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Talousneuvoston mietintö lähivuosien 

kasvu politiikasta 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 

helmikuun 8 päivänä 1965 piti 

AHTI KARJALAINEN 

Talousneuvoston omaksuma tehtävä 

i({Lf 1. 

. i : /. 

J "'1' 

;~ :' T ")-'; I 

Kun Talousneuvosto aloitti uudelleentoirnintansq, rliesällä 1962, se asetti 
ensimmäiseksi tehtäyäkseen lähjvuos~en taloudellista kasvupolitiikkaa 
koskevan mjetinnön laatimisen. Talousneuvoston omaksumaa tehtävän 
asettelua voitiin perustella monin näkökohdin. Ensinnäkään ei n1ikään 
elin Suomessa toistaiseksi suoritg, jatkuvaa, taloudellisen kasvun edelly~ 
tyksiin ja mahdollisuuksiin kohdistuvaa:selvitYi~työtä. Lisäksj julkisen 
talouden hoitoa ja noudatettua talouspolit~ikkaa on arvosteltu siitä, että 
päatöksiä ei ole riittävästi nivelletty osaksi' kasvuhakuista talouspolitiik~ 
kaa. -Vielä todettakoon,~;että nope,a taloudellinen kasvu on YK:n kehi
tyksen vuosikymmenellä::. tulll,Jt yleismaailmallisesti hyväksytyksi kes~e~
seksi talouspolitiikan tavoitteeksi. 

Talousneuvoston laatim.G,lIl" mietinnön perusnäkemys on, että talous
politiikan keskeisenä tavoitteena tulisi olla voimakkaan ja tasapainoisen 
taloudellisen kasvun aikaansaaminen Ja sen ylläpitäminen. Neuvoston pyrkimys 
oli luoda kasvu poliittinen' mietintö eikä siis esim. hahmotella yleisenyhteis
kuntapolitiikan lyhemmäv. tai pitemmän tähtäyksen ,linjoja. Tehtävän 
rajoittamiseksi talousnel,l;voston toimialaan ei katsottu aiheelliseksi ryhty~ 
pohtinl.aan.Jaajempa:a, kysymystä siitä, miten'yleine;nhyvinvointi m~h~ 
dollisesti voitaisiin maksimoida. Tarkkaavainerl lukija voi, kuitenkin 
pann~ me:rkille, eft~Talousneuv,osto ei ole kokonaan sulkenut silmiään 
yleisiltä hyvinvointi- ja viihtyvyysnäkökohdilta. Viitattakoon tässä vain 
työvoimaa",rnaatalo4:tta, ,asuntotuotantoa j~ ~ aluepolitiikkaakoskeviin 
suosituksiin. Todetta,koon vielä, ettei tietyn~u uruinen kansan tulon kasvu 
sinänsä.ole tae ,~iitä,että koko väestön 'hyvinvointioJisiköhonnut vastaa
vastL Puhtaasti aineellisten tavoitteiden lisäksi, on yhteiskuntapolitiika~$q. 
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tietenkin otettava huomioon myös sosiaaliset, sivistykselliset ja turvalli
suustavoitteet. Tosin näiden muiden tavoitteiden saavuttaminen ilman 
tyydyttävää taloudellista kasvua kävisi varsin vaikeaksi, ellei ajan mittaan 
mahdottomaksi. Tässä mielessä voidaan taloudellisen kasvun politiikkaa 
aiheellisesti pitää yhtenä hyvinvointipolitiikan olennaisena, jopa välttä
mättömänä osana. 

Mietinnön rakenne ja tarkastelukulma 

Talousneuvoston mietinnössä selvitetään ensin, millainen on Suomen 
nykyinen taloudellinen rakenne ja mitkä ovat Suomen taloudellisen kas
vun näkymät 1960-luvun keskivaiheilla. Sen jälkeen käsitellään kasvu
politiikan mahdollisuuksia ja rajoituksia maassamme sekä esitetään jouk
ko kasvupoliittisia toimenpidesuosituksia. 

Kasvutendenssien erittelemiseksi laadittiin vuoteen 1967 ulottuva kehi
tysarvio. Tämä on systemaattinen esitys siitä, kuinka nopeaksi taloudel
linen kasvu muodostuisi sekä minkälaisia tasapainottomuuksia ja alijää
miä syntyisi keskeisten kokonaistaloudellisten suureiden osalta siinä ta
pauksessa, että (1) suoritetuissa laskelmissa käytetyt olettamukset pitäi
sivät paikkansa ja (2) ettei aktiivisiin talouspoliittisiin toimiin ryhdyttäisi 
kasvunopeuden kiihdyttämiseksi ja uhkaavien tasapainottomuuksien 
poistamiseksi. 

Laaditussa kehitysarviossa heijastuu Talousneuvoston valitsema näkö
kulma. Sitä voidaan luonnehtia sanomalla, että valittu tarkastelutapa 
on kvantitatiivinen, aggregatiivinen ja voittopuolisesti reaalitaloudellinen. 

Kasvuongelmien ja kasvua rajoittavien tekijöiden tarkastelu pyrittiin 
mahdollisuuksien mukaan suorittamaan kvantitatiivisena kokonaistarkas
teluna. Tämä edellytti varsin laajojen tilastollisten selvitysten ja tutki
musten suorittamista, mikä osittain johtui eräistä perustilastoissamme 
edelleen ilmenevistä puutteellisuuksista. 

Tarkastelu pyrittiin pitämään aggregatiivisena, toisin sanoen tulokset 
pyrittiin esittämään kokonaissuureina - bruttokansantuote, tuonti, 
vienti jne. Tämä johtui siitä, että nykyistä detaljoidumpaan analyysiin 
ei ollut käytettävissä tutkijavoimia. Toisaalta on todettava, että kasvu
politiikan harjoittaminen ei meidän talousjärjestelmässämme voi ulot
tuakaan detaljipäätösten tasolle, se voi olla lähinnä vain yleisiä kasvu-



TALOUSNEUVOSTON MIETINTÖ. . • 129 

edellytyksiä luovaa ja markkinavoimia ohjaavaa politiikkaa. Yleisesti 
vaikuttavaa talouspolitiikkaa varten voi aggregatiivinen analyysi antaa 
suhteellisen käyttökelpoisen ja luotettavan perustan, joskaan ei voi um
mistaa silmiään siihen sisältyviltä virhemahdollisuuksiltakaan. Prosen
tuaalisesti pienikin virhe kokonaissuureissa voi aiheuttaa huomattavan 
suuria virheitä käytännön talouspolitiikassa. Toisaalta ei voi kiistää täl
laisen aggregatiivisen tarkastelun pedagogisia ansioita, joilla on oma mer
kityksensä mietinnön käytännöllispoliittisten tarkoitusperien kannalta. 

Kokonaistarkastelu suoritettiin käyttämällä ns. panos-tuotosmallia. 
Sen avulla oli mahdollista selvittää kysynnän muutosten vaikutukset ei 
vain jonkin alan tuotantoon ja sen aiheuttamaan tuotantopanosten kysyn
tään vaan myös kerrannaisvaikutukset muihin tuotannon aloihin sekä 
kulutukseen ja investointeihin. Tätä menetelmää soveltaen olikin mahdol
lista saada johdonmukaisen kokonaisuuden muodostavat arviot kaikkien 
elinkeinojen tuotannon kehityksestä. 

Hyväksytty näkökulma myös oli, kuten edellä todettiin, voittopuoli
sesti reaalitaloudellinen. Laskelmat suoritettiin vuoden 1962 hinnoin, joten 
yleisen hintatason muutosten vaikutuksia ei otettu huomioon. Oletettiin 
toisin sanoen, että onnistutaan noudattamaan sellaista talouspolitiikkaa, 
että hinta- ja kustannustason kohoaminen ei muodostu kilpailukykyäm
me heikentäväksi tekijäksi. Jos tämä olettamus ei osoittaudu realistiseksi, 
aiheuttaa se tietysti aikanaan tarkistuksia esitettyihin kasvu poliittisiin 
suosi tuksiin. 

Reaalitaloudellinen näkökulma merkitsi sitä, ettei kasvupoliittisen ar
vion toteutumista pyritty sanottavasti analysoimaan rahataloudellisen 
kehityksen kannalta. Mikäli pitkän tähtäyksen taloudellinen ohjelmointi
työ muodostuu meillä jatkuvaksi, kuten neuvosto ehdottaa, aiheuttaa 
raha taloudellisen kehityksen tarkastelu tietenkin lisää työ!ä. Tässä yh
teydessä on myös syytä viitata mietinnön liitteenä olevaan asiantuntija
lausuntoon, jossa todetaan mm. seuraavaa: » ..• taloustieteellisen tutki
muksen on vielä selvitettävä monia ilmeisen vaikeita ongelmia ennen kuin 
kyetään tyydyttävällä tavalla käsittelemään taloudellista käyttäytymistä, 
taloudellista toimintaa, sellaisena kokonaisuutena, johon myös rahoitus
näkökulma sisältyy. Kysymys ei ole tällä hetkellä niinkään tilastojen 
puutteesta vaan pikemmin ~iitä, että ongelmakentän teoreettinen selkiin
tyminen on vielä saavuttamatta.» 
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: ':Kasvbpoliittiikan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia 'tarkas
teltaessa joudutaan nykyisin kiinnittämään huomiota erityisesti neljään 
pevl!lsseikkaan: 
10' r;Yhteistoimintapyrkimykset maailmantaloudessa ovat johtaneet siihen, 
. ; i.;,\että maamme talouden on jatkuvasti ja myös lähivuosina sopeiidut
, r, tava entistä kiinteämmin kansainväliseen työnjakoon. Lisäksi on 
)j(IDui'stettava, että maamme on sopeuduttava taloudelliseen kanssakäy~ 

, .. : fmiseen sekä kapitalistista että sosialistista talousjärjestelmää sovelta
(' ; !"ien:m.aiden lkanssa. Taloudellisen kasvun edellytys on, että maamme 
r. talouselämä. pystyy joustavasti sopeutumaan kiristyvään 'kansainväli
'seenkilpail~un ei vainmukautuen ulkomailta tuleviin sysäyksiin Vaan 
Jmy0s:.aktiivis-esti' ,suunnaten tuotantovoimia kansainvälisen työnjaon 
'kånrnalta vähemmän tuottavilta tuottavammille aloille. 

2}: Muuan kasvun perusongelma kansantaloutemme nykyisessä muutos~ 
vaiheessa on uuden kilpailukykyisen tuotannon aikaansaamirien ja 
kehittäminen puuta raaka-aineena käyttävän jalostustuotannon rin
'nalle. Tämä ei merkitse metsätalouden jatkuvan suuren merkityksen 
kieltämistä.;;Kysymys on joka tapauksessa huomattavien rakenne
mUtrtostenJaikaansaamisesta· sekä tuotannossa että viennissä. 

3) . Nykyisin KaIiaivoidaan erittäin merkittävä osa yhteiskunnan tulovir
roista julkisen,.s~ktorinkautta. Julkisella vallalla on siten merkittävä 
vaikutus yhteiskunnan tuotannontekijäin käyttöön ja niiden suuntau
tumiseen samoin kuin tulojen jakaantumiseen. 

4) .Julkiseri'::vp.llan toimintåpiirin' laajenemisesta huolimatta kansantalou
temme :peEhstana' :on kuitenkirL edelleen markk;JnataI6ude1.1I_,7i:t1: tosin 
jossakin määrin vajavaisesti toimivan - mekanismin säätelemäy:ritys

. sektori. Talousneuvosto toteaakin, että talouselämämme kasvuvauhti 
i) '{riippuu olennaise'sti siitä,itniten joustavasti:;yritykset pystyvät s0peut
B r ~ tamaan tuotan totoimintårisa muutfuviin markkinaolosuhteisiin, 'mi ~ 
,;.;ten tehokkaasti tuotantovoimia käytetään yrityksissäjainiten kauko

.T!!!'tiäköisesti yrit~äjät pystyvät tekemään suunnitelmansa. 
i~. Esitetystä perusnäkemyksestä käsin on varsin ymmärrettävää, että 

kasvupoliittisissa suosituksissa pantiin: pääpaina~ kilpailukykyä paranta~ 
viitfj talouselämämme rakenriemuutoksia ediS,täviln:'ja' f yritystoimintaa 
tehostaviin toimenpiteisiin. Koska julkisen sektorin varainhoito muodos
taa suunnitelmallisen j ulkisen kasvupolitiikan 'keskeisen( j:valineistön~; ~0n 
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julkisen' taloudenrationaaliin håitoon Jisäksi kiinnitetty erityistårhuo
miota. 

'T<:ilousneuvoston omaksumasta tehtävästä on vielä syytä todeta,että 
neuvOsto ei katsonut meidän yhteiskunta- ja talousjärjestelmääffirne aja.:. 
tellen realistlseksi pyrkiä laatimaan yksityiskohtaista, kiInteän, kokoIi~i
suuden-'tnuodostavaa monivuotista talousohjelmaa. Sellaisen toteuttamis
mahdollisuudethan olisivat jokseenkin olemattomat. Neuvoston mielestä
on ollut hedelmällisempää lähivuosien kehitystendenssien selvittämInen 
sekä tässä vaiheessa tarpeelliseksi katsottujen korjaussuositusten laatimi-' 
nen. Talousneuvoston käsityksen mukaan pitäisi tällä alalla kuitenkin 
päästä jatkuvaan ohjelmointiin: laadittua lähivuosien kehitysarviota 
tulisi jatkuvasti tarkistaa, korjata ja pitää ajan tasalla. Näin tarjottaisiin 
sekä Valtiovallan että yksityisen sektofin taloudellisten ja talouspoliit
tisten päätösten tekijöille jatkuvasti huolellisestivalmisteltua materiaalia 
päätöste'n teon pohjaksi. 

Kehitysnäkymät 

Laaditun kehitysarvion mukac;tn maamme kansantaloudessa pyrkii lähi
vuosina syntymään eräitä sellaisia tasapainottomuuksia, joiden poista
miseksi o~ välttämätöntä suorittaa korjaustoimenpiteitä. ' 

:Kehitysarviossa päädytään siihen,että jos kehityksen annettaisiin, 
ilman vast(itoimenpiteitä, niin sanoaksemme »mennä menojaan», se. 
uhka.isi erityisesti seuraavissa suhteissa kulkea ,lähivlIosina kielteise~n 

suuQtaan: i 

- Kokonåistuatanrion' kasvuvauhti:r nidastu:1:si. -, Bruttokansantuotteen kasvuno-; 
peus,j-oka vU(J)Sina' 1954--'7:1962 oli'keskimäätil1v4.'3 0/o vuodessa, jäisi 1;'9 
prosentiksi"vuosina 1962 ~ 1967. TänTä johtuu yhfäältäj:Miennin~~.tbisaaltaj 
yksityisten investointien hidastavasta kasvusta::;yiiennin kaSylln6peus~;mi':.~ 
dastuisi 7.1 prosentista 4.5 prosenttiin vuodessa ;"kokonaisinvestoiooelfu~ 
kasvunopeus alentuisi 6.4 prosentista 3.3 prosenttiin vuodessa. Missä 
määrin nämä ennusteluvut osuvat tai eivät osu oikeaan, siitä riipP~M) 
suuresti koko kasvuennusteen realistisuus. NIitään vahinkoa ei kuitenkai!'J: ' 
ole tapahtunut, vaikka nämä ennusteet olisivat hiukan liianpessimis:trlsfft'~j" 
Joka tapauksessa nämäkin ennusteet perustuvat huolellisiin selvityksiinui. 
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- Kokonaiskulutus tullee kasvamaan likimain samaa vauhtia kuin koko
naistuotanto. 

Investointien kasvun heikkenemisen vuoksi tuotannon kasvu hidas
tuisi eniten metalli- ja kaivannaisteollisuudessa sekä talonrakennustoi
minnassa. Kehitysarvion mukaan kasvunopeus lisääntyisi ainoastaan 
maa- ja vesirakennustoiminnassa, joka on pääosaltaan julkista rakennus
toimintaa. 

Työlli.ryystilanne heikkenisi. Työvoiman tarjonta kasvaa vuodesta 1962 
vuoteen 1967 mennessä 124000 hengellä. Työvoiman kokonaiskysyntä 
tulisi samana aikana lisääntymään 98000 hengellä. Työttömän työvoi
man määrä, joka vuonna 1962 oli keskimäärin 27000 henkeä, tulisi 
siten nousemaan 53000 henkeen. Kun työvoiman kysynnän kausivaih
telut ovat verrattain suuret, merkitsisi tämä keskimääräisluku huomatta
van suurta työvoiman kysynnän vajausta talvikuukausina. Kehitysar
vion mukainen kokonaistuotannon kasvu ei siis olisi riittävän suuri, jotta 
koko työvoiman lisäys voitaisiin työllistää pysyvästi ja tuottavasti. 

Kansantalouden säästämisaste alenisi. Koko kansantalouden bruttosäästä
minen käytettävissä olevasta bruttotulosta supistuisi 28.5 prosentista vuon~ 
na 1962 arviolta 27.2 prosenttiin vuonna 1967. Kotimaisen säästämisas
teen alenemisen johdosta jäisi yhä suurempi osa kotimaisista investoin
neista rahoitettavaksi pääoman tuonnilla. 

Vaihtotase py.ryisi alijäämäisenä. Vaihtotaseen alijäämä vuonna 1962 oli 
297 milj. markkaa. Kehitysarvion mukaan vaihtotaseen vuotuinen ali
jäämä tulisi vielä jonkin verran suurenemaan. Tämä johtuu yhtäältä 
siitä, että ulkomaisten lainojen korkomenot tulevat vuoteen 1967 men
nessä kasvamaan yli kaksinkertaisiksi, ja toisaalta siitä, että tavaroiden 
ja palvelusten tuontimenojen on arvioitu edelleen ylittävän viennistä saa
tavat tulot. Näin ollen investointien rahoitukseen tarvittavien ulkomais~ 
ten luottojen bruttomäärä tulisi vuoden 1967 tienoilla kohoamaan vuo
sittain noin 600-700 milj. markkaan eli yli kaksinkertaiseksi 1960-luvun 
alkuvuosiin verrattuna. 

Suositukset 

Talousneuvosto on· mietinnössään esittänyt yhteensä 22 kasvupoliittista 
suositusta. Pääosa suosituksista on sellaisia, joiden toteuttamista ei ole 



TALOUSNEUVOSTON MIETINTÖ... 133 

pidetty välttämättömänä edellytyksenä ainoastaan taloudellisen kasvun 
nopeuttamiselle vaan yleensäkin kasvun jatkumiselle. Tässä yhteydessä 
ei ole mahdollista käydä yksityiskohtaisesti esittelemään tehtyjä suosituk
sia. Haluan vain kiinnittää huomiota eräisiin keskeisiin seikkoihin: 
maksutaseongelmiin, valtiontalouteen, ns. tulopolitiikkaan sekä kasvu
politiikkaan ja kasvupoliittisen suunnittelun jatkuvuuteen. 

Tunnusomaista kansantaloutemme nykyiselle rakenteelle on, että tuo
tannon ja tulotason kohotessa huomattava osa kysynnän lisäyksestä 
kohdistuu tuontitavaroihin. Näyttääkin siltä, että maksutaseongelmat tule
vat lähivuosien aikana jatkuvasti vaatimaan runsaasti huomiota osakseen. 
Viennin riittävän nopean lisääntymisen ylläpitämiseksi tarvitaan siten 
toimenpiteitä yhtäältä vientituotannon lisäämiseksi ja monipuolistami
seksi sekä toisaalta kotimarkkinoita palvelevan, tuonnin kanssa kilpailu
kykyisen yritteliäisyyden laajentamiseksi. Tätä taustaa vasten on nähtävä 
mm. se Talousneuvoston suositus, että ulkomaisen maksuvalmiutemme 
turvaamiseksi ulkomaisen pääoman tuontia jatkettaisiin ja että tarpeet
tomat esteet soveltuvilta osin poistettaisiin maahamme suuntautuvilta 
ulkomaisilta suoriltakin sijoituksilta. 

Valtiontalouden tasapainotus kasvupolitiikan kannalta tarkoituksenmu
kaisella tavalla muodostaa maksutaseen ohella erään keskeisen talous
poliittisen ongelmamme. Talousneuvosto ehdottaa, että julkisessa talou
denpidossa noudatettavat periaatteet ja sovelletut menetelmät tulisi ottaa 
pikaisesti syvälle käyvän uudistuksen kohteeksi. Valtion virastojen ja lai
tosten tulisi laatia useampivuotisia runkobudjetteja, jotta pitkän tähtäyk
sen finanssisuunnittelutyötä voitaisiin tehostaa. Edelleen valtion tulo
ja menoarviokäytäntöä tulisi uudistaa siten, että budjettiesityksen ja sii
hen sisältyvien asiakirjojen perusteella saataisiin nykyistä vaivattomam
min selvyys paitsi valtiontalouden todellisesta tilasta myös hallituksen 
talouspoliittisista tavoitteista sekä ehdotettujen toimenpiteiden kokonais
taloudellisista vaikutuksista. 

Viime vuosien aikana on inflaation jatkuminen pakottanut useissa 
markkinatalouden maissa etsimään välittömiä keinoja, joilla voitaisiin 
hinta...; ja kustannustason vakaannuttamiseksi täydentää eräiltä osin vaja
'vaisesti vaikuttavaa finanssi- ja rahapolitiikkaa. Tällöin on ollut pakko 
kiinnittää välitöntä huomiota ns. tulopolitiikkaan, »Incomes Poliey». 
Suurten väestöryhmien nimellisten tulojen kollektiiviseen tarkistamiseen 
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liittyy nykyisin monia vaikeita ongehp.ia, jotka perimmältään tietysti 
pohjaptuvat eri ryhmien väliseen tulönjakotaisteluun. Johdonmukaiserr 
tulopolitiikan harjoittamistir vaikeuttaainyös se seikka" eftä .tulojen<tar
kistukset tapahtuvat eri, väestöryhmien osalta erilaisten järjestelmien 
puitteissa. Pyrkimyksenä tulisL olla sellaiseen yhtenäiseen neuvottelu
menettelyyn perustuvan tulopolitiikan aikaansaaminen, jonka puitteissa 
nimellistuloj en korotukset voitaisiin sopeuttaa osaksi rationaalista kasvu
politiikkaa. Tulopolitiikan kriteerin täsmentäminen ja tulopolitiikan suun
taviivojenhahmottaminen vaatii vielä runsaasti ajatustyötä ja taloudel
lisia ja sosiaalipoliittisia selvityksiä. Paljon riippuukin siitä, että kaikissa 
neuvottelumenettelyyn osallistuvissa osapuolissa herää vakaa pyrkimys 
kaikkia tulonsaajaryhmiä pitkällä tähtäyksellä.hyödyttävien ratkaisujen 
etsimiseen. Ei liene kuitenkaan aihetta - tähän viittaavat ulkomailla 
saadut kokemukset - olla liian optimistinen sen suhteen, että lyhyellä 
tähtäyksellä aikaansaataisiin olennaisen suuri muutos hinta- ja palkka
politiikassa. Kuitenkin on jo jotakin voitettu, jos tulopoliittisia päätöksiä 
tehtäessä voidaan nojata entistä luotettavampiin taloudellisiin selvityk
siin. Tähän pyritään sillä Talousneuvoston suosituksellaj jossa esitetään 
erityisen tulopoliittisen selvittely- ja neuvotteluelimen nimeämistä. 

