osuutta taloudellisessa kasvussa selvitetty 
tuotantofunktiolla, jossa tuotannon lisäys 
on esitetty pääoma- ja työpanoksen kasvun 
sekä trenditekijän tai sitä muistuttavan 
esim. tiedontasomuuttujan avulla. Tois
tettakoon tässä vielä näiden pitkän ajan 

tutkimusten päätulokset. Yhden prosentin 

pääomanlisäyksen ha vai ttiin kohottavan 

tuotantoa suunnilleen 0.3 % ja yhden pro

sentin työpanoksen lisäyksen noin 0.7 0/o. 
Teknillisen kehityksen tilil1e jäi suunnil-



leen ..• puolet .. kokonaiskasyusta eli 1-2% 
kohden. Myös TINBERGEN päätyi 

ajanjakson 1870-1914 (Tinbergen 1942) 
]{oskevissatt;'tkiinuksissaan samansuuntai

; siin tuloksiin .. 
EDVARD F. DENlsoNin vuosia 1929-· 

<1957 koskevan tutkimuksen (Denison 
1962) mukaan suurin osa työn ja pää
oman lisäyksen avulla selittämättä jää
väst.ä.,kasvusta oli koulutuksen ja tutki
muksen ansiota. Jos jätetään lisääntyneen 
työpanoksen osuus pois, tuli kasvusta 
Denisonin mukaan kokonaista 60 % kou
lutuksenja tutkimuk~en osalle. Tote~muk
sen arvoinen lienee myöskin tulos, että 
markkinoiden kasvu (economies of scale) 
oli ,melkein yhtä tärkeä kasvutekijä kuin 
investoinnit reaalipääomaan. 

TINBERGENin, SOLowin, NUTAMon, 
AUKRUSTIN-BJERKEN Ja GEHRIGin-.
KUHLon tutkimukset eivät sano mitään 
siitä,-kannattaako koulutus, eikä se olisi 
ollut Denisoninkaan tehtävän kannalta tar
peen, vaikka hän puuttuukin siihen. Nii
den kuitenkin ilmeisesti tulisi olla ja ne 
lienevät osittain olleetkin voimakkaana 
pontimena tämän seikan selvittämiseksi. 

Taloudellisen kasvun pitkän ajan luonne 

Yhdistyneiden Kansakuntien keräämät 
tilastot osoittavat, että parinkym;rnenen 
länsimaan bruttokansantuotteen keski
määräisessä vuotuiskasvussa esiintyy vielä 
kymmenvuotiskausittainkin melkoisia ero
ja. Siirryttäessä 30 tai 50 vuoden jaksoihin 
erot ~uitenkin tasoittuvat. (United Nations 
1964.) Sama pitkän ajan kehityksen yhden
mukaisuus näkyy myös Aukrustin esittä
mässä. piirroksessa kuuden maan.·kasvusta 
yhdeksän viime vuosikymmenen aikana. 
(i\ukrust 1964.) 
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Senkaltaiset lyhytaikaiset kasvupyräh .. 
dykset kuin 1950-luvulla ja 1960-lqvun 
alussa eräissä Euroopan maissa eivät. voi 
peittää tätä· pitemmän aj(injakson yhden
suuntaisuutta, vaikkakin. ,maiden väliset 
kasvuerot tänä kautena ovat todellisia 
eroja. (United N:ations 1964; Paakkanen 
1964.) Kysymyksessä lieneekin .. tyypillin~~ 
tilapäisten takaiskujen hyvitys .. KääIltei
nen riippuvuus sotavuodet sisältävän:kym
menvuotiskauden 1939-.49 ja elpymiskau
den 1949-59 aikana eri maiden brutto
kansantuotteiden kasvun välillä on ilmei
nen. (United Nations 1964, Chapter II, 
s. 3.) Näyttää kuitenkin siltä, että katas
trofeista pahimmin kärsineet maat eivät 
ole täysin pystyneet voittamaan näitä 
menetyksiä takaisin. 

Taloudellisen kasvun todettu pitkäai
kaisluonne antaa. aiheen erääseen hypo
teesiin. Edellä mainituissa kokonaistalou.:. 
dellisissa tuotantofunktioissa on nimittäin 
se heikkous, että niissä tämä jäännöstekijä 
- trendi, teknillinen kehitys tai tiedon 
taso - esiintyy riippumattomana pää
oman kasvuvauhdista. Toisaalta ilmei
sesti uudet teknilliset ajatukset vaativat 
toteutuakseen useinkin uusia koneita. Tä
ten voitaisiin arvella, että pääomavaran
non ikärakenteella on merkitystä tuotan
non kasvuvauhdille. Näyttäisi siten ilmei
seltä lyhyellä tähtäyksellä, että reaalipää
omanmuodostuksen äkkinäisiin hyppäyk
siin liittyisi nopeampi teknillinen edisty
minen. Pitkällä aikavälillä kuitenkin ihmi
sen kyky ilmeisesti määrää uudet teknil~ 
liset mahdollisuudet; yksistään asteittain 
lisääntyvä asiantuntemus ja viisaus m.ää
räävät teknillisen kehityksen vauhdin, ja 
näin on riippumatta siitä, pidetäänkö 
reaalipääomanmuodostuksen vauhti pysy
v~sti korkeana tai pysyvästi . alhaisena. 
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Pitkällä 'tähtäyksellä- siten ne suhteelliset 
painot;' jotka tuotantofunktio ,antaa paä~ 
onialle ja teknilliselle kehitykselle, saatta
vat' antaa oikean kuvan todellisuudesta. 
Kehityspolitiikan kannalta tänä kasvu-: 
p~~osessin' pitkäaikaisluonteisuudellaorr :se' 
etu, että 'pitkän jakson . kuluessa ei olla 
siinä määrin sidottuja alkuehtoihin kuin 
lyhye'inpää kautta ajatellen. Samalla se 
ilmeisesti velvoittaisi erittäin pitkän ajan 
r-ungon hahmottelemiseen. ' 

Koulutuksen taloudelliset komponentit 

Nykyisin kasvu teoria on jo aivan yleisesti 
irtautumassa kahden tuotannontekijän kä
sitteestä. Kuten jo edellä todettiin, empii
risen tutkimuksen mukana on tullut tarve. 
päästä' tuosta suuresta selittämättömästä 
jäännöksestä taloudellisessa kasvussa. Myös 
koulutuksen taloudellinen tuottavuus on 
käynyt välttämättömäksi sisällyttää tuo
tannontekijöiden käsitteeseen. Ratkaisuun 
on pyritty sitä tietä, että pääoman käsitettä 
on laajennettu. Työntekijöistä on tullut 
kapitalisteja siinä mielessä, että he ovat 
hankkineet paljon tietoa ja monia taitoja, 
joilla on taloudellista arvoa. On luotu 
-inhimillisen p~äonian käsite! On syntynyt 
tarve tutkia koulutuksen taloudellista ar
voa. Tämän kysymyksen tutkimus on pääs
syt hyvään vauhtiin erityisesti Yhdysval
loissa. (Schultz 1963; samoin jäljempänä.) 

Tässä yhteydessä on turha lähteä jaa
rittelemaan yleismaailmallisesti pätevästä 
~oulutuksen määritelmästä; oleellista sille 
a,ina ovat opettaminen ja oppiminen. Kou
lutusta·.tapahtuu kotona, kirkossa, armei
jassa,.liikeyrityksissä sekä eriasteisissa kou
luissa aina korkeampiin oppilaitoksiin asti. 
Koululaitos on nimenomaan erikoistunut 
tämän alan yrityksiksi. Edellä lueteltuja 

koulutuspaikkoja, toiriripaikkoja,r e.voidaan' 
-kokonaisuutena: pitää' toimialana,.,: Joka-
tuottaakoulutuspalveluksia~-~arvojapoik-: ' 
keuksia lukuun ottamatta kouluja'eipel'us-;' 
teta eikä hallita voiton tavoittelun- peri,.. 
aatteiden mukaan. 

Koulutus maksaa. EsimerkiksiYhdyS": 
valloissa perus- ja oppikoulun sekä kor
keamman opetuksen vuotuiset kustannuk~, 
set ylittävät 30 'mrd dollaria. Laskelmat' 
myös osoittavat, että suurimman' osan
näistä maksavat opiskelijat ja heidän van,.. 
hempansa huolimatta uskosta, että, kou
lunkäynti on ilmaista julkisen koulutuksen 
vuoksi. Todellisuudessa se on kaukana 
ilmaisesta etenkin pitemmälle ehtineiden 
opiskelijoiden osalta, ,koska he menettävät 
kouluaikansa . ansiot. Olisi tietenkin mah
dol1ista siirtää opiskelijoiden ja koululais
ten kustannukset toisten., :kannettctvaksi 
maksamalla heille stipendejä, jotka olisivat 
yhtä suuria kuin heidän' menettämänsä 
kouluajan ansiot. Yhteisön kannalta kus
tannukset eivät kuitenkaan tästä muut .. 
tuisi. Ottamatta kantaa siihen, kenen tulisi 
maksaa koulutus, on tärkeätä tuoda ku
vaan opiskelijoiden menettämät ansiot, 
koska ne ovat tärkein koulutuskustannus. 
Opiskelijoiden elantokustannukset sen si
jaan eivät kuulu koulutuskustannuksiin, 
vaikka niistä usein tässä mielessä esitetään
kin laskelmia. Tämä muistuttaisi liiaksi 
rautaista palkkalakia. 

Koul utuksessa erotetaan usein sen kult
tuuri- ja taloudellinen puoli toisistaan. 
Tällöin kulttuuriin sisällytetty elämäntapa 
erotetaan elannon ansaitsemisen käytän
nöstä, joka on suljettu pois kulttuurista. 
Lienee erikoinen ja kapea kulttuurinkä
site. Kuitenkin ahtaimminkin erotellen ja 
kulttuuripuolelta tarkasteltuna koulutuk
sen arvo perustuu siihen, että se vaikuttaa 



suotuisasti 'hyvinvointiin joko välitt.ömäs.ti 
tai-:tulevaisuudessa;;Jos vaikutus on tule
vaisuudessa,' koulutus täyttää investoinnin 
taloudellisen kriteerin. Investointina se voi 
vaikuttaa joko .. tulevaan. kulutukseen. ,tai 
tuleviin ansioihin. Siinä määrin, kuin kou~ 
lutus.on; kulutushyödyke, lienee se voitto
puolises'ti kestävä kulutushyödyke, luulta
vasti 'pitkäaikaisempi kuin useimmat kes
tävät kulutustavarat. On vaikea löytää 
sattuvaa esimerkkiä koulutuksesta, joka 
edustaisi ensisijaisesti välitöntä kulutusta 
(kansantulolaskelmien operationaalinen 
ratkaisu). 

. Työn tuotantokapasiteetti on enimmältä 

oscrltaan tU9tettu tuota1?-non väline. Xhdys-. 
valloissa tämä pääomavaranto' (educa
tional dlpital) lisääntyy suhteellisesti no

peammin (+ 4 % keskimäärin vuodessa 
1~~9-57L kuin reaalipääoman varanto 
(+- 2 % k~s.kimää~in v~odessa 1929-57). 

'Koulutusinvest.oiiltien tuotto on yhtä. kor
kea tai korkeampi kuin reaalipääomain
vestointien, vaikka kaikki koulutuskustan
nukset luettaisiin investoinneiksi, eikä siis 
mitään kulutukseen. Menetetty työaika 
on tällöin sisällytetty suurimpana eränä 
kustannuksiin. Mainittakoon vielä, että 
opiskelijan ohella koulutuksesta hyötyvät 
myös muut henkilöt sekä koko yhteis
kunta. Menetettyjen ansioiden mukaan 
ottamisella koulutuskustannuksiin on eri
tyinen merkitys myös siinä, että juuri tämä 
syy on alemman tulotason perheissä kou,.. 
lun jatkamisen pahin este. 

Itse koulutussektoriin tuotannon alana, 
sen tehokkuuteen ja optimointiongelmaan 
sen käyttämien tuotannontekijöiden allo
koinnissa, ei tässä enemmälti puututa. 
Kuitenkin mainittakoon, että ilmeisesti 
liian 'vähän. on tehty opiskelijain ajan ta
loudellisimman käytön hyväksi, koska tätä 
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aikaa on pidetty ilmaisena eikä siinä ole 
nähty. kustannustekijää.;.; 

Koulutuksen kustannukset 

Edellä on jo: käynyt selväksi, että - toisin 
kuin yleisesti luullaan -'-' koulutus maksaa 
paljon enemmän kuin tilastoissa esiintyvät 
koulutuskustannukset osoittavat, sillä näis
tä puuttuvat pitemmälle ehtineiden opis
kelijoiden menettämät ansiot~ Myös kan
santulotilasto jättää nämä vaihtoehtois
kustannukset huomiotta~", Siksi tarvitaan 
käsite, joka sisältää. kaikki kansantalou
delle aiheutuvat vuotuiset koulutuskustan
nukset. Schultz sanoo näitä kustannuksia. 

',koulutuksen kokonaistuotantokustannuk
siksi. Useimmissa teollisuusmaissa suurem
man osan näistä kustannuksista peruskou
lun jälkeen kantavat opiskelijat. 

Tutkimusten mukaan' tekivät menetetyt 

potentiaaliset ansiot 60 % peruskoulun 
jälkeisistä koulutuskustannuksista Yhdys
valloissa. Israelissa ja Meksikossa niiden 
osuus oli samaa luokkaa, mutta Vene
zuelassa. ne kohosivat kerrassaan 70-80 
prosenttiin. Israelissa arvioitiin jo myös 
8-vuotisen peruskoulun kustannuksissa ole-, 
van, lähes viidennes menetettyjä ansioita. 

Meksikon ja Venezuelan peruskoulu on· 
lyhyempi. Näiden tutkimusten perusteella 
saattaisi olettaa, että meilläkin esiintyisi jo 
kansalaiskouluvaiheessa jonkin verran me
netettyjä ansioita, vaikkakin niiden mer
kitys jo nykyisin lienee vähäinen aikaisem

paan verrattuna. 
Kansantaloudellisia koulu tuskustannuk

sia alentaa eräässä vaiheessa tulotason 
kasvaminen, sillä alemman tulotason mais
sa lasten odotetaan nuorempina astuvan 
säännölliseen työhön; tulotason kohotessa 
tämä ikäraja nousee, joten tässä vaiheessa 
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menetetyt . ansiot väl:l,(~nevät. Tämän sit
tenkin ehkä vähäiseksi jäävän . koulutus
kustannuksia alentavan tekijän vastapai
nona on monia syitä, jotka lisäävät niitä. 
MaInittakoon väestön kasvu, koulutuksessa 
olevan väestön. osuuden. kasvu, .. keskimää
~äisten koulupäivien lisääntyminen oppi
lasta.ja vuotta kohti ja ylemmä~ aste.en 
koulutuksen keskimääräistä p.opefl~pi 

lisääntyminen. . Korkeakou~u~p.etuksen 
vuotuiset kustannukset .oppilasta kohden 
olivat Yhdysval10issa 12~kertaiset perus
kouluun verrattuna. 

Lisäksi .joko 9petustason nousu (esim. 
kouluvuoden pidentäminen) t~kka keski
määräistä heikompi tuottavuuden ,nousu 
koululaitoksessa. nostaa. yhdenkouluvuo
den tuotantokustannuksia tuntuvasti yleis
tä ~intojennpusua nopeammin. Tärkeä 
koulutuskustannuksia nostava tekijä .on se, 
että tulotason noustessa inhimillisen teki
jän kustannukset nousevat. Vuonna 1956 
Yhdysvalloissa rerus-, oppi.;;ja korkeakou
luissa 93. % koulutuksen . tuotantokustan
nuksista tulikansantuloterminologian mu
kaan työpanoksen. osalle, siis inhimillisen 
panoksen osalle. Koulutusinvestointien 
suhteellisten hintojen voimakas nousu Yh
dysvallpissa viittaisi siihen, että esimerkiksi 
Suomessa tilanne tässä suhteessa olisi mel
koisesti '. parempi. Koulutusinvestointien 
hinta reaalipääomanmuodostukseen ver
rattuna olisi siten ilmeisesti meillä koulu
tukselleedullisempi. 

Koulutuksen taloudellinen arvo 

Koulutuksen edut voidaan jakaa käsitteeI
lisesti kolmeen osaan: välittömään kulu
tukseen, tulevaan kulutukseen (investointi) 
ja ,tulevaan tuotantokykyyn (investointi). 
Näiden eri laatikoiden suhteellisesta suu-

ruudesta . toisiinsa . nähden ei ole, .palj~n
kaan tietoa. Tutkimukset. viittaavat siihen, 
että viimeinen. erä olisi hyvinsuur~ •. I~ej-. 
sesti molemmatmuutkaanejvät.Qletyhji~~ 

Jos koko koulutuksen tulos menisi. V:älit
tömääp.. kulutukseen, koulutuks:en lisäys ei 
edistäisi taloudellista. kasvua. Jos kaikki 
k~ulutusoJi,si kestävää .kulutushyödykettä, 
lisäkoulutus vaikuttaisi tulevf1,ap. .hyy~p

vointiin, mutta se ei näkyisi mitatussa kan
san tuotteessa. sen kasvuna. Vain jos k04~ 
lutus lisää tulevaa tuottavuutta ja ansioita, 
näkyy sen· vaikutus kansantuotteella mita
tun taloudellisen kasvun lähteenä. 

Toistettakoon tässäkin (ehkä täysin tar
peettomasti) se seikka, että koulutuksesta 
saatavat kulutus edut eivät menetä mitään 
arvostaan sen vuoksi,. että osoitetaan . siitä 
olevan myöskin muuta hyötyä, ts.osoite,.. 
taan sen lisäävän tulevaa tuotantoa ja 
ansioita. 

Arvelu siitä, että osa koulutuksesta on 
investointia, on saanut tukea kolmensuun-

-taisista tutkimuksista: kasvututkimuksista, 
palkkarakenteen muutosten tutkimisesta. 
ja henkilökohtaisten tulojen jakautumisen 
tasoittumisesta. Kaikissa näissä - kas
vussa, , . palkkarakenteessa ja tulojakautu,
massa - koulutuksen .. määrän muutos .on 
tärkeä selittävä" muuttuja. 

Lopputoteamuksia 

Tutkimuksen tässä vaiheessa voitaisiin es~t
tää joitakin karkeita hypoteeseja. Korkean 
tulotason maissa on. peruskoulutuksen kus
tannusten tuotto yleensä korkeampi kuin 
sitä seuraavan ylemmän asteen ko~lutuk
s.en tuotto. Tämä päätelmä selittyy siten, 
että peruskoulun kustannukset ovat alhai
set, sillä tällä asteella ei vielä esiinny.me
netettyjä ansioita, jotka tämän jälkeen 



va;~in suuret. Tässä saattaisi olla var-
huori\attava taloudellinen vaikutin kou

aloittamiseen esimerkiksi vuotta 

varemmin. Vaikka peruskoulua 

sellraayie!l kouluasteitten läpäissei~en ja 
pepisk9ulun käyneitten väliset absoluutti
set ansioerot ov.at varsin suur~tjatämäkin 
}(oulutus (Yhdysva~loissa) antaa edullisen 
tuoton lisäinvestoinneille, tuotto ei l<.ui
tenkaan ole kyllin suuri verrattuna paljon 
suurempiin kustannuksiin, jotta sijoituk-
sille saataisiin sama suhteellinen tuotto 

kuin peruskoulussa. Toisaalta vähemmän 
kuin8vuotta koulua käyneiden ansiomah

dollisuudet ovat varsin niukat, joten perus
koulun ensi vuosien tuotto koulutuksen 

jäädessä tälle asteelle lienee tätä pienempi. 
Kun lisäksi on oletettavissa, että puolet tai 
2/3 peruskoulutuksesta tulee kulutuksen 

hyväksi, parantaa tämä seikka edelleen 
peruskoulutuksen tuottoa näissä korkean 

tulon maissa. Sen sijaan erikoistuneem
masta korkeamman asteen koulutuksesta 

voitaneen laskea vain vähäisen osan koitu
van kulutuksen hyväksi. Tästäkin lienee 

kulutukselle laskettava kuitenkin suurempi 
osuus sekä oppikoulussa että korkeakoulun 

yleisemmillä linjoilla, joissa ei suorastaan 
keski tytä ammatillisiin aineisiin. 