Ohjelmoinnin Jatkuvuus 

Kasvupoliittista harkintaa on vaikeuttanut se, ettei kehitysarvioiden laa-" 
timinen, tarkistaminen, uusiminen ja ajan tasalla pitäminen ole näihin 
asti kuulunut minkään elimen työohjelmaan. :Nlitään yhtenäistä jär
jestelmää ei ole tässä tarkoituksessa luotu eikä olemassa. Jotta talouspoli- , 
tiikan päätöksen tekij öillä . olisi edes . periaa tteessa mahdollisuus' pä tevään 
valmisteluun perustuvien rationaalisten päätösten tekemiseen, olisi kor
kea aika saada kokonaistaloudellinen suunnittelutyö, ohjelmointi, mei
dänkin maassamme pysyvälle kannalle . 
. ,/Talousneuvoston ehdotus suunnittelutyön organisoimisesta rakentuu 

näkemykseen, että kasvupoliittisten päätösten valmistelut yöhön . ·tulisi 
saada mukaan hallitus,.; valtion virkakoneistb, taloudelliset;etuj~rjestöt 
sekäLvaltion j a yksityiset taloudellise,t tu tkiin uslaitokset~ VialtioneuV'Glston 
tulisi' kulloinkin keskuudestaan:'nirrIetä se jäsen; jonka toimialaan kuu
luisi tämä pitkän tähtäyksen suunnittelutyö ja joka samalla~:töimisi Ta-
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lousneuvoston puheenjohtajana. Eräiden valtion elinten ja,etujärjestö~ 
jeri' välinerrrkasvupoliittinen harkinta tapahtuisi siten 17alousneuvoston 
piirissä. Näille' tirjottaisiin säännölli sin väliajoin:" viimeisim piin . tietoihin 
nojaf.lvatkehitysarviotja entistä huolellisemmin- Valmistellut päätössuo
situk~eL iPitkän tähtäyksen talouspolitiikkaan liittyvän suunnittelutyön 
edellyttämierL.valmistelu- ja selvitystehtävieri suorittamista sekä siihen 
liittyvän tutkimustyön organisoimista ja koordinoimista varten tulisipe-' 
rustaa pysyvä sihteeristö, mikä elin liitettäisiin valtion virkakoneistoon. 
Tämän suunnittelutyön avuksi asetettaisiin erillinen taloudellisten tutki
muslaitosten neuvottelukunta, jonka jäseniksi nimitettäisiin taloudellista 
jatilast611ista tutkimustyötä suorittavien valtion virastojen ja laitosten 
seka. alan yksityisten tutkimuslaitosten edustajia. Tämän' neuvottelukun:
nan tehtävänä olisi neuvotella tarvittavista taloudellisista 'selvityksistä, 
niiden' edellyttämän tilastoaineistön parantamisesta sekä selvittelytehtä
vien jakamisesta eri tutkimuslaitosten kesken. 

Lopputoteamuksia 

Talousneuvoston piirissä todettiin kerran toisensa jälkeen, että moninai
sia perusselvityksiä -' esimerkiksi tulonmuodostuksesta - tarvittaisiin 
meillä lisää ja että taloustilastoissa esiintyviä aukkoja olisi pyrittävä edel
leen . täyttämään. 

Kuitenkaan kysymys ei ole yksinomaan lisäinformaation hankkimi
sesta .. Koko kasvuteoria on edelleenmuotoutumisvaiheessa. Tarvitaan 
vielä runsaasti puhtaasti tieteellistäkin tutkimusta, jotta tämä ongelma
kenttä teoreettisesti nykyisestään selkiintyisi. 

Talousneuvoston kasvupoliittisen mietinnön yksimielistä hyväksymistä 
lienee pidettävä osoituksena siitä, että kaikissa piireissä tunnetaan nykyi
sin vakavaa tarvetta pyrkiä poistamaan taloudellista kasvuamme hidas
tavia esteitä. Yleisesti näytään myös toivottavan, että harjoitettavan ta
louspolitiikan tulisi olla entistä rationaalimpaa ja pitkäjänteisempää. 

Tällaiseen asennoitumistavan paranemiseen on varmaan monia syitä. 
Se johtuu eräiltä osin inflaatiopolitiikan hyödyttömyydestä saaduista 
kokemuksista, yleisen taloudellisen valistustason noususta sekä poliittisten 
olojemme jonkinmittaisesta rauhoittumisesta. Ehkä asiaan vaikuttaa 
myös sen' seikan kasvava ymmärtäminen, että Suomen kansantaloudessa 
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o~ tullimuurien aletessa ja kansainvälisen kilpailun kiristyessä täysi syy 
pyrkiä harjoittamaan tehokkaan taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi 
yhä huolellisemmin valmisteltua ja harkittua talouspolitiikkaa. 

Talousneuvosto tähdentääkin mietinnössään lopuksi, että »kasvupoli
tiikan suunnittelu ja harjoittaminen voi olla tuloksellista vain silloin, kun 
kansantalouden kaikissa sektoreissa tehtävät ratkaisut voidaan niveltää 
kasvukehitystä tukeviksi. Tämä edellyttää ennen kaikkea yleistä kasvu
hakuista asennoitumista». 

Talousneuvoston mietintö on ollut Valtioneuvoston käsiteltävänä. 
Valtioneuvosto on virallisesti antanut kaikki siihen sisältyvät suositukset 
asianomaisten ministeriöiden ja muiden asianomaisten valtiovallan elin
ten käsiteltäviksi konkreettisten toimenpiteiden valmistelua varten. Näi
den toimenpiteiden on valmisteltuina määrä tulla uudelleen hallituksen 
ja tarpeellisilta osin eduskunnan päätettäviksi. Jo sillä seikalla, että koko 
ylin hallintokoneisto on täten velvoitettu paneutumaan suositusten perus
taksi esitettyyn lähivuosien kasvupoliittiseen kokonaisennusteeseen, on 
huomionarvoinen myönteinen merkitys. Samoin on syytä edellyttää, että ' 
myös yksityisen sektorin talouspoliittiset johtoportaat siihen tutustuvat. 

Näin on siis toiveita siitä, että kasvupoliittisella mietinnöllä ja sen suo
situksilla tulee olemaan vaikutusta myös käytännön talouspolitiikkamme 
muotoutumiseen. Jos näin käy jajos tämä mietintö lisäksi antaa sysäyksen 
elimellisesti jatkuvan pitkän tähtäyksen talouspoliittisen selvittely- ja 
suunnittelutyön ymppäämiselle maamme hallintokoneistoon, silloin tämä 
mietintö - rajoituksistaan huolimatta - täyttää tärkeän tarkoituksen. 
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A. Kokonaistaloudellinen ajattelu voima taloudessa 

Teollistuneiden ja sellaisiksi pyrkivien maiden taloudelliselle toiminnalle 
on vuosisatamme aikana ollut ominaista sähköenergian käytön lisäänty
minen. Nykyisin ollaan taipuvaisia pitämään sähköenergian kulutuksen 
jatkuvaa kasvua jopa talouspoliittisena ohjelmana, kuten käy ilmi mm. 
Talousohjelmakomitean mietinnöstä vuodelta 1960 [1]. Tämä merkitsee, 
että sähköenergian kulutuksen määräsuuruista kasvupyrkimystä pyri
tään pitämään osoituksena siitä, että taloudellinen kehitys yleensäkin jat
kuu suotuisana. Tarkasteltaessa niitä organisatorisia ja tariffipoliittisia 
ratkaisuja, joita eri maissa on sähköenergian tuotannossa ja jakelussa 
toteutettu, havaitaan aikaisemminkin usein pyrityn tämän ajatuksen 
huomioon ottamiseen. Niinpä jo 1930-luvulla Ranskassa, Englannissa, 
Saksassa ja Yhdysvalloissa katsottiin, etteivät kuluttajien edut ilman ener
gian tuotannon kansallistamista tai muuten voimakasta valtiovallan 
ohjausta tulisi riittävässä määrin turvatuiksi ja ettei paljon pääomia vaa
tivaa sähköenergian tuotantoa ja jakelua voitaisi muuten edullisimmalla 
tavalla järjestää. Imatran voimalaitoksen rakentaminen, kantaverkon 
ulottaminen koko maata peittäväksi ja maaseudun sähköistäminen kel
paavat hyvin esimerkeiksi omassa maassamme ilmenneistä pyrkimyksistä 
nähdä sähköenergian kulutuksessa enemmän kuin vain mahdollisuus ta
valliseen liiketaloudelliseen voitontavoitteluun [2, 3, 4, 5, 6]. 

Sähköenergian tuotantokapasiteetin rakentaminen on viime vuosina 
vaatinut lähes viidennen osan siitä rahamäärästä,joka kansantulosta sääs
tettynä on ollut käytettävissämme uuden teollisuuden luomiseen maas
samme; tämä suhde pyrkii pikemmin suurenemaan kuin pienenemään 
tulevaisuudessa. 1950-luvun alussa eräät henkilöt uskalsivat epäillä, oliko 
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silloinen voimalai tosrakenn usoh j elma sittenkään niin kiireelline:'1,i f ettei 
sitä olisi voitu lykätä esimerkiksi vuodella. Tällöin saatava pääomasäästö 
olisi esittäjän mukaan ollut riittävä paperisäkkitehtaan perustamiseen, 
mikä olisi puolestaan aikaansaanut viennin kasvua ja sen kautta suora
naista säästöä muutaman vanhan miljardin [7J. Vaikkakin nykyisen käsi
tyksemme mukaan sähköenergian kulutuksen säännöstely, johon riittä
mätön tuotantokapasiteetti johtaa, onkin pahasta, on edelleen aiheellista 
kysyä, onko sittenkään tarpeellista käyttää niin suurta summaa sähkölai
tosinvestointeihin. Eikö rationaalisen kokonaissuunnittelun avulla olisi 
mahdollista vähentää investointitarvetta tuotettua energiayksikköä ,kohti 
ja samalla jopa pienentää energian hintaa? Tuotantolaitosten kapasitee
tin mahdollisimman tehokas hyväksi käyttäminen kaikkien laitosten kes
keisellä yhteiskäytöllä, erilaisten tuotantotapojen (lauhdevoima, vasta,.. 
painevoima jne.) tarjoamien mahdollisuuksien soveltaminen ja ,erilaisiin 
luonnon energialähteisiin (vesivoima, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima) 
perustuvien tuotantomuotojen samanaikainen hyväksi käyttäm,inen sekä 
suurten laitoskokojen tarjoamat taloudelliset ratkaisut ovat niitä keinoja, 
joiden avulla sähköenergian tuotannon taloudellisuuteen voidaan suu,;. 
resti vaikuttaa. 

Mitä laajempaa kuluttajajoukkoa silmällä pitäen päätökset voidaan 
tehdä, sitä paremmat ovat-mahdollisuudet kunkin keinon kohdalla saa
vuttaa sovittelemalla säästöjä ja pienentää kustannuksia. Jos sitä vastoin 
tuotanto jakautuu useampaan kilpailevaan yritykseen, kuten tällä het
kellä meidän maassamme näyttää olevan laita, eivät lisäkustannukset 
rajoitu ainoastaan siihen, että jokaisen yrittäjän mahdollisuudet :käyttää 
hyväksi kaikkia mainittuja keinoja ovat vähäisemmät kuin kokonaisval
taisemmassa toiminnassa; kilpailutilanne pyrkii tämän lisäksi aiheutta
maan tuotantokapasiteetin ylimitoitusta ja siten suoranaista pääoman 
tuhlausta. 

Voimalaitosten rakentaminen ja käyttäminen kysyy myös työpanoksia, 
koneita, laitteita sekä palveluksia ja raaka-aineita. Tämän kysynnän mää
rällinen jakautuminen tuotannon ja työvoiman eri aloiUe kotimaassa 
sekä ulkomaille on myös erilainen erityyppisillä voimalaitoksilla. Sen 
kautta sähköenergian kokonaistaloudellinen kannattavuus saalisämuut
tujikseen sellaiset kokonaistaloudelliset suureet kuin: vaikutus työllisyy
teen, ulkomaiseen maksutaseeseen, kotimaiseen tuotantoon ja) 'kansantu-
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-loon .. Ottaen huomioon sähkölaitosinvestointien suuren suhteellisen 
osuuden koko teollisuuden investoinneista ei näitä vaikutuksia ole ,syytä 
·pitääm.erki tyksettöminä. 

Yhteenvetona todet'aan, että sähköenergi.an tuotannon käsittelemiselle 
. kokonaistaloudellisena pröbleemana on olemassa sekä historiallisia että 
erittäin ajankohtaisia taloudellisia perusteita. 

B. Optimointi ja ratkaisun jäsentely 

Useiden erilaisten tuotantomahdollisuuksien olemassaolo tekee optimoin
tiajatuksen mahdolliseksi: on löydettävä se vaihtoehJt,o, joka jotakin hy
väksyttyä kriteeriota käyttäen on taloudellisesti edullisin. ~lonissa maissa 
on vaihtoehtoja verrattaessa käytetty kriteeriona eli optimoitavana funk
tiona summaa, jossa toisena terminä on investoinnin suuruus painotet
tuna sopivalla kertoimdl'aJa toisena painotetut käyttökustannukset [8, 9J. 
Näissä vertailuissa "muut kokonaistaloudelliset muuttujat, jotka edellä 
mainittiin, eivät tule välittömästi arvostetuiksi. Sellaisiakin funktioita, 
joissa mainittuja muuttujia on mukana, on kyllä 'esitetty, mutta niiden 
käytäntöön soveltaminen teollisuusmaissa on jäänyt vähäiseksi [10, l1J. 

Jotta optimointi johtaisi myös käytännössä toteutettaviin ratkaisuihin, 
on ilmeistä, että optimoivalle funktiolIe on saatava lopullisen päätöksen
tekijän hyväksyminen. Kokonaistaloudellinen optimointi on tältä osin 
poliittinen toimenpide, sillä siihen ryhtymistä voidaan' ajatella vain, jos 
valtiovalta on hlukana päätöksentekijänä. Järkevien yhteistoimintasopi
musten avulla on ainakin periaatteessa mahdollista taata myös toimen
piteeseen osallistu'ville yksityisille yrityksille parempi taloudellinen tulos 
k~in mihin ne sä~~öen~rgian tuotannossa ja jakelussa yksinään pääsisivät. 

Kokonaistaloudellisen optimoinnin arvostelukriteeriota ei ole tämän 
vuoksi tarkoituksenmukaista yrittääkään spesifioida täsmällisesti tässä 
yhteydessä.· On tärkeää kuitenkin todeta, että optimoivan funktion muo
dosta riippumatta sen muuttujina tulevat kysymykseen paitsi investointi
ja käyttökustannukset myös mainitut muut kokonaistaloudelliset muut
tujat. ~luuttujien arvqn, mä~rittäminenmillä tahansa toteutettavaksi 

\;. '. \'.' '.' ." , 

kelpaavalla energian tuotantovaihtoehdolla muodostaa siten ensimmäisen 
vaiheen esitetyn probleeman ratkaisussa. Seuraavassa pyritään lyhyesti 
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esittämään ratkaisun jäsentely puuttumatta sen moniin vaikeisiin yksi
tyiskohtiin. 

Kuvassa 1 ~n esitetty sähköenergian _ tuotanto taloudellisen järjestel
män osana. Sähköenergian kulutus määräytyy järjestelmän toiminnan 
eräänä lopputuloksena (nuoli 1 :stä vasemnlalle). Sähköenergian kulu
tuksen ohjelmallisuudesta seuraa, että tuotannon määrän kokonaistalou
dellinen optimi on yhtä suuri kuin säännöstelemätön energian kysyntä 
(nuoli kulutuksesta tuotantoon). Ottaen huomioon tulevaisuudessa toteu
tuvaksi odotetun sähköenergian kysynnän ja olemassa olevan tuotanto
kapasiteetin voidaan suorittaa vaihtoehtoisia valintoja tarvittavan lisä
kapasiteetin suhteen (lohko: tuotantojärjestelmän valinta). 1tfinkä tahan
sa vaihtoehdon toteuttaminen aikaansaa paitsi pääoman myös hyödyk
keiden ja palvelusten kysyntää talouselämän muilta aloilta tavalla, joka 
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riippuu ainakin osittain valitusta vaihtoehdosta. Tätä kysyntää, jonka 
määrittäminen on esitetty omana lohkonaan, on sanottu kansantalouden 
lopputuotteiden välittömäksi kysynnäksi; merkintä (n) tarkoittaa ku
vassa 1 erilaisten kysymykseen tulevien tuotantoalojen lukumäärää. Ta
loudellista järjestelmää kuvaavan matemaattisen mallin avulla selvite
tään lopuksi myös ne välilliset vaikutukset, joihin edellä mainittu välitön 
kysyntä johtaa. Kun malli on lineaarinen, voidaan sähköenergian tuo
tannon vaikutuksia tarkastella erikseen, riippumatta muuta kautta syn
tyvän välittömän eksogeenisen kysynnän suuruudesta. 

Tehtävä voidaan jakaa kolmeen perusosaan. 

1. Sähköenergian odotetun kysynnän ennakoiminen. 
2. V-aihtoehtoisten sähköenergian tuotantojärjestelmien valinta, niin että 

jokainen vaihtoehto on itsessään optimaalinen (laitoskoot, rakentamis
ajankohdat ym.) ja että jokaisella vaihtoehdolla kyetään tuottamaan 
tarvi tta va energiamäärä. 

3. Vaihtoehtojen välillisesti ja välittömästi aikaansaamien kokonaista
loudellisten muuttujien arvojen määrittäminen sekä investointien ja 
liiketaloudellisen omakustannushinnan suuruuden laskeminen. 

Lopullinen päätöksen teko eli optimivaihtoehdon valin ta suori tetaan 
3. kohdan tuloksien perusteella. 

1. Sähköenergian odotetun kysynnän ennakoirninen 

Tuotantojärjestelmän suunnittelun lähtökohdan muodostaa päätös odo
tetun kysynnän suuruudesta. Tällainen päätös voidaan tehdä ilman mi
tään ennusteitakin »intuitiivisen tunnon» mukaan, mutta suunnitelmal
lisuudesta puhuminen edellyttää, että päätöksenteon apuna käytetään 
ehkä useampiakin eri tavoin laadittuja rationaalisia ennusteita. Ratio
naaliselta ennusteelta vaaditaan, että 

2 

a) sen laatimistavan on oltava yksikäsitteinen jajälkeenpäinkin toden
nettavissa 

b) jonkin ajan kuluttua on voitava todeta, että ennuste joko on tai ei 
ole pitänyt paikkaansa, eikä ennuste saa olla niin »naiivi» tai muu-
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toin sen luonteinen, että toinen tapaus ei olisi lainkaan mahdolli
nen [12].1 

Lisäksi on selvää, että ennusteen on oltava niin yksityiskohtainen kuin 
rakentamissuunnittelu edellyttää. 

Voidaan havaita, että rationaalisen ennusteen laatiminen vaatii sähkö
energian kulutuksen rakenteen selvittämistä historiallista tieto ainesta 
analysoimalla, sillä vasta tällaisen rakenneanalyysin tuloksien avulla 
voidaan laatia riittävän yksityiskohtainen ja systemaattinen kuva odote .. 
tusta kulutuksesta. Tekijä on yksityiskohtaisesti selvitellyt tätä kysymystä 
piakkoin julkaistavaksi aiotussa tutkimuksessa [13]. 

2. Vaihtoehtoisten sähköenergian tuotantojärjestelmien valinta 

Nykyisessä tilanteessa vesivoima ja prosessivoima (kaukolämpölaitokset 
siihen sisällyttäen) sekä edellisiin kuulumattomat tuotantomuodot ovat 
vielä kaikki voimataloudellisesti merkittäviä vaihtoehtoja, jotka poik
keavat kuitenkin toisistaan paitsi sähköenergian tuotantoprosessinsa myös 
kustannuskarakteristikansa puolesta. Prosessivoiman tuotantomahdolli
suudet määräytyvät prinläärituotannon tulevan kehityksen perusteella 
ja ne onkin ennakoitava itsenäisesti. Muiden tuotantotapojen osuus saa
daan vähentämällä ennakoidusta sähköenergian kokonaiskulutuksesta 
prosessivoiman osuus. Vesivoiman kohdalla on vielä ehkä syytä ottaa kä
siteltäväksi useampia vaihtoehtoja. Äärimmäisinä vaihtoehtoina tulevat 
kysymykseen seuraavat kaksi: 

a) uusia vesivoimalaitoksia ei "ollenkaan rakenneta, ja 
b) käytettävissä oleva rakentamaton vesivoima rakennetaan loppuun 

saakka tekniikan sallimalla nopeudella. Vesivoimavaihtoehdon valitse
misen jälkeen on vielä määritettävä tuotantojärjestelmän tuotantokyky 
ottaen huomioon veden tulon vaihtelut eri vuosina ja yhteiskäyttö ole
massa olevan tuotantojärjestelmän kanssa; vasta tämän perusteella on 
mahdollista selvittää kolmannen ryhmän osalle tuleva energian tuotanto. 
Tähän ryhmään sisältyvät konventionaaliset ja ydinpolttoaineita käyttä
vät lauhdevoimalaitokset sekä kaasuturbiinilaitokset, sikäli kuin niitä 
pidetään tarpeellisina. 

1. THEIL on käyttänyt nimitystä scientific forecast, mutta tässä on haluttu käyttää sanontaa ratio
naalinen ennuste vastakohtana intuitiiviselle tunteelle. 
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Liitteessä 1 on käsitelty tuotantojärjestelmän ja sen koon optimointia 
sellaisessa yksinkertaisessa tapauksessa, jossa huippu tehon tarve kasvaa 
lineaarisesti ajan funktiona ja jossa tehon tarpeen vaihtelu suhteessa vuo
den huipputehoon pysyy vakiona. Esitettyä menetelmää voidaan sovel
taa kunkin ryhmän puitteissa esiintyvien erilaisten mahdollisuuksien 
yhteensovittamiseen. 

3. Muuttujien arvon määrittäminen 

Valitun vaihtoehdon tarvitsemat pääomat ja liiketaloudellinen omakus-
. tannushinta ovat määritettävissä tavalliseen tapaan. Sen välitön vaiku

tus kokonaistaloudellisiin muuttujiin on myös erikseen selvitettävä vaih
toehtoon sisältyviä voimalaitoksia vastaavasti. Välillisten vaikutusten 
määrittämistä varten tarvitaan taloudellisesta järjestelmästä matemaatti
nen malli, joka kuvaa välittömän kysynnän kokonaiskysynnäksi. Panos
tuotosmalli ja siihen liittyvät muut yhtälöt muodostavat lähtökohdan 
tälle työlle. Onko parasta käyttää samaa mallia kuin esimerkiksi Talous
neuvoston mietinnössä vaiko laatia erityisesti tässä esitettyyn tarkoituk
seen sopiva, ehkä suppeampi malli, on kysymys, joka selviää vasta käy
tännön työssä [14, 15J. 

C. rhteenveto 

Sähköenergian tuotanto liittyy useita muita tuotannon aloja kiinteäm
min taloudellisen järjestelmämme kaikkiin osiin. Kokonaistaloudellisen 
ajattelutavan voidaan havaita vaikuttaneen sähköenergian tuotantoa ja 
kulutusta koskeviin ratkaisuihin jo sähköistyksen varhaisajoilta lähtien. 
Tietojen käsittelymahdollisuuksien saavutettua nykyiset mittansa voidaan 
ruveta harkitsemaan tämän ajatuksen edelleen kehittämistä ja kokonais
taloudellisten optimiratkaisujen etsimistä. Tässä esityksessä on pyritty 
lyhyesti jäsentelemään tehtävää oman maamme olosuhteissa. Tehtävän 
suorittaminen edellyttää paitsi matemaattisten menetelmien hallintaa 
myös voimatalouden ja voimalaitosten yhteiskäyttömahdollisuuksien tun
temista ja koko kansantaloutemme toiminnan tuntemista. Onkin ilmeistä, 
että jo tehtävän laskennallinen läpivieminen, optimiratkaisun toteutta
misesta puhumattakaan, edellyttää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. 
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LIITE: 

Sähköenergian tuo tan toJärJestelmän Ja sen koon optimointi 
dynaamisen ohjelmoinnin menetelmällä 

Alkuolettamukset 

Sähköenergian kulutuksen kasvu ilmaistaan tavallisesti energian käytön 
lisäyksenä vuodessa. Tuotantokapasiteetin mitoitusta varten tämä infor
maatio yksinään on riittämätön, sillä kulutuksen lisäys voi jakautua 
vuoden eri viikoille, päiville, tunneille ja muille keskenään yhtä suurille 
aikaväleille hyvinkin eri suurina »annoksina». Koska sähköenergiaa ei 
voida varastoida eikä käyttäjää myöskään helposti estää sitä kulutta
masta, voi hetkellisestikin riittämätön tuotantokapasiteetti pahimmassa 
tapauksessa johtaa laajoja kuluttajapiirejä koskevaan käyttökeskeytyk
seen. Tästä johtuen sähköenergian tuotannon yhteydessä puhutaan usein 
erikseen energian tarpeesta ja huipputehon tarpeesta. Esimerkki: vuonna 1961 
oli energian tarve noin 10 TWhjv1 ja huipputehon tarve (tunnin keski
arvona) noin 1. 7 GW; pienin tehon tarve oli vastaavasti noin 0.5 GW. 
Tehon tarve vaihtelee suurimman ja pienimmän arvon välissä sekä 
satunnaisesti että jaksollisena ihmisen elämisen ja toimimisen rytmiä 
kuvastaen. 

Tehon tarpeen vaihteluja vuoden sisällä kuvataan energiataloudessa 
usein aikasarjan sijasta teho - pysyvyys - akselistoon piirretyllä 
pysyvyyskäyrällä. Koordinaatiston abskissa-arvo ilmaisee, kuinka suuren 
osan ajasta tehon tarve on käyrältä luettavaa ordinaatan arvoa suurempi 
[1, s. 49]. Koska tehon tarve suurenee ajan mukana, tarvitaan joka 
vuodelle oma käyränsä. Jos kuitenkin voidaan olettaa, että tehon vaih
telu suhteessa vuoden huipputehoon pysyy vakiona (kapasiteetin käyttö
aste ei muutu vaikka kapasiteetti suurenee) voidaan laatia suhteellinen 

1. Energian mittayksikkö: 1 wattitunti = 1 Wh = 3600 Joulea. Tehon mittayksikkö: 1 watti = 
1 W = Joule/sek. Sähköenergiataloudessa käytetään kuitenkin suurempia mittoja kuin wattitunti ja 
watti. Tälläisia ovat 

1 kWh = kilowattitunti = 103Wh 
1 MWh = megawattitunti = 106Wh 
1 GWh = gigawattitunti = l09Wh 
1 TWh = terawattitunti = 1012Wh 

Tehon vastaavat mittayksiköt saadaan kun jätetään edellisistä tunti (h) pois. 
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pysyvyyskäyrä, joka on sama kaikille vuosille. Suhteellisessa pysyvyys
käyrässä on ordinaattana tehon tarve jaettuna huippu tehon tarpeella. 
Tällainen tilanne on määrätyllä tilastollisella varmuudella havaittavissa 
sähköenergian kulutuksen viikkoarvojen kohdalla Suomessa vuosina 
1945 ... 1963 [3]. Kuvassa 1 on esitetty suhteellinen pysyvyyskäyrä. 
Pysyvyyskäyrän ja akseliston rajoittama pinta-aJa on verrannollinen 
kulutettuun (ja tuotettuun) energiamäärään määritettynä suhteellisena 
arvona täydellä kapasiteetilla kehitettävissä olevasta energiamäärästä ; 
tätä suhdetta sanotaan huipputehon käyttökertoimeksi ja kuvassa 1 
se on noin 0.65. 

o 0.5 Wfa., 1.0 
Pljsljv'/'/s W 

Kuva 1. 

Seuraavassa oletetaan lisäksi (järjestelmän kokoa optimoitaessa), että 
huipputehon tarpeen kasvu on voitu ennakoida ja että tulokseksi on 
saatu lineaarinen trendi yhtälön (1) mukaisesti. 

Pa. = oc t, (1) 

rrussa P oc = huippu tehon lisätarve valitusta perusvuodesta lähtien, 
oc = lineaarisen kasvun kerroin ja t = aika valitusta perusvuodesta 
laskettuna (ks. myös kuva 2) . 
. Näillä alkuolettamuksilla tarkastelu voidaan jakaa kahteen erikseen 
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suoritettavaan osaan: A. annettua pysyvyyskäyrää vastaavaan energian 
tuotantojärjestelmän optimointiin ja B. määntetyn järjestelmän koon opti
mointiin. 

A. Tuotantojärjestelmän optimointi 

Energian tuotantoa varten on valittavissa useita erilaisia tuotantomuo
toja, jotka eroavat toisistaan paitsi prosessinsa myös kustannuskarakte
ristikoidensa puolesta. Jotkut laitostyyph vaativat huomattavasti suu
rempia investointeja kapasiteettiyksikköä kohti kuin toiset, mutta samalla 
niiden raakaenergia- ja muut käyttökustannukset jäävät jälkimmäisiin 
verrattuna vähäisiksi. Pysyvyyskäyr~n muoto ja nämä erilaiset kustan
nuskaraktenstikat tarjoavat mahdollisuuden tuotantojärjestelmän opti
mointiin. Tehtävän asettelu on tällöin seuraava: kuinka suun suhteel
linen osuus tehon ja energian tarpeesta kannattaa tuottaa kussakin eri
laisen kustannuskaraktenstikan omaavassa laitoksessa? Tässä ajatellaan 
nimenomaan rakentamispäätösten tekemistä, jolloin myös investointi
kustannukset tulevat mukaan. 

Oletetaan, että valittavia vaihtoehtoja on kaksi ja että niiden kustan
nuskarakteristikat ovat muotoa (2): 

{
investointi ei + di • Pi 

käyttökustannukset ei • W i , 
(2) 

missä ei == laitoskoosta riippumaton osa investoinnista, di == lahoskoosta 
riippuvan osan kerroin, Pi == laitoskoko, ei == käyttökustannukset kehi
tettyä energiamäärää kohden, W i == kehitettyenergiamäärä ja i (== 1, 
2, ... , n) on ~aitostyypin indeksi (tässä n == 2). Jotta tehtävällä olisi 
ratkaisu, täytyy ilmeisesti olla e2> e1 ja d2 < dl (tai päinvastoin). 

Oletetaan, että koko lisätehon tarve P 0 on optimitavalla jaettu lai
toksille 1 ja 2, ja että niiden suhteellisiksi osuuksiksi on saatu P1 ja Pa 
(kuva 1). Laitosta 1 kannattaa ilmeisesti käyttää mahdollisimman pal
jon (el < e2), niinpä sen energiaosuus onkin verrannollinen vaakasuoran 
AA' alapuolelle jäävään pysyvyyskäyrän rajoittamaan pinta-alaan 
(== suhteellinen osuus koko lisäenergian tarpeesta == Sl)' Laitoksen 2 
osalle jää suhteellinen osuus S2' 

Optimitehojakoa vastaava pysyvyys (w12 ) saadaan kaavasta (3) [2]: 
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W 12 = (3) 

Tässä a1 ja a2 ovat pääomakustannuskertoimia, jotka riippuvat laina
ehdoista ja laitosten taloudellisesta käyttöiästä ; tavallisesti otetaan a l 

= a2 , mutta jonkin laitoksen rakentamiseen saattaa myös liittyä erikoisia 
rahoitusehtoja, jolloin saattaa olla aihetta käyttää erisuuria kertoimia. 
Laitoskombinaatiota (P1' Sl' ; P2' S2), jonka avulla tarvittava tuotanto saa
daan aikaan, sanotaan tässä tuotantojärjestelmäksi. Sen kustannuskarakte
ristika on 

2 

r investointi ~ (Ci + di · Pi· Po) = ~ Ci + (~di· Pi) . Po = C + d· Po 

. t käyttökustannukset 

i=l - i 

2 
~ ei· Wi = (~ ei . s~) . W = e . W 
i=l 

(4) 

Lausekkeessa (4) ovat c, d ja e järjestelmän kustannusparametrejä, Po 

-- järjestelmän koko ja W järjestelmällä kehitettyenergiamäärä. 

Esimerkki 

Parametrien arvot olkoot seuraavat: 

Laitos 1 
. Laitos 2 

Saadaan yht. (3). 

Ci 

Mmk 

30 
10 

di 

mk/kW 

300 
100 

e-l 
p/kWh 

0.5 
1.0 

300-100 mk/kW h 
W 12 = 0.15· I/v· 1.0-0.5 p/kWh = 6000 -;- = 0.685 

a· 1 

I/v 

0.15 
0.15 

Nousemalla kuvassa 1 w-akselin pisteestä W 12 = 0.685 pysyvyyskäyrälIe saadaan P/Prx-

akselilta laitoksille seuraavat suhteelliset arvot: P1 = 0.59, P2 = I-P1 = 0.41. Laitosten 
tuottamat energiamäärät tulevat kuvan 1 perusteella olemaan noin Sl = 0.88 ja S2 = 
0.12 suhteessa tarvittavaan koko energiamäärään. Järjestelmän kustannuskarakteristi
kaksi saadaan: 

{
c = 30 Mmk + 10 Mmk = 40 Mmk 

investoin ti: 
d = 0.59· 300 mk/kW + 0.41 . 100 mk/kW = 218 mk/kW 

käyttökustannukset = 0.88·0.5 p/kWh + 0.12·1.0 p/kWh =0.56 p/kWh 
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B. Järjestelmän koon optimointi dynaamisen ohjelmoinnin menetelmällä 

Tä~sä osassa on tarkoituksena suorittaa koon (Po) valinta, kun tehon 
tarpeen oletetaan kasvavan yhtälön (1) esittämällä yksinkertaisella 
tavalla. Otsikossa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota käytettyyn 
menetelmään, koska se soveltuu tietokoneille ohjelmoituna algoritmina 
käytettäväksi myös vaikeammissa tapauksissa. 

Tarkastellaan kuvassa 2, jossa suora esittää yhtä~öä (1), aikaväliä 
0 ... T; lisätehon tarve kasvaa tällä välin O ••• PT . Ajatellaan, että tehon 
tarpeen tyydyttämiseksi otetaan hetkellä t = 0 käyttöön tuotantojärjes
telmä, jonka koko on (PT - y) ja joka näin ollen riittää hetkeen t = ty 

= (PT - y)jrt.. saakka; hetkellä t = ty otetaan käyttöön uusi järjestelniä, 
jonka koko on y ja joka riittää hetkeen T saakka. Järjestelmät käyvät 
normaalia pienemmällä käyttökertoimella koko viivoitetun osan ajan 

lJ..I 
> a:: 
~ 
<: 
0 
:t 
lU 
1-
:;) 
a.. 
et. 
3 
::t: 

~ 
t 

P
T 

1 
:::r.,. 
I 

o.!-

t )1 

II 
IV 

o 

~=o<.t 

r JY 
~ VI 

1 I 
lI~ 

JYi 
V '1 

;1 I 

V I 
I I 

I 
I 
I 
I 

T t~ 

Kuva 2. Huipputehon tarpeen lineaariseksi oletettu kasvufunktio 
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kuvassa 2, ja niihin sidottujen pääomien ajatellaan tänä aikana olevan 
tuottamattomin~ vajaakäytön osalta (= laitoksen koko miinus lisätarve ). 
Toisaalta' tehon puutetta ei sallita, vaan tuotantokapasiteettia on aina 
oltava riittävästi. Jos rakennetaan yhdellä kertaa paljon kapasiteettia, 
tulevat vajaakäyttöisyydestä aiheutuvat kustannukset suuriksi ja jos 
taas rakennetaan pieninä yksikköin"ä, aiheuttavat suuremmat investoin
nit tehoyksikköä kohti (kustannuskarakteristikan termi c) kokonaiskus
tannusten nousun. Tehtävän asettelu on seuraava: on löydettävä sellai
nen määrätyin aikavälein rakennettavien järjestelmien joukko (P1 , 

P2 , ••• , Pn ), joka riittää annetulla aikavälillä O .•• T esiintyvän tehon tar
peen tyydyttämiseen ja joka on taloudellisesti edullisin. 

Kustannusfunktioon, jonka miniminä optimitatkaisu löydetään, ote
taan tässä mukaan investointi lausekkeen (4) mukaan ja vajaakäyttöi
syydestä aiheutuvat kustannukset lausekkeen (5) mukaan. 

Vajaakäyttöisyyskustannukset = K· M· dt, (5) 

missä K on kustannuskerroin (esim. k:v) IlP kapasiteetti (esim. kW), 

joka ei dt:n pituisena aikana ole ollut käytössä. 
Lähtökohdan tarkasteluille muodostaa kuvassa 2 esitetty tilanne, 

jossa järjestelmiä on ajateltu olevan kaksi, (PT - y) ja y. Määritetään 
ensin optimikoot tässä tapauksessa: P21 = PT - Yopt, P22 = Yopt. Kus
tannusfunktio ~(PT) optimiratkaisulla on 

Min {T-ty ty} 
f 2 (PT) = P c+d.y+K. f (y-oc.t) . dt+c+d· (PT-y)+K. f (PT-y-oc· t) ·dt 

o~y~ T 0 0 

(6) 

Optimiratkaisun löytämiseksi annetaan siis y:n muuttua välillä O ••• PT 

(jolloin ty puolestaan muuttuu T ... O yhtälön (1) mukaan) ja katsotaan, 
millä y:n arvolla funktio, joka on suluissa, saavuttaa minimin. Tässä 
yksinkertaisessa tapauksessa saadaan derivoimalla sulkulauseke y:n suh
teen ja asettamalla derivaatta nollaksi 

1 p." P21 = PT - Yopt =""2 T, (7) 



SÄHKÖENERGIAN TUOTANNON •• " 151 

missä alaindeksillä 2 on ilmaistu, että kysymyksessä on kaksiportainen 
toteutus. Siis P21 .~ P22 ja optimikustannusfunktio on 

K PT 
f2 (PT ) = 2c + d· PT + 2 cx; • T" (8) 

Lähdettäessä etsimään ratkaisua toteutukselle, jossa järjestelmiä on 
kolme (P31 , PS2 ' Pss ), muodostaa kaksiportaisen toteutuksen optimirat
kaisu käyttökelpoisen osa-optimoinnin. Ajatellaan, että kolmannen jär
jestelmän koko on y; paras kaksiportainen ratkaisu jäljelle jäävän tehon 
tarpeen (PT - y) suhteen on ilmeisesti edellä johdettu optimiratkaisu, 
jossa PT korvataan (PT - y) :llä. Kolmiportaisen optimitoteutuksen kus
tannusfunktio on siis 

Sijoittamalla lauseke (8) lausekkeeseen (9), derivoimalla y:n suhteen ja 
asettamalla derivaatta nollaksi saadaan optimiratkaisuksi 

1 
P31 = P32 = SPT 

ja optimikustannusfunktioksi 

K p2 
f. (PT ) = 3e + d . PT + - . .-:! 

2 cx; 3 

N-portaisen toteutuksen optimiratkaisu on ilmeisesti 

(i = 1, 2, .•• N) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Jos järjestelmien lukumäärä (N) on etukäteen annettu, saadaan yhtä
löiden (12) ja (13) avulla selville optimikustannuksetja optimikoot. Por-
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taiden lukumäärää voidaan kuitenkin vielä pitää muuttujana ja kysyä, 
millä N:n arvolla optimikustannukset fN (PT ) saavuttavat minimin; tämä 
on lopullinen optimitoteutus. Meillä on siis 

dfN(PT ) _ -~ P~ _ 0 
dN - c 2 <X N3 - , 

josta saadaan portaiden lukumääräksi 

N ~ Nopt ~V2~cPT' 
j ärj estelmän optimikooksi 

ja optimikustannuksiksi tehoyksikköä kohden 

(14) 

fo = d + V2 
Kc = d + 2 c. (15) 
<X Po 

Järjestelmän optimikoko pysyy tässä tapauksessa koko ajan yhtä suu
rena. Se riippuu tehon tarpeen kasvukertoimesta (<x), järjestelmän vaa
timan investoinnin vakio-osasta (c) sekä investointien kansantaloudelli
sesta tuottavuudesta (a) ja järjestelmän kokoon verrannollisen investointi
osan kertoimesta (d), jotka molemmat viimeksi mainitut sisältyvät ker
toimeen K. Tämä voidaan määrittää seuraavasti: 

K = bruttokansantuotteen kasvulv. d = a . d = (~) . ( d ) mk 
bruttoinvestoinnin määrä liv mk/kW k'V· v 

Esimerkki 

Parametrien arvot olkoot seuraavat: 

<X = 100 MW/v 
a = 0.15 liv 

Seuraavat arvot saadaan edellisestä esimerkistä: 

c=40Mmk 
d = 218 mk/kW 
K = 0.15 liv. 218 ,mkJkW = 32.6 mk/kW . v 

Järjestelmän kooksi saadaan yhtälöstä' (14) 
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p =1/2 ·100 MW/v. 40 Mmk = 245 MW· kW . Mmk . v = 
o 32.6 mk/kW. v mk . v 

= V24.5 . 104 MW2 = 495 MW 

Kokonaistaloudelliset kustannukset tehoyksikköä kohden ovat yhtälön (15) mukaan 

2·40Mmk 
fo = 218 mk/kW + 495 MW = 218 + 161 = 379 mk/kW. 

Aikaisemmin esitetyn esimerkin tuloksien avulla saadaan nyt järjestelmään kuulu
vien laitosten 1 ja 2 koot ja tuotantomäärät seuraavasti. 

, Laitoskoot: 

laitos 1 
laitos 2 

0.59 . 495 MW = 292 MW, 
0.41 ·495 l\IW = 203 MW. 

Tuotantomäärät sen jälkeen kun kapasiteettiylijäämää, lukuun ottamatta kausivaih
teluja, ei enää esiinny: 

koko tuotanto = 0.65 . 495 MW . 8760 hIv = 2.8 TWh/v, 

siitä 

laitoksessa 1: 
lai toksessa 2: 

Loppuhuomautuksia 

0.88·2.8 TWh/v 
0.12·2.8 TWh/v 

= 2.5 TWh/v, 
= 0.3 TWh/v. 

Lopuksi tarkastellaan numero esimerkkeihin liittyen, mitä kokonaistalou
dellisesti merkitsee se, että sähköenergian tuotanto markkinoilla esiintyy 
kilpailua. Kilpailun oletetaan johtaneen kahden yhtä suuren yrityksen 
muodostumiseen. Molempien yritysten »sisällä»tehon tarpeen kasvuker
toimeksi ({X') todetaan puolet koko talouselämän vaatimasta kasvuker
toimesta ({X); {X' = 0.5 . {x. Yhtälön (14) mukaan yritykset saavat jär-

jestelmiensä optimikooksi p'. = :2 . Po (<xl = V~ ·495 MW = 350 MW, 

ja kokonaistaloudelliset investointikustannukset tehoyksikköä kohden 
(vajaakäyttöisyyslisä huomioon ottaen) ovat yhtälön (15) mukaan 

f'o = d + V2. P02[{X). Esimerkin numero arvoilla tämä on (V2 - 1) . 

161 mkjkW suurempi kuin esimerkissä laskettu arvo. Kilpailutilanne 
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olisi tällöin aiheuttanut n. 20 %:n tuhlauksen pääoman käytössä ver
rattuna toimintaan, jonka lähtökohtana olisi yhteistyö. 

Tehon tarpeen kasvu noudattaa lineaarisen funktion sijasta pikem
minkin eksponentiaalista funktiota, ja myös käytettyä kustannusfunk
tiota voidaan ajatella täydennettävän. Ratkaisun etsiminen muodostuu 
tällöin kuitenkin niin suuritöiseksi, ettei siihen ilman koneellista tietojen 
käsittelyä kannata ryhtyä. 
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Summary 

THE PRODUCTION OF ELECTRIC 

ENERGY AS AN OPTIMIZATION PROBLEM AT 

A MACROECONOMIC LEVEL 

By Pentti Malaska, Lic. of techn. 

The question of electric energy production 
is a macroeconomic one, it can not be 
satisfactorily solved at a single firm's 
planning horizon. The very rapid growth 
of the consumption of energy requires 
that every year a great part of the avail
able capitai be channelled to energy 
production. This share amounts at present 
to almost 20 per cent in Finland and is 
more likely to increase than decrease. By 
national planning the possibilities of effect
ing savings - by rationalizing production 
and distribution - can also be enlarged, 
as they largely depend on how great is 
the group of consumers for which decisions 
can be made. The growth of energy 
consumption has been at least equal to 
or quicker than total economic growth, 
so the growth of future consumption of 
energy can be correspondingly envisaged. 
Many countries have an explicit electric 
policy, among western European countries 
France and England may be specially 
mentioned. 

There are several alternatives to produce 
electric energy from natural resources, 
which makes possible an optimization. 
The specific form of the function to be 
optimized is, however, left open in the 
artide. Nevertheless it is dear that this 
optimization is partly a political decision. 
Beyond investment outlay and operating 

costs, we must take into account the effect 
on employment and total output, availab
ility of foreign financing, etc. The first 
stage is to show how these variables 
will change when we choose between 
different power production systems, all of 
which meet the predetermined power 
requirements. 

One way of doing this is outliged briefly. 
There are three systematic parts. First we 
have to predict the future consumption of 
energy, both quantitatively. and qualita
tively (its detailed structure within a year, 
a week etc.) . A rational or scientific 
prediction is basecl on an analysis of past 
events and it has to be sufficiently detailed 
to be operational in engineering system 
planning. The author has recently pub
lished an investigation about the structure 
of the electric power consumption in 
Finland, based on a time series analysis. 

The second step is to choose the system 
which will meet the predicted need. How 
to choose among alternatives so that all 
possibilities are induded is a problem, 
per se, which may be solved only with 
some experience in using these methods. 
In the appendix »Production System and 
its Capacity Optimization by Dynamic 
Programming» the author goes through 
an example. 

Finally we have to estimate how 
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the chosen alternative system influences 
the macroeconomic variables mentioned 
above. This is the link between engineer
ing and economics. The direct effect can 
be ascertained after the system is specified 
in detail. Indirect effects can be derived 
from an input-output model with the help 
of other known economic relationships. 
This model is represented graphically in 
Figure 1. 

To solve the problem requires a team 
of engineers, economists and mathemati
cians. The experience of countries where 
thishas already been undertaken could 
encourage us in Finland, too, to take this 
step towards systematic planning. 