Inhimillisen pääomanmuodostuksen, 
jossa koulutuksella on ratkaiseva asema, 

sisällyttäminen investointeihin saattaisi 

osoittaa, ettei pääoman suhde tuloihin 

(pääoma-tuotossuhde) ole laskeva. Reaali
pääoman osaltahan tämän suhteen on 

todettu alenevan. Jos koko pääoman suhde 
tuotokseen pysyy oleellisesti vakiona, selit

tyisi taloudellisen kasvun j äännöserä tähän 
asti mittaamatta jätetyn pääoman muo
tojen perusteella. 

Toinen kriitillinen kohta on, että ihmi
sen taloudelliset kyvyt olisivat voittopuoli-
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sesti tuotettuja tuotannontekijöitä. Täten 

suurin,osa tulo~roista johtuisi eroista- inhi
millisissä investoinneissa. Tasaisempiinh~
millisten investointienjakaminen tasoittaisi 
ansioita. &äs seuraus tästä. saattaisi olla, 

että tulonsiirrot, pro.gressiivinen verotus ja. 
omaisuuden jakautuminen jäisivät vähem
mälle huomiolle pyrittäessä tasoittamaan 
henkilökohtaisten tulojen jakautumista. 
Sen sijaan saatettaisiin kiinnittää enem

män huomiota koulutuksen tasaisuuteen. 
Tiedot koulutuskustannusten jakautu

misesta ovat varsin epätyydyttävät ja an
saitsevat enemmän huomiota kuin ovat 

osakseen saaneet. 
Olettamus, että menetetyt ansiot ovat 

avainasemassa pyrittäessä selittämään em
piirisesti havaittuja koulutukseen liittyviä 

käyttäytymisilmiöitä (maatalouksista ja 

aIemmista tuloluokista keskimääräistä har
vemmin jatketaan koulunkäyntiä pakolli

sen koulun jälkeen), edellyttäisi tarkem
paa testaamista. Toisessa ympäristössä 

näitä kustannuksia saattaa ilmetä jo tun
tuvasti aikaisemmin kuin toisessa elinym
päristössä tai tuloluokassa. Tutkimattomia 

kysymyksiä ovat myös verotuksen ja pää
omamarkkinoiden vaikutus koulutuksen 
rahoituksessa. Rahoitushan on näissä in

vestoinneissa aivan yhtä oleellinen kysy

mys kuin reaalipääoman muodostukses

sakin. 
Eräs jo edelläkin mainittu seikka tulee 

entistä polttavammaksi, kun tarkastellaan 

koulutusinvestoin teja kasvun läh teenä. 
Traditionaalisen kansantulolaskennan kä
sitteistöt olisi uusittava tämän seikan aset
tamien vaatimusten mukaisiksi. Tämä on 

yleismaailmal1inen ongelma. 
Lopuksi saattaisi mainita norjalaisen 

Odd Aukrustin, joka koulutuksesta ja tut
kimuksesta kirjoittaessaan toteaa olevansa 
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valmis riskeeraamaan }{uole~n jälkeisen 
m~iheensa sijoittamalla roiman ;'panoksen, 

'ko:ulutukseen ja hitkimukseen, jos hän saisi 
Jossakin maassa tästä, seikasta päättää. 
Näemme, ettei tiedemieskään voi säilyt
tää näissä kysymyksissä sivullisen viileyttä. 
Aukrustin motto »henki yli koneen» tun
tuu sattuvalta. 
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Kirjallisuutta 

PENTTI VIITA: VilJelijäväestän ja palkansaajien 
.elintaso 1963. Kulutusosuuskuntien Keskus
liitto, Helsinki 1964. 75 sivua. Mk 5,-. 

Talousasioita vähänkin tarkemmin seu
ranneen yllätti varmaan se kohu, minkä 
tri VIIDAN elintaso tutkimus välittömästi 
ilmestyttyään herätti julkisuudessa. Tutki
muksen 10pputuloksethan eivät sisältäneet 
.oikeastaan mitään uutta. Jo Sosiaalisen 
tutkimustoimiston vuosina 1959-60 suo.,. . 

rittama kulutustutkimus antoi tulokseksi, 
että maanviljelijäruokakuntien kulutus
menot olivat hieman kaupunki- ja kaup
palaruokakuntien kulutusmenoja suurem
mat. Lisäksi pelkkä terve järkikin on sano
nut, että pie:ntilat ovat taloudellisesti hei
kommassa asemassa kuin suurtilat. 

Toisaalta tutkimuksen osakseen saama 
huomio on hyvin ymmärrettävissä, sillä 
kajosihan se erääseen maamme sisäpoliit
tisesti tulen~rimpaan aiheeseen. :Nlaini
tusta syystä johtuneekin, että tämä tutki
mus on julkisuudessa joutunut sävyltään 
niin vahvan poliittisen mielipiteiden vaih
don kohteeksi, että se on peittänyt alleen 
kaiken asiallisenkin arvostuksen. Osaltaan 
tähän on kuitenkin ollut syynä myös tutki

muksen julkisuuteen saattamismuoto. Jul
kaisijana on toiminut Kulutusosuuskuntien 

Keskusliitto ja tutkimus itse_ sekä sen tulok
set on pyritty esittämään mahdollisimman 
kansantajuisessa muodossa. Suureksi osaksi 
juuri tämän vuoksi on kirjanen ollut help
po leimata julkisuudessa luonteeltaan pro
pagandistiseksi. 

Viidan teokselle tehtäisiin kuitenkin hy
vin suurta vääryyttä, jos sitä pidettäisiin 
luonteeltaan pelkästään poliittisena kiista
kirjoituksena. Sitä se ei suinkaan ole, vaan 
teoksen takana oleva selvitystyö ansaitsee 
edustamansa työmäärän ja asiantunte
muksen vuoksi osakseen tunnustuksen. J 0-

kainen, joka itse on joutunut suorittamaan 
vastaavan kaltaista-tutkimustyötä, joutuu 
näet pakostakin· tunnustamaan, että teok-

. sessa esitettyjä lukuasetelmia ei ole ollut 
mahdollista laadia kädenkäänteessä. Li
säksi Viita lienee itsekin varmaan ollut etu
käteen selvillä siitä, että hänen tutkimuk
sensa tulisi julkisuudessa joutumaan var
sinkin maanviljelijäväestöä edustavien jär
jestöjen taholta ankaran tarkastuksen koh
teeksi, joten tältäkin kannalta teoksen voi
taneen katsoa nojaavan mahdollisimman 
pätevään aineistoon. 

Varsinaisesti uutta Viidan tutkimuk
sessa on itse tutkimusmenetelmä. Viljelijä

perheiden ja palkannauttijain »elintaso» 
on laskettu käytännöllisesti katsoen koko 
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asianomaISIa populaatioita koskevan eikä 
vain edustavan aineiston perusteella. Tässä 
mielessä se muodostaakin mielenkiintoisen 
täydennyksen Sosiaalisen tutkimustoimis
ton edellä mainitulle kulutustutkimukselle. 
Tulokset ovat tällöin o]Jeet - tutkimus
menetelmän erilaisuuden huomioon ottaen 

- jop~ yllä~täv~p.,yhdenmukaiset, mikä 
osaltaan puhunee sen puolesta, että' aivan 
harhaan ei Viita tutkimuksissaan ole osu
nut. Tavallaan uutta Viidan tutkimuksessa 
on myös se, että siinä on luultavasti ensi 
kerran valotettu numeroin maatalouden 
sisäista tulbrijakoa sekä välillisesti myös 
maatalouden" tukijärjestelmien vaikutuk
sia, jotka' osoittavat todellisuuden olevan 

poliittisia taruja ihmeellisemmäri. 
Eri asia sen sijaan on, miten luotetta

vana sitä aineistoa muutoin on pidettävä, 
mihin Viita on joutunut tutkimuksensa 
perustamaan~ Tässä suhteessa tutkimuk
sen 'kriitillinen 'tarkastelija ei voi olla tun
tematta' tiettyäskeptillisyyttä tulosten luo
tettåvuudesta. 'Tämä 'koskee aivan erityi

sesti IIi<iatalouden osalta esitettyjä yksityis
kohtaisia lukuja. Onhan maarinne maa
taloustilastöihin liittynyt viime 'aiköina 
monia ska~l'daaleja alkaen satoatvioista j'a 
paåttyen lehmälukuun tilastoissa ja vero
tuksessa .. Tosin maanviljelijaväestöä kos,;. 
kevat- perustiedot; on saatu maatalous- ja 

vä~stölaskennöista, mutta niitäkään ei 
voida pitää "kaikissa suhteissa täysin luo
tettavina. Väitetäänhän . esim., että jop'a 

Tilastollisen päätoimiston eräari entisen 
johtajan väestölaskeritakaavaketta joudut~ 
tiin' ~ikariaah jälkeenpäin täydentämään~' 
koska lomake oli puutteellisesti täytetty~ 

Lisäksi väestö-ja maatalouslaskennat eivät 
kert~ mitään~nsalaisteri tuloista, eivätkä 
liioin siitä, miten tehokkaasti' he tekevät 
työtä. Viita' näyttaäkin 'joutuneen' jattä,;. 

maan tutkimustensa ulkopuolelle joukon 
tuloeriä, jotka eivät suinkaan ole merki
tyksettömiä kuten korkotulot talletuksista. 
Mutta näistä tilastojemme heikkouksista
han ei Viitaa voida syyttää. Päinvastoin 

-hän entisenä Tilastollisen päätoimiston 
kasvattina lienee niistä tavallistakin pa
remmjn selvillä ja on varmaan tämän 

ansio~t~ myös osannut varoa pahimpia 
tilastol1isia »iJmakuoppia». Tästä huoli
matta olisi kuitenkin ~hkä ollut aiheellista 
yrittää vaikkapa jossa~in liitteessä hieman 
selvittää esitettyjen 'lukujen virhemargi
naaleja. 

Vaikka Viidan tutkimus onkin pyritty 
esittämään mahdollisimman kansanomai
sessa muodossa, mikä asettaa tietyt rajat 
sen »tieteellisyyttä tavoittelevalle» arvos
telulle, ei toisaalta kuitenkaan voi olla 
tekemättä eräitä reunahuomautuksia teok
seen. Niinpä voidaan arvostella sitä, onko 
teoksen otsikko ».- .. elintaso ... » onnis
tunut. OJisi saattanut olla asianmukaisem
paa käyttää sanontaa »ansiotaso» tai »tu
lotaso»: . Tällöin ehkä olisi vältytty esim. 
siltä riidalta, kuuluvatko pienviljelijän 
lisätraktori tai rakennustyöntekijän Mos
se, jonka avulla hän laajentaa työnteko
mahdollisuuksiaan, 'elintasoon vai eivät~ 

Sama huomautus koskee myös teoksesså 
(sivul1a 54) käytettyä käsitettä »reaali
tulo», inikä näyttää poikkeavan siitä, mitä 
tällä sanalla tavallisesti On totuttu tarkoit': 
tamaan. Niin ikään saatta~ lukijaa ahlksi 
ihmetyttää se, ettätutkirrius on kohdis
tettu niin kovin heterogeenisiin ryhmiin 
kuin palkansaajat ja viljelijäväestö koko
naisuudessaan, mutta tutkimuksen tulos
ten valossa tämä käy ymmärrettäväksi~ 
Mainitut tulokset osoittavat nimittäin sel.;;. 

västi , miten 'heikoilla ja seka villa perus
teillameillä nykyisin nölidatet,tu tulopoli": 



tiikka lepää. Lisäksi joidenkin ryhmien 
jättäniinen tutkimuksen ulkopuolelle olisi 
varmaan tarjonnut julkisuudessa kiitolli;.. 

sen perusteen koko tutkimuksen tulosten 

»yleispätevyyden» kiistämiseksi. 
Teoksen johdosta voitaisiin esittää myös 

eräitä muita huomautuksia. Mutta ko~ka 
,teos on laadittu kansariomaiseksi, ei mm. 
siinä noudatettu ja laskentamenetelmiä kos
kevilta seJostuksilta voida vaatia liikoja. 

Ja niin halutessaan lukija voi saada tar
kempia tietoja tri Viidalta itseltään -
mihin keinoon muuten tämän kirjcrittaja-

TAPANI PlJROLA lyIaassamuuton vilkkaus. 

Tutkimus maassamuuton vilkkauden 

alueittaisista eroista ja niihin liittyvistä 

tekiJöistä Suomessa v. 1951-' 1955. Väi
töskirja.WSOY, Porvoo 1964. 172 s. 

Maassamuuttotutkimus jatkuu vilkkaan'a 

eri puolilla maapalloa antaen tulokseksi 

uusia teorioita ja uusia tutkimusmenetel
miä.Omassa maassamme tälle tutkimuk
selle' on antanut uusia mahdollisuuksia v. 

1951 toimeenpantu virallisen muuttotilas

tomme uudistaminen. Nämä seikat ovat 

kannustaneet valtiot. tri Tapani Purolaa 
kasittelemään tätä aihetta viimekevääna 

valmistuneessa väitöskirjassaan, jonkatar
koituksena . on selvitellä maassamuuton 

vilkkauden alueittaisia eroja ja niihin liit~ 
tyviä"tekijöitä Suomessa v. 1951-1955. 
Valitsemalla teokselleen nimen'»Maassa

muutdn vilkkaus» tutkija on halunnut 
ilmaista, että muuttoliikkeen nettotulos, 
muuttovoitto ja -tappio, jätetään nyt si;.. 

vummalle päähuomion kohdistuessa lähtö
ja tulomuuttoori. 
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kin turvautui. Lopuksi onkin vaIn syytä 
valittaa, ettei Viidan tutkimusta ole saa
tettu ju1kisuuteen arvokkaammissa puit

teissa, koska se tämän johdosta ei näytä 
saaneen osakseen sitä arvostusta, minkä se 

ansaitsee. Viidan teoksen julkisuudessa 
osakseen saama kohtalo tarjoaakin mielen

kiintoista pohdittavaa siitä, missä tapauk
sissa jokin asia on hyvä saattaa julkisuu,;.. 

teen kansantajuisessa muodossa, missä ta
pauksissa sen sijaan olisi viisainta esittää 

asia ensin tiete.~llisessä ja vasta tämän jäl
keen populäärissä muodossa. 

A'LLAN KANKKUNEN 

Tutkimus jakaantuu kolmeen pääosaan~ 
Ensimmäinen niistä sisältää maassamuuton 

vilkkauden yleistarkastelun, toinen selvit
telee muuttaneisuuden yhteyttä erinäisiin 

väestöllisiin ja taloudellis-sosiaalisiin teki

jöihin ja kolrnas esittelee alueiden väliset 
muuttovirrat. Kahdessa ensimmäisessä 

osassa käytetyt muuttaneisuusluvut ovat 
tutkimuskautena tilastoitujen muuttota

pausten vuosikeskimääriä kauden keski
väkiluvun tuhatta henkeä kohden, ja 

nämä luvut on kunrtittain ja talousalueit~ 
tain esitetty liitetilastossa L Kolmannessa 

osassa käytetyt ns. muuttovirran vilkkaus
luvut taas perustuvat otantaan, jonka 

Tilastollinen päätoimistovuosittain suorit
taa muuttotapausten . koko luvusta. Muu~ 

ton vilkkauden ja mainittujen selittäjä
muuttujienvälisten yhteyksien kuvaami
seen on käytetty korrelaatiolaskelmia . ja 

yhteyden läheisyys ilmaistu korrelaatio:.. 
kertoimin. Kahden tai useamman muuttu"

jan kysyrnyksessä ollessa on turvauduttu 
joko osi1.tais- tai yhteiskorrelaatioihin: 
Muuttovirtojen suhteellinerivilkkaus on 
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laskettu kaavan mukaan, jossa tulevat 
huomioon otetuiksi niin hyvin lähtö- kuin 
tuloalueenkin väkiluku. 
. ·»Maassamuutto on yleensä nähty väes-

. tön siirtymisenä taloudelliselta ja väestöl
·lise1 tä rakenteel@anerilaisten alueiden vä~ 
lillä», sanoo tekijä ja jatkaa: )}Jotta nämä 
alueyksik,öiden .välisft. er.ot tulisivat näky
viin, olistyksiköt vdhava muodostaa 'riit
tävän tasa-aineksisiksi ja samalla toisistaan 

.poikkeaviksi.»Tarkoituksenmnlty:isena·hän 
-on : pitänyt valtakunnansuunnitte~velinten 
vahvistamaa aluejakoa, . jonka ,mukaan 
maam:~e kä~ittää 16 talousaluetta. "talinta 
sinänsä lienee oikeaan osunut, mutta kun 
tutkija talousalueiden puitteissa käsittelee 
kaupunkeja ja muita kuntia yhtenäisinä 
kokonaisuuksina, eivät hänen alueyksik
·könsä muodostu »riittävän tasa-ainek
sisiksi ja samana toisistaan poikkeaviksi». 
Tästä johtuu, että alueille lasketut keski
·arvot. - olivatpa sitten kysymyksessä 
muuttaneis.uusluvut tai edellä mainitut 
väestölliset ja taloudellis'-sosiaaliset ·teki
jät - vain heikosti kuvastavat talousaluei
den todellisia olosuhteita. Esim. Ahvenan-

.. maan tulomuuttaneisuus on liitetila~to I:n 

mukaan 28.1 01 00' Vastaava luku on paljon 
korkeampi Maarianhaminassa (5..6.1 0/00). 

ja . täman naapurikunnassa J omalassa 
(59.8 0/ 00), jossa Maarianhaminan esikau
pungit sijaitsevat. Talousalueen kaikissa_ 
muissa kunnissa tulomuuttaneisuus on pal
jon alapuolella keskiarvon' jääden kah-
dessa' parhaassakin tapauksessa alle 
21 0/00 :n. Ahvenanmaa kokonaisuudessaan 
osoittaa 1.3°/00 :n muuttovoittoa, mutta 
todellisuudessa sitä on saanut vain Maa
rianhamina esikaupunkeineen. Maakun
nan muut osat ovat saaneet tappiota-jo 
maassamuuton osalta puhumattakaan net
tosiirtolaisuudesta, joka eräisså kunnissa 

on sitä 2-3 kertaa suurempi .. -. -. Muutto;,
virtoja koskevassa tutkimuksen jälkios'assa 
epäilemättä oli pakko tilastoaineiston J~a ... 
dun vuoksi käsitellä talous alueita koko
naisuuksina, mutta alkuosassa olisi~voinut 
-'.' aineiston estämättä - jakaa talous
alueet kahteen .. osaan siten, että, varsinai
sista maalaiskunnis;ta erillisenä ryhmänä 
olisi ikäsitelty ainaki?kaupunkeja jakaup- . 
paloita, mahdollisesti myös·tärkeimpiä esi
kaupunkikuritia. Tämä. olisi nähdäkseni 
huomattavasti lisännyt tutkimuksen todis7" 
tusvoiniaa. 

Saadakseen esille kuntien ja talousaluei.;. 
den ominaisuudet tri Purola on valinnut 
viisi väestölHstä ja seitsemän taloudeJlis
sosiaalista muuttujaa, joiden on oletettu 
korreloivan muuttaneisuuden kanssa. 
Väestölliset muuttujat ovat yleensä tar
koituksenmukaisesti valittuja: 15-. 54-vuo
tiaiden osuus koko väestöstä, 10~14-vuo
.tiaiden osuus edellä mainituista, siirtoväen 
osuus koko väestöstä ja nettosiirtolaisuu
den vuosikeskimäärä, kaikki prosentti- tai 
promillelukuina ilmaistuina.Epäilyksiä 
herättää vain järjestyksessä kolmas tekijä, 
luonnollisen väestönlisäyksen vuosikeski
määrä:' kaudella 1951-1955 promilleina 
kauden keskiväkiJuvusta. Siitä tri Purola 
sanoo (s. 22): »-" -' - kat~~ttiin tutki
muskauden 'luonnollisen .' väestönkasvun 
likimäärin osoittavan alueella pitempään 
vallinnutta luonnoJlisen väestönkasvun ta
soa, jonka yhteyden lähtömuuttaneisuu
. teen oletettiin näkyvän positiivisena kor-
relaationa.» Tämän lauseen alkuosa on 
varomattomasti muotoiltu,kun palauttaa 
.mieleen, miten luonnolliseen väestönkas
vuumme·ovat vaikuttaneet 1930-luvun ja 
eräiden sotavuosienkin ennätyksellisen al
hainen syntyvyys, sodanaikaiset miehistö
tappiomme sekä sodan jälkeen ilmennyt 
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voimakas joskin lyhytaikainen syntyvyy
den nousu. Lauseen loppuosan johdosta 
voidaan taas sanoa, ettei luonnollisen 
väestönkasvun toinen osatekijä kuolevuus 
suinkaan korreloi lähtömuuttaneisuuteen 
positiivisesti, vaan negatiivisesti. Toinen 
osatekijä syntyvyys voi korreloida positii- ' 
visesti, mutta, sen vaikutuksen ei tarvitse 
ilmetä heti paikalla vaan vasta sitten, kun 
syntyneet ovat saavuttaneet työkykyisen 
iän. Ajanjakson 1951--1955 luonnollista 
väestönkasvua parempi muuttuja olisi siis 
nähtävästi ollut suunnilleen 15 vuotta 
varhaisemman ajanjakson syntyvyys. Toi
nen väestöllinen muuttuja, 10-14-vuo
tiaiden prosenttinen osuus työikäisten koko 
määrästä, eroaisi tässä tapauksessa kol
mannesta sikäli, että siinä tulisi 15 vuotta 
aikaisemman syntyvyyden ohella näkyviin 
myös muuttoliikkeen vaikutus, joka siirto
väen muuttojen johdosta saattaa oJla 
melko huomattava maalaiskunnissakin. 