Appendix: 

Prdduetion System and its Capaeity Optimiz
ation by Dynarrzie Programming 

The appendix deals with a specific 
example possessing the following assump
tions: 

a) The relative power needfduration 
curve is independent of the peak power 
need. This curve is given in Fig. 1 in 
the appendix. 

b) The cost characteristics of different 
types of power stations (marked by the 
sub-index i) are given in eq. (2). ei is the 
constant part of investment, di the coeffi
cient of that part of investment which 
varies with the capacity of the power 
station, Pi is the capacity and Ei represents 
operating costs per produced energy 
W i . When there are only two alternative 
station types, formula (3) gives the optimal 
running time duration of the station 
type 1. According to the duration curve 
in Fig. 1 we get the relative capacities P1 

and P2 = 1 - P1 for the station types 1 
and 2. The energy volumes produced by 
the stations are proportional to the areas 
marked Sl and S2' while total energy needed 
is proportional to the area between the 
coordinate axis and duration curve.' The 

combination (P1' Sl; P2' s.J is called the 
optimum system. 

The next question concerns the optimum 
size of this system. In this we assume 
that the peak power need growslinearly 
with time. The relation is given in eq. (1). 
It is not a very realistic assumption but 
may suffice for illustration. More realistic 
assumptions are also possible; however, 
they make the calculations rather compli
cated. 

Mter optimization' of the system (P1' Sl; 

P2' S2) we have a cost characteristic for it 
given in eq. (3). Assume that the peak 
power need PT during a time interval 
0 ... T (see Fig. 2) is covered by two systems 
with sizesy and P T - y. Find the optimum 
y in this case, then take three systems etc. 
until the number of systems is N. The 
algorithm for solution is closely related to 
the idea of dynamic programming. In 
addition to investment and operating costs 
(eq. 4), the excess capacity (shaded area 
in Fig; 2) is included as a cost according 
to eq. (5) . A shortage of power is not 
permitted. The optimum system size P Ni 

is given in eq. (13) and the optimum cost 
function fN(PT } in eq. (14). Differentiating 
with respect to N we finally get the optimum 
number of systems for the time interval 
0 ... T, and the final optimum sizes of 
systems as they are built one after another 
(Po); in this simple case they are all equal 
(eq. (15)). Eq. (16) gives the final 
optimum unit costs. The results are 
illustrated with a numerical example. 



Talousteoria ja asuntopolitiikka 

Kirjoittanut 

SEPPO ISOTALO 

Yhteiskunnan päätäntävallan lisääntyminen taloudellisissa aSiOissa on 
kasvattanut poliittisten päätösten merkitystä. Jokaiseen verouudistuk
seen, valtion vuosi budj etin laadintaan, aravamäärärahoj en korotukseen 

-jne. liittyy syvälle ja laajalle yhteiskuntaan ulottuva vaikutus. Talouselä
män monimutkaistumisen vuoksi on päätöstekijöiden aivoissa tilaa suh
teellisen pienelle osalle näitä tekijöitä. Jo esim. veronkorotuksen vaiku
tusta valtion tuloihin on varsin vaikea ennustaa. Kuinka on arvioitavissa, 
miten veroprosentin korottaminen vaikuttaa ihmisten työintoon tai 
veronkiertämishal u un? 

Kun otetaan huomioon päätöksentekijän rajoitetut mahdollisuudet 
arvostella talouselämän liikkeitä, pelkästään omien henkisten voima
varojensa puitteissa, uskoisi jo varsin yksinkertaisenkin talousteoreettisen 
kädenviittauksen olevan merkityksellisen. Tällaiselle tiennäytölle olisi 
kuitenkin asetettava eräs hyvin ankara vaatimus. Menetelmien pitäisi 
olla niin yksinkertaisia, että maallikotkin voisivat ne hyväksyä. Ilmei
sesti tällaisten ns. talonpoikaisjärkeen perustuvien ajatusrakenneimien 
kehittäminen talouselämän kokonaisrakennetta tarkasteltaessa on suh
teellisen vaikeaa. Poliittisessa elämässä joudutaan kuitenkin usein suorit
tamaan myös osatarkasteluja. Harkitaan esim. asuntotuotannon kehh
tämisen kannalta tehokkaimpia toimenpiteitä. 

\!iime aikoina on erityistä kiinnostusta herättänyt asuntojen vuokrien 
alentaminen. Myös tonttien hintoja on pidetty liian korkeina. Asiaa on 
käsitelty useankin komitean voimalla. Päätöksenteko on jouduttu kuiten
kin suorittamaan miltei kokonaan ilman asuntomarkkinoiden hinnan
muodostusmekanismin tuntemista. Eräs perustelu on, ettei siitä aina-

1. Käsite lainattu Jussi Linnamolta, Talousteoria ja talouspolitiikka, Kansantaloudellinen aika
kauskirja Ifl965. 
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kaan Suomessa ole julkaistu loogisesti sulkeutuvaa/ analyyttista esitystä. 
Tämän puutteen poistamisehdotukseen pyrkii luettavana oleva artikkeli. 
Jotta vältettäisiin talousteorian ainainen vaara sortua liian monimutkai
siin ajatusrakennelmiin, käsiteltäköön aluksi nykyistä asuntopolitiikan 
tilannetta vähän laajemmaltikin. 

1. Asuntopolitiikka turvautuu vuokrasäännöstelyyn 

1. 1. Säännöstely on yleistä 

Käytössä olevat talousjärjestelmät jakavat maapallomme toistaiseksi 
melko jyrkästi erotettavissa olevaan kahteen ryhmään. Länsimaissa usko~ 
taan yksilöiden ra!ionaaliseen käyttäytymiseen perustuvan markkina
mekanismin olevan sopivin muoto ihmisten hyvinvoinnin ja yksilöllisyy
den edistämiseen. Tuotannon suuntaaminen on jätetty voiton optimoin
tiin tähtäävän liiketaloudellisen toiminnan varaan. Tämän yleisen peri
aatteen varaukseksi on kuitenkin heti todettava, että yhteiskunta hyvin 
monin tavoin säätelee tuotantoa. Useissa maissa julkisen vallan vaikutus 
taloudellisiin tapahtumiin on perin olennainen. 

Itäryhmään kuuluvissa maissa on sen sijaan pidetty tärkeänä, että 
kaikki tuotantovälineet ja tuotannon ohjaus ovat välittömästi yhteiskun
nan hallinnassa. On katsottu, että kansalaisten valitsemat johtajat osaa
vat parhaiten määrittää sen, mitä tavaroita kulutukseen tuotetaan ja 
millä tavalla elinkeinoelämää ohjataan. Samalla tavoin kuin kapitalis
tinen järjestelmä sallii yhteiskunnan lisääntyvän puuttumisen asioihinsa, 
on myös sosialistisissa maissa viime aikoina ilmennyt merkkejä siitä, että 
eräitä markkinamekanismin etuja otettaisiin käytäntöön. 

Ei kuitenkaan näy olevan sääntöä ilman poikkeusta. Varsin yleisesti 
myös Länsi~Euroopassa on asuntoalalla otettu käytäntöön kiinteään yh
teiskunnan johtoon perustuva markkinointijärjestelmä. Erilaisin sään
nöstelytoimenpitein määrätään asuntojen jakaantumisesta ja niiden tuo
tannosta. Asuntojen rakennuttaminen esim. kaikissa Skandinavian maissa 
tapahtuu lähes kokonaan valtion johdon alaisena. Samoissa maissa on 
voimassa melko täydellinen vuokrasäännöstely. Kun vuokrat painetaan 
alhaisemmalle tasolle kuin kysyntä edellyttäisi, on myös päätettävä siitä, 
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kenelle asuntoja annetaan. Tällä tavoin yhteiskunta jöutuu virkamies
tensä välityksellä ohjaamaan asuntokulutusta. 

1. 2. Vuokrien säännöstely on vaikeaa 

Hintasäännöstely ei ole mitenkään vieras ilmiö nykypäivän Suomessa. 
Esim. maataloustuotteiden hinnathan on määrätty tarkasti. On ilmeistä, 
että esim. voin hinnan säätely on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin 
asuntojen vuokrien. Koko voin jakelu on myös yksinkertainen sen vuoksi, 
että voita on riittävästi nykyiseenkin hintaan kaikille kysyjille. Asunto
markkinoilla sen sijaan hintatason alentaminen aiheuttaisi sen, että ha
luttaisiin käyttää enemmän ja suurempia asuntoja kuin on tarjolla. Täl
löin jouduttaisiin välittömästi määräämään myös jakelusta. Olisi osoi
tettava eri ihmisille se asunto, joka heille jonkin oikeudenmukaisuusperi
aatteen mukaan kuuluu. Kun asunnot ovat kovin erilaisia, muodostuu 
tällainen asuntojen jakelu varsin vaikeaksi. Varsin vaikeaa on myös sään
nösteltyjen vuokrien pitäminen järkevässä suhteessa toisiinsa. Vaikka 
Suomessa asuntojen vuokrat voidaan yleensä määrätä vapaasti, ovat 
kuitenkin arava-asuntojen vuokrat valvonnan alaisina. Tämän lisäksi 
esim. kunnat vuokraavat omistamiaan asuntoja tuntuvasti alle markkina
hintojen. Kuva 1 osoittaa karkeasti erilaisten vuokrausjärjestelmien käy
tön aiheuttaman hajonnan. 

Oman vaikeutensa muodostaa asuntokysynnän yksilöllisyys. Pelkäs
tään jonkin asunnon erikoisuus saattaa muodostaa sen arvoa olennaisesti 
kohottavan tekijän. Toisaalta yksi kuluttaja haluaa asua nimenomaan 
kerrostalossa ja toinen taas omakotitalossa jne. Kun säännöstelyjärjes
telmän avulla jaetaan asuntoja, on tällaisten yksilöllisten vaatimusten 

VUOSI N A 19 4 9 • 1 9 6 0 V A l M 1ST U N E I D EN 

HELSINKILÄISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN 
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suhteen tehtävä usein kaavamaisia ratkaisuja. Lisäksi asunto sitoo asuk
kaansa määrättyyn ympäristöön. Ei ole mahdollista vaihtaa työpaikkaa 
toiseen kaupunkiin, ellei samalla voi vaihtaa asuntoa. Saman kaupun
ginkin alueella työpaikan vaihdos saattaa tehdä ajankohtaiseksi toiseen 
asuntoon siirtymisen. Kaikkien tällaisten tekijöiden joustava hoitaminen 
säännöstelyn aikana on vaikeaa. 

Edellä luetellut seikat riittänevät osoittamaan, että asuntomarkki
noiden säännöstely on vaikea toteuttaa. Niinpä tuntuukin yllättävältä, 
että tätä on silti niin kovin monissa, muilta osin markkinatalouden puit
teissa toimivissa maissa yritetty. 

Vuokrasäännöstelyn perustelut ovat moninaiset. lVliltei poikkeuksetta 
ne ovat saaneet alkunsa kriisiolosuhteista, sota-aikana. Voimaan saa te
tun vuokrasäännöstelyn purkaminen on poliittisesti varsin vaikea toi
menpide. Esim. Ruotsissa on juuri alkamassa 23. vuosi vuokrasään
nöstelyn merkeissä. 

Vailla merkitystä ei liene kuitenkaan vapaiden vuokramarkkinoiden 
heikko tuntemus. Kun jo usean vuosikymmenen ajan on totuttu sään
nöstelyvuokriin, tuntuu markkinamekanismin käyttöönotto hypyltä tun
temattomaan. Tämän väitteen puolustukseksi lienee muutaman näyt
teen esittäminen paikallaan. 

1. 3. Pari virallista kantaa asuntojen hinnanmuodostuksesta 

»Säännöstellyt vai vapaat asuntomarkkinat?» on usein toistuva kysymys 
Ruotsissa. Lehdistössä keskustellaan .. päivittäin vuokrasäännöstelyn pur
kamisesta. Siihen on otettu kantaa myös vasta ilmestyneessä PER HOLMin 2 

tutkimuksessa, joka kuuluu viralliseen julk·aisusarjaan Statens offentliga 
utredningar. Holm suorittaa tarkastelunsa mallipaikkakunnalla, jonka hän 
olettaa kasvavan nopeasti. Hän väittää, että jos rakennustoiminta hoi
detaan yhteiskunnan toimesta, voidaan ennakolta varautua odotetta
vissa olevaan väestön lisäykseen ja rakentaa asuntoja juuri sellainen 
määrä, jota tulossa oleva muuttoliike vaatii. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan markkinamekanismin puit
teissa toimivan rakennustuotannon mahdollisuuksia muuttoliikkeen al-

2. PER HOLM Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden. Stockholm 1964, s. 96. 
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heuttaman asuntotarpeen tyydyttämiseksi. Holm päättelee aivan oikein 
lisääntyvän kysynnän merkitsevän asuntojen hintatason nousua ja yrit
täjien tulojen kasvua. Tontinhintoja ei käsitellä tarkastelun yhteydessä. 
Kun rakennustoiminnan kannattavuus kasvaa, Holm sallii yrittäjien 
lisäävän tuotantoaan hieman. Tämän jälkeen hän toteaa, että jos yrit
täjät lisäisivät tuotantoaan vielä enemmän, merkitsisi tämä hintatason 
laskua. Niinpä yrittäjät vähentävätkin tuotantoaan säilyttääkseen kor
kean hintatason. Kokonaan vaille selitystä jää se, minkä vuoksi yrittäjät 
ryhtyvät tällaiseen yhteiseen päätökseen. Minkäänlaisia monopoliolo
suhteita Holm ei oleta paikkakunnalla vallitsevan. Edellä mainitun todis
telun avulla Holm osoittaa, että markkinamekanismin puitteissa ohjau
tuva rakennustuotanto ei tyydytä asuntojen tarvetta samalla tavalla 
kuin yhteiskunnan suojeluksessa oleva. 

Suomessa on juuri valmistunut aravakomitean mietintö, jossa koros
tetaan hintasäännöstellyn asuntotuotannon tarpeellisuutta ja katsotaan 
välttämättömäksi, että se käsittäisi noin p\lolet asuntojen kokonaistuo
tannosta. Lainattakoon tähän mainitun komitean johtava periaate: 
»Komitea on katsonut, että yhteiskunnan asuntopoliittisten toimenpi
teiden päätavoitteena tulisi olla asumiskustannusten ja asunnontarvitsi
jain maksukyvyn välisen kuilun tasoittaminen sekä kaupunki- ja m.aa
seututaajamien kehityksen edistäminen. »3 

Näistä päämääristä jälkimmäinen liittyy selvästi rakentamispolitiik
kaan ja edellinen varsinaiseen hinnanmuodostusmekanismiin. Kun asu
miskustannuksilla ilmeisestikin tarkoitetaan mm. vuokria, joita asukkaat 
maksavat ja jotka juuri siten ilmeisesti määräytyvät asunnontarvitsijain 
maksu kyvyn mukaan, on vaikea ymmärtää asuntojen hinnanmuodos
tukseen liittyvää asuntopoliittista tavoitetta. 

Aravakomitean kannanotto kuvastanee varsin luonteenomaisesti niitä 
ajatuksia, joita esiintyyasuntomarkkinoiden toiminnasta keskusteltaessa. 
Vuokrien oletetaan määräytyvän joidenkin asuntojen omistajien mieli
valtaisten päätösten perusteella sellaisiksi, etteivät kuluttajat niitä pysty 
maksamaan. Tämä teoria ei ilmeisestikään pysty millään lailla selittä
mään vuokratason muodostumista. Siihen ei tässäkään pyritä, vaan kes
kitytään pääasiassa uusien asuntojen hintojen määräytymiseen eräiden 

3. Aravan uudistamiskomitean mietintö, Helsinki 1965, s. 4. 
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yksinkertaisten olettamusten puitteissa. Jottei kuitenkaan siirtyminen 
varsinaisten asuntopalvelusten kysynnästä asuntojen hintojen muodos
tumiseen tapahtuisi ilman perusteluja, niin muutama sana vuokrista . 

. 2. Asuntoja vuokrataan ja ostetaan 

Asuntojen vuokrat ja niiden hinnat ovat tietyssä riippuvuussuhteessa 
toisiinsa. Jos asunto hankitaan vuokraus ta varten, määräytyy sen hinta 
tämän sijoituksen antaman tuoton perusteella. Asunnon vuokraamisen 
aiheuttama tulo kapitalisoidaan toivotun korkoprosentin mukaisesti ja 
näin päädytään asunnon hintaan. Esimerkki selventänee tätä ajatusta. 

Helsingissä on kahden huoneen ja keittiön uuden asunnon vuokra 
tällä hetkellä ehkä 7 mkfm2 kk. Tällaisen asunnon hoitokustannukset, 
talonmiehen palkka ja lämmityskustannukset ovat noin 1,20 mkfm2 kk. 
Asunnon omistaja saa siis bruttotulon, joka on 5,BOmkfm2 kk (69,6 mkfm 2 

v.) Asunto kuluu käytössä. Noin 60-100 vuoden kuluessa omistajan pitäisi 
saada asunnosta pois siihen sijoittamansa pääoma. Tämä aiheuttaa sen, 
että myös poistot pitäisi vähentää edellä mainitusta bruttotulosta, mutta 
lasku esimerkin yksinkertaistamiseksi nämä voitaneen unohtaa. Perus
teluna voidaan esittää se, että asunnon hinta todennäköisesti nousee 
jatkuvasti sen vanhenemisesta huolimatta. Asuntojen hintojen nousu on 
siis suurempi kuin sen kulumisen aiheuttama arvonvähennys. Tällä 
tavoin päästään 69,6 mkfm2 vuosituloon vuodessa.· 

Harkitessaan sitä, minkälainen summa asunnosta kannattaa maksaa, 
sijoittajan on päätettävä, minkälaisen koron hän haluaa rahoilleen. Jos 
oletetaan koroksi 7 %, saadaan asunnon ostohinta yhtälöstä 

7· X 
69,6 mk = 100 ; X.---' 1000 mkJm2• 

Jos lasku esimerkissä oletetaan vuokrataso korkeammaksi, vaikuttaa 
se lähes suoraan verrannollisena. asunnon hintaan. Tarkemmin analy
soituna tämä riippuvuussuhde on kuitenkin suhteellisen monimutkainen. 
Kiinteä käyttökustannusosa vaikuttaa siihen hieman, mutta olennai
semmin korkokannan vaihtelu. 

Seuraavassa jätetäänkin pois vuokrien vaihtelun muodossa heijastuva 
asuntopalvelusten kysyntä, ja tarkastellaan sen sijaan suoraan uusien 
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asuntojen ostoon suuntautuvaa kysyntää. On todettava, että eräiden 
asuntopoliittisten toimenpiteiden, esim. uusista asunnoista saatavien 
vuokratulojen verovapaus vaikuttaa juuri vuokrien ja asuntojen hintojen 
väliseen riippuvuussuhteeseen. Tällaisen toimenpiteen vaikutus voidaan 
muuntaa uusien asuntojen kysynnäksi. Muunnoksen suorittaminen vaatii 
kuitenkin oman pohdiskelunsa, eikämainitunlaisen toimenpiteen vai
kutusta tässä käsitellä. Päähuomio kiinnitetään suoraan asuntojen tuo
tantoon vaikuttaviin asuntopoliittisiin toimenpiteisiin. 

l\IIuuttujien lukumäärää on muutenkin rajoitettu voimakkaasti. Uusien 
asuntojen kysynnän lisäksi tarkastellaan juurf näiden asuntojen tuotantoa tar
jontatekijänä. Tämän lisäksi otetaan huomioon rakennuskustannukset ja 
yllättävän voimakkaasti markkinamekanismiin vaikuttava tontinhinta. 
Tasapainoyhtälö muodostetaan laskemalla kahta eri tietä asunnon hinta. 

3. Asuntotuotannon riippuvuussuhteita kuvaava malli ja sen perusteet 

3. 1. Uusien asuntojen kysyntä 

Periaatteessa useimmat asunnot, myös vanhat ovat kaupan. Tähän tar
jontaan purkautuu yleisön ostohalu. Asian yksinkertaistamiseksi ajatel
takoon kuitenkin, että kysytään vain uusia asuntoja. Tätä voidaan perus
tellå sillä, että vanhojen asuntojen ostoon kulunut raha kulkeutuu edel
leen asuntotuotantoon. Näin käy jos vanhan asunnon myyjä käyttää 
kauppasumman uuden asuntonsa rahoittamiseen. Itse asiassa kaupan 
kokonaisvaiku tuksena uusien asun toj en maksuvoimainen kysyntä lisään
tyy kauppasumman verran. 

Havainnollisuuden vuoksi voidaan ajatella, että tässä kysyntä on se 
rahamäärä, joka uusien asuntojen ostajilla on käytettävissään. Nämä 
rahat saadaan pääasiassa rahalaitoksilta. Ne voivat olla asianomaisten 
ostajien säästötileillä ja he nostavat omaa rahaansa pankista. He voivat 
myös lainata pankilta vastaavia summia. Pankin kannalta asia on kui
tenkin jokseenkin yhdentekevä. Säästäjälle he ovat velvollisia antamaan 
määrätyn ajan kuluessa rahat takaisin, ja lainaaminen on enemmän tai 
vähemmän vapaaehtoista. 

A .. suntopolitiikan terminologiaa käyttäen voidaan maksuvoimaista 
kysyntää pitää »asuntosäästäjien» tileillä rahalaitoksissa olevana pää-
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omana. Jos asuntosäästäjien lukumäärä tai tilien saldot kasvavat, lisään
tyy myös uusien asuntojen maksuvoimainen kysyntä. 

Kysynnän suuruus riippuu monista tekijöistä. Kun seuraavassa käsi
tellään eräiden asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutusta, ei niiden 
oleta vaikuttavan asuntosäästöjen suuruuteen. Myöskään asuntotuotan
non suuruuden tai hintatason ei katsota muuttavan näiden säästöjen 
määrää. Näiden karkeiden olettamusten reaalisuutta lienee syytä tar
kastella. 

[MK) 

B 

A 

L---_________________ [MK/tll) 
ASUNTOJEN HINTATASO 

Kuva 2. Jos asuntojen hinnat alenevat, tulee oman asunnon ostaminen järkeväksi säästö tavoitteeksi 
entistä useammille. Säästöjen voitaisiin olettaa lisääntyvän hinnan aletessa (Suora A). Halvemmat asun

tojen hinnat alentavat säästötavoitetta. Jos asuntosäästäjät tavoittelevat juuri määrätynlaista asuntoa, 
voivat he alentaa säästötavoitettaan. Tämä aiheuttaisi asuntosäästöjen alenemisen hintatason aletessa 

(Suora B). 

Jos tuotettavien asuntojen määrä kasvaa ja hintataso alenee, voitaisiin 
olettaa uuden asunnon hankinnan tulevan mahdolliseksi yhä useam
mille. Tämä merkitsisi asuntosäästäjien lukumäärän kasvua. Kun yhteen 
asuntoon tarvittava summa kuitenkin alenee, pienenisi jo aikaisemman
kin hintatason vallitessa säästäneiden säästötavoite. Riippuen siitä, kum
malle näistä päätelmistä annetaan suurempi merkitys, saadaan hinta
tason funktiona kasvava tai aleneva kysyntä (kuva 2). 
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Asuntopoliittisia uudistuksia suunniteltaessa on joskus tehty rohkeita 
päätelmiä niiden vaikutuksesta säästämisalttiuteen.4 Jos yhteiskunta osal
listuu asuntojen rahoitukseen, voidaan tämän olettaa rohkaisevan uusia 
kuluttajia ryhtymään asuntosäästäjiksi ja tällä tavoin lisäävän myös 
säästöjen kokonaismäärää. Yhtä perustellusti voidaan kuitenkin väittää, 
että säästötavoitteen aleneminen pienentää säästämistä. 

Yksityiskohtaisen selvityksen puutteessa oletetaan, että uusien asun
tojen kysyntä ei riipu mallissamme käytettävistä muuttujista. Asuntojen 
hintataso saadaan tällöin yksinkertaisen kaavan muotoon 

K 
p=

m 

P = asunnon hinta [mk/m2J 
K = asuntojen kysyntä [mk] 
m = asuntotuotanto [m2

] 

Kun K on vakio, on hintatason kuvaaja hyperbeli. 

____________ ~_ (MZ) 

ml A:lUNTOTUOTANTO 

Kuva 3. Mikäli uusien asuntojen ostoon käytettävä rahamäärä ei muutu, on asuntojen hintatason kuvaa
ja hyperbeli. Rahamäärän suuruutta osoittaa pinta-ala K I = ml . P p 

4. Aravan uudistamiskomitean mietintö, s. 47. 
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3. 2. Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannusten suuruutta voidaan tarkastella rakennettavan 
määrän funktiona. Rakentamisen korkeasuhdanteen aikana 1920-luvun 
lopulla saattoivat suutarit ja räätälitkin ryhtyä rakentamaan. Heidän 
kustannuksensa ovat luonnollisesti korkeammat kuin ammattimiesten 
johtamien yritysten. Kuvassa 4 on ajateltu Helsingin parhaan raken
nusliikkeen rakentavan yksinään silloin, kun rakentamismäärä on hyvin 
pieni. Rakentamismääränlisääntyessä aloittaa lähinnä paras rakennus
liike toimintansa jne., kunnes tullaan lopulta suutareihin ja räätäleihin 
siinä vaiheessa kun ammattiväkeä ei enää riitä kaikkia rakennusalan 
yrityksiä johtamaan. Tällä tavoin saadaan rakennuskustannuskäyrä, joka 
nousee tuotannon lisääntyessä (käyrä A). 

Toisaalta voidaan muuttaa rakennustuotannon toimintaedellytyksiä. 
Parhaillaan keskustellaan rakennustoiminnan teollistamisesta. Tämän 
onnistuminen edellyttäisi ilmeisesti varsin suurten rakentamismäärien 
toteuttamista vuosittain. Näin saataisiin käyttöön tehdasmaisen valmis
tuksen edut ja päästäisiin alhaisempaan kustannustasoon. Kuitenkin 
edellytyksenä olisi juuri rakentamisen kapasiteetin lisäys. Jos tuotanto
menetelmät kehittyisivät tuotantomäärän kasvaessa, alenisivat rakennus-

(MK/Ml) 
RAKENNUSKUSTANNUKSET 

--~-------------------
B 

'--_______________ [Ml] 

ASUNTOTUOTANTO 

Kuva 4. Asuntotuotannon kasvaessa voidaan olettaa rakennuskustannusten nousevan (A) tai laskevan 

(B). Ratkaisevaa on, voidaanko tuotannon lisäyksen olettaa aiheuttavan ratkaisevia muutoksia tuotanto

tavoissa. 
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kustannukset tuotantomäärän mukana (käyrä B). Jos päätetään esim. sosiali
soida koko asuntotuotanto, olisi mahdollista olettaa tuotantokustannus
ten alenevan tuotettavan määrän kasvaessa. Tällöinhän saataisiin par
haiten käyttöön sarjatuotannon edut. 

Kumpaistakin edellä esitetyistä ajatustavoista voidaan käyttää asunto
poliittisten ratkaisujen yhteydessä. Tuotannon kasvun mukaan nouseva 
käyrä vastannee nykyisiä olosuhteita, mutta sen nousun jyrkkyyttä on 
lähes mahdoton mitata. Seuraavassa oletetaan rakennuskustannusten olevan 
vakio (suora R). 

3.3. Tarvitaan myös tontti 

Tontin omistaminen muodostaa probleeman. Jos tontti on rakentama
ton, ei se tuota tontinomistajalle pennin hyrrää, mutta maan arvo nou
see koko ajan. Jos omistaja myy tonttinsa vasta ensi vuonna, hän saa 
siitä ehkä 10-20 % korkeamman hinnan kuin tänä vuonna jne. Ton
tinomistajaJoutuu siis harkitsemaan, ottaako hän rahansa pois tontista 
nyt vai antaako niiden olla siellä seuraavana vuonna tapahtuvaa edul
lisempaa myyntiä varten. Tonttia voisi verrata sellaiseen karttuvaan 
talletus tiliin, joka kylläkin karttuu pankissa ollessaan, mutta jonka voi 
ottaa sieltä pois vain kerran. 

Jos tontilla on rakennus, vaikka huonokin, tuottaa sen ·vuokra 
yleensä enemmän kuin talon hoitokustannukset. Tällä tavalla tontin
omistaja saa maanarvon nousun lisäksi hyväkseen myös pientä tuloa 
vuokrien muodossa. Tämä vähentää varmaan olennaisesti hänen myyn
tihalukkuuttaan. 

Oletetaanpa, että kuvassa 5 Helsingin asuntotontit on pantu järjes
tykseen sen mukaan, mihin hintaan asianomaisten tonttien omistajat 
ovat valmiita myymään ne. Tontin volyymin yksikkönä käytetään tässä, 
kuten myöhemminkin rakennusoikeuden neliömetriä. Jotkut myisivät 
tonttinsa siitä huolimatta, että hinta olisi alhainen. He tarvitsevat kä
teistä rahaa ja katsovat tarpeelliseksi luopua tontista verraten alhaiseen
kin hintaan. Tällä tavoin muodostuu tonttien tarjontakäyrä, jolta voi
daan lukea, että jos jonakin ajankohtana halutaan ostaa tontteja sellai
nen määrä, että niiden yhteinen rakennusoikeus on m, on tonteista mak
settava T (mk/m2

). 
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Kuva 5. Asuntotonttien tarjontakäyrä on piirretty asettamalla tontinomistajat järjestykseen sen mu
kaan, millä hintaa he ovat valmiit luopumaan tontistaan. Jos halutaan rakentaa asuntoja ml-neliÖ
metriä, on ostettava niin monta tonttia, että niiden yhteinen rakennusoikeus on juuri ml' Tämä määrä 
ostetaan niiltä tontinomistajilta, jotka ovat kiinnostuneimpia kaupasta. Hintatason (T 1) määrää halut
tomin niistä tontinomistajista, jotka mahtuvat siihen ryhmään, jonka rakentamismäärä ml ilmoittaa. 
Käyrän muotoa on vaikea päätellä. Tässä suoritetussa analyysissa oletetaan tarjontakäyrän olevan 
origon kautta kulkeva suora. 

Jokaista rakennettavaa asuntOa varten tarvitaan tontti. Niinpä raken
tamistarkoituksiin ostettavien tonttien luku riippuu rakentamisen mää
rästä. Mitä suuremmaksi rakentaminen paisuu, sitä haluttomampia 
myyjiä joudutaan ottamaan mukaan hinnanmuodostukseen. Tämä ai
heuttaa luonnollisesti hintojen nousun. Tonttihintataso määräytyy halut
tomimmin myyjän vaatiman hinnan perusteella. Olisi näet luonnotonta, 
että toiset tontinmyyjät myisivät halvemmalla omat tonttinsa. 

Tonttien tarjontakäyrän muodon päätteleminen on käytännössä vai
keaa. Sitä voitaisiin tutkia esim. tiedustelemalla tontinomistajilta, mihin 
hintaan he olisivat valmiit luopumaan tontistaan. Tämä olisi kuitenkin 
jo pelkkänä kyselynä valtava jossittelujen viidakko: »Mihin hintaan 
olisitte valmiita myymään tonttinne, jos niistä olisi hyvin pieni kysyntä 
jne.?» Kuvaan 5 on piirretty tarjontakäyrä täysin subjektiivisesti. Ilmei
sesti hintataso nousee kuitenkin suhteellisen voimakkaasti juuri siinä 
kohdassa, missä tällä hetkellä toimitaan. Pienikin asuntorakennustoimin
nan lisäys lisää olennaisesti tonttien kysyntääja niiden hintatasoa. Tämän 
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vuoksi oletetaankin analyysia varten, että tontin hinta on suoraan ver
rannollinen rakennettavaan määrään. Kuvassa 5 tämä näkyy siten, että 
tarjontakäyrän tangentti kulkee origon kautta. 

Tämä kaavana 

T=t ·m, Jossa T = tontin hinta (mkfm2
) 

t = vakio 
m = rakennettava määrä (m 2

). 

3. 4. Asuntohintojen käyttäytyminen 

Asuntomarkkinat ovat tasapainossa, kun tietyllä rakentamismäärän 
arvolla 

Siis 

asunnon hinta = tontinhinta + rakennuskustannukset. 

K 
P=-=t·m+R m ' 

jossa P = asuntojen hintataso (mkfm2
) 

K = vuotuinen uusien asuntojen 
kysyn tä (mk) 

m = vuotuinen asuinrakennus tuo
tanto (m2

) 

t . m = tonttien hintataso (mkfm2
) 

R = rakennuskustannustaso (mkfm 2
) 

Kuvan 6 perusteella voidaan tarkastella samojen tekijöiden muu
toksia. Rakentamismäärän suuruus löytyy kohdasta, jossa rakennuskus
tannusten ja asunnonhinnan ero on juuri tontinhinnan suuruinen. 
Kaikkia näitä suureita tarkastellaan kuviossa asuntoneliötä kohti las
kettuna. 

Oletetaan, että asuntojen kysyntä kasvaa esim. valtion tukitoimen
piteiden johdosta. Tällöin saadaan uusi, kuvaan katkoviivalla piirretty 
hintakäyrä. Järjestelmän tasapainoasema muuttuu. Kaikki tekijät muut
tuvat; rakentaminen lisääntyy, asuntojen hinnat nousevat, tonttien hin
nat nousev:at. Tämä onkin eräs perussyy siihen, että asuntomarkkinoiden 
muutoksista esitetään niin eriäviä mielipiteitä. Jokainen mielipiteen 
ilmaisijoista korostaa jotain yksityistä muutosta kokonaisvaikutuksen 
sijasta. 
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Kuva 6. Asuntotuotannon tasapaino asema (mo) tontinhinnan T 0 kohdalla mahtuu vastaavan asuntojen 
hinnan (Po) ja rakennuskustannusten (R) väliin. Jos yritettäisiin lisätä 'rakennustuotantoa tästä eteen
päin, jouduttaisiin ostamaan tontti hieman kalliimpaan hintaan. Tuotannon lisääminen alentaisi 
samalla asuntojen hintaa, joka ei enää riittäisi peittämään tontinhintaa ja rakennuskustannuksia. 

Kysynnän lisääminen aiheuttaa asuntojen hintaa osoittavan käyrän P siirtymisen ylös ja oikealle 
(P'). Tasapainoasema muuttuu. Rakentamismäärä kasvaa arvoon (ml), jonka kohdalla taas asuntojen 
hinnan (P 1) ja rakennuskustannusten (R) erotus on tontinhinnan (T 1) suuruinen. 

Muutoksen vaikutuksesta asuntojen hinnat kohoavat erotuksen P l-P 0 verran. 
Samanluontoinen muutos voidaan saada aikaan myös rakennuskustannuksia alentamalfa eli ku

vassa pudottamalla suoraa (R). Tässä tapauksessa asuntojen hinnat kuitenkin alenevat. 

4. Malli osoittaa asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutukset 

Malliamme voidaan käyttää hyväksi' haluttaessa ennustaa asuntopoliit
tisten toimenpiteiden vaikutusta rakennustoimintaan. Selvin tavoite lie-
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nee pyrkiä lisäämään rakentamista. Tämä voi tapahtua kolmella täy
sin erilaisella tavalla: 

1. lisätään asuntojen kysyntää 
2. alennetaan rakennuskustannuksia 
3. myydään tontteja. 

4. 1. Maksuvoimaisen kysynnän lisääminen 

Lainaamalla rahaa suoraan kuluttajille asunnon ostoon yhteiskunta voi 
lisätä asuntojen kysyntää. Oletetaan, että asuntojen ostoon käytettävä 
rahamäärä lisääntyy määrällä dK. Paljonko tällainen muutos lisää raken
nustuotantoa? Olkoon rakennustuotannon määrän lisäys dm. 
Tasapainoyhtälö on tällöin: 

K+dK 
d 

= t(m + dm) + R 
m+ m 

(= 0) 
K + dK = t(m2 + 2 m . dm + dm . dm) + Rm + Rdm. 

Vähennetään K = t· m2 + Rm 

dK=2t·m·dm+R·dm 

dK 
dm = 2 t· m + RS 

Tulos on siis se, että kun aikaisemmin asuntojen hinta oli 

P = t·m + R, 

on lisäasuntojen vaatima kysynnän lisäys tontinhinnan verran kalliimpi. 
Jos oletetaan, että tontinhinta on 200 mkfm2 ja rakennuskustannus 
500 mkfm 2, on asuntojen kysyntää siis lisättävä 

2 x 200 mk + 500 mk = 900 mk 

yhden lisäneliömetrin rakentamiseksi. 
Kun rakennuskustannuksiin tarvitaan edelleenkin vaIn 500 mkfm 2 , 

menevät loput 400 mk tontinomistajille. Tontinhintojen nousuun, joka 
jakautuu kaikille tontinmyyjille, kuluu 200 mk ja yhden uuden ra ken
nusoikeusneliömetrin ostoon 200 mk. 

5. Samaan tulokseen olisi päästy myös suoraan derivoimalla yhtälö K = t . m 2 + R . m, mutta 
yllä oleva tapa lienee havainnollisempi. 
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4. 2. Rakennuskustannusten alentaminen 

Jos rakennustarvikkeiden liikevaihtoveroa alennetaan, merkitsee tämä 
rakennustyön panostekijöiden hintojen eli rakennuskustannusten alen
tamista. Oletetaan suoritettavan muutos, joka alentaa rakennuskustan
nuksia dR markkaa neliömetriä kohti. Asuntojen hinnat alenevat, raken
taminen lisääntyy, tonttien hinnat nousevat. Mutta minkä verran? 

Rakentaminen lisääntyköön määrällä dm, jolloin saadaan 

K 
d 

= t . (m + dm) + R - dR 
m+ m 

(= 0) (== 0) 
K = t· (m2 + 2m· dm + dm· dm) + R·m +R· dm-m· dR~dm· dR. 

Vähennetään K == t· m 2 + R· m 

o ==2t.m·dm+R·dm-m·dR 

m . dR = (2 t . m + R) . dm 

mX dR 
dm =2t·m+R 

Tässä tapauksessa ei ole tarpeellista ratkaista rakennuskustannusten 
alentamisen suhdetta rakennettavan määrän lisäykseen. Kiinnostavaa 
on tietää, mikä on se kokonaissumma, joka joudutaan uhraamaan kaik
kien asuinrakennusten liikevaihtoverotuksen alentamiseen. Tämä mää
rähän on (m· dR). Sen suhde rakentamismäärän lisäykseen on puoles
taan juuri saamamme tulos, joka osoittaa, että rakennuskustannusten alen
tamiseen o,n uhrattava täsmälleen sama summa kuin kysynnän lisäykseenkin, jos 
halutaan rakentaa yksi lisäneliömetri. Olennaisin ero on siinä, että asuntojen 
hintataso alenee, kun se kysyntää lisättäessä kohosi. Poliittisessa päätöksen
teossa tällaiset, itse asiassa epäolennaiset seikat saavat suhteellisen suuren 
merkityksen. 

4. 3. Kaupunki rrryy tontteja 

Valtiolla ja kunnilla on hallinnassaan maa-alueita, joita myymällä voi
daan vaikuttaa asuntomarkkinoihin. Jo yhdenkin tontin myyminen sul
kee pois haluttomimman yksityisen tontinomistajan. Jos kaupunki on 
asettanut hintansa hiemankin tämän tontinomistajan vaatiman hinnan 
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alapuolelle, tulee hintatason määrääjäksi tontinomistaja, joka on valmis 
kauppaan jo hieman alhaisemmasta hinnasta. Tämä puolestaan aiheut
taa asuntomarkkinoiden tasapainoaseman siirtymän suuremman raken
tamismäärän suuntaan. Myös tällä tavalla voidaan siis saada aikaan 
lisää rakentamista (kuva 7). 

Oletetaan kaupungin myyvän tontteja määrän ds. Vastaava raken
tamismäärän lisäys olkoon dm. 

Tasapainoyhtälö on nyt: 

K 
m + dm = t(m + dm -- ds) + R 

T (m-ds) 

~------'--~I--------------------------
1 
1 H d5' KAUPUNGIN MYYMA TONTTIMl'il'iRA 

1 
1 

1 
! 
I 
1 
I 

T (m-ds) 

A5UNTOTUOTANTO 

m 

Kuva 7. Tonttien tarjontakäyrän määräämään hintatasoon voidaan vaikuttaa, jos kaupunki ryhtyy 
myymään tontteja. Jos kaupunki myy yhden tontin hiemankin alle markkinahintojen, siirtyy asunto
markkinoiden tasapaino asema suuremman rakentamismäärän suuntaan. Kuvassa oletetaan kaupungi n 
myyvän tontteja määrän ds, jolloin rakennus tuotanto lisääntyy määrällä dm. 

4 
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(=0) (= 0) 
K = t ·(m2 +2m·dm+dm odm-m ods-dm ods) +Rom+Rodm 

Vähennetään K = t 0 m 2 + R 0 m 

0=2t om odm-t om·ds+Rodm 

tom 0 ds = (2 t . m + R) 0 dm 

ds= 2t
o
m+R dm 

tom 

Tulos on, että kaupungin on myytävä tontteja niin paljon, että niiden 
yhteinen rakennusoikeus on 

2 X tontin hinta + asuntojen hinta 
X haluttu rakentamisen lisäys 

tontin hinta 

Käyttämällä aikaisempaa tontinhintaa (200 mkfm 2
) ja rakennuskus

tannusta (500 mkfm 2
) saadaan: 

2 . 200 + 500 = 4 5 
200 ' 0 

Kaupungin on siis myytävä tontteja 4,5 asuntoa varten, Jos halutaan saada yksi 
asunto lisää rakennetuksi. 

5. Johtopäätöksiä asuntopolitiikan suuntaamisesta 

Käytettyanalyysimenetelmä antoi tulokseksi, että kysynnän lisääminen 
ja rakennuskustannusten subventointi vaativat samansuuruisen panoksen 
yhden asuntoneliömetrin lisätuotannon aikaansaamiseksi. Tämä summa 
on huomattavasti korkeampi kuin varsinaiset rakennuskustannukset. 
Ilmeisesti juuri maksuvoimaisen kysynnän suoranainen lisääminen onkin 
eräs kalleimpia keinoja rakennustuotannon lisäämiseen. Hintatason 
nousu on toinen kysynnän lisäämisen haittapuolista. 

Yhteiskunnan luovuttaessa tonttimaata rakentajien käyttöön ei tarvit
tavan uhrauksen suuruutta voida mitata rahalla. Tehdyt olettamukset 
näet perustuvat siihen, että luovutettavat tontit saadaan jostakin muualta 
kuin varsinaisilta tonttimarkkinoilta. Lyhytaikaista tarvetta varten useim
milla kunnilla on tällaisia tontteja hallussaan. Asemakaavoitusoikeutensa 
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turvin voivat useimmat kunnat hankkia maata edulliseen hintaan ja 
myydessään tontteja edelleen markkinahintaan rakentajille saada uhraus
ten sijasta jopa tuloakin. Asuntopolitiikan päälinjoja vedettäessä tuntuisi 
varsin luonnolliselta, ainakin jos pyritään asuntotuotannon lisäykseen 
mahdollisimman pienin yhteiskunnan uhrauksin, kiinnittää olennainen 
huomio tontteihin. Erikoisen tärkeä olisi, ettei kunta ainoastaan huo
lehdi riittävän asemakaavoitetun tonttialueen olemassaolosta vaan osal
listuu myös tonttien markkinointiin. 

6. Mallin perusteita ja käyttää voidaan kehittää 

Edellä rakennetussa mallissa tyydyttiin hyvin yksinkertaisiin lähtökoh
tiin. Tämä tehtiin lähinnä pedagogisessa mielessä. Ajatusten kehittelyä 
on kuitenkin helppoa jatkaa tekemällä uusia olettamuksia käytetyistä 
muuttujista. Käsiteltäköön aluksi eräs sellainen esimerkki. 

Asuntopolitiikassa on totuttu käyttämään määrättyjä välineitä. Esim. 
veronhuojennukset tai aravatuotanto ovat jo tavanomaiseksi tulleita 
menettelytapoja. Tällaisen toimenpiteen vaikutuksen tarkastelu on mal
limme puitteissa mahdollista. Myös tästä lienee paikallaan esimerkki. 

6. 1. Tontinomistajat lisäävät asuntojen kysyntää 

Aikaisemmin käsiteltiin uusien asuntojen kysynnän vaihteluita hinta
tason ja asuntopoliittisten toimenpiteiden funktiona. Kun kummankaan 
vaikutuksen suunnasta ei ollut tietoa, oletettiin kysyntä vakioksi. Tämä 
olettamus tuskin pitää paikkaansa käytännössä. 

Kirjoittaja haluaisi kuitenkin korostaa, että jos esim. kysyntää halu
taan kuvata jollakin muulla tavoin, on käytettävä yhtälö kyettävä perus
telemaan. Luonnollisestikin jokaisen lähtökohdan reaalisuus on suhteel
lista, mutta mielestäni seuraava esimerkki täyttää kohtuuden vaati
muksen. 

Tonttien ostoon käytetty raha ei suinkaan virtaa kokonaan asunto
tuotannon ulkopuolelle. Tonttien myyjät sijoittavat usein rahansa edel
leen asuntoihin, näin raha tuleekin uudelleen lisäämään asuntojen ky .. 
syntää. Tonttien hintojen nousu ei tällöin merkitsekään asuntotuotan .. 
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non jarrua vaan sitä, että rakennettavista asunnoista osa Jaa tontin 
omistajan omaisuudeksi. :NIikrotarkasteluksi yksinkertaistettuna voidaan 
asiaa valaista esimerkillä. 

Olkoon kyseessä rakennushanke, joka käsittää 30 asuntoa. Tontin
omistaja on luovuttanut tontin ehdolla, että hän saa haltuunsa valmis
tuvista asunnoista 10 kappaletta. Kun asuntojen hinnat ylittävät raken
nuskustannukset nykyisin Helsingissä 50 % :lla, on tämä täysin kohtuul
linen olettamus. Rakentajan myytäväksi jää siis 20 huoneistoa, joiden 
hinnan on peitettävä hänen kustannuksensa ja voittonsa. 

Jos asuntojen kysyntä lisääntyy, saa rakentaja asuntoja myydessään 
käyttöönsä summan, joka vastaa esim. 22 asunnon aikaisempaa hintaa. 
Kaikkien 30 asunnon rakennuskustannukset vastaavat edelleen vain 
20 asunnon hintaa. Niinpä onkin mahdollista rakentaa näillä rahoilla 
asuntoja lisää 

2 
20 x 30 = 3 kappaletta. 