Taloudellis-sosiaalisista muuttujista ov.at 
tärkeimmät maa- ja metsätaloudessa, teol
lisuudessa ja rakennustoiminnassa 'sekä 
palveluelinkeinoissa toimivien prosenttiset 
osuudet koko ammatissa toimivasta väes
töstäv. 1950. Heikompi mitta on jo työt
tömien miesten keskiinääräinen' osuus kai
kista työikäisista miehistä kaudella 1948-
1953. Tutkimuksessa päädytäänkin sitten 
tämän osalta tulokseen, että työttömyys
vastoin odotuksia - ei ole lähtömuutta
neisuutta lisäävä tekijä silloinkaan, kun 
vastakkaissuuntaisen muuton vaikutus on 
eliminoitu. Niihin syihin, joilla tri Purola 
selittää tämän kielteisen tuloksen syitä 

(ss. 68-69), lisäisin omasta puolestani 
vielä pari seikkaa. Ensinnä todettakoon, 

että dosentti Pulkkisen työttömyyden le
vinneisyyttä koskevan tutkimuksen mu
kaan maanviljelijät muodostivat V,. 1950 

7 
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työttömien miesten koko luvusta 42.2 %; 
pohjoisissa lääneissä enemmänkin, esim~ 

Oulun läänissä yJi puolet (s. l75).';Vaikka 
maanviljelijät ovatkin ilmoittautuneet 
työttömyyskortistoon, ei heillä silti yleensä 
liene halua muuttaa pois kotikunnastaan. 
Toisaalta on huomattava, että muutta~ 
neiden enemmistö on naisia. Jos tutkimuk
sessa olisi seurattu naisten ja miesten 
muuttoja erikseen, olisi.· jälkimmäisten 
muuttaneisuus ehkä korreloinut työttö
myyteen paremmin kuin nyt on asianlaita. 

Kymmenes muuttuja, itsenäisten yrit
täjien prosenttinen osuus ammatissa toi
mivista, otettiin mukaan, kun katsottiin 
oman yrityksen hoidon tavallisesti sitovan 
sekä yrityksen että yrittäjän tiet ylle paik
kakunnalle. Oletettiin siis, »että itsenäisten 
yrittäjien suhteeJlinen runsaus kullakin 
paikkakunnalla korreloi tuisi negatiivisesti 
muuttaneisuuteen» (s. 24). Ratkaisua teh
täessä lienee lähinnä ajateltu sellaisia vil
jelmiä, jotka antavat omistajalle ja hänen 
perheensä jäsenille riittävän toimeentulon. 
On kuitenkin muistettava, että yrityksiä 
on monenlaisia.· On suuria ja pieniä, on 
yksityisten ja erilaisten yhteisöjen omista

mia.-,ja on eri elinkeinoalojen yrityksiä, joi
den palveluksessa olevien asemakin on 

varsin erilainen. Voidaan väittää, että jos 
kunnassa on yksi tai useampia teollisen 
alan suuryrityksiä, joiden työväellä on 
verraten hyvät olot, ne vähentävät muut
tanei~uutta, varsinkin lähtömuuttanei
suutta, paljon tehokkaammin kuin runsas 
pientilallisten joukko, joka monine pää
miestä avustavine perheenjäsenineen on 
riittävää työtä ja ansiota vailla. 

»Väkilukua ajateltiin eräänlaisena ylei

senä paikkakunnalla tarjolla olevien mah
dollisuuksien osoittimena», jatkaa tri Pu

rola muuttujien esittelyä. »Suurien paik-
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kakuntien voitiin näet olettaa olevan'luon~ 
teeltaan seka-ainek~isia Jatarjoa.van asuk
kailleen tai paikkakunnalle,. mJluttaville 
monipuolisempia mahdollisuuksia-ja siten 
lisäävän tulomuuttaneisuutta ja vähentä
vän lähtömuuttaneisuutta. Paikkakunnan 
suuruuden osoittajana käytettiin tutkimus
kauden, so. v. 1951-1955, kunnittaisia 
keskiväkilukuja.» Sanottu pitänee yleensä 
paikkansa väestökeskuksien mutta ei maa
laiskuntien osalta, sillä nämähän käsittäyät 
usein vain suuremman tai pienemmän 
kappaleen melko yhdenmukaista maaseu
tua. Ei voi sanoa, että esim. Pohjois-Kar
jala, jonka kuntien keskimääräinen väki
luku on 9 735, tarjoaisi muuttajille par~Ip.
pia mahdollisuuksia kuin sanokaamme 
Tammermaa, jossa vastaava, luku on -
Tamperekin mukaan luettuna - vain 
8093. Pikemminkin voidaan sanoa, että 
kun~an pienuus on omiaan nostamaan 

muuttaneis.Uusluk~ja. Mitä suppeampi 
kunta on alaltaan, sitä helpommin jo ta-. 
v(illlinen asu,inpaikan vaihdoskin, johon ei 
liity mitään ammatinvaihdosta, -voi viedä 
asianomaisen toisen kunnan alueelle ja. 
siten lisätä tilastoitujen muuttotapausten 

lukua. 
Viimeisenä muuttujana on asukast.~heys,~ 

so. asukkaiden lukumäärä alueen maane-, 
liökilometriä kohden. Se on otettu mukaan 
eräänlaisena kunnan kaupunkimaisuuden, 
osoittimena. Mutta tämäkin on varsin
epämääräinen mitta, siihen kun,kurin&1l 
väkiluvun ohella vaikuttaa alueen laajuus., 
Näytteeksi poimittakoon .tiedot eräiden· 
kunti~:Q väen tiheydestä vuoden 1951 alus-' 
sa: Vammala 2 248, Ikaalinen 1 770, Säy
nätsalo 529, Salo 511, Imatra 230,. Ka
jaani 94 ja Tornio 44. 

Edellä sanotun perusteella tulen siihen 
johtopäätökseen, että selittäjämuutt~ista 

olisi huoleti voinut pudottaa joitakin pois, 
koska ,niid~:n selityskyky vaikuttaa pefin: 
vähäiseltä. Tosin niiden mukaanotost~. ei 
ole ollut mainittavaa haittaakaan, mll:tta 
niihin uhratun ajan ja vaivan olisi ehkä 
voinut käyttää hyödyllisemminkin •. 

Tri Purolan teos on laajassa mitassa 
matemaattinel1ja e~ustaa sellaisena suurta 
työpanosta, vaikka se sivu määrältään jää,:-' 
kin melko suppeaksi. Se on laadittu tilåsto
matematiikan kaikkien sääntöjen muk.aa!). 
Esitys' on selvää sekä johdonmuka1:sta ja 
sitä havainnollistavat taidokkaasti laaditut 

piirrokset. 
Matemaattisen tutkimust(:lvan etujen 

ohella teoksesta käyvät kuitenkin ilmi myös 
sen varjopuolet. Menetelmä edelJyttää 
op.eroin-tia kokonaissuureilla, keskiarvoil1a 
ja käsitteillä, joilla on useampia kuin yksi 
»ulottuvuus» ja jotka typistettyinä mate~ 
maattisen. käsittelyn vaatimalla. tavalla 
voivat antaa todellisuudesta melko värit
tömän tai yksipuolisen kuvan. Esimerkkejä 
tästä olen :--.esittänyt jo edellä, varsinkin 
talousalueiden tarkastelun: yhteydessä. 

Toisaalta sanottu menetelmä pyrkii; 
irroittamaan tarkasteltavan probleeman. 

historiallisista yhteyksistään ja viemään' 
siihen, että saavutetuille tuloksille anne-: 
taan yleispätevä luonne. Tutkimustehtä-· 
väänsä·määritellessään tri Purola sanoo 
(s. 19) etsivänsä erityisesti vastausta kysy-:-; 

mykseen, .»onko korkea lähtömuuttanei-. 
suus katsottava maatalousvaltaisten kun-: 
tien. ominaisuudeksi, vai onko näiden 
lähtämuuttaneisuus keskimääräistä mata
lampi, kuten on oletettavissa sen perus-· 
teella, että runsas liikkuvuus on yleensä 
teollistuneiden ja kaupunkimaisten paikka-' 
kuntien om.inaisuus». (Omasta puolestani 
en .samastaisikäsitteitä .lähtömuuttanei-· 
suus ja . väestön liikkuvuus.) Tutkimukses~i 
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hänpäätyykin siihen olettamuksensa kaikkien kuntien osalta voidaan siten tehdä 
tulokseen, että »maatalousval- varovainen päätelmä, että lähtömuutta

.. ;-L,t"a;I-,Q..l.-Ln..:>,-,.:>.:,u. -- kuten pitkin ma tkaakin -
........ "' . .L .......... .L olisi ollut syytä tähdentää, että tut

koskee tilannetta Suomessa 1950-
·,,·.··11'''7111''\ alussa, siis vain erästä vaihetta vuosi

. sataisessa kehityksessä. Maassamuuton 

........... ' . .L.L.L'L'V on ajasta ja paikasta riippuen hyvin 
erilainen. Nykyhetken muuttoliikkeeseen 
eivät vaikuta vain tämänhetkiset tekijät, 

vaan myös aikaisempi maassamuutto, joka 
on jättänyt syvät jälkensä kunkin kunnan 
väestöön, sen ikä- ja ammattirakenteeseen, 

syntyvyyteen ja kuolevuuteen ja niiden 
välityksellä myös muuttoliikkeeseen. Koko 
väestöstämme sai toimeentulonsa maan
viljelyksestä ja karjanhoidosta v. 1880 vielä 

76.8 0/0' v. 1950 vastaavasti maatilatalou
desta 34.1 0/0' Näiden rajapyykkien väli
s~nä aikana oli se tilattoman väestön pal
jous, . joka viime vuosisadalla syntyi Suo

men .maaseudulle, vähitellen purkautunut 
muille aloille. Vielä v. 1930 oJi maatila

taloutemme palveluksessa vierasta työvoi
maa 329 516 henkeä, mutta v. 1950 vain 

75 081. Kun olot ovat muuttuneet, ei 
nykyhetkeen kohdistuvan tutkimuksen tu
loksiakaan voida ilman muuta ulottaa kos

kemaan aikaisempien vuosikymmenien 
maassamuuttoa. 

Tässä ei ole mahdollista tarkemmin se

lostaa tutkimuksen tuloksia. Mainittakoon 

vain, että ne osittain ovat tutkijan teke
mien olettamusten mukaisia, osaksi niiden 

vastaisia. Niinpä voitiin maan kaikkien 
kuntien osalta todeta, että työikäisen väes

tön suhteellinen runsaus ja lähtömuutta
neisuus korreloivat positiivisesti. Korrelaa
tio oli tilastollisesti merkitsevä, joskin 
heikko (s. 50). Tri Purola jatkaa: »Maan 

neisuuden korkeus olisi ominaista kunnille, 
joissa työikäisten suhteellinen osuus on 
runsas. Eräät alueittaisetkin tulokset tuke-

vat tämäntapaista päätelmää, mutta tulos 
on kuitenkin tilastollisesti ei-merkitsevä 
usealla alueella. Erityisesti on merkille 

pantavaa ~e, että Etelä- ja Keski-Pohjan
maalla havaitaan merkitsevä negatiivinen 
korrelaatio. Mainituilla alueilla oli korkea 
lähtömuuttaneisuus yhdistynyt työikäisen 

väestön vähäisyyteen.» Taulukosta 10 voi
daan nähdä, että sanottu korrelaatio oli 
negatllvlnen myös Ahvenanmaalla ja 
Uudellamaalla. 

Se seikka, että korrelaatio laskelma t näin 
an toiva t eri talousalueiden osalta aivan 
erilaisia tuloksia, ei mitenkään vähennä 

tutkimuksen arvoa. Tarkoituksenahan oli
kin saada esille talousalueiden väliset eroa

vuudet. Toisaalta on muistettava, ettei 
korrelaatio kykene osoittamaan, kumpi 
korreloivista tekijöistä on syy, kumpi seu
raus. Mahdollisesti molemmat ovat jonkin 
kolmannen muuttujan vaikutuksen alaisia. 

Omasta puolestani tulkitsisin nyt kOe ker

toimet seuraavasti: Maamme tietyillä ääri~ 
alueilla kuten Ahvenanmaalla sekä Etelä

ja Keski-Pohjanmaalla, jotka eivät (osaksi 
kielellisistä syistä) ole mitään muuttoliik

keen »kauttakulkuasemia», on vuosikym

meniä jatkunut muuttoliike tuntuvasti vä
hentänyt työikäistä väestöä. Silti lähtö

mu,utto jatkuu huomattavan suurena, kos
ka työtilaisuuksista on edelleenkin puutetta 
ja koska näiden seutujen nuorison on val

lannut eräänlainen ~>tyhjän paikan kam
mo». Sitten on toisia alueita, joilla vuosi
kymmenien muuttoliike on nostanut työ
ikäisen väestön osuutta, kun jotkin teolli

suu,s- tai muut väestökeskukset ovat jatku-
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vasti vetäneet puoleensa nuorta väkeä. 
Tällaiset paikkakunnat ovat jonkinlaisia 
väliasemia, jotka »pumppaavat» väkeä 
eteenpäin yhä suurempiin väest?keskuk
siin, kunnes lopulta päästään Helsinkiin 
tai sen lähikuntiin. Vaikka työikäisen väes
tön suhteellinen osuus onkin täällä kor
keimmillaan, Helsingissä esim. 71 %, ei 
se silti lisää lähtömuuttaneisuutta odöte-:
tulla tavalla. Useimmat muuttajat ovat 
tulleet tänne jäädäkseen, kuten Helsingin 
seudun suuri muuttovoitto osoittaa. On 
siis todettava, että työikäisen väestön suh
teellinen osuus ei ole ·niinkään muuttoliik
keen syy, vaan paremminkin sen seuraus. 

Tutkimuksensa tuloksia esitellessään tri 

SYLVAIN EHRENFELD & SEBASTIAN B. 
LITTAUER Introduction to Statistical Alethod. 
McGraw-Hill Book.Company, New York 
1964. 533 s. $ 9.75. 

Kun Vllme VUOSIna on havahduttu huo
maamaan tilastotieteen ja todennäköisyys
laskennan tärkeä asema mitä erilaisim
milla elämän aloilla, on tilastotiedettä 
käsittelevä kirjallisuus lisääntynyt invaa
sion tavoin. Oman ryhmänsä näiden kir
jain joukossa muodostavat perustavaa laa
tua olevat tilastotieteen oppikirjat, jotka 
eivät ole sidottu tarkasti määrättyyn eri
koisal~ap.. Tämänlaatuisia teoksia on Yh
dysvalloissa ja muuallakin ilmestynyt vii
me vuosina useita. Sisällön, kokoomuksen 
ja tasonsa puolesta ne ovat likimain toi
siaan vastaavia. Kuitenkin ne voidaan 
karkeasti jakaa ryhmiin sen mukaan, min
kä matemaattisen koulutuksen saaneille 

Purola on varsin varovainen. Niinpä hän 
esityksensä lopussa lausuu: »Saadut tulök~ 
setkin on, sen vuoksi varovaisinta tulkit~ 
ongelmaryhmää kartoittaviksi ja ainoas
taan olettamuksia ja päätelmiä tukeviksi; 
mutta ei niitä täysin todentaviksi.» Joka 
tapauksessa tutkimus antaa hyvän kuvan 
tekijänsä tiedoista ja taidosta soveltaa 
käytäntöön uusia tutkimustapoja jaaat
teita. Käytettävissä ollut tilastoaineisto ei 
ole ollut tarkoitukseen paras mahdollinen. 
Sen vuoksi onkin todennäköistä,että kun 
maassamme seuraavan kerran laaditaan 
suurisuuntainen maassamuuttotutkimus, 
se rakennetaan toisenlaiselle aineistolle. 

REINO LENTO 

tavana oleva EHRENFELDin ja LITTAuERin 
teos kuuluu siihen oppikirjaryhmään, jos
sa lukijalta edeH}!'tetään suunnilleen yli
opiston approbatur-arvosanaa vastaavia 
tietoja matematiikassa. 

Kirja' alkaa muutamalla johdatuksen 
luonteisella esimerkillä, jotka käsittelevät 
teollisuutta ja tekniikkaa. Näissä kirjoit
taja johdattelee lukijan kädestä pitäen 
erilaisiin tilanteisiin, joissa. tulee kysy~ 

mykseen tilastollinen päätöks.enteko. N ä- ' 
mä esimerkit ovat varmasti paikallaan 
varsinkin tekniikasta kiinnostuneille mutta 
myös talousmiehille, vaikka jälkimmäiset 
eivät ehkä saa esimerkeistä irti kaikkea, 
mahdollista hyötyä. Toisessa kappaleessa 
selvitellään todennäköisyyslaskennan pe~ 

ruskäsitteitä, kuten todennäköisyyskäsi,. 
tettä yleensä, ehdollista todennäköisyyttä, 
tapahtumien riippumattomuutta ja erilai
sia kombinaatiomahdollisuuksia. Näistä 

henkilöille teos on tarkoitettu. Tarkastel- tekijä siirtyy tarkastelemaan tiheys- ja 



kertymäfunktioita ja si.tä seuraavassa kap
palee~sa niiden ominaisuuksia. Yleisen 
oppikirjoissa esiintyvän tavan mukaan on 
käsitelty mm. erilaisia sa-tunnaissuureen 

jakautumista kuvaavia tunnuslukuja, ku
ten erilaisia keskilukuja ja hajontalukuja. 
Seitsemän sivua on käytetty momenttien 
sekä emäfunktion käsitteiden ja käytön 
selvittämiseen. Lukijan huomio kiintyy 
kuitenkin siihen, että karakteristinen funk
tio on jätetty mainitsematta koko teoksessa. 
Kappaleen lopussa käsitellään simuloi
pJ.ista. Tämän esityksen perusteella asiasta 
saa vain suppean käsityksen. Aihetta olisi 
sen ajankohtaisuuden vuoksi voinut tar

k.a~tella hiemfll1 laajemmin ja perusteelli
semmin. Simuloiminen tulee varmaan saa
maan yhä lisääntyvää huomiota osakseen 
tietokoneiden käytön jatkuvasti lisään
tyessä. 

: Vijdes, erilaisille jakautumille omistettu 
kappale, on kirjoitettu erittäin selvästi ja 
va]aisevasti, mutta kenties tätäkin aihetta 
on tarkasteltu liian suppeasti. Jakautumat 
on jaettu kahteen pääryhmään, nimittäin 
jakautumiin, jotka koostuvat sarjasta riip
pumattomia binomiaalisia kokeita - ts. 
kokeita, joissa on vain kaksi mahdollista 
tulosta - ja toisaalta normaalijakautu
maan ja siihen läheisesti liittyviin jakau
tumiin. Edelliseen ryhmään ovat tekijät 
laskeneet kuuluviksi binomi-, geometrisen, 
Pasca]-, Poisson-, eksponentiaali- ja Er
lang-jakautumat. Vastaavasti jälkimmäi
seen ryhmään on sisällytetty normaali-, 
X 2

_, Studentin t- ja F-jakautuma. Ku
ten luettelosta näkyy, ovat tekijät ot
taneet useimmat tärkeät jakautumat tar
kastelun kohteeksi. 1-1ainitsemisen arvoi
sia ovat kummastakin ryhmästä tehdyt 

nuolikaaviot,joista selviää erijakautumien 
suhde toisiinsa ja taulukko, jossa on esi-
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tetty kunkin jakautuman tih~ysfunktio, 

muuttujien ja parametrien vaihteluväli, 
keskiarvo, varianssi ja emäfunktio. Nämä 
ovat tähdellisiä siitä syystä, että oppikirja
tasolla tämänlaatuiset yhteenvedot ja sel
vennykset ovat lukijoille suureksi hyö
dyksi. 