Tontinomistajalta on jälleen saatava tonttimaata näiden lisäasuntojen 
tuottamiseen. Hän vaatii ehkä itselleen yhden lisäasunnoista, mutta ra
kentaminen kasvaa joka tapauksessa kolmella asunnolla. Jos koko raken
nustoiminta sujuisi tähän tapaan, saataisiin rakentamismäärä suoraan 
jakamalla kysyntä rakennus kustannuksilla siis 

K 
m=R" 

Kun asuntosäästäjien rahat eivät mene muualle kuin rakennuskustan
nusten maksamiseen, täytyy tämän yhtälön pitää paikkansa. Eri asia 
on, että tontinomistaja saa haltuunsa huomattavan osan asunnoista. 
Asuntosäästäjät maksavat kysyntänsä suuruisen summan vain osasta 
rakennettavia asuntoja. Tällä tavoin asuntojen hinnat kylläkin muo
dostuvat rakennuskustannuksia korkeammiksi. 

Oletetaan, että puolet tontinomistajista käyttää tonttien myynnistä 
saamansa tulon asuntojen ostamiseen. Asuntojen kysyntä lisääntyy täl
löin summalla 

tontin hinta x rakennettava määrä t· m 

2 
=-2- xm. 



Tasapainoyhtälö 

t'm2 

K+-
2

-
--- =t'm+R 

m 
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t 'm2 

K + -- = t· m 2 + R· m 
2 

K = % t . m 2 + R· m. 

Derivointi antaa 

dK 
-=t'm+R 
dm 

Kysynnän lisäykseen riittääkin nyt asuntojen hinnan suuruinen uh
raus. Jos rakennuskustannukset ovat 500 mkfm 2 ja tontinhinta 200 mkfm\ 
riittää yhden lisäneliömetrin rakentamiseen 700 mk:n kysynnän lisäys. 
Aikaisempi tulos, kysynnän lisäystä tarvitaan 900 mkfm 2, pitää kuitenkin 
edelleen tavallaan paikkansa, sillä tondnomistajat maksavat osan siitä 
eli 200 mkfm 2

• Tällä rahalla he saavat haltuunsa osan lisäneliömetristä. 
Tämän osan suuruus on 

sijoitettu summa l' 200 1 2 0 3 2 

. h' e 1 700 x m = , m. asuntojen lnta 

6. 2. Paljonko arava-asunnon rakentaminen lisää rakennustuotantoa? 

Valtion lainoituksen avulla voidaan saada lisää pääomaa uusien asun
tojen kysyntään. Näin tapahtuukin, jos asuntoavustukset annetaan suo
raan kuluttajille asunhon ostamista varten. Kun käytetään valtion lai· 
noitusta, liitetään siihen useimmiten myös rakennuttamistoiminta. Esim. 
Arava valvoo lainoittamiensa asuntojen rakentamista ja niiden myyntiä 
kuluttajille niin, ettei asunnoista voida periä markkinahintaa. Tämän 
lisäksi vaaditaan, ettei aravataloa saa rakentaa markkinahintaiselle ton
tille. Niinpä valtion lainoittamat asunnot kulkevatkin markkinameka~ 
nismin ulkopuolella. Edellä kehitetyn mallin avulla ei suoraan voida 
käsitellä aravatuotannon vaikutuksia. 

Valtio lainoittaa korkeintaan 40 % rakennuttamiensa asuntojen koko
naispääomasta, ja loppu rahoitus joudutaan hankkimaan samoilta pää-
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omamarkkinoilta, joilta muu asuntojen rakentaminenkin varansa saa. 
Kuten edellä mainittiin, voidaan tehdä myös erilaisia olettamuksia siitä, 
mitä valtion lainoittamien asuntojen tuottaminen vaikuttaa asuntosääs
tämiseen eli siihen rahamäärään, joka on asuinrakennustoiminnan käy
tettävissä. Tällöin tultiin kuitenkin siihen tulokseen, ettei ole riittäviä 
perusteita valtion tuen aiheuttamien säästämistoiminnan muutosten 
arvioimiseen. Parasta lienee edelleenkin olettaa asuntosäästäminen riip
pumattomaksi valtion lainoitustoiminnasta. Samalla jätetään myös huo
mioon ottamatta se, että lainoittaessaan asuntotuotantoaan valtio joutuu 
keräämään varat verotuksen muodossa. Tällä saattaa puolestaan olla 
vaikutusta säästämistoimintaan. 

Olettakaamme siis aluksi, että rakennetaan yksi arava-m2
, sen raken

nuskustannus on 500 mk kuten vapaillakin markkinoilla, ja olkoon tontin 
hinta 50 mk. 

Rakennettakoon valtion lainoittamia asuntoja määrä dA (m2
). 

Arava-asunnon rahoitus: 

valtio 40 %, joka olkoon dK = 220 mkfm2 

muu rahoitus 60 0/0' joka on 1,5 dK = 330 mkfm2. 

550 mkfm2 

Summa 1,5 dK on poissa niiltä markkinoilta, jolla vapaata asunto
tuotantoa rahoitetaan. Käytettäväksi siis jää (K - 1,5 dK). Olkoon sitä 
vastaava asuntotuotannon aleneminen dm. 

Esimerkiksi Helsinkiin rakennettaville arava-asunnoille kaupunki luo
vuttaa tontin. Koska halutaan tarkastella nimenomaan valtion lainoi
tuksen vaikutusta, ei tätä lisäetua kuitenkaan oteta huomioon. Valtion 
lainoittamaankin asuntoon on tällöin tontti ostettava vapailta markki
noilta. Jotta lähtökohtana voitaisiin kuitenkin pitää todellisia arava
asuntojen lainoitusolosuhteita, hyväksyttäköön edelleen olettamus, että 
arava-asunnon hinta on 550 mkfm 2. Tämä merkitsee sitä, että Helsingin 
kaupunki tosin myy tontin arava-asuntoa varten, mutta ottaa tämän 
tontin muulle asuntotuotannolle myytäväksi suunnitellusta tonttierästä. 

Tontinhinta määräytyy rakentamisvolyymin (m - dm + dA) mu
kaan ja tasapainoyhtälö on 

K - 1,5 dK t ( d dA) R 
m-dm ="2. m- m+ +, 
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jossa edellisen tonttihintatarkastelun perusteella on kerroin t jaettu 
kahdella. 

(= 0) (= 0) 
K-1,5dK = t/2 (m2 -2m.dm + dm·dm-dA·dm + m· dA) + R·m--R·dm 

Vähennetään K = t/2 . m 2 + R . m 

t·m·dA 
-1 5 dK = -t . m' dm + - R . dm , . 2 

t'm 
1,5 dK + -2- dA 

dm=-----
R+t'm 

t'm dA 
1,5 +-2- dk 

dm= X dK. 
R+t'm 

1\;1 u tta koska 

dK l . I 2 dA = arava alnan suuruus m , 

1 5 
ton tin hinta 

,+ 1· I X 1/2 
d - arava aIna m2 

X dK 
m - vapaiden asuntojen hinta 

Numeroarvojen sijoittaminen antaa tulokseksi 

1 5 200 1/ 
, + 220 x 2 m2 

dm = 700 mk X dK 

= 1,955 ~2 dK 
700 mk X . 

Jos valtio siis antaa 220 mk:n suurUIsen aravalainan, alenee vapaan 
asuntotuotannon määrä 

d - 1,955 2 
m -700 X 220m 

= 0,61 m 2• 

Juuri sama 220 mk:n summa edellyttää yhden aravaneliömetrin raken
tamista. 



180 SEPPO ISOTALO 

Valtion lainoittaessa yhden asuntoneliömetrin rakentamisesta 40 0/0 
lisääntyy rakennustuotanto 

1,00 - 0,61 = 0,39 m2~ 

Subventoinnin yksikköhinnaksi muodostuu SllS 

220 mk _ 2 
0,39 m2 - 560 mkjm . 

Rakennustuotannon lisäämiseen yhdellä m2
: llä on valtion lainoitusta 

käytettävä siis 560 mk. 

Koska arava-asuntoja koskevassa laskelmassa käytettiin uutta oletta
must~ asuntojen kysynnän suuruudesta, on syytä todeta, että samojen 
lähtöolettamusten perusteella aikaisemmin saadut tulokset muuttuvat 
seuraaviksi. 

Rakennuskustannuksia alentamalla tai kysyntää lisäämällä maksaa 
rakennustuotannon kasvu 700 mkfm2

• Vastaavasti kaupungin on luovu
tettava tontteja seitsemän asuntoneliömetrin rakentamista varten, jos 
mielitään saada rakennustuotanto lisääntymään yhdellä m2 :llä.6 

7. Yhteenveto 

Asun topoliittiset toimenpiteet ovat useimmissa Länsi -Euroopan maissa 
johtaneet vuokrasäännöstelyyn. Luonnollisena seurauksena tästä on ollut 
yhteiskunnan ohjauksessa tapahtuva asuntojen rakentaminen. Myös Suo
messa asuntopoliittiset uudistukset suuntautuvat yhteiskunnan kiinteän 
valvonnan alla olevan rakennustoiminnan lisäämiseen. 

6. Tulos saadaan alajaksossa 4. 3. esitetystä kaavasta 

2t·m+R 
ds = dm 

t·m 

korv~amalla vakio t vakiolla % t: 

t·m+R 
ds = dm 

X ·t· m 

Todellisten arvojen sijoittaminen antaa tulokseksi 

ds 200 + 500 700 

dm %·200 100 
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Erilaiset säännöstely toimenpiteet eivät kuitenkaan ole ainoa mahdol
lisuus asuntopolitiikan hoitamiseen. Toivottuihin tuloksiin voidaan päästä 
myös markkinamekanismia hyväksikäyttäen. l\tIenettely edellyttää kui
tenkin asuntomarkkinoiden toiminnan tuntemista. Tässä artikkelissa on 
pyritty laatimaan asuntopoliittisen suunnittelutyön avuksi looginen 
malli asuntomarkkinoiden riippuvuussuhteista. 

Mallin avulla on tarkasteltu muutamien asuntopoliittisten toimenpi
teiden vaikutuksia. Päähuomio on kiinnitetty asuntotuotannon muu
toksiin. Asuntotuotantoa voidaan lisätä kolmella eri tavalla: 

a. Lisätään uusien asuntojen kysyntää. 
b. Alennetaan rakennuskustannuksia. 
Näitä tapoja käytettäessä tarvitaan tuotannon lisäämiseen yhdellä 

asunnolla summa, joka selvästi ylittää vastaavat rakennuskustannukset. 
Tämä johtuu tontinhintojen noususta rakentamisen kasvaessa. 

c. Yhteiskunta voi puuttua myös tonttimarkkinoihin myymällä raken
tamisen tarvitsemia maa-alueita. 

Mikäli myös näissä kaupoissa noudatetaan markkinahintoja, saa yhteis
kunta tuloa. Tämän vuoksi ei olekaan mielekästä laskea sitä, minkälainen 
summa on uhrattava, vaan voidaan etsiä riippuvuus yhteiskunnan myy
mien tonttien määrän ja toimenpiteen aiheuttaman rakennustuotannon 
lisäyksen välillä. Helsingin hintatason mukaan tulokseksi muodostui, 
että jos kaupunki myy tontteja seitsemää asuntoa varten, lisääntyy raken
nustuotanto yhdellä asunnolla. (Kun tonttien myyjien aiheuttama asun
tojen kysynnän lisäys jätettiin ottamatta huomioon, riitti 4.5 asunto
tontin myynti lisäämään asuntotuotantoa yhdellä asunnolla.) Tulosten 
perusteella voidaankin todeta, että tonttien markkinointi on halvin tapa 
lisätä rakennustuotantoa. 



Metsätalouden ja metsäteollisuuden 

tyällisyysnäkymiä 

KirJoittanut 

ERKKI PIHKALA 

Metsätalous1 ja metsäteollisuus lyörnahdollisuuksien luojina 

Seuraavassa tarkastellaan metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa vuo
sina 1954-1962 vallinneita kehitystendenssejä näiden alojen työllisyyden 
kannalta. Verrattaessa vuosina 1954/55 vallinnutta työllisyystilannetta 
vuosiin 1961/62 on tarkastelussa ollut etuna se, että kansantaloudessamme 
on kumpanakin ajanjaksona vallinnut samantapainen suhdannevaihe. 

Kerrattakoon lyhyesti kehityslinjat näiden vuosien ajalta. Puuteolli
suus - ja siinä lähinnä sahateollisuus - on saavuttanut lähes lopullisen 
laajuutensa ja siinä tapahtunutta suhteellista taantumista on korvannut 
paperiteollisuuden nopea laajeneminen. Paperiteollisuuden kehitysvauh
dissa on kuitenkin odotettavissa melkoista hidastumista 1950-luvun 
lopussa ja 1960-luvun alussa tapahtuneen laajentamis- ja rationalisoimis
vaiheen jälkeen. On kuitenkin vaikea tarkalleen ennustaa puu- tai 
paperiteollisuuden työllisyyden tulevaa kehitystä; se riippuu suuressa 
määrin metsiemme tulevasta tuottokyvystä, mikä puolestaan jakautuu 
puunjalostusteollisuuden molempien haarojen osalle. Puumäärän jakau
tumisessa molempien teollisuushaarojen kesken taas tuotantokustannuk
silla sekä markkinaolosuhteilla on ratkaiseva merkitys. Raaka-aine toisin 
sanoen käytetään ja tuUaan käyttämään niihin tarkoituksiin, jotka anta
vat puulle suurimman kantohinnan. 

Hakkuuvuosina 1959 -1961 olivat sahat puutavarahankinnoissaan 
raaka-ainemarkkinoilta suhteellisesti paremmassa asemassa kuin aines
pinotavaran käyttäjät. Sittemmin ainespinotavarasta maksetut hinnat ovat 
kohonneet siinä määrin, että sahat ovat joutuneet vetäytymään markki-

1. Tässä on tarkasteltu markkinapuutavaran hankinnoissa (hakkuut, ajot yöt ja uitot) käytettyä 

työvoimaa. 
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noilta. Aivan viime aikoina on tukkeja kuitenkin kannattanut ostaa myös 
massateollisuuden tarpeisiin, mikä lienee merkkinä siitä, että eri puu
tavaralajien hintasuhteet eivät ole markkinoilla oikeat. Sahojen asemaa 
on myös heikentänyt se, että ne ovat joutuneet sahaamaan kuutiomää
rältäänkeskimäärin pienempiä tukkeja. Paperiteollisuus puolestaan on 
huomattavasti lisännyt kykyään käyttää hyväkseen pienpuuta, sahaus
jätteitä jne. Siitä, miten kehitys pääpiirteissään on vuosina 1954-1962 
kulkenut metsätalouden, puuteollisuuden ja paperiteollisuuden tuotan
nossa ja työllisyydessä, antaa kuvan oheinen taulukko. 

Tuotanto ja työvoima puu- ja paperiteollisuudessa sekä metsätyövoima Suomessa vv. 1954-1963 

195411955119561195711958119591196011961 1196211963* 

Tuotanto 

Sahatavara, 1 000 std 1 060 1 055 810 825 1 008 1 072 1 370 1 334 1 175 1 140 
Vaneri, 1000 m3 339 364 260 295 286 344 411 412 428 465 
Puuhioke, 1000t 202 196 185 168 156 134 198 180 157 160 
Selluloosa, -,,- 1 572 1 817 L 859 2076 2065 2 148 2466 2826 2937 3 193 
Paperi ja 

pahvi, -- 1 094 1 290 1 395 1 551 1 571 1 696 1 970 2385 2514 2 725 
" Kaupalliset hakkuut, 

milj. p_m3 35.5 38.6 36.6 40.9 38.0 38.1 44.6 49.0 47.5 47.8 

Työvoima, 
1 000 henkeä 

Pu u teollisu us1 35.7 35.5 30.1 28.0 30.2 31.3 36.9 35.7 33.4 
Paperi teollisu us1 24.8 26.8 28.2 28.5 28.0 29.4 33.0 35.7 36.3 

Yhteensä 60.5 62.3 58.3 56.5 58.2 60.7 69.9 71.4 69.7 

Metsätyövoima 
keskim./kk 76.8 89.0 80.6 74.1 69.3 69.0 78.7 84.7 82.7 77.8 

Yhteensä 137.3 151.3 138.9 130.6 127.5 129.7 148.6 156.1 152.4 

Työtunnit, l milj. 

Puuteollisuus 56.1 76.7 61.3 59.4 64.0 66.0 78.0 75.2 69.8 
Paperiteollisuus 76.7 60.3 59.9 61.3 59.9 62.8 68.8 74.3 74.2 

Yhteensä 132.8] 137.01 12l.21120. 71123.91128.81146.81149.51144.01 

1. Työntekijät = ilman toimihenkilöitä. 
Lähteet: Tilastokatsauksia ja SVT XVIII:A, Teollisuustilasto. 

Tau lukosta käy ilmi, etteivät työtilaisuudet - metsätalous ja metsä
teollisu us kokonaisuutena ottaen - ole melkoisesti kasvaneista tuotanto-
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määristä huolimatta viimeisen kymmenen vuoden aikana juuri lainkaan 
lisääntyneet. Työtunneissa mitattuna on kehitys metsäteollisuudessa ollut 
samansuuntainen kuin työntekijöiden lukumäärän mukaan mitattuna. 
Tällöin kuitenkin puu- ja paperiteollisuudessa vallinneet erisuuntaiset 
kehitys suunnat tasoittavat toisiaan. Paperiteollisuudessa on näet vuo
sina 1954/55 tehty pienemmällä työntekijämäärällä suhteellisesti enem
män työtunteja kuin vuosina 1961/62. Puuteollisuudessa tilanne taas 
on päinvastainen. 

Sahojen osalta huomataan, että vuosina 1961/62 verrattuna vuosiin 
1954/55 on tuotettu jopa hieman pienemmällä työvoimamäärällä lähes 
kaksikymmentä prosenttia suuremmat sahausmäärät. Sahojen jälkeen 
puuteollisuuden tärkeimmässä ryhmässä,vaneriteollisuudessa, 20 0/0 
suuremmat tuotanto määrät on kyetty tuottamaan entisellä henkilökunta
määrällä.2 Paperiteollisuudessa henkilökunnan määrä sen sijaan on 
kasvanut melkoisesti etenkin· pahvi- ja paperitehtaissa. Tuotantomää
rät ovat kuitenkin nousseet vielä enemmän eli lähes kaksinkertaisiksi. 

Seuraavasta asetelmasta käyvät ilmi henkilökunnan lukumäärän muu
tokset vuosien 1954/55 ja 1961/62 välisenä aikana puu- ja paperiteolli
suuden tärkeimmissä tuotantolaitosryhmissä. 

Sahat ml. höyläämöt1 

Van eri teh taat 
SeIluloosateht. ja hiomot2 

Paperi- ja pahvitehtaat 
Metsätalous3 

1. Ilman erillisinä toimivia höyläämöitä. 
2. Ilman puoliselluloosatehtaita. 
3. Markkinapuutavaran hakkuissa. 

Palkattu henkilökunta 
1954/55 1961/62 

24620 
9435 

13555 
10850 
82900 

24375 
9520 

17415 
17470 
83700 

Muutos 

% 

-1 
1 

28 
61 

1 

Tuotannon 
lisäys, % 
1954/55-

1961/62 

19 
20 
61 

105 
30 

Metsätalouden osalta huomataan, että vuosina 1961/62 pystyttiin hak
kaamaan kolmannesta suuremmat puumäärät samalla keskimääräisellä 
vuotuisella työvoimamäärällä kuin vuosina 1954/55. Työllisyysyksiköllä 
aikaansaatu hakkuumaärän lisäys ei kuitenkaan liene näin suuri, sillä 
hakkuiden rakenteessa sekä puutavaralIe asetetuissa puhtausvaatimuk-

2. Henkilökunta = työvoima = toimihenkilöt + työntekijät. 
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sissa on tapahtunut muutoksia. Metsässä tehtävästä työmäärästä on siis 
osa siirtynyt tehtaille. 

Metsäteollisuutemme viimeisten kymmenen vuoden aikana kokemat 
huomattavat muutokset eivät koske yksinomaan sen rakennetta vaan 
myös laajenemismahdollisuuksia. Sahateollisuuden laajenemisen ylär~jan 
saavutt~minen on heijastunut parina viime vuonna mm. pikkusahojen 
sulkemisena suursahojen pystyessä vielä rationalisoinnin ansiosta tehok
kaasti kilpailemaan puutavaramarkkinoilla. Puuteollisuuden muista tuo
tantolaitoksista on vaneritehtaiden työntekijämäärä lisääntynyt vain 
vähän suuresti lisääntyneestä tuotannosta huolimatta. Vaneritehtaiden 
ja sahojen osuus puuteollisuudessa on kuitenkin lisääntynyt, koska alan 
muut tuotantolaitokset (rullatehtaat, tynnyritehtaat jne.) ovat suhteelli
sesti taantuneet. 

Paperiteollisuudessa on etenkin paperi- ja pahvitehtaiden osuus työn
antajana uusien tehtaiden rakentamisen sekä entisten modernisoinnin ja 
laajentamisen kautta päässyt melkoisesti lisääntymään muiden ryhmien 
(kuitulevy-, tapetti-, ym. paperi- ja pahvivalmistetehtaat) kustannuk
sella. Näin ollen on niin puu- kuin paperiteollisuudessakin primäärituo
tantolaitosten, so. suhteellisen jalostamattoman ja erikoistumattoman 
tuotannon suhteellinen merkitys työnantajana jonkin verran kasvanut. 
Tämä ilmenee seuraavasta asetelmasta. 

Puuteollisuudesta 
{ 

Sahat ja höy1äämöt1 

Vaneritehtaa t 

Työntekijöiden osuus koko teolli
suusa1an työllisyydestä 

1954/55 1961/62 

64 Olo} 66 %} 
88 % 91 0/o 

24 % 25 0/0 

{

SellUloosatehtaatja -hiomot2 45 %} 
Paperi teollisuudesta 

Paperi- ja pahvitehtaat 34 0/0 
79 0/0 

41 %} 
400/0 

81 0/0 

1. Ilman erillisinä toimivia höyläämöitä. 
2. Ilman puoliselluloosatehtaita. 

Puu- ja paperiteollisuuden osuudet metsäteollisuuden sekä myös metsä
teollisuuden osuus koko teollisuuden työntekijöiden lukumäärästä olivat 
seuraavat: 
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Metsäteollisuus 
koko teollisuudesta {

puuteollisuus 

Paperiteollisuus 

1954/55 

58 %t 
42 % J 

20.3 % 

1961/62 

49 %! 
51 %1 

20.2 % 

Mahdollisuudet perustaa uusia tehtaita ovat, kuten tunnettua, eräitä 
poikkeuksia lukuunottamatta vähäiset, mikäli ei haluta supistaa van
hojen tehtaiden raaka-aineen saantimahdollisuuksia ja samalla ehkä 

7!iönrekijöiden lukumäärä kuukausiHajn (-), Yuosikeskiarvof (-- ---) 

sekä frendif (---) 

/000 
työn
tekijää 
/80 

/60 

140 

/2.0 

100 

80 

60 

-'to 

80 

70 

60 

50 

f1 efsäfa/ous 

.Lt0 

30~.-J-~-+~~~~~~~~-'-
:20 

1951t '55 . '.56 '58 '.59 '(JO '6/ '62 '63 

Lähde: SVT XVIII:A, Teollisuustilastot vuosilta 1954-1962, taulut 4-5. 

'61-



METSÄTALOUDEN JA. . . 187 

myös kannattavuutta. Uitto reittien alavarsilla sijaitsevat tehtaat joutu
vat kärsimään raaka-aineen puutteesta kun sisämaahan rakennetaan 
uusia tuotantolaitoksia. Tätä kehitystä edistää se, että muut kuljetus
menetelmät tulevat yhä yleisemmiksi ja myösedullisemmiksi uittoon 
verrattuna. Eikö tällöin raaka-ainevaroihin nähden epäedullisesti sijait
sevien tehtaiden ole syytä ilman ankaraa kilpailua yrittää löytää uusia 
tuotteita tai siirtyä pitkälle vietyyn erikoistumiseen? Tämähän olisi sopu
soinnussa myös taloushistoriallisen kehityssuunnan kanssa. Onhan sisä
maassa sijaitsevan tehtaan lähihankinta-alue huomattavasti suurempi 
kuin esim. lähellä rannikoita olevien tuotantolaitosten. 

Oheisesta kuviosta ilmenevät metsätaloudessamme ja metsäteollisuu
dessa työskennelleiden työntekijöiden määrät kuukausittain sekä keski
määrin vuodessa. 

Odotettavissa oleva kehitys 

Kuviossa olevien työllisyyttä kuvaavien trendi en kehityssuunta tulee 
ilmeisesti tuotannon laajentamismahdollisuuksien vähennyttyä melkoi
sesti muuttumaan. 

Metsätaloudessa laskeva trendi voimistuu huomattavasti, koska uusia 
työtilaisuuksia ei metsissämme enää juuri voida luoda.3 Puuteollisuu
dessa on myös odotettavissa trendin kehityssuunnan muuttumista laske
vaksi, mikäli sahateollisuuden sahausmäärät eivät lisäänny huomatta
vasti alan kohoavan kilpailukyvyn takia. Tällöin markkinahinnoissa on 
kuitenkin tapahduttava huomattavaa paranemista. Suurimmat työtilai
suuksien lisäämismahdollisuudet näyttävät olevan lastulevy-, vaneri- ja 
ehkä myös puutalotehtailla. 

Paperiteollisuudessa on samoin odotettavissa trendin osoittamaa kehi
tyssuuntaa pienempi työtilaisuuksien kasvu. Alan työllisyyden voidaan 
olettaa pysyvän ennallaan nykyisen laajennusvaiheen vaikutuksen m~n
tyä ohitse. Suurimmat mahdollisuudet työpaikkojen lisäämiseen lienevät 
paperi- ja pahvivalmisteita tuottavissa tehtaissa. 

3. Tässä on Talousneuvoston mietinnön mukaisesti oletettu" että kokonaishakkuut v. 1970 ovat 
suunnilleen samansuuruiset kuin keskimäärin vuosina 1961-62. Myöskään ei ole otettu huomioon eri

laisten laajojen metsänviljelyohjelmien toteuttamisesta johtuvaa työvoimatarpeen lisäystä metsän
viljelytöissä. 
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Seuraavassa asetelmassa on ilmaistu metsätalouden sekä puu- ja 
paperiteollisuuden keskimääräiset työntekijämäärät vuosina 1961/62 
sekä vuosien 1954-1962 trendi en mukaan (1) laskettuna vuonna 1970. 
Mukaan on otettu myös edellä mainitun todennäköisen (vuosien 1954 
-1962 trendistä poikkeavan) kehityksen mukainen ennuste (II). 

Keski-
määrin 
1961/62 

Metsätalous 83500 

Puuteollisuus 340001 
70000 I 

Pa peri teollisu us 36000 J 

Työntekijöitä keskimäärin vuosittain 
Vuosien 1954-62 Ennuste (II) 
trendin mukaan (I) vuonna 

vuonna 1970 1970 

78000 

35000} 

48500 
83500 

55-65000 

26-3l000} 

40-44000 
66-75000 

Asetelmassa olevat luvut, paitsi vuoden 1970 ennusteessa (II) olevat 
pienemmät luvut, edellyttävät, että vuonna 1970 vallitsee samantapai
nen suhdannevaihe kuin vuosina 1954/55 ja 1961/62. Vuoden 1970 
työntekijäennusteen (II) alaraja on määrätty 1950-luvun puolivälissä 
vallinneen suhdannevaiheen mukaan. Suhdannevaihteluiden vaikutuk
sen on kuitenkin oletettu tasaantuvan entisestään, koska metsätalouden 
ja -teollisuuden laajennuttua lähelle ylärajaansa suhdannevaihtelut hei
jastuvat etupäässä hintoihin eivätkä enää niin paljon kuin ennen myös 
määriin. 

Ennusteen (II) mukaan työtilaisuuksien lukumäärä metsäteollisuu
dessa pysyy suunnilleen ennallaan. Metsänhakkuista suoranaisesti toi
meentulonsa saavien määrä sen sijaan vähenee lähivuosina melkoisesti. 

On vaikea sanoa, missä määrin hakkuissa tarvittavan työyoimamäärän 
aleneminen kulkee samassa tahdissa maatiloilta poismuuton kanssa. 
Mikäli muuttotahti on huomattavasti nopeampaa kuin metsätöiden 
rationalisoinnin aiheuttama työvoimatarpeen väheneminen, saattaa seu
rauksena olla jopa puutetta metsätyönväestä. Tuleva metsätyöväen puute 
tulee aluksi ilmi metsätyöntekijäkunnan »ukkoutumisena», so. työntekijä
kunnan keski-ikä tullee normaalina pidettävää huomattavasti korkeam
maksi, kun nuoret lähtevät syystä tai toisesta yhä enemmän hakemaan 
työtilaisuuksia kaupungista. Metsätyövoimakysymys on meillä kuitenkin 
ehdottomasti ky~keytynyt maatalouden ja siitä toimeentulonsa saavan 
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väestönosan lukumäärän ja työllisyyden kehitykseen, sillä maanviljelijät 
ja heidän poikansa suorittavat hakkuista 75-80 0/o. Nykyinen järjes
telmä, kesällä maataloustöitä ja talvella metsätöitä, lienee paras mah
dollinen niin pientilallisen talvityöllisyyden kuin metsätyöläisten kesätyöl
lisyyden kannalta. Missä määrin maatalouden ja metsänhakkuiden työl
lisyyden toisiaan tasoittava vaikutus on vallitsevan pientilajärjestelmän 
ansiota tai »ansiottomuutta», on vaikea sanoa. 

Nykyisin tosin on ollut pyrkimyksenä luoda pysyvä ympäri vuoden 
työllistetty ammattitaitoinen metsätyöntekijäkunta. Tällainen muutaman 
tuhatta miestä käsittävä kantajoukko pystytäänkin hyvin työllistämään 
ympäri vuoden; isomman joukon ollessa kyseessä saattaisi kesällä syntyä 
työllistämisvaikeuksia hakkuiden suuren kausiluonteisuuden takia. K ysy
mys on siis jälleen siitä, onko »turpeeseen sidottu» ammattitaitoinenkin 
metsätyöläinen niin sosiaalisesti kuin toimeentulon tasaisen jatkuvuuden 
kannalta parenlmassa asemassa kuin mahdollisesti kesätyöttömyydestä 
kärsivä »irrallinen» metsätyömies. Olisiko maassamme maatalouden ja 
hakkuiden kannalta todella löydettävissä tehokkaampi sekä myös tulojen 
- niin henkilökohtaisten kuin ajallistenkin - että maaomaisuuden ja
kautumisen kannalta tasapuolisempi järjestelmä ja millainen se olisi, 
onkin jo toinen kysymys. 

Kummankin alan yksipuoliset ratkaisuyritykset saattavat myöhemmin 
johtaa kokonaisuutta ajatellen suuriinkin vaikeuksiin. Seurauksena maa
talouden yksipuolisista ratkaisuista saatamme esim. alkaa kärsiä metsä
työvoiman puutteesta, sillä kehitys näyttää tässäkin suhteessa kulkevan 
meillä vähitellen samaan suuntaan kuin Ruotsissa. Kokemus on näet 
osoittanut, että kerran kaupunkiin hakeutunut metsätyöläinen ei enää 
palaa »pöllin ääreen», vaikka häntä kohtaisikin ankara työttömyys. 

Rationalisointi 

Seuraava asetelma antaa jonkinlaisen kuvan rationalisoinnin vaikutuk
sesta tuoteyksikköä kohden tarvittavaan ihmistyötuntimäärään. 

Laskelma on melko karkea, mutta riittää osoittamaan kehityksen 
suuntaa. Rationalisoinnin vaikutus on puuteollisuudessa ollut selvästi 
pienempi kuin paperiteollisuudessa, jossa se on ollut huomattava. Ilman 
näin voimakasta tuottavuuden kasvua olisi puu- ja paperiteollisuudessa 

5 
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Sahat ml. höyläämöt,2 std 
Vaneritehtaat, m 3 

Selluloosatehtaat, tonni~ 
Paperitehtaat, tonnia 
Pahvi- ja kartonkitehtaat,)onnia 

1. Koko henkilökunta. 
2. Ilman erillisinä toimivia höyläämöjä. 

Työtuntien lukumäärä 
tuotettua yksikköä kohdenl 

1954 1962 
45.6 37.7 
53.8 42.2 
13.7 9.0 
17.7 13.2 
16.2 9.3 

, 

Vähennys; 
% 

1954-1962 
17 
22 
34 
25 
43 

v. 1962 tarvittu n. 25 % eli 16-18000 henkeä enemmän työvoimaa 
kuin vuonna 1954; toisaalta kuitenkin rationalisointi on perusedellytys 
sille, että jokin teollisuuden ala säilyttää kilpailukykynsä ja pystyy nos
tamaan alalla toimivien elintasoa. 

Metsätaloudessa vähenee työvoimatarve rationalisoinnin ansiosta 4-
5 % vuodessa. 

Mielenkiintoista on havaita, että toimihenkilöiden suhteellinen tarve 
puu- ja paperiteollisuudessa on pysynyt muuttumattomana vaikka se 
muualla on lisääntynyt. Tämä ilmenee seuraavasta asetelmasta. 

:Puuteollisuus 
Paperi teollisuus 
Koko teollisuus 

Toimihenkilöiden osuus työntekijöiden 
lukumäärästä, % 

1954/55 1961/62 
9.7 9.7 

18.0 18.0 
17.1 19.9 

Koska raaka-ainevaramme ovat esteenä metsäteollisuuden viime vuo
sien kaltaiselle laajentamiselle, voidaan metsäteollisuudessamme luoda 
uusia työpaikkoja sekä korvata rationalisoinnin aiheuttamia vähennyksiä 
työpaikkojen lukumäärässä vain nostamalla puu- ja paperiteollisuuden 
jalostustasoa. Metsäteollisuuden pitkälle jalostettuja tuotteita on kuiten
kin huomattavasti vaikeampaa myydä kuin nykyisiä massatuotteiden 
tapaisia artikkeleita. Ulkomaat pyrkivät myös kaikenlaisilla kaupallisilla 
rajoituksilla . turvaamaan puu- ja paperiteollisuuden erikoistuotteiden 
markkinat omille, tuontiraaka-aineen varassa toimiville tuotantolaitok
silleeIl' 

Työvoimatarpeen muuttuminen tuoteyksikköä kohden ei johdu yksin
omaan rationalisoinnista. Muista tekijöistä - joiden osuutta tosin on 
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vaikea mitata -- mainittakoon sahatavaran osalta raaka-aineen karkeus
aste sekä se, miten hienoksi tuote on sahattu ja höylätty. Paperiteolli
suudessa taas on merkityksensä tuotettujen selluloosa- ja paperilajien . 
keskinäisillä suhteilla. Suhdannevaihteluiden vaikutus taas näkyy siinä, 
että korkeasuhdanteen aikana ne tuotantolaitokset, joiden tuotantokyky 
ja työn tuottavuus ovat keskimääräistä heikompia, ottavat osaa tuotan
toon suuremmalla osuudella kuin matalasuhdanteen aikana. 

Yhteenveto 

Metsätalouden ja metsäteollisuuden vähenevä työvoimatarve johtuu 
nopeasta rationalisoinnista niin metsätöissä kuin teollisuudessakin. 
Toistaiseksi paperiteollisuuden laajeneminen on korvannut metsissä ja 
puuteollisuudessa tapahtuneen työvoimatarpeen supistumisen. Puuraaka
aineen niukkuuden ollessa lähivuosina esteenä viime vuosien luokkaa 
oleville laajennuksille on metsätöissä ja puunjalostusteollisuudessa odo
tettavissa entistä voimakkaampaa jopa absoluuttistakin työvoimatar
peen supistumista. Työpaikkojen tarvetta voidaan lisätä vain tuotannon 
jalostusarvoa huomattavasti kohottamalla. Hakkuutyövoimakysymyksen 
ratkaisu taas on erottamattomassa yhteydessä maatalouden työllisyys
ym. ongeimiin. Mikäli nletsästä toimeentulonsa saavilla aloilla - niin 
raaka-ainetta hankkivilla kuin sitä suoranaisesti jalostavilla - tapah
tunut rationalisointi johtaa työttömyyden lisääntymiseen, niin on todet
tava, että yhteiskunta ja kansantalous eivät ole kyenneet täysin käyttä
mään hyväkseen tästä rationalisoinnista saatua hyötyä. 
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SEPPO SIMONEN Raivaajia ja rakentajia. Suo
men maatalouden historiaa. Kirjayhtymä, 
Helsinki 1964, 365 s. 

Maat. metsät. tri, kirjailija ja sanomalehti
mies SEPPO SIMONEN on uudessa kirjassaan 
käsitellyt Suomen maatalouden historiaa 
aina itsenäisyyden aikaan saakka. Hän 
kuvailee sujuvalla kynällä vanhoja kas
kenkaatajia ja uutisraivaajia sekä antaa 
elävän kuvan niistä uudemman ajan mie
histä, jotka 1700- ja l800-luvulla rohkeasti 
kokeilivat vaivojaan ja varojaan säästä
mättä erilaisia maataloudellisia uudistuk
sia, monesti epäonnistuen mutta kuitenkin 
vieden kehitystä eteenpäin »Suomen oival
lisen rahvaan hyödyksi». Näiden pionee
rien joukossa tapaamme pappeja ja aate
lismiehiä, kauppiaita ja laivureita, pro
fessoreita ja poliitikkoja sekä valistuneita 
talonpoikia, joille kaikille nykyajan maan
viljelijä on kiitollisuuden velassa. Ja luuli
sinpa, että olisi terveellistä monen nykyi
sen elintasosta riitelevän hyvinvointival
tion asukkaan palauttaa mieleen, miten 
tiukasta muinaisen Suomen asukkaille on 
leipä kiskottu. Onhan suurten nälkävuo
sien alkamisestakin lähiaikoina kulunut 
sata vuotta. 

Kirjan sisällöstä saa ehkä parhaan ku
van luettelemalla eräiden lukujen nimiä: 
Vainiopakon kahlitsema kylä, Isojako, 

Peruna saapuu Suomeen, Haluttiin lam
massiittola - saatiin Mustialan opisto, 
Lehmä, Isänmaa ja suomalaisuus, Kärsi
mystä oli sian elämä, Hyvä suomalainen 
hevonen, Kaalimaat muuttuvat puutar
haksi, Snellmankin taisteli vuoroviljelyn 
puolesta, Koulumies keksi kylvökoneen, 
Maatalouden merkkimies Gebhard, Suo
men vapaa talonpoika. 

Aina l700-luvun alkuun saakka kahlit
sivat Suomen maatalouden kehitystä ai
naiset sodat, sarkajako ja vainiopakko. 
Itsevaltaisten soturikuninkaiden aikana 
Suomi oli saanut tyytyä rajamaakunnan 
asemaan. Sitä käytettiin rintavarustuksena 
itää vastaan, siltä vaadittiin alinomaa 
miehiä ja hevosia Ruotsin armeijaan, sitä 
verotettiin ankarasti. Ison vihan jälkeen 
oli maassamme vain 275000 asukasta ja 
tavaton kurjuus vallitsi. Vasta kun poh
joiseksi valtioksi kutistunut Ruotsi ryhtyi 
rauhan töihin, seurasi »vapauden» ja 
»hyödyn aika», jolloin talouselämää pyrit
tiin voimakkaasti kehittämään. Iskulau
seina olivat »Kansan vaurastuttaminen on 
yhtä arvokasta kuin voittoisa sota» ja 
»Menetetyt maakunnat on valloitettava 
takaisin sisältä päin». Merkantilistisen ta
louspolitiikan keinoin pyrittiin talouselä
mää kehittämään ja tiedekinalistettiin 
käytännön palvelukseen. Turun akate
miassa annettiin etusija talouselämää hyö-



dyttäville tutkimuksille ja oppiaineille. 
Professorit KALM ja GADD neuvoivat mm. 
»Kryydimaiden» hoitoa ja keinoja talou
delliseen vaurastumiseen etsittiin myös 
Ruotsin· Tied,eakatemiassa, jonka jäseneksi 
v. 1739 kutsuttiin mm. eräs kreivitär »nii
den erinomaisten neronlahjojen vuoksi, 
joita hän oli osoittanut kaikenlaisissa ta
louden parantamista tarkoittavissa ko
keissa, jotka tapahtuivat saippuankeitossa 
ja leivänleipomisessa». Humalalle mää
rättiin viljelyspakko v. 1734 valuuttojen 
säästämiseksi, silkkiperhosta ja . eteläisiä 
lammasrotuja yritettiin kotiuttaa tekstiili
teollisuuden kehittämiseksi, jne. Todella 
suurisuuntaistakin rakennustyötä tehtiinja 
Suomen oloihin kiinnitettiin erikoista huo
miota. Maaherrat saivat käskyn laatia 
selvityksiä maakuntiensa tilasta, hallitus 
lähetti kaksikin tutkijakuntaa selvittele
mään Suomen taloudellisia oloja, väestön 
määrää ja elinkeinoja, maanmittauslai
tos perustettiin mittaamaan ja kartoitta
maan maata jne. Isojako päätettiin panna 
toimeen vuodesta 1757 alkaen, ja vaikka 
sitä monin paikoin vastustettiinkin, se 
eteni omaa tietään; viimeiset isojakotoimi
tukset Pohjois-Suomessa suoritettiin v. 
1963. 

Merkittävää parannusta kansan ruoka
valioon merkitsi perunanviljely, jota mm. 
papiston taholta yritettiin levittää. Olihan 
noina a~koina Suomessa vuosikymmentä 
kohden kaksi katovuotta, kolme niukkaa, 
neljä keskinkertaista ja vain yksi hyvä 
vuosi. Nälkä ja pettuleipä olivat tavan 
takaa uhkaamassa, sillä heikosti ravittu 
karjakaan ei paljoa tuottanut. Talousseu
ran ehdotuksesta kuningas määräsi v. 1801 
perunan viljelypakon ja palkintoja jaet
tiin viljelijöille. Vähitellen peruna kotiu
tuikin maahamme, lopullisesti kuitenkin 
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vasta l860-luvun suurten nälkävuosien 
jälkeen, syrjäyttäen kaskinauriin viljelyn, 
jota ~li jatkunut vuosisatoja. Nauris- ja 
ruiskaskien polttohan oli entisinä aikoina 
niin yleistä, että esim. 1700-luvulla arvel
laan kasketun n. 8 milj. ha, joissakin pitä
jissä 75 % pinta-alasta, vaikka viranomai
set metsien loppumisen pelossa pyrkivät 
kaskenpolttoa rajoittamaan. (Uusi aika on 
tosin todennut parhaiden metsien synty
neen juuri entisille kaskialueille. ) 

Vanhat puutyökalut, risukarhit ja puu
aurat eivät soveltuneet peltoviljelyyn. Suo
men Talousseura ryhtyihin 1800-luvulla 
tutkimaan ja parantelemaan rautaisia työ
kaluja, auroja, äkeitä ym. Fiskarsin tehdas 
alkoi vuodesta 1836 lähtien valmistaa au
roja saaden mm. kultamitalin Moskovan 
näyttelyssä v. 1860. Mustialan konepaja 
alkoi vuodesta 1843 lähtien valmistaa ulko
maisten mallien mukaan äkeitä, auroja, 
rautalapioita ym. Ulkomaisia maatalous
työkaluja ja koneita voitiin hankkia enem
män vasta vuodesta 1863 lähtien, jolloin 
niiltä poistettiin tulli. Ns. herrasviljelijät 
olivat ensimmäisiä näiden koneiden kokei
lijoita, ja samaten he suunnittelivat maa
taloudellista opetusta ja uudistusta. Mai
nittakoon SEBASTIAN GRIPENBERG, joka 
menetti kartanonsa kokeillessaan sokeri
juurikkaan viljelyllä ja sokerin tehdasmai
sella valmistuksella. V. 1838 hänestä tuli 
Mustialan maatalousopiston ensimmäinen 
johtaja ja aikanaan v. 1860 Suomen en
simmamen maatalousministeri. Hänen 
poikansa Robert oli taasen aikanaan maa
taloushallituksen pääjohtaja, ei kuiten
kaan ensimmäinen »ylitirehtööl'i» vaan 
toinen. Ensimmäinen oli NILS GROTEN
FELT, kuten Simonenkin toisessa yhtey
dessä mainitsee. 

LARS GABRIEL VON HAARTMAN oli ta-
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vallaan maamme maa- ja metsätalousope
tuksen isä, sillä hänen aikanaan perustet
tiin mm. Mustialan ja Evon opistot. Kar
janjalostuksen uranuurtaja oli taasen lai
vanvarustaja ja taloudellinen kirjailija 
PETER BLADH 1800-luvun vaihteessa. Myö
hempiä nimimiehiä olivat mm. GROTEN
FELT ja NYLANDER. 

Talonpojat pysyttelivät kauan syrjässä, 
osaksi vanhoillisuudesta, osaksi varovai
suudesta. Niinpä he epäilivät, että rauta
aura ja »pussilantaa» myrkyttävät maan, 
ja Laukaan ukko arveli itse pirun pyörit
tävän viskuria. (Nykyaika on todennutkin 
jollei juuri pussilantaa niin eräät muut 
kemialliset aineet todella vaaraksi.) Vasta 
viime vuosisadan lopulla alkoi talonpoikia
kin näkyä maatalouden kehittämistyön 
ensirivissä. Näistä mainitsee Simonen mm. 
KUSTAA PATuRIn Janakkalasta. 

Maan ensimmäinen maatalouskoease
ma perustettiin 1860-luvun alussa Talous
seuran aloitteesta Ruissalon saarelle, jossa 
ensin kokeiltiin pellavan, sitten kauran, 
rehukasvien, hedelmien, erilaisten vilja
ja perunalajikkeiden viljelyä, salaojitusta 
-ym. Koeaseman toiminta loppui kuiten
kin taloudellisiin vaikeuksiin v. 1875. 
Herniäisissä VON ESSEN harrasti etenkin 
rehukasvien koeviljelyä vuodesta 1889 aina 
vuoteen 1905. Suomen Suoviljelysyhdistys 
järjesti vuosisadan vaihteessa joitakin koe
kenttiä. Samoin oli koekenttiä Suomen 
Kylvösiemenyhdistyksellä, ja valtiokin tuli 
vähitellen mukaan perustaen v. 1898 
Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen. 
Sen - nykyisen Maatalouden tutkimus
keskuksen edeltäjän - tehtäväksi määri
teltiin »kotimaisen maatalouden kehityk
sen edistäminen tieteellisin tutkimuksin ja 
käytännöllisin kokein». 