Tilasto11ista päätöksentekoa on käsitelty 
melkein yksinomaan verbaalisesti useiden 
esimerkkien avulla. Tekijä on jakanut 
päätöksentekotilanteet neljään ryhmään 
sen mukaan, kuinka paljon tiedetään pää
töstä seuraavan toiminnan seuraamuksista. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluva tilanne 
on se, jossa päätöksentekijä tietää tarkal
leen, mitä. seuraamuksia päätöksen toi
meenpanosta on olemassa (deterministic 
certainty). Toiseen ryhmään kuuluva 
päätöksentekotilanne on se, jossa tiede
tään, . millä todennäköisyydellä eri seuraa
mukset tapahtuvat (probabilistic cer
tainty). Kun päätöksen seuraamuksista 
tiedetään edellistä vähemmän, jolloin ko
keilu ja tilastollinen päättely ovat keskei
sessä asemassa, katsotaan päätöksenteko
tilanteen kuuluvan kolmanteen ryhmään 
(stable uncertainty). Neljäs tilanne, jolloin 
ei tiedetä, onko millään päätöksenteon 
seuraamuksella edes määrättyä todennä
köisyyttä, on kaikkein epävarmin (unsta
ble uncertainty). 

Tilastollista hypoteesien testaamista kä
sittelevässä kappaleessa tarkastellaan hy
poteesien testaamisen periaatteita ja suh
detta käytännössä esiintyviin päätöksen
tekotilanteisiin: Viimeiset kappaleet kä
sittelevät tavanomaisia tilastotieteen oppi
kirjoihin sisältyviä aiheita, kuten piste- ja 
intervalliestimointia, konfidenssi- ja tole
ranssivälejä, erilaisia otantatyyppejä, va
rianssianalyysia erilaisin luokitteluin ja 
lineaarista regressioanalyysia. Viimeinen 
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kappale on käytetty tilastollise"ri stabilitee~ 
tin käsitteen ja laatukoritrollia koskettele~ 
van tekniikan valaisemiseen. 

Loppusivuille on koottu useita erilaisia 
tilastollisia taulukoita. 'Niiden lukumäärä 
on kuitenkin vähäinen 'verra ttunamoneen 
muuhun vastaavaan oppikirjaan. Tekijät 
kenties olettavat kirjan käyttäjän omista
van erilliset laajemmat tilastollIset ta ulukot. 

Lukija jää kaipaamaan kirjallisuusviit
teitä, joita eilöydy ainoatakaan koko kir
jasta. Tätä on pidettävä suurena puuttee
na oppikirjassa, joka tekijän mukaan on 
tarkoitettu jo myös opiskehlssaan pitem
mälle ehtineilie opiskelijoille. Jokaisen 
pääkappaleen lopussa on joukko hyviä ja 

ARTHUR S. GOLDBERGER Econometric 

Theory. John VViley & Sons, lnc., New 
York 1964. XI + 399 s. sh. 84/-. 

John Wileyn ja poikien julkaisemassa so
velletun tilastotieteen sarjassa ilmestyi 
taannoin sarjan ensimmäinen ekonomet
riaa käsittelevä teos. Teoksen kirjoittaja, 
Wisconsinin yliopiston kansantaloustieteen 
professori" ARTHUR S. GOLDBERGER, on 
ekonomisteille tuttu lähinnä KLEINin tut
kijatoverina USA:nmoniyhtälömallin tii
moilta ja mainitun mallin dynaamisia 
ominaisuuksia selvittelevän teoksen laa
tijana. 

"" Goldberger käyttää teoksensa viitisen

kymmentä alku pään" sivua niatriisialgeh
ran peruskäsitteiden ja keskeisten tulosten 
selostamiseen. Tämän jälkeen hän tekee 
toistasataasivuisen ekskursion matemaat
tiseen tilastotieteeseen. Seuraavaksi G. 
esittää klassillisen lineaarisen regressio-

hyödyllisiä harjoitus tehtäviä, mutta vali
tettavasti niihin ei löydy kirjasta oikeita 
vastauksia ja selityksiä. Tähän on mah
dollisestiselityksenä se, että tekijäirimu
kaan teos on tarkoitettu "luettavaksiopet
tajan johdolla. Itseopiskelua harjoittaville 
vastausten mukana olo olisi joka "tapauk.:.. 
sessa suota va. 

Edellä esitetyin varauksin on todettava, 
että kirja on "mukavalla tyylillä ja' suju
vasti kirjoitettu. Asiat on esitetty· selvästi 

ja erikoisen hyvin jaotellen. Kirja pystyY 
antamaan lukijalle hyväri kokonaiskuvan 
tilastotieteestä yleensä sekä sen käyttö- ja 
soveltamismahdollisuuksista käytännön 
elämässä eteen tuleviin tilanteisiin. 

PEKKA LAHIKAINEN 

mallin ja vesittää sen olettamuksetsyste
maattisesti lopuilla puolikolmattasadalla 
sivuJla. 

Esi ttelen seuraavassa teoksen 1 uvui ttain, 
lopuksi esitän subjektiivisen arvioni teok

sesta oppikirjana. 

1. Johdanto 

Johdannossa G. määrittelee ekonometrian 
teorian tilastollisten päättelymenetelmien 
kehittämiseksi siten, että niitä voitaisiin 
käyttää taloudellisten ilmiöiden analysoin
nissa, empiirisessa ekonometriassa. Eko
nometriari teorian päätehtäväksi hän 
luonnehtii sillan luomisen talousteorian 
eksaktien suhteiden ja »taloudellisen to
dellisuuden» epäeksaktien suhteiden välil
le. Ekonometrian teorian mallit koostuvat 
G:n mukaan kolmesta komponentista: " 

1. kuvaus prosessista, joka luo tietyt 
havaitut riippumattomat muuttujat, 



. kuvaus prosessista, joka luo havaitse
mattomat häiriötekijät ja 
kuvaus siitä suhteesta, joka yhdistää 
riippumattomat muuttujat ja häiriö
tekijät havaittuihin riippuviin muut

·tujiin. 
. Nämä komponentit muodostavat talou

dellisten havaintojen luomisen mallin ja 
ainakin implisiittisesti määrittelevät tilas
tollisen perusjoukon, josta otettuna otok
sena tiettyä havaintojoukkoa ·voidaan pi
tää. Tämä formulointi ja varsinkin proses
sin 2. spesifiointi on välttämätöntä, jotta 
taloudellisten ilmiöiden välisten suhteiden 
mittaaminen voidaan muuntaa toden
näköisyysjakautumien parametrien esti
moimiseksi ja näin käyttää hyväksi tilas
tollista päättelyä. 

2. Matriisialgebran peruskäsitteet 

G:n matriisialgebran peruskurssi peittää 
suunnilleen saman alueen kuin muut vas
taavantapaiset katsaukset. Erona aiem
piin ekonometrian oppikirjoi?-in on kui
tenkin se, että G. todistaa suurimman osan 
tuloksista eikä jätä niiden uskomista riip
pumaan itsekunkin teologian opinnoista. 
Näille alkusivuille joutuu ei-matemaatikko 
palaamaan jatkossa tuon tuostakin. 

3. Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet 

G. käsittelee aluksi· empiirisiä frekvenssi
jakautumia ja todennäköisyysjakautumia 
lähtien yksiulotteisista ja laajentaen tar
kastelun kaksi- ja useampiulotteisiin ja
·kautumiin. ,Normaalijakautuma ja muut 
lähijakautumat käydään läpi etupäässä 
muutamin määritelmin. Otosteoriaa tar
kastellaan hyvin perusteellisesti ja selkeästi, 
esim. otoksen uskottavuus (likelihood), us-
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kottavuusfunktio ja otosjakautumat esite
tään ainakin maallikolle huomattavasti 
käsitettävämmin kuin monissa varsinai
sissa tilastotieteen oppikirjoissa. Bernoullin 
jakautumaa esimerkkinä käyttäen valais
t~an kouriintuntuvan havainnollisesti sitä 
tosiseikkaa, että· sama perusjoukko voi 
luoda aivan erilaisia otoksia ja että eri 
perusjoukot . voivat luoda täsmälleen sa
manlaisia otoksia mutta eri todennäköi .... 
syyksillä, joten otoksen perusteella ei voida 
varmuudella identifioida perusjoukkoa. 

Varsinaista tilastollista päättelyä, esti
moinnin ja hypoteesien testaamisen ongel.;. 
mia G. käsittelee varrattain tiiviisti klassil
lisen tilastollisen päättelyn teorian linjoja 
noudattaen. 

Tässä vaiheessa on ehkä syytä määritellä 
eräät jatkossa usein tarvittavat käsitteet. 
Aluksi kaksi estimaattorien »pikkuotos» 
ominaisuutta': . 

_. - 6 on 6:n harhaton estimaattori jos 

E ij = 6; 
_ .. ' e on 6:n BL UE (paras lineaarinen 

harhaton estimaattori) jos e on 
otoksen havaintojen lineaarinen funk
tio, jos se on harhaton ja jos sillä 
on pienempi varianssi kuin millään 
muulla 6:n lineaarisella harhatto
malla estimaattorilla, 

Ja kaksi estimaa ttorien asymptoottista 
(»iso otos»-) ominaisuutta: 

- ij on 6:n asymptoottisesti harhaton 

. estimaattori, jos E e = 6.. (E on 
asymptoottinen odotusarvo. ) 

- e on 6:n tarkentuva estimaattori, jos 
plim (probability limit, stokastinen 
konvergenssi) ij = 6. 

Tämän jälkeen G. menee huomattavasti 
pitemmälle kuin tilastotieteen standardi
alkeisoppikirja t käsi tellessään asymptoot
tista jakautumateoriaa, otoksia moniulot-
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teisista jakautumista ja stokastisi~ proses
seja. Näissä kohdin G. ei tosin esitä kovin' 
paljon tuloksia vaan keskittyy etupäässä 
käsitteiden määrittelyyn. Asymptoottisen 
jakautumateorian keskeiset käsitteet, 
asymptoottiset, odotusarvot ja varianssit ja 
»probability limitit», määritellään, Sluts
kyn teoreema, esitetään ilman todistusta 
ja käsitteet ulotetaan moniulotteisiin ja .. 
kautumiin. Stationääristen stokastisten 
prosessien' eräiden parametrien estimaat
torit johdetaan yleisesti ja esimerkkinä esi
tetään· ensimmäisen., kertaluvun autoreg
reSSllVlsen prosessin parametrien esti
mointi. Lopuksi tehdään tiivis yleistys sta
tionäärisiin, moniulotteisiin stokastisiin 
prosesseihin. 

Kaiken kaikkiaan saivat tämän luvun 
edistyessä monet seikat, joiden kohdalla 
varsinaisia tiJastotieteen, oppikirjoja lukies
sani olen jäänyt sormi suuhun, ylen tar
peellista lisävalaistusta. Eivät nämä sata
kunta sivua mikään tilastotieteen teorian 
»sesam aukene» ole, mutta ajatusten sel
ventäjänä ja mie1enkiinnon herättäjänä 
suosittelen niitä myös muille, jotka eivät 
hallitse tilastotieteen teoriaa. Myös tähän 
osaan joutuu kirjaa edelleen lukiessa pa
laamaan. G:n tehokas viittaus tekniikka 
helpottaa palaamista tähän ja edelliseen. 

4. Klassillinen lineaarinen regressioanalyysi 

G. esittää aluksi klassillisen lineaarisen 
regressiomallin olettamukset, 

1) kukin h~vainto Yt on havaintojen xtk 

ja häiriötermin ut lineaarinen funk
tio, eli 

y = X~ + u,jossa 
y = riippuvan muuttujan havain

tojen (T xl) vektori 

x = riippumattomien muuttujien 
havaintojen Tx (1+ l(}mat
rnSI 

~,' =kertoimien (1 + ~). X 1 vek
t,ori 

u = häiriötermien (T Xl), vektori; 

2) kunkin häiriötermin odötusarvo on 
nolla,'eli 

Eu = 0; 

3} lläiriötermien varianssi on' vakio 
ajassa (Eu; = (12) ja häiriötermit 
ovat ~oisistaan riippumattomia 

(Eusut = 0, s* t), eli 

El,lu' =0-21; 

4) riippumattomat muuttujat eivät ole 
stokastisia (tästä seuraa, että X ja u 
ovat toisistaan riippumattomia), eli 
X on vakio toistetuissa otoksissa; 

5) riippumattomien muuttuji_en val~llä 
ei ole yhtään eksaktia lineaarista 
suhdetta, e1i 

reX) = 1 + K < T, (r = rank). 

Tässä mallissa pienimmän neliösumman 
(PNS) vektori 

b = (X'X) -lX'y 

on ~:n BLUE. 
Mikäli klassillisessa mallissa tehdään 

lisäolettamus 
6) u on normaalisti jakautunut, 

niin PNS-vektori b on ~:n' suurimman 
uskottavuuden estimaattori, joten b on 
~:n sekä tarkentuva että asymptoottisesti 
täystehoinen estimaattori. 

Lisäolettamus 6) on tärkeä siksi, että 
nyt voidaan parametriestimaatteja kos~ 

kevia hypoteeseja testata tilastollisen päät
telyn standardimetodein. 

Esitettyään muutamin esimerkein para
metrien estimoinnin ja testausten tekniik- jl 

1" 

" i: 

l' 
f 



kaa G. käsittelee klassillisen mallin puit
teissa. eräitä erityisongelmia kuten. multi
kollineaarisuutta" joka aiheutuu riippu
ma ttomien muu ttujien likimääräisistä line
aarisista. suhteista (siis vaikka olettamus 
5) pitäisi paikkansa) ja aiheuttaa para
metriestimaattien keskivirheiden suurene
misen. G. esittelee myös standardisoitujen 
muuttujien ja Beta-kertoimien käyttöä. 
Miksikähän näitä muuten käytetään eko
nometriassa niin tuiki vähän? 

5. Lineaarisen regressioanalyysin laajennuksia 

Tässä kappaleessa G. ryhtyy vesittämään 
klassillisen mallin olettamuksia, koska 
useimmissa empIirisen ekonometrian on
gelmissa näiden täyttäminen ei alkuun
kaan käy päinsä. 

Klassillisen mallin olettamus l) ei ole' 
niin. rajoittava kuin ensi ~ilmäyksellä 

näyttää. Jos tehdään ero yhtäältä selittä
vän. muuttujan ja analyysin riippumatto
man muuttujan ja toisaalta selitettävän 
muuttujan ja analyysin riippuvan muut
tujan välillä, niin esim. malli 

Q = aLcxK~ 1 OU, 

jossa selitettävän ja selittävien muuttujien 
välillä on epälineaarinen riippuvuus, so
pii klassillisen mallin kehikkoon, kun 
riippuvaksi muuttujaksi otetaan esim. 
log Qja riippumattomiksi log L ja log K. 
Esitettyään koko joukon selitettävän ja 
selittävien muuttujien transformointimah
dollisuuksia G. toteaa, että PNS-estimaat
tori en sekä BL UE- että suurimman uskot
tavuuden ominaisuudet säilyvät transfor
maatioista huolimatta, mikäli transfor
maatiot johtavat parametreissa lineaari

seen riippuvan ja riippumattomien muut
tujien suhteeseen. 

Seuraavaksi G. esittelee dikotomisten 

" 
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muuttujien käyttöä porrasfunktioitten 
(step-functions) estimoinnissa. Tqsin ta
lousteoria tuiki harvoin spesifioi porras.;. 
funktioita. Porrasfunktiot ovat kuitenkin 
erittäin »joustavia», niillä voidaan app
roksimoida paljon monimutkaisempia riip
puvuussuhteita kuin tavanomaisilla epä
lineaarisilla funktioilla. Oikeastaan por
rasfunktioiden käyttöä rajoittaa vain kaksi 
seikkaa. Selitettävän muuttujan tulee 
»pysähtyä askelmalle» tietyillä selittä
vien muuttujien vaihteJuväleillä. Toiseksi 
dummymuuttujat ovat perin persoja va
pausasteille. 

Dikotomisia dummymuuttujia voidaan 
myös käyttää (ja on' usein käytettykin ) 
hctl\lttaessa selittää kvalitatiivisten tekijöi
den vaikutuksia. Dikotomisilla muuttu
jilla vöidaan periaatteessa ottaa huomioon 
kuinka hienoja kvalitatiivisia jakoja ta
htinså'~"riäin kuitenkin itse asiassa jaetåan 

otos alaotoksiin, ja rajoittavaksi tekijäksi 
tulevat jälleen vapausasteet. 

G. esittelee lyhyesti myös klassillisen 
varianssianalyysin ja osoittaa havainnolli
sesti, että varianssianalyysi voidaan toteut
taa klassillisen regressioanalyysin puitteis
sa käyttämällä dummymuuttujaformuloin
tia. Jos muuttujasta y on T havaintoa, 
jotka jonkin kriteerin mukaan on jaettu 
1 + K ryhmään, voidaan ryhmittelyn 
relevanssi testata - paitsi tavanomaista 
varianssianalyysikaaviota käyttäen - esti
moimalla malli 

y = ~oxo + ~lxl + ... -i- ~KxK + u, 
jossa Xo = 1, 

xk = 1 ryhmän k havainnoille 

° muille 

ja testaamalla hypoteesi ~l = ... = ~K = 

0, jolloin päädytään täsmälleen samaan 
testisu ureeseen kuin varianssianal yysissa. 



104 KIRJALLISUUTTA 

Klassillisen -mallin olettamus 3) edellyt~ 

tää, "että Eu~ . (i ja' EUsu t = 0, s *-t. 
Mikäli edellinen ei pidä paikkaansa, häi
riötermejä 'sanotaan heteroskedastisiksi, 
ellei jälkimmäinen, niitä sanotaan' toisis

taan riippuviksi. 

Yleistetyssä lineaarisessa regressiomallis

sa sallitaan sekä häiriötermien hetero
skedastisuus että niiden toisistaan riippu
vuus muotoilemalla olettamus 3) uudel
leen 

3)' Euu' == cr2Q. 

Tässä mallissa yleistetty PNS -vektori 

on ~:n BLYE. b:n estimointi edellyttää 
kuitenkin Q :n, häiriötermien varianssien 

ja kovarianssien tuntemista, suhteellisuus
tekijää (0-2) paitsi. 

Jos häiriötermit ovat vain heteroskedas

tisia, Eu~ = cr2kp tällöin Q on diagonaali
matriisi, ja jos k:t tunnetaan voidaan b 
estimoida jakamalla kaikkien muuttujien 

havainnot Vk t :lla, ts. »djskonttaamalla» 
ne häiriötermit, joiden varianssit ovat suu
ria ja käyttämällä klassillista PNS-esti
maattoria näihin transformoituihin muut
tujiin. 

Jos häiriötermit ovat vain toisistaan 

riippuvia, oletetaan esim., että ne on 

luonut ensimmäisen kertaluvun autoreg

ressiivinen prosessi u t = aUt _ 1 + ve Täl

löin parametrin a tunteminen suo mahdol

lisuudenestimoida (3:n BL DE eli b. Aika

sarjaregressioissa varsin yleinen tapa käyt

tää muuttujien ensimmäisiä differenssejä 

eliminoi häiriötermien autokorrelaation, 

jos häiriötermit on luonut tällainen pro,;. 

sessi, jossa a = 1. 

Jos klassillista PNS-estimaattoria b käy-

tetään(3:n estiinointlin 'yleistetyssäm.al .. 
lissa, onheddleeri harhaton,mutta sinä 
ei oleminimivarianssia, b:n variånssiOn 
pienempi. Jos klassillista estimaatt()i"ia':on 

käytetty, on siksi syytä testata, voidaanko' 
olettamus 3) hyväksyä' vai rnieltlilmini~ 
olettamus 3)'. Heteroskedastisuuttå. voi,;. 

daan testata testaamalla x:ien eri vaihteIu
väleille laskettujen residuaalien "o'tösva
rianssien homogeenisuutta, häiriöteiffiien 
toisistaan riippuvuutta taas voidaan tes
tata esim. ns. Durbinin ja Watsonin tes

tillä (tällöin oletetaan, että riippuvuuden 
on luonut ensimmäisen kerta luvun 'luto
regressiivinen prosessi). 

Mikäli olettamus ta 3) ei voida a priori 
syistä tai edellä mainittujen testien nojalla 
hyväksyä, voidaan pyrkiä estimoimaan Q 

havaintojen avulla. Ei kuitenkaan ole syytä 
olla kovin optimistinen tämän onnistumi

sesta, Q:ssahan on T + Ij2T(T-l) eri 
elementtiä ja havaintoja on T kappaletta. 
Jos Q :lle asetetaan rajoituksia (esim. häi

riötermit ovat vain heteroskedastisia tai 
vain toisistaan riippuvia) , tulee tilanne hie

man valoisammaksi ja eräillä kaksivai
heisiJJa menetelmillä voidaan saada, jos

kaan ei BLDE-ominaisuuksin varustettuja 
estimaattoreita niin kumminkin estlmaat

toreita, jotka ottavat huomioon häiriöter
tnien heteroskedastisuuden tai toisistaan 

riippuvuuden. 
Kappaleen loppuosassa G. soveltaa 

bayesilaista approach'ia, ulkopuolisen in
formaa tion ja otoksen informaation yhdis

tämistä, ja" käsittelee parametrien välis
ten eksaktien lineaaristen rajoitusten "huo

mioonottamista estimoiIlnissa (ns. rajoi
tettu PNS) sekä otoksen ulkopuolelta saa
tujen pararnetrien harhattomien estimaat

tien ja epäyhtälörajoitusten hyväksikäyt
tämistä estimoinnissa. 



6. Lineaarinen regressioanalyysi stokastisi", riip

pumattomin muuttujin 

Klassillinen malli edellyttää, että riip
pumattomat muuttujat eivät ole stokas
tisia (olettamus 4). Tämä olettCl:mus voi-

. aa(;l.n täyttää esim. laboratoriokokeissa. 

Empiirisessä ekonometriassa ollaan yleen
sä siinä tilanteessa, että jokin stokastinen 
mekanismi luo myös riippumattomien 

muuttujien arvot, nämä vaihtelevat otok
:sesta otokseen ja aiheuttavat siten (häiriö
termien lisäksi) vaihtelua riippuvissa 
muuttujissa. 

Tässä kappaleessa G. vesittää oletta
musta 4 )_esittämällä aluksi olettamuksen 

4)': X on stokastinen mutta jakautunut 
u :sta riippumattomasti, 

jolloin klassillinen PNS-estimaattori on 
~:n harhaton estimaattori. G. tarkastelee 
PNS-estimaattorien asymptoottisia omi

naisuuksia nojautumatta suurimman us

kottavuuden periaatteeseen ja saa loppu
tulemaksi, että mikäli 4)' pitää paikkansa, 
PNS-estimaattorit ovat tarkentuvia ja 

täten asymptoottisesti harhattomia ~:n 

estimaattoreita. 

Seuraavaksi G. rii pii edelleen oletta
musta 4) ja formuloi hypoteesin riippu
mattomien muuttujien ja häiriötermien 

osittaisesta toisi~taan riippumattomuudes

ta muotoilemalla autoregressiivisen line
aarisen regressiomallin, jossa PNS-esti

maattori ei enää ole ~:n harhaton esti
maattori. Tämä on kuitenkin tarkentuva 

ja täten asymptoottisesti harhaton. 

Kappaleen lopuksi G. formuloi yleisen 
stokastisen lineaarisen regressiomallin, jos

sa ei oleteta minkäänlaista riippumatto
muutta. Tällainen malli voidaan tulkita 
malliksi, jossa havainnoissa on mittaus
virheitä. Tätä tulkintaa G. käsittelee hyvin 
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lyhyesti ja viittaa Johnstoniin, jossa aI
hetta on varsin laajalti pohdittu. Toinen 
tulkintamahdollisuus on pitää tällaista 

mallia yhtenä yhtälönä simultaanisesta 
moniyhtälömallista. Tätä tulkintaa G. tar
kastelee kirjansa viimeisessä luvussa~ 

7. Lineaariset moniyhtälömallit 

Yleisen stokastisen lineaarisen moniyhtälö

mallin struktuurimuoto on 

YG + XB + U = O,jossa 
Y = riippuvien muuttujien matrllsI 
X = ennalta määrättyjen muuttujien 

matriisi 
U = häiriöterm!en ma triisi 

G,B = kerroinmatriisit, 

ja sen redusoitu muoto on 

y = XP + V, jossa 
P = --BG- 1 

V = --UG- 1
• 

G. osoittaa, että klassilliset PNS-esti
maattorit eivät ole tarkentuvia struktuuri
yhtälöille, vaikka näin onkin laita redusoi

dun muodon yhtälöissä. Redusoidun muo
don parametrit ovat kuitenkin yleensä 
varsin monimutkaisia funktioita struktuu

riparametryista; jos redusoidun muodon 

estimaatit aina voitaisiin yksikäsitteisesti 
muuntaa struktuuriestimaateiksi, olisi täs

sä tarkentuva struktuuriestimointimene

telmä (estimoitaisiin siis redusoitu muoto 
PNS-menetelmällä ja muunnettaisiin esti

maatit struktuuriestimaateiksi). Tämä ei 
aina kuitenkaan käy päinsä, ja tässä vai
heessa joudutaan tarkastelemaan ns. iden

tifioin tiongelmaa. 
G. muotoilee identifiointiongelman seu

raa vasti. Tunnettakoon ha vain tojen perus

joukon jakautuma. Jos tämän tiedon avul
la voidaan yksikäsitteisesti johtaa jonkin 
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parametrin arvo, parametri on identi
fioitu (identifioitayissa). Jos yhtälöiI,kaikki . 
parametrit on identifioitu, yhtälö on 
identifioitu. Jos mallin kaikki yhtälöt on 
identifioitu, malli on identifioitu. 

Tämän jälkeen G. johtaa tulokseen, 
että struktuuriparametri on identifioitu 
silloin ja vain silloin, kun se on yksikäsittei
sesti johdettavissa redusoidun muodon 
parametreista.Tämän onnistumismahdol
lisuudet eivät· näytä kovin suurilta, sillä 
P:ssä on vain (KxM) elementtiä kun 
G:ssä ja B:ssä yhteensä on (MxM) + 
(KxM) elementtiä. Jos spesifioitu malli 
todella sisältäisi kaikena priori informaa
tipn, struktuuriestimointi olisi toivoton 
tehtävä. Mitä tarvitaan, on rajoituksia 

. struktuuriparametreille , ts. a' pr,iori tietqa 
joidenkin kertoimien arvoista. 

Onneksi empiiriselle ekonometrialle, ta
lousteoria antaa' usein ennakko tietoa ylei
sen simultaanisen mallin ulkopuolelta. 
Usein tiedetään, että tietyt muuttujat ei
vät esiinny tietyissä yhtälöissä (nollarajoi
tukset) . Identiteeteissä kaikki kertoimet 
tunnetaan a; priori. Joidenkin kertoimien 
väliset suhteet saatetaan tietää jne. Täl
laiset rajoitukset vähentävät tuntematto
mien struktuuriparametrien ll!-~umäärää, 
struktuuri on identifioitavissa jos se on 
»tarpeeksi» rajoitettu. 

G. käsittelee seuraavaksi estimointime
netelmiä jaotellen ne redusoidun muodon 
estimointiin ja struktuuriestimointiin, jäl
kimmäisen lisäksi yhden yhtälön menetel
miin ja systeemimenetelmiin. 

Klassillinen PNS-estimaattori sovellet
tuna kuhunkin redusoidun muodon yhtä
löön estimoi redusoidun muodon para
metrit tarkentuvasti. Mikäli struktuuriyh
tälöt ovat täsmälleen identifioituja, redu
soidun muodon estimaateista voidaan joh-

taa stiuktuuriestimaatit. Koskaredusoitua 
. muotoa estimoitaessa ei .identifioinnin 
mahdollistavia rajoituksia kuitenkaan, ole 
otettu huomioon, voidaan käyttää ns. 
epäsuoraa PNS-menetelmää johtamalla 
struktuuriestimaatit epäsuorasti (rajoituk
set huomioon ottaen) redusoidun muodon 
klassillisista PNS-estimaateista. Jos struk
tuuriyhtälöt ovat yli-identifioituja - ts. 
rajoituksia on»liikaa», kuten useimmiten 
empiirisen ekonometrian malleissa -'voi
daan jättää nämä yli-identifioivat rajoi
tukset huomiotta ja näin päästä täsmäl
leen identifioituihin yhtälöihin. Tämä 
menetelmä ei liene kuitenkaan kovin suo
siteltavaa, informaation ,)<äyttämgittä jät-
~. .-

tä:rhinen vähentänee tehokkuutta tässäkin. 
Seuraavaksi G. tarkasteleekin kehi tet

tyjä yli-identifioitujen struktuuriyhtälöi
den tarkentuvia estimaattoreita, ns. (k)
luokan e~timaattoreita (erikpistapauksina 
klassillinen PNS (k) = 0, kaksivaiheinen 
PNS (k) = 1 ja rajoitetun informaation 
(LI) menetelmä). KaksivaiheistaPNS .. 
menetelmää G. käsittelee varsin yksityis
kohtaisesti ja osoittaa, että jos sttuktuuri
yhtälö on täsmälleen identifioitu,kaksi
vaiheinen PNS antaa samat estimaatit 
kuin epäsuora PNS. Myös LI-menetelmää 
käsitellään pitkään ja hartaasti. Mikäli 
struktuuriyhtä1ö on täsmälleen identifioi
tu, LI-menetelmä on »identtinen» kaksi
vaiheisen PNS:n ja täten myös epäsuoran 
PNS:n kanssa. 

Edellä, käsitellyt (k)-luokan estimointi
menetelmät ovat kaikki tavallaan rajöite.;;. 
tun informaation menetelmiä. Niissä ku
kin struktuuriyhtälö estimoidaan erikseen .. 
Muusta systeemistä käytetään hyväksi 
vain 'ennalta määrättyjä muuttujia, mui-· 
den yhtälöiden riippuvia muuttujia sen 
sijaan ei näissä oteta huomioon. Huomioon 



ei oteta myöskään muiden yhtä~öiden 

parametreille asetettuja rajoituksia, ei 
myös näiden parametrien estimaatteja. 
Siksipä G. esittelee vielä kaksi kehitettyä 
täyden informaation menetelmää, kolmi
vaiheisen PNS-menetelmän ja F1-mene
telmän, jotka käyttävät koko systeemin 

rajoituksia hyväkseen. Jos oletetaan, että 
struktuuriyhtälöiden häiriöterniit ovat 
normaalisti jakautuneet, niin suurimman 
uskottavuuden periaate, uskott~vuusfunk
tion maksimointi koko systeemin rajoitus
ten vallitessa johtaa F1-menetelmään; sen 
maksimointi ottaen h+Iomioon vain jonkin 
tietyn yhtälön rajoitukset johtaa L1-esti
maa ttoreihin. 

Vaihtoehtoisten struktuuriestimointime
netelmien vertailussa ollaan vielä hieman 
horjuvalla pohjalla. Eräisiin Monte Carlo 
-tutkimuksiin nojaten G. suosittelee yhden 
yhtälön menetelmistä kaksivaiheista PNS
menetelmää ja systeemimenete1mistä kol
mivaiheista PNS-menetelmää. Verrattaes-· 
sa näitä L1- ja F1-menetelmiin olisi kui
tenkin huomattava se periaatteellinen 
ero, että ensin mainituissa menetelmissä 
tulee riippuvat muuttujat kussakin yhtä
lössä valita a priori, joten riippuvan muut
tujan valinta vaikuttaa tuloksiin. Sen si
jaan L1- ja' F1-menetelmissä kaikkia kun
kin yhtälön endogeenisia muuttujia käsi
tellään symmetrisesti aina estimoinnin 
viime vaiheeseen, jossa yksi muuttujista 
kussakin yhtälössä valitaan varsinaiseksi 
riippuvaksi muuttujaksi. 

Goldbergerin teos ei nähdäkseni ole 
mikään varsinainen ensi johdatus ekono
metriaan. G. itse on tarkoittanut kirjansa 
»graduate»-tasolle. En kuitenkaan näe 
mitään syytä, miksei näin systemaattisesti 
etenevää teosta voisi lukea jo aikaisem-
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mln, edellyttäen että lukijalla on jonkin
laiset perustiedot sekä tilastotieteessä (esim. 
eum laude) että ekonometriassa (esim. 
»pikku-Klein»: An Introduction to Econo

metrics, Englewood Cliffs, N. J. 1962). 
»1so-Klein» (A Textbook of Econometrics, 

Evanston, IIl. 1956) on tavallaan Gold

bergeria rajoittuneempi (se käsittelee pää
asiassa vain·· kleini1aista ekonometriaa) , 

vähemmän systemaattinen ja perusteluiI
taa1,1 »löysempi». :NIENGES (Ökonometrie, 

Wiesbaden 1961) esittää syvällistä malli:
ajattelun filosofiaa oppi1..drj~p.sa _alussa, 
muuten se on kovin keittokirjamainen (sa
maa voidaan osittain sanoa myös »1so
Kleinista»). Nämä antavat ekonometrias
ta sen kuvan, että »tosta vaan teknillisesti 
hymyillen joka poika soveltamaan». V ALA

VANIKSEN teosta (Econometrics, New York 
1959) en pitäisi oppikirjana, se soveltuu 
paremminkin luennoitsijan kriitilliseen 
käyttöön, jolloin siitä saa valaisevia esi
merkkejä ja hyviä vitsejä. Goldbergillaon 
tässä mainituista tilastotieteellisin aspekti. 
Perusolettamusten merkityksen painotta
minen, erilaisten olettamusten seuraamus
ten selvittäminen ja jo mainittu systemaat
tinen käsittely tapa ovat mielestäni G:n 
vahvimpia puolia. Goldbergerin puuttee
na voisi ehkä pitää sitä, että yksinomaan 
sen avulla ei opi tekemään empiiristä 
ekonometrista tutkimustyötä, mutta tätä 
vartenhan on jo tässäkin mainittuja keit
tokirjoja. Toisaalta G:n avulla voi oppia 
tekemään paljon »parempaa» empiiristä 
tutkimustyötä kuin yksinomaan keittokir
joista reseptejä noukkien. Lisäksi Goldber
geristä saa sen vaikutelman, jota monesta
kaan oppikirjasta ei saa, ettei kaikkea ole 
suinkaan vielä tehty ekonometriassa, vaan 
että edelleen tarvitaan suurten pioneerien 
ennakkoluulotonta ja luovaa henkeä. 

KYÖSTI PULLIAINEN 
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International Monetary Problerns 1957-. 1963., 
Selected Speeches of PER ]ACOBSSON. 
International Monetary Fund, Washing
ton, 1964. 368 s. $ 2,50. 

Ruotsalaissyntyinen PER JACOBSSON oli 
eläessään maailman tunnetuimpia pankki
miehiä ja finanssiasiantuntijoita. Hän toi
mi Kansainvälisen Järjestelypankin neu
vonantajana ja pankin arvostetun vuosi
kirjan toimi~tajana v. 1931-, 1~56. V. 1957 
hän siirtyi Kansainvälisen Valuuttarahas
ton johtajaksi Washingtoniin, jossa hän 
toimi vuoteen 1963 eli kuolemaansa saak
ka. Hänellä oli niin ollen pitkä tuntuma 
kansainvälisiin ongelmiin ja laajoja tieto
jaan ja kokemuksiaan hän esitteli useissa 
talouspoliittisissa kirjoissa. 

Jacobsson oli myös pidetty puhuja ja 
esitelmöitsijä lukemattomissa kansainväli
sissä tilaisuuksissa. Hänellä oli »sana val
lassaan» ja hän rohkeni esitt~ä itsenäisesti 
mielipiteensä kulloinkin vallinneista muo
tisuunnista huolimatta. Vaikka hän peri

aatteessa oli}{~p,lib~,raali ja »vapaan talou
den»: ,kannattaja, ei hän ummistanut sil
miään ajan vaatirn.uksilta. Hänen lausun
noineen annettiinkin suurta arvoa ja hä
nen nimensä elää yhä»Per Jacobsson 
F oundation.»-l1imisessä rahastossa, jonka 
I.MF on perustanut kunnioittamaan hänen 
muistoaan. Ensimmäinen nide »Per Ja
cobsson Lectures» -sarjaa tulee kohdak-, 
koin julkisuuteen. . 

Esiteltävänä oleva' kirja on koottu 
Jacobssonin puheista ja esitelmistä hänen 
valuuttarahastokautenaan. Osan niistä hän 
piti säännöllisin väliajoin IMF:n tilai

suuksissa, vuosikokouksissa ym., osan eri
laisissa YK:n tilaisuuksissa. Kronologisessa 
järjestyksessä julkaistut puheet antavat 
siten läpileikkauksen maailmantalouden 

ongelmista sanottuna aikana. Joitakin 
toisto ja ja rahaston toimintaa kQskevia 
dokumen,F~eja lukuunottamatta on pl,lheet 
julkaistu sellaisinaan. Ko~ka on', mahdo
tonta ryhtyä ruotimaan jokaista erikseen; 
on tyydyttävä joihinkin· yleishuomioihin.: .:' 

J acobsson on varaukseton vakaan rahan 
puolustaja ja inflaation vastustaja. Hän 
toteaa kylläkin,.että suursotia on mahdo
ton käydä ilman inflatorista rahoitusta; ja 
inflaatiopaine oli niin oll~n myötäsyntyi
nen molempien maailmansotien jälkeen. 
Toisessa maailmansodassa osattiin tarpeel
linen säännöstely hoitaa paremmin kuin 

" 

ensimmäisen aikana, mutta silti oli liika-
likviditeetti silloinkin ongelmana. Depres
sion uhkaa" ei toisen maailmansodan jäl
keen esiiIltynyt,,'mutta rahapoliitikot toi
mivat kuitenkin vanha~sa 1 930-luvun hen
gessä, aivan kuin' kenraalit, jotka aina 
pohtivat miksi 'edellistä sotaa ei voitettu, 

vaikka uusi 'aika ja;, .. llusi teknii~k~ edellyt
tivät aivan 'uus~a 'toimenpite.it,ä. Niinpä 
IMF:1:1, ja '!BR,p:n, ,pervsartiklatkin ku
vastavat ~ne:mp1än deflaation kuin inflaa
tion pell~~a.: >!Seurauksena olikin Jacobs

sonin mielestä tarpeeton inflaatiokierre 
toisen maailmansodan jälkeen aina vuo
teen 1960 saakka. Hän mainitsee malliesi
merkkinä myös Suomen, jossa toistuvia 
devalvaatioita on pidetty parempana tpi
menpiteenä kuin tiukkaa luottopolitiik
kaa. Vaikeudet on kuitenkin vain näen
näisesti voitettu, sillä inflaatiossa rahasääs
töt häviävät eikä pääomamarkkinoita 
muodostu. (Muistettaneen kuitenkin, että 
Jacobsson viimeksi Suomessa käydessään 
antoi rahapolitiikallemme tunnustusta.) -, 

J acobsson kertoo myös maininneensa de 
Gaullelle v. 1958, että paras lahja minkä 
Napoleon antoi Ranskalle oli kultafrangi> 
joka säilytti arvonsa aina vuoteen 1914. 



Mikäli Ranska aikoi saavuttaa sekä poliit
tisenettä taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vakavuuden, oli sen vakautettava valuut
tansa. De Gaulle sanoikin ottavansa tä-
män lausunnon huomioon; kuten tiede
tään, onnistuikin frangin vakauttaminen 
RUEFFin johdolla niin, että se. parhaillaan 
tavoittelee maailmanvaluutan osaa. Kan

sainväliset järjestöt ja keskuspankkien kas
vanut yhteistoiminta eivät kuitenkaan 

pysty ylläpitämään maailman valuutta
poliittista tasapainoa, elleivät myös yksi
tyiset maat pyri pitämään omaa talout
taan kunnossa. 

Jacobsson kertoo opettajiensa v. 1914 
luulleen, että rahateoria olisi kaikkein pi

simmälle kehittynyt. 1930-luvun pula ja 
kultakannan rappio romahdutti nämä 

käsitykse~, ja paljon on vaadittu ajatus
työtä rahateorian kehittämiseksi. Hänen 

mielestään ei kuitenkaan riitä, että vain 

rahCiviranomaiset ymmärtävät rahapoli
tiikkaa: koska rahajärjestelmä on moder

nin yhteiskunnan perusta, se koskee jo
kaista kansalaista. Inflaatiossa rikkaat 

rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Jacobsson 
uskookin, että sitä mukaa kuin keskiluokka 

vahvistuu, kasvaa myös terveen rahapoli
tiikan kannatus ja ymmärtämys. Mutta 
aivan kuin yksityinen ihminen havaitsee 

verenkiertojärjestelmänsä vasta kun siinä 
sattuu häiriöitä, havaitaan yhteiskunnan 

verenkierr()n,. rahan, sairaudet vasta häi

riöiden ilmetessä. Sen vuoksi on raha
viranomaisten alinomaa valppaasti seu

rattava suhdannevaihteluita ym., ettei 

inflaatiota eikä deflaatiota pääse puhkea
maan. Vastuu ei kuitenkaan. ole yksin 

keskuspankkien. Nyt kun jo hintataso on 
vakiintumassa ja kauppa vapautunut, on 
myös yrittäjien entistä enemmän kiinni
tettävä huomiota hintoihin, tuotantokus,:" 
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tannuksiin ja palkkoihin. Markkinatalou

den voimat ovat heikentyneet, koska pal
kanmuodostus tapahtuu suurten, mahta

vien järjestöjen neuvottelujen välityksellä. 
Tarvitaan sen vuoksi jonkinlaista »viral
listakin» tulopolitiikkaa, etteivät palkka

tulot pääse kovin pahasti ylittämään tuot
tavuuden kehitystä. 

Suuri maaiJmanpula oli Jacobssonin 
mukaan se vedenjakaja, joka sai aikaan 

muutoksen kansantaloudellisessa ajatte
lussa. Tehokkaan kysynnän teoria on aina 
pan tu KEYNEsin yleisen teorian nimiin 

vuodelta 1936. J acobssonin mukaan nou
datettiin kuitenkin ensinnä Ruotsissa ja 
Australiassa jonkinlaista tehokkaan ky

synnän rahapolitiikkaa, ja nämä olivatkin 
ainoat maat, jotka välttyivät suurelta pula
kaudelta. 

Suomi saa kiitosta siitä, ettei se yrittä
nytkään kultakantaan siirtyessään palaut

taa markan vanhaa arvoa. Useimmissa 

maissa pyrittiin sen sijaan vanhaan pari
teettiin, mikä aiheutti hintojen laskua 
ja yritysten kannattavuuden heikkene
mistä. Maailman kullan tuotanto ei vuo

desta 1914 ollut noussut, kulta oli epä
tasaisesti jakaantunut ja suuri osa siitä 

yksityisten kätköissä. Kultakanta ei täten 

antanut mahdol1isuuksia luotonlisäämi

seen. Keskuspankit eivät harjoittaneet mi
tään avomarkkinapolitiikkaa nykyisessä 

mielessä. Jyrkät palkkojen alennukset eivät 
liioin palauttaneet kannattavuutta, koska 

ne kiristivät liiaksi kysyntää. USA:ssa taas 

sekä 1933-34 että 1936-37 annettiin palk
kojen nousta suuresti, mikä sekään ei pois
tanut työttömyyttä ja palauttanut kannat

tavuutta. Keynesin teorian mukaanhan luo
ton ekspansio aikaansaa työllisyyden kas

vun vain mikäli työn hinta pysyy vakiona, 
ts. rahapalkkojen ei anneta samalla nousta. 
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J acobssoninmukaan on syyt~ pitää mie
lessä nämä 1930-luvun surulliset koke
mukset, koska eräissä maissa on 1960-
luvulla esiintynyt laman oireita. 

Kirjoittaja palaa mielellään vanhoihin 
aikoihin" sinä hä:nen mielestään talous
tiede on 'eräs histw-iantutkimuksen laji; 
siitä on pyr.ittävä luk~maan asioiden syyt 

;~ ,;;.,,;~,: :;:; , . 

ja seurauKset ja käyttämään oppia apuna 
tulevaisuutta arv.ioitaessa. Hän ei kyllä
kään' halua kl'eltää matemaattisten mallien 
käyttöä, 'olivathan hänen ensimmäiset 

oppi-i~äns~, N{ARSHALL ja WICKSfLL ma-,: 
temaatikkoja. Mutta hän varoittaa luot..' 
tarnasta liiaksi yksipuolisiin malliraken
nelmiin: nekin on aina rakennettava tiet
tyihin olettamuksiin, joista on vaikea tie
tää, miten hyvin ne kuvastavat todelli
suutta. Mutta mikäli hyviä malleja pysty
tään rakentamaan, johtavat ne samaan 
tulokseen kuin historiallinenkin metodi: 
todenmukaiseen kuvaan asioiden yhteyk
sistä. 

Kehitysmaiden ongelmista kirjoittaja 
mainitsee mielipiteenään, että rikkaiden 
maiden tulisi käyttää 1 % kansantulostaan 
köyhien maiden kehitysohjelinien tukemi
seen. Koska kauppa on parempa.a kuin 
apu ja lainat, voisivat kehitysmaat k~it<t:n
kin hyotyäenemmän niiden tuotteille 
myönnetyistä tullihelpotuksista. Pääosa 
kehitysinvestoinneistaan niiden on kui
tenkin säästettävä omassa kansantalou
dessaan, mikä edellyttää järkevää talou
denpitoa. Jacobsson sanoo usein toista
neensakin kehitysmaiden edustajille Frank
linin sanoja: »Good finance is like a sack 
of potatoes,full of potatoes it stands up 
itself. But bad finance is like the sack 
without the potatoes, it 1ies prostrate on 
the ground.» 

Jacobssonin mielestä IMF on saavutta-

nut hyviä tuloksia kansainvälisessä va ... 
luuttapolitiikassa auttamalla maksutase,.;. 
vaikeuksiin joutuneita maita, johtamalla 
pääomaliikkeitä jne. Rahastolla on käy
tettävissään kultaa 3 miljardin dollariri 
arvosta ja vaihdettavia valuuttoja 6.5,It!!1-
jardin dol1arin a~vosta. Lisäksi on tarvit
taessa kymmenen maan välillä käytettä
vissä' 6 miljardin 'dollarin arVosta lisäva
roja. Rahastolla on niin ollen mahdollisuus 
auttaa jäseniään, pieniä ja suuria'. Hän 
siteeraa Blessingiä, joka lausui v~ 1961: 
»N yky,isellä konverti biliteettijärjestelmällä 
ol~mnie saavuttaneet sekä dollariin että 
ku1taan nähden tietyn »stability'n», jol
laista ei ole esiintynyt vuoden 1914 jäl
keen.» 

On siis saavutettu tietty valuuttakurs
sien stabiliteetti. Miten sitten on laita toi
sen" vanhan kultakantajärjestelmän tehtä
vän, nim. riittävän likviditeetin luomi
sen kasvaville kansantalouksille? J acobsson 
katsoo USA:njatkuvien maksutasevajauk
sien ja siitä johtuneen kultavirran riittä
neen rahoittamaan kasvavan maailman
kaupan. Tilanne muuttuu kuitenkin toi
seksi, kun USA:n maksutasevajaukset lop-' . 
puvat. Silloin herää kysymys, »hamstra
taanko» uuden kullan tuotanto siinä mää
rin, että monetaarisiin tarkoituksiin käy
tettävä kulta ei riitä tukemaan tarvittavaa 
luotonlisäystä. 

Jacobssonin mielestä ei nykyisen teknii~ 
kan vallitessa ole kuitenkaan mitään pel
koa kullan tuotannon supistumisesta, ja 
mikäli luottamus valuuttoihin säilyy, vä
henee »tesaurointi».Pa]uu automaattiseen 
vanhaan kultakantajärjestelmään on kui
tenkin vain kaunista unta, meidän on 
tyydyttävä nykyiseen »more managed 
gold exchange standard in which gold is 
useful auxiliary but no longerthe master». 



:,1t':iUt)ec:~JUnen likviditeetin lisäys on saavu
muutenkin kuin kultavärantojen 

ka.rtlltt~:lmllse:lla, ja silloin tulee kysymyk-
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seen avomarkkinapolitiikka, josta qn hy
vänä esimerkkinä USA. 

KALEVI LAG~S 

saa myöskin tulonjakoteoria ja Pareton 
~äyrä. wlielenkiintoisena detaljina mainit
t~koon, että Puolassa työntekijäin palkat 
eivät noudata tätä käyrää. 

OSKAR LANGE Itttroduction to Econometrics. 

Pergamon Press, London 1962. Toinen 
,uusittu j~ laajennettu painos, jonka puo
°lankielestä on kääntänyt EUGENE LEPA. 

433"s. sh. 45/-. Kirjan loppuosa, runsaat 200 sivua, 
käsittelee ohjelmointi teoriaa. Päinvastoin 

Esiteltävänä oleva teos, joka on käännetty,' kuin kaksi ensimmäistä lukua on tämä osa 
englannin lisäksi ainakin ranskaksi, ita
liaksi ja. japaniksi, on syntynyt tekijän 
Varsovan yliopistossa pitämien luentojen' 
pohjalta. Siinä ei käsitellä ekonometriaa 
koko laajuudessaan vaan rajoitutaan tar
kastelemaan koJmea osa-aluetta, jotka 
muodostavat kirjan kolme lukua. Nämä 
ovat 1) suhdannevaihtelujen tutkiminen 

, ja ennustaminen 2) markkina-analyysi ja 
3) ohjelmointiteoria. 

Ensimmäinen luku, pituudeltaan 70 
sivua, on pääasiassa aikasarja-analyysin 
alkeisopetusta. Tavanomaiset standardi
menetelmät trendin ja sesonkivaihtelujen 
määrittämiseksi esitetään erinomaisen sel
keästi ja perusteellisesti. Suhdannevaihte
lujen ennustaminen kuitataan sen sijaan 
pääasiassa Harvardin suhdannebaromet
rin esittelyllä ja nykyaikaiset mm. tinber
geniläisiin kokonaistaloudellisiin malleihin 
perustuvat menetelmät jätetään pelkän 
maInInnan varaan. 

Markkina-analyysia koskeva luku on 
pituudeltaan 105 sivua ja jossain määrin 
mielenkiintoisempi kuin ensimmäinen. Sii
nä tarkastellaan tarjonnan ja kysynnän 
joustavuuksia, kysyntä- ja tarjontafunk
tioiden estimointiongelmia, Engelin käyriä 
ja cobweb-teoriaa. Varsin laajan käsittelyn 

8 

täysin modernilla tasolla, mikä varmaan 
johtuu siitä;, että juuri ohjelmointiteoria 
on se osa ekonometriaa, joka sovellutusten 
kannalta on sosialistisessa kansantalou
dessa tärkein. Tässä yhteydessä voidaan 
myös todeta, että ohjelmointipe.riaatteet 
on ensinnä esittänyt venäläinen L. V. 
Kantorovits tuotannon organisoinnin ja 
suunni ttelun ma temaa ttisia menetelmiä 
käsittelevässä kirjassaan jo vuonna 1939. 
Tuohon, aikaan ei kirja ,kuitenkaan saa
vuttanut vastakaikua, vaan teoria varsi
naisesti kehittyi lännessä toisen maailman
sodan aikana. Kuten Lange toteaa, kaik
kia tämän teorian mahdollisuuksia ei 
ilmeisesti voida käyttää hyväksi kapita
listisissa maissa. 

'Tarkastelu lähtee liikkeelle Leontiefin 

tavanomaisesta panos-tuotostaulusta. Tä
män jälkeen osoitetaan, että panos-tuotos
taulu on sopusoinnussa Marxin esittämän 
uusintateorian (Reproduktion) kanssa. 
Koko panos-tuotosmenetelmän käsittelylle 
on ominaista, että sitä tarkastellaan koko
naistuotantosuunnitelman kannalta, mikä 
onkin menetelmän luonteen huomioon 
ottaen asianmukaista. Tästä syystä käyte
tään myös eräistä käsitteistä hyvinkin 
kuvaavia nimityksiä: panoskertoimet = 
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teknilliset normit~;· irivestoint~kertoimet ... 

investointinormit, ' tu6tanIiöh' kysyntäyh ... 
täJöt :. 'suunnitelman sisäisen ristiriidat

tomuuden ehdot. Vaikka esitys on hyvin 
teknillisluontoista, ei kuitenkaan unohdeta 
käsitteiden ja parametrien talousteoreet .. 
tiSta 'tulkintaa. 'Suun'ni tteluaspektin vuoksi 
on "htyoskih; paho~tuötöghintamallilIa kes~ 
kei'neh äS~tna ·e'siinyksessä. 

Myöskään djhaarP,fsen, 'panos-tuotos
mzHlih käsittelynyhteydessä';~ei ole urioh
dettu korostaa Marxin ansioita. HäneIi 
käyttäinänsähyödykkeen kiertoaika'{U m
schlagszeit) " sopii' :nimittäin joten kuten 
malliin, kuh 'investointikertoiinet määri- ' 
tel1ääri 'tietyllä taval1a.· Tämä ei kuiten
kaah millään lailla seIvennä esitystä, pi.l 
kemminkin päi:gvastoin~' Peruskäsitteiden 
se'lvittämisen"j:älkeetl' tarkastellaan inves
tdin tien :rfyysisen sektorikoh taiseh ,jakaan
tliman vaikutusta kokohaistuotantoon. ,Ko
konaistuotannosta Lange käyttää nimi;. 
tysfä kansantuote(national pröduct)"so
sia1istisiss~: mä.issa,vakiiri tuneen' ta van mu -" 
kaari. Tämä nirnityseroavaisuus on hyvä 
muistaayleerisäkin,riäiden maiden kansan
taloustieteellistä kirjallisuutta tutkittaessa. 
Sitten tarkastellaan investointien ja työl':' 
lisyyden . välisiä 'Y htey ksiä~' ; Dynaamisen 
mal1in k~sittelyssä on erikoista, että panos,;, 
tUdtosanalyysinparametreista, jotka ovat 
tyypillisesti sektorikohtaisia,' johdetaan 
myös: 'koko kansantaloutta . koskevåtikeski
niääräisetvastaavat käsitteet. Tämä· on 
sovelhitusten kannalta usein turhaa mutta 
pedagogises'sa 'suhteessa kyllä paikallaan. 
( Panös:.tuotosmalJin käsittely ohjelmoin-

'" ~;:,. :r.. 

timalJina' onjäänyt siinäsuhteessa'epätä~ 
deIliseksi;',etta kulutus, : tuonti ja vienti'on 
jätetty tarkastelun;' ulkopuolelle. 'Näiden 
komponenttien käsittely ohjelrn.ointiongel
mana olisi muodostanut mielenkiintoisen 
täydennyksen tuotantoresursseista käsin 
lähtevälle ' tarkasteluUe,~' ' ",.~ ') 

Lineaarista: ohjelmointia käsitteleväkapi
pale on verrattain suppea, jasitä.:on pidet~ 
tävä vain tämän alan ;alkeisesitykse.nä~ ','d 

Varsin mielenkiintoisen lisän antaa pi:1!~ 
kähkö teknil1inen liite II. Siinä käydään 
ensin "'1äpi . kaikki käytetyt dynaamisen. 
panos-tuotosma] Iin, ' käsitteet tii vistetyssä 
muodossa. Sen jälkeen tarkastellaan inve~.i. 
tointien . allokoinnin_ lyhyen ajan opti
moirttiongelmaa' ja: 'lopuksi tarkasteluuq.. 
liitetään viejä aikatekijä -mukaan. Pää ... 
määränä' on tällöin :::laatia ohjelma, jossa 
kansantulon kasvu tiettynä periodina mak
simoidaan, kun tiedossa on pääomanmuo"r 
dostukseen käytettävissä olevat varat ·tänii; 
periodina. Ratkaistuksi' tulee tälJöin my5's 
investointien Qptimaålinen allokOlnti 
aJassa~ " ; ': ,i: 
'Liitteessä 111 ;,tarkastelee KRZYSZTOF 

PORWIT' tuotannon kasvun ja investointien 
valistä" riippuvaisuutta' Puolaa, 'koskevan 
rrumeroaineiston avulla~ ?Teokseen on myös 
liitetty Puolan panos-tuotostaulut vuosilta 
1957-"1959. 

Todettakoon lopuksi, että panos-tuotos
teorioista' 'kiinnostuneelle kirja tatjoa~ 

oivallista luettavaa. Sen sijaan johdatukr 
sena ekonometriaan teos on jossain niää,.. 

rin yksipuolinen. ',,' Iv'; 
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HARRY ,'A. 'MlsKIMINj\,Joney;~Prices, and 

,- ForeignExchange in Fourteenth-Century France. 

Yal~ Studies in Ecol1omics, 15. Vale 
',Un~versity Press, HN~W Haven a.nd London 

19,63. 215,s. Sh. ,50 f-. 

Keskiaikaan ,sekä suureen osaan ll.utta 
p.ikaa kohdistuvan taloushistoriallisen tut
}cimuksen ,suurimpia vaikeuksia on tilasto
materiaalin puute. Tästä johtuu, että seli
tyksen löytäminen eräille näiden aikakau
si~n keskeisillekin taloudellisille ilmiöille 
pn vaikeata. Kiistakysyrpys on mm. se, 

johtuikQ Euroopassa I400-luvun lopussa 
p.lkanut hintojen kohoaminen enemmän 

:väkiluvun kuin liikkeellä olevan jalometal
limäärän lisääntymisestä. Edellisen vuosi
s,adan, siis I300-luvun, puolivälissä oli 

Ep.rooppaa kohdannut katastrofi mustaksi 
surmaksi kutsutun rut()Il, alentaessa Länsi

Euroopan väkilukua ail1akin kolmannek

sella. Vielä 1400-luvun kuluessa vä~iluku 

aleni, mutta kää~tyi sentään vuosisadan 
~opussa hitaaseen nousuun. Mustan sur

man vaikutus Euroopan talouselämään 
oli ilmeisesti aika huomattava. 

" ,Yalen yliopiston kansantalouden ja his
t(),riaIl apulajsprofessori HARRY A. ~fISKI

~!IN on suorittanut tutkimuksen rahan, hin
tojen ja ulkomaankaupan keskinäisistä 
suhteista Ranskassa 1300-luvulla. Hänen 

tehtävänasettelunsa kohdistuu menneeseen 

aikaan ja siltä osin teos on historiallinen. 

Tuikimusmenetelmiensä puolesta se kuu
iu~ kansantalouteen, jossa se lähinnä olisi 
ryhmässä raha- ja hintateoriat. Pääongel

maila on teoksessa se, miten Ranskassa ja 
:Englannissa liikkeellä oleva rahamaärä ja 

rahanlyönti vaikuttivat hintoihinja millai
nen oli kauppataseen ja rahanlyönnin kes
kinäinensuhde.Miskiminin tutkimus on 
tervetuJlutjo pelkkänä yrityksenä kahdesta 
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syystä. Ensinnä 1300,.luku on taloushisto;.. 
rictllisesti 'hyvin problemaattinen. Vaikka 

suurin osa sen ongelmista on saanut tyy:
dyttävän ratkaisun, on koko joukko kysy
myksiä jäänyt vaille selvää vastausta. 

Mustan surman j~lkeiseltä ajalta voidaan 

todeta, ettfi useiden tllotteiden kysyntä 

laski, mutta erään perustuotteen, vilja:q" 
hinnan kehitys oli niin epäyhtenäinen, 
että uudet tutkimukset Qyat tarpeen. T~
loushistorian kannalta on, toiseksi pidet
tä vä Miskiminin työtä sikäli kiin toisana , 
että siinä on koetettu soveltaa ns. kansan

talouden lakeja .11lenneeseen aikaan. 
Kirjoittaja on kovin tarkasti pctneutunut 

teoksensamottoon, Sir John Claphamin 
huomautukseen, että talousteorian kes
keiset ongelmat ovat olennaisesti riippu

mattomia historiasta. Tutkimustulosten 
vertailu keskiaikaa koskeviin aikaisempiin 

käsityksiin olisi ollut kovin suo~avaa ja 
vienyt tutkimuksen astetta pidemmälle. 

Ehkä kirjoittaja itsekin tarkoittaq,tätä an
tamalla viimeiselle luvulle eriskummalli
sen nimen »Not a Conclusion». 

Ranskan ohella teos käsittelee niin pal

jon Englannin oloja, että o}isi ollut melke~!l 

mahdollista rnuov~ta kirjan otsikkoa nii~, 
että sekäsittäisi myös Englannin. MoleJ;ll
mat maat soveltuvat hyvin tutkimuskoh

teiksi. Ne ovat riittävän ~uuria ja suhteel

lisen yhtenäisiä taloudellisten seikkojen 

puolesta myöhäiskeskiajalla. Ajanjakso, 
johon tutkimus suuntautuu, on sitä vasfoin 
vaikea, koska' siinä on mo'nta kansantaloU
dellista tiitkimustä sekoittavaa' seikkaa: 

musta surma, IOO-vuotinen sota, katoja ja 
tärkeitä hallitsijan asemassa tapahtuneita 

poliittisia muutoksia. Vaikeaa on ollut Hih- ' 
dematei'iaalin' hankinta~ Tilastomateriaa
lia ei ole ollut käytettävissä, vaikkakin 
eräitä melko yhtenäisiä tilikirjasa-rjoja ;on 
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voitu seurata. Pääosin on tekijä joutunut 
tur.vautumaan irralliseen materiaaliin, jo
ka ei tähän tarkoitukseen ole niin hyvää 
kuin se, jota taloustiede normaalioloissa 
käyttää.- " 

Ensimmäisessä luvussa kirjoittaja kar
toittaa ne vaikeudet, joita syntyy 1300-
luvun taloudellisia seikkoja teoreettisesti 
tutkittaessa. Johdantona aikakauteen se on 
aika hyvin laadittu. Pohdittaessa 100-
vuotisen sodan vaikutusta talouselämään 
on- tultu siihen käsitykseen, että sotajoukot 
olivat niin pieniä, ettei niiden huoltoon 
tarvittu suuria elintarvikemääriä, joskin 
sodan valmistelu saattoi vaikuttaa elin
tarvikkeiden vientikieltojen antamiseen. 
Sota ei myöskään kirjoittajan kannan mu
kaan aiheuttanut kovin vakavaa tuhoa 
maataloudelle, koska joukkojen oli läh
dettävä seudulta pois viimeistään silloin, 
kun elintarvikkeet olivat loppuneet. Kui
tenkaan ei ole otettu huomioon sitä, että 
sotatoimet ehkä estivät tavaroid~n kulje

tusta seudulta toiselle, millä saattoi olla 

hintoja muuttava vaikutus. Suurimittai

nen viljakauppa oli tavallista ennen mus

taa surmaa. Kuninkaan feodaalinen vero

tusoikeus muuttui sodan kuluessa kaikkiin 

-alarnaisiin kohdistuvaksi fiskaaliseksi vero

tusoikeudeksi. Niin ikään rahanlyöntioi-

keus keskittyi Ranskassa ja Englannissa 

entistä selvemmin hallitsijalle. Lisäänty

nyt rahan tarve vastaa hyvin sodankäyn

nissä "tapahtunutta muutosta. Hallitsijoi

den rahan lainaus lisääntyi sodan johdosta. 

Luotot saatiin kaupunkien porvaristolta, 

hengellisiltä ~i tarikunnilta, 10m bardialai

silta ja juutalaisilta. U]ko~ailta, erikoi

sesti ItaJiasta otetut lainat lisäsivät Länsi

Euroopassa käytettävänä ollutta jalome

talli:q:läärää. Johdannossa viitataan myös 

maatalouden tuottavuuteen vaikuttanei::
siin seikkoihin ja väestökehitykseen. 

Kun· ongelmaa aletaan sitten tutkia kan~ 
santaloudellisesti, käy ilmi, että johdan
nossa mainittuja tekijöitä on ollut sangen 
vaikeata saada sisältymään kaavoihin. Toi
sessa luvussa on kysymyksenasettelu saa
nut muodön FrsHERin kvantiteettiteQriasta 
MV = PT. Tästä johdetaan erilaisia uusia 
kaavoja määrätyin olettamuksin. Kvanti
teetti teorian käyttöä vastaan voisi tehdä 
koko joukon hU9mautuksia, mutta varsin
kin eräs sen "tekijöistä, maksuvälineiden 
määrä M, on kunakin ajankohtana sekä 
Englannissa että Ranskassa hyvin vaikeasti 
selvitettävissä. Myös markkinoille tuleva 
tavaramäärä T on oikeastaan tuntematon 
ja tutkimuksessa sitä on pidetty vakiona. 
Vaikka vielä voisi laskeakin, että kymme:.. 
nen vuoden aj~njaksoin Ranskan ja Eng
lannin viljantuotanto olisi ollut vakio, niin 
on varmaa, että näiden maiden ulkopuo
lelle jäi rajatuotantoalueita. Kvantiteetti
teoriasta johdetut kaavat ovat monien 
olettamusten vuoksi talous teoriaa, mutta 
eivät taloushistoriaa. Silti ei teoreettinen 
pohtiminen ole asialle pahaksi, sillä jos 

voidaan osoittaa yhtäläisyys rahanleimauk

sen määrässä ja viljan hinnan vaihtelussa, 

on sekin hyvä saavutus. 

Rahajärjestelmien selvittäminen on vaa

tinut suuren työn. Perusyksiköksi on Rans

kassa nimetty Pariisin markka, jonka paino 

oli 4608 graania joko hopeata tai kuhaa 

ja Englannissa Towerin punta, painoltaan 

5400 graania. Molemmissa valtakunnissa 

kuningas määräsi, kuinka paljon livrejä 

tai pennyjä lyötiin tästä määrästä, joten 

rahan arvo tuli riippumaan sen painosta. 

Englannin ja Ranskan hintojen vertailua 

()Il. helpottanut se, että rahojen hopeapitoi-
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suusoli kummassakin maassa määrätty 

:U."ll..lJ.J.J~J."'.J •• ",,~ .... samaksi. 
Fisherin . kaavan tavaramääräksi on 

otettu vehnä. Jo pelkästään tutkimusmah
dollisuuksien kannalta voi vain vilja tulla 
kysymykseen, _koska muut tavarat olivat 

liian heterogeenisia. Vehnän hintoja kos-
kevassa luvussa on esitetty piirroksin mak

simihintojen muuttuminen vuosisadan ai
kana. Piirrokset osoittavat Ranskan ja 
Englannin maksimihinnat nimellishintoina 
sekä yhteisessä teoreettisessa lasken ta yksi

kössä (standard monetary unit) , jolloin on 
koetettu ottaa huomioon myös rahojen 

jalometalliarvo. Hintojen yleiskehitys on 
Englannissa ja Ranskassa hyvin samanlai
nen eivätkä' tulokset juuri muuta varhem
man tutkimuksen tuloksia. Yksityisinä 
vuosina on Englannin ja Ranskan hinnoilla 

huomattava ero, kun hinta laskee Rans
kassa, se nousee Englannissa. Selitystä 
tekijä on hakenut siitä monetäärisestä sei

kasta, että markkaa tai puntaa kohti lyöty 
livre- tai pennymäärä muuttui yksipuoli
sesti vain toisessa maassa. 

Englannin ja Ranskan rahanI yönnin 
vaihtelusta suoritetut laskelmat näyttäisi
vät osoittavan, että rahanlyönnin mää

rällä ja viljanhinnoilla oli synkronisaatio: 
viljan hinta nousi liikkeellä olevan raha

määrän kasvaessa. Mielenkiintoisia ovat 
varsinkin ruton jälkeistä aikaa koskevat 

laskelmat. Taloushistorioitsijat ovat ol1eet 

jonkin verran neuvottomia sen ongelman 

edessä, että suuresta väestötappiosta huo-
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limatta viljaa ryhdyttiin kuljettamaan 
mm. Itämeren alueelta, vieläpä kaukai
selta Liivinmaa1ta saakka 1360- ja 1370-
luvulla Länsi-Eurooppaan. Tässä tutki
muksessa osoitetut monetääriset seikat vOI
vat olla eräs tekijä. Kirjoittaja korostaa 
rehellisesti, ettei hänenkään mielestään voi 

hintojen muuttumista etsiä vain rahamää
rää koskevista muutoksista, mutta että 
nämäkin havainnot ovat tärkeitä. 

Ilmeisesti ei ole mahdollisuuksia arvioida 
Länsi-Euroopan jalometallivarojen muut
tumista I300-luvulla. Tutkimuksessa on 

kyl1ä puututtu Länsi-Euroopan jalometal
lihankintaan, mutta mistä näitä metalleja 
saatiin, ei selviä tyydyttävästi. Englanti 
sai .jalometallin melkein kokonaan man

nermaalta erikoisesti Flanderiin myymän
sä villan maksuksi. Flanderi taas puoles

taan kävi kauppaa Ranskan kanssa saaden 
täältä viljaa ja myyden kankaita sinne. 

Viimeksi kirjassa osoi tetaan, että rahan
lyöntiin tulevan hopean tai kullan määrä 

riippui kauppataseesta eikä monetäärisistä 
spekuIaatioista. 

Miskiminin teos on hyvin mielenkiin

toinen yritys talousteorian soveltamisesta 
taloushistoriaan. Kuitenkin 1300-luvun 

taloudelliset olosuhteet olivat niin erikois

laa tuiset, että ne tuskin voidaan seli ttää 

kaavoin. Miskimin on joka tapauksessa 

käyttänyt tärkeän puheenvuoron myös 
myöhäiskeskiajan taloushistoriallisen tut
kimisen kannalta. 

JORMA AHVENAINEN 
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JOHN:: :'MnJHAEL : MONTIAS Central Planning 

in· -Poland. ·.Yale University Press, New 
Haven~nd Lond.on 1962. 410 S~ .$ 8.50. 

Puolassa noudatettu suunnitelmatalous on 
vuodesta 19561ähtienjossain määrin nou
dattanut'omia linjojaan~ Tässä yhteydessä 
virinnyt taloudellinen keskustelu on vetä
nyt' myÖS' länsimaisten ekonomistien kat
seet puoleensa' ja'Puola on' liiankin usein 

vedetty/:esiin suunnitelma talouden erikois
tåpauksena. Käsillä olevasta teoksesta 
ilmenee, että maataloutta ehkä lukuun 
ottamatta Neuvostoliiton ja Puolan talou
dellisten järjestelmien välillä ei oHut vuo
sina 1950-. ·1955 oleellista eroa. Maatalou

denhan' oli Puo~fl.~sa sallittu jäädä yksi
tyisten käsiin;" vaikka kollektivisointiyri
tyksiä tehtiinkin ennen vuotta 1956. Vuo.;; 
den' 1956 jälkeen Puolassa': ja Neuvosto
liitossa suoritetutdesentralisointitoimen
piteet johtivat tiettyihin eroavuuksiin. Nä
mä eivät: kuitenkaan' olleet niin suuria, 
että' :kummankaan maan keskusjohtoiseen 
suunnitteluun liittyvät ongelmat eroaisivat 
suuresti toisistaan. Puolassa on sitä paitsi 
viime vuosina jouduttu suorittamaan »vas.,. 
tareformeja» ja palaamaan entiseen suun
nittelukäytäntöön. Monet viisikymmen
luvun puolivälin suunnittelurnenetelrniä ja 
yrittäjien oikeuksia koskevat uudistukset 
olivat sitä paitsi niin pyöreästi muotoiltuja, 
että suunniteltuteformi -'-' . reformi länsi
maisen taloustieteen näkökulmasta näh
tynä -' jäi kuolleeksi kirjaimeksi. 

Vaikka teoksen nimi onkin »Central 
Planning in Po]and», niin sFnä on rajoi
tuttu tarkastele~aan suunnitelmataloutta 

vain lähinn~ teollisuudessa. Esim. maa
talous, liikenne ja rakennustoiminta saavat 
osakseen vain lyhyitä mainintoja. Tosin 
maatalouteen kohdistuva suoranainen kes-

kusdinte,n harjoittam'a suunnittelu on ollut 
vähäistä, joten tässä. suhteessa. c'ei, paljoa 
menetetä.Suunnitteluprosessiin eli siihen, 
miten· kunkin vuöden. taloussuunnitelrria 
laaditaan keskusvirastojen ja yritysten väli .. 
senä yhteistyönä poliittisten elinten aset~ 
taniien tavoitteiden: mukaisesti;' onsen 
sijaan puututtu.: hyvinkin yksityiskohtai':' 
sesti. Niinpä suunnittelua teoriassa ja käy;.: 

tännössä valaistaan diagrammoin" jotka 
hyvin havainnollistavat niitä vaikeuksia., 
joita yrityksillä on voitettavanaan pyrkies
sään maksimoimaan tuotantonsa tai ta .. 
teuttamaan suunnitelmaosuutensa- kesku's
elinten asettamien rajoitusten puitteissa. 

,Teosta laadittaessa on lähdetty siitä olet

tamuksesta, että siirryttäessä neuvosto
tyyppiseen suunnitelmatalouteen Puola 
(samoin kuin muut sosialistiset maat) kävi 
läpi kolme eri kehitysvaihetta, joista kaksi 
ensimmäistä kesti kumpikin 5-6 vuotta. 

Ensimmäisessä vaiheessa kansa] listetaan 
suuryritykset ja kaupan pääelimet. Mark
kinatekijät vaikuttavat vielä jollakin ta':: 
paa ja valtiollisten yritysten taloudelliset 
tarpeet (raaka-aineet, työvoima jne.) voi
daan vielä suuremmitta vaikeuksitta tyy
dyttää supistamalla jatkuvasti yksityisen 
ja osuuskunnallisen sektorin osuutta jake
lussa. Nämä sektorit saavat sen mikä jää 
jäljelle kun valtiollisen sektorin tarpeet 
ensin on tyydytetty. 

Toisessa vaiheessa innostuneet ja opti
mistiset suunnittelijat ryhtyvät työhön. 
Kaikkien tärkeimpien raaka-aineiden, työ ... 
voimanjne.jakeluja käyttö pyritään suun~ 
nittelemaan yksityis- ja yrityskohtaisesti. 
Hinnat määrätään keskusjohtoisesti, tär

keimmät yritykset saavat suurisuuntaisia 
luottoja budjetin kautta. Kaikki tämä dn 
kytkeytynyt varsin kunnianhimoiseen pit
kän ajan suunnitelmaan, joka monesta 



)';,s'tua.nn~lnell:.Ja~,La, 'kaiken, lisäksi tuntuu: ali~ 
apVlOlall1l(i~ Alemmat portahtja toisarvoi:

, pidetyt. sektorit"saavat yleensä kall:o 
taakseen ,SllUnnitteluvirheistä· johtuneet 

seuraukseL ' 
Kolmannen vaiheen alussa arkipäivän 

todellisuus vaikeuksineen tunkeutuu esiin 
ja pakottaa ainakin osittain peräytymään 
asetetuista tavoitteista ja muuttamaan 
suunnittelumenetelmiä. Vuotuiset suun
nitelmat ovat myöhässä ja suunnitteluvi
rastot ovat hukkua yritysten kanssa käy
tävään paperisotaan. Rajoitetut resurssit 
ja ilmenevät pullonkaulat pakottavat suun
nitteluelimet harkitsemaan, miten panok
set parhaiten olisi käytettävä, jotta poliit
tisten elinten asettamat tavoitteef voitai
siin saavuttaa: Tällöin aletaan myös 'et
siä rationaalisia päätöksentekomenetelmiä 
niissä puitteissa kuinmarksilais-leniniläi
nenteoria sallii. 

Talouden kehittämiseksi laadituissa ns. 
perspektiivisuunnitelmissa pyritään löytä
mään suunnitelmaJle - esim. investointien 
kannattavuudelle - jonkinlaista, teoreet

tista pohjaa. Jollakin tapaahan sijoitusten 
kannattavuus on pyrittävä määräämään. 

Puolassa on käytetty investointien ja kan
santulon vuorovaikutusta kuvaamaan seu
raavaa yhtälöä. 

LlY 1 I ~ I 
Y == m Y (l-c -I-) - a + u, jossa 

Y on kansantulo; ~y sen kasvu suunnit
teluperiodina; m on pääoman ja tuotoksen 
välinen rajasuhde ; I kuvaa »tuottavia 
investointikustannuksia», bruttopoistoja, 
ja ' Ll I niiden vuotuista kasvua; c on keski
määräinen aika,joksi investoinnit tehdään; 
u on teknillinen tekijä, joka pyrkii kohot
tamaan kansantuloa investoinneista riip
pu:matta ja a on kapasiteetin vähenemistä 
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kuvac;l;våkerroin, joka on yhteydess~ yan
hentuneenja loppuunkvluneen yäliQ,ei$tqTl 
poistamiseen, 

'"" Mikäli poistamme suluissa olevan laq.,
sekkeen; niin tämä yhtälötule,e Harrod,
Domarin yhtälön muunnokseksi, , p,-\itsi 
että tämä yhtälö perustuu investointisuun
nitelmiin kyseisenä ajanjaksona eikä lop
puunsaatettujen investointien arvoon. 

Kun Puolan talous oli siirtynyt toiseen 
kehitysva,iheeseensa, markkinoilta ei enää 
oHut odotettavissa viitteitä siitä,miten 
suunnitteluviranomaisten tulisi asettaa eri 
hyödykkeiden hinnat. Koska oikeista hin
tasuhteista ei enää ollut tietoakaan, vai
keutuivat myös investointien yms. kan
nattavuuslaskelmat melkoisesti. Tuottei
den hintoja muuteltiin mielivaltaisesti tar
peen mukaan ja lopputuloksena oli todel
linen hintajärjestelmän »abracadabra». 
Jälkeenpäin on todettu, että mm. puuvil
lakankaiden viennissä tuli jokainen an
saittu dollari maksamaan 243 zlotya, mikä 
oli yli kaksi kertaa enemmän kuin dollarin 
mustan pörssin hinta. Hinnanmääräämis
ongelmasta vapauduttiin vuoden 1956 
jälkeisissä uudistuksissa sillä, että ohjehin
noiksi otettiin maailmanmarkkinat lyhyt
aikaisis ta vaih tel uista tasoi tettuina. 

Teoksessa ei lainkaan puututa marksi
Jais-leniniläiseen teoriaan. Tekijä puolus
telee tätä sillä, että nykyisessä puolalaises
sa suunnitelmataloudessa on hyvin vähän 
sellaista, mikä suoranaisesti liittyy Marxin 
teorioihin. Matemaattista kuvausta on 
vain vähän käytetty hyväksi., Teoksen 
luettavuuden kannalta voidaan pitääkin 
onnistuneena ratkaisuna, että peräkkäisin 
arvioinnein tapahtuvan suunnittelun ja 
tuotannon tehokkuusongelman matemaat
tiset käsittelyt on rajoitettu liitteiksi kirjan 

loppuun~ 
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. Lopussa on varsin laaja bibl~ografia 

Puola:n suunnittelutalouteeri liittwistä niin 
. ~. 

ulkomaisista kuin kotimaisistakin artik~ 

keleista. Puolan talous muistuttaa SIInä, 

määrin yleistä neuvostotalouden linjaa, 
että neuvostötalouteen aikaisemmin tutus-

Roy RADNER Notes on the Theory af Economic· 
Planning. Tråining Seminar Series 2, Cen
ter of EconoII)ic Research, Athens 1963. 
134 s. 

Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa on 
jo aikaisemmin esitelty pari Center of 
Economic Researchin toimesta julkaistua 
oppikirjaa. Tämä etupäässä amerikkalai
sin varoin ja Californian yliopiston tuke
mana toimiva instituutti suorittaa Krei
kassa suuriarvoista työtä sekä perustutki
muksen että ekonomistien koulutuksen ke
hittämiseksi täyttäen siten sikäläisen ali
kehittyneen akateemisen taJoustieteen jät
tämän tyhjiön. Tietämäni mukaan huo
mattava joukko eturivin amerikkalaisia ja 
englantilaisia ekonomisteja on jo ehtinyt 
vierailla instituutissa (perustettu v. 1961). 
Korkeatasoinen opetus on takeena, että 
nuoret kreikkalaiset tutkijat jo var
hain tutustutetaan kaikkein moderneim
piin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. 
Professori Roy RAnNER Californian yli
opistosta kävi instituutissa vuonna 1962 
luennoimassa matemaattisen taloussuun
nittelun teoriasta, ja näiden luentojen 
pohjalta on syntynyt seuraavassa esitel
tävä" oppikirja. 

Teoksessa kesIqtytään tarkastelemaan 
makrotaloudellista suunnitteluproblema
tiikkaa tuotantofunktion näkökulmasta ja 

tuneelle (esim. suunnitteluun ja" hintoihin . 
liittyvät ongelmat, yritysten asema jne.) 
teos ei tarjoa mitään u~tta, ellei.. sitten 
halua tutl:lstua näihin ongelmiin nimen:
omaan puolalaisittain -maustettuna. 

ERKKI PIHKALA 

sivuutetaan käyttäytymis- ja rahoitusas
pektit. Probh:~matiikka jakaantuu esityk
sessä kahteen osaan: Yhtäältä suoritetaan 
vaihtoehtoisten tuotanto-ohje1mien spesi~ 

fiointi ja toisaalta määritellään valinta
kriteerit. 

Kahdessa ensimmäisessä luvussa tutki .. 
taan, mitenkansantalöuden kehitystä voi
daan kuvata: tuotantom,ahdollisuuksien 
muuttumisena sekä miten yhteisl<llnn~n 

preferenssit voidaan pukea kvantitatiivi
seen, yhteiskunnan hyvinvointifunktion 
muotoon. Kolmannessa luvussa otetaan 
käsiteltäviksi ns. johdettu ja kriteereitä, 
joita koskevia teoreemoja on kehitetty sel
laisia taloudellisia päätöksiä varten, jotka 
eivät voi syystä tai toisesta perustua mark
kinahintoihin. Kolme ensimmäistä lukua 
muodostavat varsin hyvän katsauksen 
suunnittelun teorian peruskäsitteistöön. 
Myös sellainen lukija, joka ensimmäistä 
kertaa. niihin pereh tyy, saa rii ttävästi 
pohjaa jatko-opiskeluille. 

Teoksen neljäs luku sisältää Radnerin 
varsinaisen teoreettisen kontribuution. Täl
lä tarkoitan Radnerin mallia, josta hän 
tosin itsekäyttäa vaatimattomasti nimi
tystä esimerkki, mutta joka osoittautuu 
erittäin tehokkaaksi välineeksi koko suun
nitteluproblematiikan valaisemisessa. Malli 
koostuu logaritmisesti lineaarisesta tuotan
tofunktiosta sekä hyvinvointifunktiosta. 



u}:)tuna:am;ta ohjelmaa kalkyloitaessa kiin
huomiota käytettävisså oleviin 

sekä su~nnitteluajanjak
alussa että lopussa. Optimaaliset rat

"'J\.(l'J..3l,L", 'saadaan dynaamisen ohjelmoinnin 

Viimeisessä luvussa otetaan lyhyesti 
käsiteltäväksi ns. proportiona~lisen kasvun 
ohjelmat. Radner käsittelee ensin VON 
N'EuMANNin klassillista mallia varjokorko-
kannan , ja proportionaalisen, kasvun väli
sestä yhteydestä kansantaloudessa, jossa ei 
esiinny kulutusta (lukuun ottamatta mini
miravintokulutusta), ja vasta sen jälkeen 

The Experience of Economic Growth. eaSt 

Studies in Economic History. Edited by 
BARRY E. SUPPLE. Random House, New 
York 1963. 470 s. $ 6.95. 

Viime aikoina ovat kokoomateokset tul
leet muotiin, ja käsillä olevan taloushis
toriallisen teoksen tarkoituksena on valais
ta lukijalle taloudellista kasvua viimeisen 
150 vuoden aikana maailman eri teolli -
suusmaissa. Tekijän vakuutuksen mukaan 
kyseessä on ensimmäinen tämäntapainen 
kokooma teos taloushistorian alalla. 

Ensimmäisessä osassa teoksen toimit
taja johdattelee lukijan taloushistorian ja 
talousteorian keskinäisiin suhteisiin pyrit
täessä analysoimaan taloudellista kasvua 
sekä sen edellytyksiä ja ilmenemismuotoja. 
Paitsi kansantaloudelle taloudellinen kas
vu tarjoaa ilmiöineen runsaasti tutkimus
kohteita myös naapuritieteille. Tämä osa 
lienee tarkoitettu myös sillanrakennusyri
tykseksi teoreettisten kansantalousmiesten 
ja taloushistorioitsijoiden välillä. Näin 01-
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ohjelmaa mallissa, joka sisältää myös 

kulutuksen. LopuksL Radner o~taa vas
tattavaksi kysymyksen" lähestyvä.t~ö opti
maalisetohjelmat_ proportionaalista kas
vua pitkällä tähtäyksellä. Tässä yhtey
dessä hän esittää ns. turnpike-teoreeman, 

jota koskeva Radnerin todistus on varsin 
tunnettu. Turnpike'ina on von Neumannin 
teoreeman ekspansioura, jota »kulutuk
settomat» optimaaliset. ohjelmat lähesty
vät. 

Radnerin teos on terveellistä luettavaa 
kaikille talouspolitiikan teoreettisista pe
rusteista kiinnostuneille. 

J.J. PAUNIO 

len pyrkimyksenä on ollut osoittaa, että 
kummallakin ryhmällä on jotain annetta
vaa toisilleen. Joka tapauksessa todetaan, 
että ollakseen mielekästä taloushistorian 
on käytettävä apunaan hyvää talousteo
riaa. Toisaalta taas talousteoria joutuu 
hakemaan sekä alkukohtaa että vahvis
tusta teorioilleen menneisyydestä. Näin 
ollen taloushistorian ja kansantaloustie
teen välille ei suinkaan ole syytä ruveta 
vetämään rajaa. 

Eri maiden teollistumisesta suoritetuista 
komparatiivisista tutkimuksista on ilmei
sesti hyötyä koko maailman yhteisille 
ponnisteluille auttaa kehitysmaita saavut
tamaan korkeampi elintaso. Meidän oman 
maamme kannalta olisi taas merkitystä 
niillä taloushistoriallisilla tutkimuksilla, 
jotka valaisevat sitä kehitystaustaa ja pro
sessia, joka viimeisen 100 vuoden aikana 
on johtanut huomattavien taloudellisten 
eroavuuksien muodostumiseen maamme 
eri osien välille. 

Teoksen toisessa osassa, jonka nimi on 
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va;tsin .i:kuvaava (International,"·Comparis.ohs 

and the-Lessons of-History},. on artikkeleita,
joissa' . vertaillaåi1: taloudellista kehitystä 
eri maissa -sekä yritetään pä,.ästä selville 
siitä, miten taloudellinen kasvu tapahtuu 
ja millainen' on sen struktuuri~ Historioit
sijoille kertaukseksi :··lienee tarköitettu 
SiMON.· KuzNETsinartiKkeli The Afeaning 

and :Measurement of Economic Growth.· Tekijä 
kiinnittää huoruiota mm. vaikeuksiin, joita 
esiintyy etsittäessä sopivia eri alueilla· ja 
eri a:ikakausina ·tapahtuneen taloudellisen 
kasvuilmittaarhisvälineitä. Yleensähän 
otetaan teollisuusmaiden talous vertailu
pohjaksi, mikä tietenkin johtaa kehitys
maiden taloudellisten saavutusten suh
teelliseen aliarvioimiseen .. SURENDA S. 
PATEL (ECE:stä) toteaa artikkelissa Rates 

rif Industrial Growth in the ,Last Century, 

1860-· 1958, että maailman teollisuustuo
tantoon nyt 30-. 40 kertaa suurempi kuin 
sata vuotta sitten ja että myös tuotanto 
henkeä' kohden on lisääntynyt huomatta
vastir Mitä myöhemmin jonkin maan 
teollistuminen on alkanut, sitä nopeampi 
on ollut ikehitystahti teollistumisen pääs
tyä alkuun. Kehitysmaille Patel maalaa
kin valoisan tulevaisuuden tässä suhteessa. 

H. J. HABAKKUK The Historical Experience 

on the Basic Conditions af Economic Progress 

pitää ulkomaankauppaa suurimpana teki
jäIJ:ä . taloudellisen kehityksen alkuunpää
semisessä. Hän toteaa pääomatarpeen 01:.. 

leen suhteellisen pienen teollistumisproses
sin alussa ja yritysten omina voittovaroilJa 
olleen huomattavan merkityksen toimin,.. 
taa laajennettaessa. Mielenkiintoisin artik-. 
keli tässä osassa taas on RAGNAR N URKSEn 
International: lnvestment .To-day in the· Light 

af Nineteentk .. Century Experience.",Tekijä to
teaa mm. Aasian tiheästi - asutettujen 
maiden jääneen ainakin suhteellisesti ot-

taen lapSi puolen. asemaan tapahtunee~så 
pääomanvienhissä,. . .. ". 
..:; Ison:-Brhannian taloudel1ista~ kasVua ku~ 
vataan'ktiludessa artikkelissa, jöissa,ei tuo...; 
da' esiin· mitään erityisen uutta. Mielen;;;; 
kiin toisin kysymys lienee Englannin suh.; 
teellinen jäJke'enjääminen taloudellisessa 
kehityksessä 1800 .... 1uvun .viimeisellä nel
jänneksellä. Toiset yhdistävät.tämän: inqo
vaatioiden puuttumiseen .höyryköneen jä 
teräksen' mukanaan tuoman vallariku~ 

mouksen jälkeen. Eräät taas ovat sitä 
mieltä,; että pääpaino on asetettavapää~ 
omatek,ijöille. 

Neljäs osa kokonaisuudessaan on omis
tettu USA:n taloudelliselle kehitykseJIe, 
joka luonteeltaan eroaa huomattavasti 
Englannin taloudellisesta kasvusta. DOUG

LAS C .. ' . NORTH . osoi ttaa artikkelissaan 
Aspects C!f Economic Growth in the United 

States, 1815~' 1860, että taloudellisesti me':' 
nestyneet kansakunnåt, ovat onnistuneet 
ohjaamaan tärkeimmiltä vientisektoreilta 
saadut voitot viennin jatkuvaan laajenta
miseen sekä myös kysynnän Juomiseen 
kotimar.kkinateollisuuden tuotteille. Ta .. 
loudelIiselle kasvulle tarpeellisen sysäyk
senNorth katsoo tulleen puuvillanvien
nistä, josta saadut tulot johtivat ennen 
pitkää erikoistumiseen elinkeinoelämässä. 

ALFRED H. CONRAD selvittelee artikkelis
saan Income Growth and Structural Change ta
loudellisen . kasvun ffi1.1..kanaan tuomia vält
tämättömiä . rakennemuutoksia . USA:ssa~ 
Artikkelissa todetaan.- kuten Schum
peterkin -on olettanut .-'- etta' teollistumi
nen USA:ssa oli aluksi seurausta rauta.;. 
teiden. rakentamisesta ja myöhemmin tek
nillisistä . muutoksista teollisuudessa. 

Viidennessä. osassa on Ranska ja Italia 
valittu esimerkeiksi niistä maista, jotka 
eivättonnisluneet t saayuttamaan .. samaa 
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Kenll:V:Sla~;ua kuin Engfahtija U:SA.Arti_k~ - oli saatu' .lubduksi, pääsi taloudellinen 
Economic Growth and Stagnation kehity~_.:~lku,y.1).- -Tärkeänä yedenjakajana 

France, 1815-1914 RONDO E. CAMERON Venäjän historiassa pitää Baykov Krivoi 
pääomanmuodostuksessaja kulutuk- Rogin ja Donin laakion liittämistä toi

sessa vallineita epäsuotuisia suuntauksia siinsa ja maan keskiosiin. Venäjän sosiaa
:syynä Ranskan suhteel1iseen jälkeenjää- Jiset olot aiheuttivat kuitenkin sen, että 
miseen 1800-luvulla. Kolmasosa ranska- tämä va1tion suurisuuntaisen tuen turvin 
Jaisten säästöistä meni vuosina 1950-1914 suoritettu teollistaminen ei päässyt laaje-

pääomavientiin ulkomaille ja lisäksi val

tio keräsi kultaa koko 1800-luvun ajan. 
Suhteellisen suuri osa tuloista meni myös 
veroihin ja maataloustuotteiden kulutuk

seen (ruoka ja viini). Taloudellista kehi
tystä jarrutti myös perinteisiin pitäytynyt 
yrittäjäkunta sekä epäsuotuisa väestönke

hitys. 
Italiaa käsittelevässä artikkelissa onsel

vitelty epäsuhtaista taloudellista kehitystä 

Pohjois- ja Etelä-Italiassa. 

Kuudes osa on omistettu Japanin ja 
Venäjän nopealle teollistumiselle. Japa
nin taloudellisen kehityksen edellytysten 

todetaan olleen lähinnä poliittisia: sata
mien avautuminen 1859, Meiji-vallanku

mous 1868, maaveroreformi 1873, natio
nalistiset päämäärät sekä valtion osuus 
niin yrittäjänä kuin yksityisten yritteliäi

syyden tukijana. Teollistamiskustannuk
set tulivat maatalouden kannettaviksi, 

mutta siitä huolimatta tapahtui maatalou
den tuottavuudessa melkoista kehitystä. 

. Artikkelissaan The Economic Development 

01 Russia pitää Birminghamin yliopiston 
ALEXANDER BAYKOV luonnonvarojen epä

suotuisaa sijaintia syynä Venäjän talou

delliseen jälkeenjääneisyyteen 1800-luvul
la.Vasta kun moderni liikenneverkosto 

nemaan koko kansantaloutta käsittäväksi 
vaan rajoittui muutamille aloille. 

Tässämäinittujen artikkeleiden lisäksi 
on teokseen valittu mm. W. W. RosTowin, 

ALEXANDER GERSCHENKRONin; T. S. As
TONin ym .. · artikkeleita. Teoksen lopussa 

oleva laaja' bibliografia j joka on ryhmi
telty eri osien' mukaan, on varsin käyttö

kelpoinen. Huolimatta siitä, että teos on 

koottu erillisistä artikkeleista, on tekijä 
onnistunut saamaan siihen yhtenäisen ku.;. 

van taloudellisesta kasvusta yleensä sekä 
sen laajenemisesta ja edistymisestä tär

keimmissä teollisuusmaissa viimeisen 150 
vuoden 'aikana; Ainoa puute lienee, että 

Saksasta ei ole yhtään artikkelia. Tästä 
huolimatta teoksesta saa huomattavasti 

laaja-alaisemman kuvan ilmiöstä »talou
dellinen kasvu» kuin yhden tekijän laati

masta teoksesta. 1'eosta voidaankin suosi

tella jopa oppikirj aksi pitemmälle ehtineille 
taloushistorian opiskelijoille. Kirjan täysi

painoinen omaksuminen tosin vaatii hy
vää kansantalouden. peruskäsitteiden hal.;. 

litseinista, mutta toisaalta voidaan talous
historian opiskelijoilta vaatia ainakin teok

sen lukemiseen tarvittava määrä kansan

talouteen kuuluvaa tietämystä. 
ERKKI PIHKALA 



KERTOMUS KANSAN-TALOUDELLISEN" YHDISTYl(SEN 

TOIMINNASTA VUONNA"' 1964 

Vuosi 1964 oli Kansantaloudellisen Yhdis
ty~sen kahdeksaskymmenes toimintavuosi. 
Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen 
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjes
tämiseen sekä Kansantaloudellisen Aika
kauskirjan julkaisemiseen. Kertomusvuon
na pidettiin yhteensä 7 kokousta, niistä 3 

kevät- ja 4 syyskaudella. Toimintakauden 
viimeinen kokous jouduttiin teknillisistä 
syistä siirtämään tammikuun 4 ~ . ,päiväksi 
1965. Kokousesitelmissä käsiteltiin seuraa
via aiheita. 

Tammikuun 28. päivänä pidetyssä vuo
sikokouksessa esitelmöi kauppat.lis JAAKKO 
LASSILA aiheesta »Toteutettu liikevaih to
veron uudistus». 

Maaliskuun 12. päivänä kokouksessa 
yhteiskuntat.lis. JUSSI LINNAMO alusti kes
kustelun aiheesta »Talousteoria ja talous
politiikka» . 

Erittäin vilkkaaksi muodostui ajatusten 
vaihto huhtikuun 24. päivänä pidetyssä 
kokouksessa, jossa professori GÖSTA MICK
WITZ esitelmöi aiheesta »Valtion harjoit
taman sosiaalipoliittisen ja kansantalou
dellisen tutkimuksen organisaatio». 

Syyskuun 29. päivänä pidetyssä kokouk
sessa valtiot.tri TIMO HELELÄjajaostopääl
likkö OSMO LARES alustivat keskustelun 
aiheesta »YK:n vuoden 1964 kauppa- ja 
kehityskonferenssi - havaintoja ja nä
kymiä». 

Marraskuun 3. päivän kokouksessa piti 
valtiovarainministeri ESA KAITILA yhdis
tyksen perinteisiin kuuluvan esitelmä~ hal
lituksen valtion tulo- ja menoarvioesityk.;. 
sestä. Esitelmän otsikkona oli »Budjetti 
polttopisteessä» . 

Kokouksessajoulukuun 12. päivänä val
tiot.tri HEIKKI VALVANNE esitelmöi ai
heesta »Suomen Pankin rahapolitiikan 
puitteet». 

Toimintakauden viimeisessä kokoukses
sa 4. 1. 1965 valtiot. tri KAARLO LARNA 
piti esitelmän aiheesta »Teknillinen tut
kimustoiminta ja kilpailukyky». 

Kokoukset on entistä t~paa noudattaen 
pidetty Tieteellisten seurojen talossa. Osan
ottajamäärä kokouksissa on vaihdellut 28 

ja 79 välillä. Keskimäärin osallistui ko
kouksiin pöytäkirjojen mukaan 56 henkeä. 

Kansantaloudellisen Aikakauskirjan jul
kaisemista jatkettiin entiseen tapaan. Ai
kakauskirja ilmestyi neljänä niteenä, jotka 
muodostavat sen 60. vuosikerran. Päätoi
mittajana on ollut valtiot. tri JOUKO PAU
NIO ja toimitussihteerinä valtiot.lis. HENRI 
VARTIAINEN. Toimituskunnan ovat muo
dostaneet professori VEIKKO HALME, pro
fessori LAURI O. AF HEURLIN~ valtiot.tri 
KAARLO LARNA, fil. tri REINO ROSSI, kans
leri BR. SUVIRANTA, professori MIKKO 
TAMMINEN ja professori A. E. TUDEER~ 



Aikakauskirjan painatuksesta ja jakelusta 
on huolehtinut Sanoma Osakeyhtiö. -

Vuoden aikana liittyivät yhdistykseen 
seuraavat uudet jäsenet: Ekonomi Antero 

'Eerikäinen, valtiot.maist. Mikko Eklin, 
valtiot.maist. Katarina Franssila, valtiot. 
Jllaist. Pirkko Gtunbaum, lainopin kand~ 
Seppo Hieta, dipl.ins. Seppo Isotalo, vara
tuomari Seppo Konttinen, valtiot.maist. 
Pekka Lahikainen, toimitusjohtaja Sakari 
T. Lehto, dipl.ins. Veikko Linna, kauppat. 
maist. Pentti Oksanen, lakit.lis. Paul Paa
vela, valtiot.maist. Ossi Rahkonen, dipl. 
ins Kalervo Rudanko, fil. tri Ahti Salonen, 
kauppat.maist. Kai Svensson ja ekonomi 
Toivo Tuomikoski. 

Kun yhdistykseen vuoden aikana liit
tyi 17 uutta jäsentä ja kun toisaalta 14 
jäsentä on kuollut ja 7 jäsentä eronnut, 
oli yhdistyksen jäsenmäärä 31. 12 .. 1964 
730 henkeä. 

Yhdistyksen esimiehenä on vuonna 1964 
ol1ut ylijohtaja EINO H. LAURILA ja vara
esimiehenä valtiot. tri KAARLO LARNA. 
Johtokunnan muut jäsenet ovat olleet 
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professori LAURI O. AF HEURLIN, fil. tri 
REINO ROSSI, professori MIKKO TAMMINEN 
ja valtiot. tri HEIKKI V ALVANNE. Erovuo
ros~a ovat fil.tri Reino Rossi ja valtiot.tri 
Heikki Vaivanne. Yhdistyksen talouden
hoitajana on ollut yliaktuaari ILMARI TEI
JULA ja sihteerinä valtiot.kand~.AJ;..FRED 

WESTPHALEN. Sihteerin virkamatkan aika
-na toimi 1. 4.ja3L 5. välisenä aikana :vt. 
sihteerinä valtiot .. maist. ERKKI RANTANEN. 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat ol
leet valtiot. tri TIMO HELELÄ ja professori 
J OUKO PAAKKANEN sekä heidän varamie
hinään valtiot.maist. KIMMO KARA ja 
kauppat.lis. JAAKKO LASSILA. Vuoden 
lopussa asetti johtokunta toimikunnan val
mistelemaan yhdessä Ekonomiska Sam
fundet i Finland'in nimeämien edustajien 
kanssa kesällä 1966 Suomessa pidettävää 
pohjoismaista kansantalouskokousta. Toi
mikun taan kuuluvat valtiot. tri KAARLO 
LARNA, valtiot.tri JOUKO PAUNIO ja val
tiot.kand. ALFRED WESTPHALEN. 

Helsingissä joulukuun 31 päivänä 1964. 
ALFRED VVESTPHALEN 
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