Vuodesta 1864 lähtien saatiin maahan 

tuoda tullitta viljaa ja halpa tuontivilja 
alkoi vähitellen vaarantaa kotimaisen vil
janviljelyn kannattavuutta. Sen sijaan oli 
voilla suurta kysyntää ulkomailla. Sepa
raattorin keksiminen, voin meijerivalmis
tus sekä pyrkimykset karjakannan paran
tamiseen (osaksi valtion avustuksella maa
han tuotua Ayrshire-rotua, osaksi kotoista 
suomalaista karjakantaa jalostamalla) lisä
sivät maidon tuotantoa. Etenkin vuodesta 
1887 lähtien muodostuivat voin hintasuh
teet edullisiksi ja alkanut talvimerenkulku 
teki mahdolliseksi voin viennin läpi vuo
den. Iskulauseiksi tulivatkin »Nälkä ei 
katoa Suomesta ennenkuin kuhilaat katoa
vat pelloilta» ja - »Karja~sa on talon 
turva, hallavuonna huon )nakin». Uusi 
suuntaus näkyikin sii lä, että. rehunvilje
lyyn alettiin kiinnittää suurempaa huo
miota ja vähitellen siirryttiin siihen vuoro
viljelyyn, jota valtion agronomit olivat 
opettaneet jo 1850-luvulla.Mainittakoon, 
että jo v. 1906 päästiin voin viennissä 
16 milj. kiloon ja v. 1910 oli 2/3 pelloista 
rehun tuotannossa. Vastaavasti oli 45 % 
leipäviljasta tuotava ulkomailta. 

Aikaa, jolloin leipävilja ruis, oli maata
louden päätuote, kesti puolentoistatuhatta 
vuotta, aina 1880-luvulle saakka. Sen 
jälkeen meijeri-, karja- ja maitotalous ko
hosi yllättävän nopeasti ensi sijalle. Tämä 
karjatalouden valta-aika kesti kuitenkin 
vain neljännesvuosisadan, sillä ensimmäi
sen maailmansodan ja itsenäisyyden alku
vuosina havaittiin liian yksipuolisen maa
taloustuotannon vaarat. Itsenäisessä Suo
messa alettiinkin kehittää leipäviljanvilje
lyä ja karjataloutta rinnan, ja kummassa
kin pyrittiin mahdollisimman suureen 
omavaraisuuteen. Kuten tiedämme, on 
nämä tavoitteet nykyisin jo ylitettykin 
siitä johtuvine vaikeuksineen. 



Simosen kirjan lopussa on myös katsaus 
talonpoikaisväestön yhteiskunnallisen ase
man kehitykseen sekä sen osallistumiseen 
kunnalliseen ja valtiolliseen toimintaan 
mm. sortovuosina. Kuuluisista talonpoikai
sista valtiopäivämiehistä tekijä mainitsee 
PUHAKAN Kontiolahdelta, KUMPULAISEN 
Iisalmesta sekä puhemies SLOTTEN Ala
vetelistä. Kokonaisuudessaan kirja antaa 
niin ollen läpileikkauskuvan agraarisen 

ARMEN A. ALCHIAN - WILLIAM R. ALLEN 
Univers#y Economics. Wadsworth Publishing 
Co. lnc., Belmont, California 1964. 924 s. 

CAMPBELL R. McCoNNELL Economics: Prin
ciples, Problems, and Policies. Second Edition, 
McGraw-Hill Book Company, lnc., New 
York 1953. 773 s. Sh. 62/-. 

ALCHIAN ja ALLEN ovat esipuheensa mu
kaan toimineet 20 vuotta taloustieteen 
opetustehtävissä ja ovat nykyisin profes
soreita Kalifornian yliopistossa. 

University Economics on - kuten sivu
määrästä näkyy - suhteellisen laaja. He
rääkin kysymys, onko taloustieteen nykyi
sellä kehitysasteella enää tarkoituksenmu
kaista yrittää mahduttaa kaikkea teoria
rakennelmaa samojen kansien väliin edes 
alkeisoppikirjatasolla? Tämä johtaa vain 
oppikirjojen paisumiseen ja asioiden pinta
puoliseen käsittelyyn. Viimemainitut omi
naisuudet rasittavat jossain määrin myös 
esiteltävää teosta. 

Kirja alkaa luontevasti niukkuuden 
ongelmaa ja talousjärjestelmiä käsittele
välIä luvulla. Mainitussa luvussapohdi
taan myös taloustieteellisen analyysin 
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yhteiskuntamme vaiheista. Vaikka teos 
onkin kansantajuisesti sävytetty, on se var
maankin vaatinut paljon omakohtaista 
tutkimustyötä, ja se tuo nykypolven tie
toon monta asiaa ja nimeä, jotka ovat jo 
unohtumassa. Kiire on ilmeisesti aiheut
tan ut tekstiin muutaman ristiriitaisuu
den. Lyhyt lähdeluettelo olisi vielä pa
rantanut kirjan käyttöarvoa. 

KALEVI LAGUS 

»olemusta» ja painotetaan pyrkimystä 
positiiviseen ja ei-normatiiviseen talous
tieteeseen.! Samassa yhteydessä käsitellään 
myös viittauksenomaisesti talousteorian 
ennustekelpoisuutta ja yleispätevyyttä. 
Mainitut näkökohdat olisivat ehkä ansain
neet hieman pitemmän ja syvällisemmän 
huomion. 

Mainittakoon tässä aluksi myös teoksen 
ehkä pedagogisesti vahvin puoli, nimittäin 
varsin laajat ja monipuoliset kuhunkin 
lukukappaleeseen liittyvät kysymysosastot. 
Nämä kysymysosastot sisältävät usein pari
senkymmentä edeltävän luvun aihepiiriin 
liittyvää kysymystä jakautuen vielä usei
hin alajaksoihin. Kysymyssarjojen suurena 
ansiona on,. että niihin ei aina voida vas
tata pelkästään luetun tekstin perusteella, 
vaan ne usein edellyttävät analyyttistä 
ajattelu- ja assosioimiskykyä. 

Mikäli teoksen yleis sävyä haluaa kriti
koida, niin ainakin tämän kirjoittajaa häi. 
ritsee se hieman naiivi pragmaattisuus, 
mikä teoksen tyylille on ominaista. Käy
tännöllisyyshän on amerikkalaisten vah
vimpia puolia, mutta täytyykö sen esiin
tyä niin korostuneena myös oppikirjoissa? 

Teoksen painopiste on korostuneesti 
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hinta teorian puolella. Enemmän kuin puo
let mahtavasta sivumäärästä on omistettu 
hintateorian piiriin kuuluville kysymyk
sille. Makrotason ilmiöt ovat tämän joh
dosta jääneet liian vähälle huomiolle ai
nakin sivumäärän mukaan mitaten. Eikö 
olisi jo aika siirtyä kaksiosaisiin oppikirjoi
hin tai miksei kolmiosaisiin a la Schneider? 
Koko nykyisen taloustietouden tunkemi
nen yksien kansien väliin tekee teoksen 
sekä fyysisesti että psyykkisesti raskaaksi. 

Teoksen graafinen esitys jättää huo
mattavasti toivomisen varaa, mikäli ver
tailukohteena käytetään esim. SCHNEI
DERin tai SAMUELsoNin oppikirjoja. Useat 
raskaslukuisista taulukoiduista numerosar
joista olisi voitu korvata huomattavasti 
havainnollisemmilla graafisilla esityksillä. 
Lisäksi graafinen esitys lienee pedagogisesti 
antoisampaa kuin pitkät numerosarjat. 
Olisi luullut jo parikymmentä vuotta ta
loustiedettä opettaneiden professoreiden 
tämän seikan huomanneen. 

Arvostelijaa ihmetyttää myös teoksen 
kirjoittajien ihastus nolliin. Makrotaloutta 
kuvaavat dolJarimäärät päättyvät usein 
yhdeksään nollaan; miksi ei puhua biljoo
nista tai miljoonista ja välttyä ylettömältä 
nollien käy töitä? 

Teos on ilmeisesti tarkoitettu itseriittoi
seksi, sillä mitään lähdeviitteitä - ehkä 
oppikirjamaisuuden johdosta - ei tehdä, 
eikä lukukappaleiden lopussa myöskään 
ole oppikirjoissa tavallisesti esiintyviä »se
lected readings»-kappaleita sellaisia opis
kelijoita varten, joita teoksen usein aika 
pintapuolinen asioiden käsittely ei tyydytä. 

Kun on jo edellä arvostellut kirjan liial
lista kokoa, on tietysti vaikea mennä esit
tämään kirjaan vielä lisäyksiä. Jol1ain ta
valla oudolta kuitenkin tuntuu, että esim. 
welfare-teorialle ei ainoatakaan omaa kap-

paletta omisteta, vaan sikäli kuin tätä 
asiaa käsitellään se tehdään muiden ilmiöi
den yhteydessä. 

Lukija, joka jostain syystä tuntee vasten
mielisyyttä matemaattista esitystapaa koh
taan, voi turvallisin mielin omaksua teok
sen oppikirjakseen, sillä matemaattista 
esitystapaa ei juuri lainkaan esiinny. Kir
jalla on siten kaikki ne puutteet ja mahdol
liset vahvat puolet, joita yleensä verbaali
seen esitykseen liittyy. Teoksen pedagogi
nen käyttökelpoisuus olisi ehkä parantu
nut, jos verbaalisen, taulukko- ja graafisen 
esityksen täydentäjänä olisi käytetty niiden 
kanssa usein vaihtoehtoista matemaattista 
esitystapaa. 

Kirjaesittelyn lopuksi lienee tapana suo
sitella kirjaa luettavaksi. Tavallisesti tämä 
onkin asianmukaista, sillä oppiihan useim
mista kirjoista ehkä jotakin. Tässä mielessä 
voidaan myös käsillä olevaa teosta suosi
tella luettavaksi, mutta sen nimi University 
Economics panee valistuneemman lukijan 
ehkä odottamaan hieman korkeampaa 
abstraktiotasoa ja vähemmän pragmaat
tista esitystä. Mikäli lukija potee ajan 
niukkuutta ja katsoo cum laude-tason 
mahdollisimman pikaisen saavuttamisen 
tärkeäksi, suosittelee tämän kirjoittaja 
mieluummin pitäytymään vanhoihin, luo
tettaviin oppikirjoihin, esim. Schneideriin 
tai Samuelsoniin. 

CONNELLin teos on myöskin cum laude
tason yleisoppikirja. Siitä ennustettiin jo 
1. painoksen ilmestyessä v. 1960 vakavasti 
otettavaa kilpailijaa Samuelsonin oppi
kirjalle. Eivätkä ennustajat niin väärässä 
olleetkaan, sillä jo kolme vuotta myöhem
min oli teos ehtinyt toiseen painokseensa. 
Se lienee eräs niistä, joita Samuelson tar
koittaa todetessaan oman oppikirjansa 
myöhempien painosten esipuheissa sitä 



imartelevasti jäljitellyn. Kieltämättä on
kin havaittavissa tiettyä yhdenmukaisuutta 
Samuelsonin oppikirjan viimeisen painok
sen ja esiteltävän teoksen välillä; varsinkin 
jäsentely on huomattavan samanlainen. 
Mutta eivätkö oppikirjojen jäsentelyt 
yleensäkin ole tietyssä määrin standardi
soituneet? 

Mikäli edelleen kahden mainitun teok
sen vertailussa halutaan pysyä, niin on 
todettava, että esiteltävä teos - ainakin 
tämän kirjoittajan mielestä - tyylillisesti 
voittaa Samuelsonin oppikirjan. Amerik
kalaistyylinen, tiettyyn lapsenomaisuuteen 
taipuva huumori on jäänyt pois ja 
McConnellin oppikirja pysyy kautta linjan 
tiukasti asiassa. Ei kai huumorin käyttö 
taloustieteellisessä kirjallisuudessa sum
kaan aina ole pois tieltä, mutta huumorin
tajuakin on niin kovin eriasteista. 

Mikäli vertailu suoritetaan emo Uni
versity Eeonomies-kirjan ja McConnellin 
teoksen välillä, niin voidaan havaita huo
mattavia eroja. Koko lähtökohta on eri
lainen, mikä johtuu nähtävästi siitä, että 
asianomaisilla kirjoittajilla on suuresti 
poikkeavat näkemykset taloustieteellisen 
opetuksen tarkoituksesta. University Eeonom
ies on nimestään huolimatta hyvin »käy
tännöllisesti» suuntautunut. Mikäli oppi
kirjan tarkoituksena on yritysjohtajan tar
vitseman taloustietouden antaminen, niin 
se on tällöin ehkä parhaita saatavissa 
olevia. Sen melkein olematon abstraktio
taso, sammakkoperspektiivi ja profiittiop
piin suuntautunut käytännöllisyys on yri
tysj ohtaj aksi pyrkivän henkilön oppikir
jana omiaan. Lisäksi se kysymysosastonsa 
laajuudessa ja monipuolisuudessa ylivoi
maisesti voittaa McConnellin kirjan. 

Jos taloustieteen opetuksen tarkoituk
sena pidetään laajemman näkemyksen ja 
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suuremman analyyttisen »työkalulaati
kon» antamista, on McConnellin kirja 
cum laude-tasolla tähän tarkoitukseen 
omiaan. 

Verrattaessa teosten alkulukuja keske
nään on ehkä huomattavissa McConnellin 
institutionaalinen suppeus ja sidonnaisuus. 
Teos ohjautuu jo alkuluvusta lähtien 
amerikkalaisen kapitalismin institutionaa
lisiin puitteisiin. Tämä voidaan tietysti 
tehdä, varsinkin kun lähtökohtaoletta
mukset tuodaan selvästi ilmi, mutta olisi
kohan vaihtoehtoisten talousjärjestelmien 
edes lyhyt esittely tässä yhteydessä niin 
kovin vaarallista? 

Talouspolitiikan keskeiset kysymyksen
asettelut ja niukkuusongelma tuodaan 
esille varsin onnistuneesti - ja varsin 
kiinteästi Samuelsonin alkuluvun ajatus
kulkuja seuraten. Tuotantomahdollisuus
käyrän hyväksikäyttö niukkuusongelman 
esittelyssä on havainnollinen ja pedagogi
sesti antoisa. 

Päinvastoin kuin ensin esitelty teos 
McConnellin oppikirja lähtee toisessa lu
vussa varsinaiseen aiheeseensa makrota
solta. On tietysti vaikea ratkaista, kumpaa 
lähtökohtaa oppikirjamaisen esityksen on 
käytettävä. Tämä lienee lähinnä tarkoi
tuksenmukaisuuskysymys. 

Mikäli teoksen opetuksellinen päämäärä 
on makrotaloudellisen vaikutussuhdeko
konaisuuden esittäminen, niin makrotasoi
nen lähtökohta on suositeltava. Jos taas 
oppikirjan painopiste on yrityksen teo
riassa ja yleensä hintateorian puolella, on 
mikrotaloudellinen lähtökohta ehkä he
delmällisempi. Mutta yleensä lienee toi
vottavaa, että kirjan opetus tarkoitus ku
vastuu myös sen jäsentelyssä ja eri aihe
piireille uhratuissa sivumäärissä. 

Graafisen esityksen osalta McConneIlin 
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kirja on tämän kirjoittajan mielestä eräs 
parhaita. Varsinkin eri värisävyjen ja var
jostuksien käyttö kuvioiden yhteydessä 
lisää niiden havainnollisuutta. Tässä suh
teessa McConnell yltää melkein Schnei
derin ja Samuelsonin tasolle, vaikkakin 
mainittujen taloustieteilijöiden oppikirjo
jen kuviot ehkä ovat yksityiskohtaisempia 
ja eksaktimpia. 

Kirjan eittämättömänä ansiona on sen 
tuoreus. Taloudellisen kasvun teoria, so
siaalisen tasapainon ongelma ym. ajan
kohtaiset kysymykset ovat saaneet asian
tuntevan käsittelyn. Oppikirjamaisen esi
tyksen ja teoksen laaja-alaisuuden tähden 
asioiden käsittely jää pakostakin pintapuo
liseksi, mutta tämän vastapainoksi tekijä 
on lukukappaleiden loppuun liittänyt niin
ikään varsin tuoreen kirjallisuusluettelon, 
joka tosin useissa kohdin olisi saanut olla 
huomattavasti laajempi. Teoksen käyttö-

BELA BALASSA The Theory of Eeonomie 
Integration. George Allen & Unwin Ltd., 
London 1961. XII + 304 s. Sh. 28/-. 

Taloudellinen integraatio sai ensimmäiset 
konkreettiset ilmenemismuotonsa vasta toi
sen maailmansodan jälkeen, joskin jo kak
sikymmentäluvulla puhuttiin Yhtyneestä 
Euroopasta, Euroopan Yhdysvalloista jne. 
Integraatioajatusta ryhdyttiin aluksi to
teuttamaan ns. sektorikohtaisen integroi
tumisen periaatteelta ( esim. Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisö). Myöhemmin näkö
kanta on muuttunut ja taloudellista inte
graatiota on ryhdytty toteuttamaan pitäen 
lähtökohtana kokonaisia taloudellisen toi
minnan alueita, kuten tullit, rahapolitiikka 

kelpoisuutta oppikirjana lisää myös kun
kin luvun loppuun liitetty tiivistelmä. 
Kysymysosastojen vahvana puolena ovat 
niihin liittyvät graafiset harjoitukset. 

Mikäli esiteltävät teokset muodostaisi
vat CUID laude-tasolla ainoat oppikirja
vaihtoehdot, niin valinta niiden välillä 
olisi'lähinnä opintojen päämäärästä riippu
vainen. Jos opiskelija aikoo antautua käy
tännön liike-elämän palvelukseen ja suo
rittaa opiskelunsa siinä mielessä esim. 
Kauppakorkeakoulussa, University Eeonom
ies lienee tarkoituksenmukaisempi. Mi
käli taas opintojen päämääränä on laa
jemman kokonaiskuvan saaminen talou
dellisista vuorovaikutus suhteista, ja opin
tojen jälkeen on tarkoitus antautua 
esim. julkisen sektorin palvelukseen, niin 
McConnellin oppikirja lienee suositelta
vampi. 

KARI CASTREN 

jne. (esim. Euroopan talousyhteisö). Tässä 
mielessä integroitumisen etuliitteenä oleva 
»taloudellinen» antaa itse asiassa ainoas
taan rajoitetun kuvan tämän päivän inte
groitumisen vaikutuspiiristä, koska jo Eu
roopan talousyhteisön peruskirjassa on 
maininta mm. sosiaalipolitiikan yhtenäis
tämisestä yhteisön jäsenmaissa. 

Käsillä olevan teoksen näkökulma pe
rustuu viimeksi mainittuun lähtökohtaan. 

BALAssAn teos jakautuu kolmeen osaan. 
Ensimmäisen osan pääteemana on talou
dellisen integraation vaikutus tuotannon
tekijöiden allokointiin. Tarkastelu suorite
taan staattisella välineistöllä. Aluksi läh
detään olettamuksesta, että ainoastaan 
integraation jäsenmaiden välistä hyödyk-



keiden vaihtoa rajoittavat esteet poistetaan. 
Myöhemmin tarkastelua laajennetaan olet
tamalla myös tuotannontekijöiden liikku
vuutta rajoittavat tekijät poistetuiksi. 

Toisessa osassa tarkastellaan taloudelli
:sen integraation dynaamisia aspekteja. Lu
vussa pohdiskellaan etupäässä taloudellisen 
kasvun ja markkina-alueen laajuuden väli
:siä yhteyksiä. Tässä luvussa otetaan tarkas
telun kohteeksi myös sellaiset kysymykset 
kuin markkinarakenne, teknillinen kehitys, 
riski ja epävarmuus ulkomaankaupass~ 

sekä in vestoin tiaktivi teetti. 
Taloudellisen integraation poliittiset as

pektit ovat pohdiskeltavina teoksen kol
mannessa osassa. Tällöin tarkastellaan lä
hinnä seuraavia kysymyksiä: Integraation 
alueelliset ongelmat, sosiaalipolitiikan har
monisoiminen, raha taloudelliset kysymyk
set sekä integraation jäsenmaiden mone
taarinen yhtenäistyminen. Viimeksi mai
nitun kysymyksen yhteydessä korostetaan 
erityisesti maksutaseongelmia sekä talou
dellisen kasvun ja tasapainon koordinoimi
seen tähtääviä toimenpiteitä. 

Balassan teoksen ansioksi voidaan lukea 
lähinnä se, että siinä on onnistuneesti kyetty 
kartoittamaan ne ongelmat, jotka tulevat 

PETER M. GUTMANN (toim.) Economic 
Orowth: An American Problem. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs,N.j. 1964. 181 s. $ 1.95. 

USA:n taloudellinen kasvuvauhti on 1950-
luvun keskivälin jälkeen ollut huomatta,. 
vasti' hitaampi kuin Länsi-Euroopan mai
den, Japanin sekä Neuvostoliiton. Kasw
probleemat ovat näin ollen entistä enem
män askarruttaneet amerikkalaisia talous-
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kysymykseen taloudellisia integraatioita 
muodostettaessa. Mistään itsenäisestä »ta
loudellisen integraation teoriasta» - kuten 
teoksen otsikko ounastelee - ei kuitenkaan 
voida puhua. Kysymys on lähinnä erään
laisesta traditionaalisen ulkomaankauppa
teorian, hyvinvointiteorian, kasvuteorian 
ja sosiaalipolitiikan synteesistä. 

Balassan teosta ei voida mainostaa selvä
piirteiseksi. Selväpiirteisyyden puute joh
tuu ilmeisestikin siitä, että Balassa ei ole 
pyrkinyt valitsemaan näkökulmaansa ana
lyyttiseksi vaan pikemminkin deskriptiivi
seksi. Allekirjoittaneelle, joka käytännön 
työssään on joutunut puuttumaan talou
dellisen integraation ongelmiin, on tästä 
syystä tuottanut melkoisia vaikeuksia tukea 
käsityksiään Balassan teoksessaan esittä
mien näkökohtien avulla. 

Balassan teoksen lukeminen avartaa kui
tenkin näkemystä siinä mielessä, että teok
sen avulla on mahdollista selvittää lukijalle, 
kuinka monisäikeinen ongelmavyyhti ta
loudellisen integraation ajatukseen liittyy. 
Lukijan tehtäväksi sen sijaan jää kehittää 
välineistö taloudellisen integraation eri
laisten kvantitatiivisten vaikutusten tar
kastelua varten. 

AHTI MOLANDER 

miehiä. Economic Growth -teoksessa joukko 
huomattavia amerikkalaisia kasvuasian
tuntijoita esittää näkemyksiään kasvu
ongelmista. ROBERT SOLOW, EDWARD 
DENISON, STANLEY COHN, EDWARD BERN
STEIN ja PAUL SAMUELSON lienevät näistä 
tunnetuimmat. 

Teoksen toimittaja GUTMANN esittää 
aluksi verraten laajan kirjoituksen talou
dellisen kasvun anatomiasta. Gutmann 



200 KIRJALLISUUTTA 

onnistuukin tehtävässään hyvin mutta 
esittää pääasiassa samoja ajatuksia kuin 
muut kirjoittajat. Hänen mielestään talou
dellinen kasvu on yhä' enemmän muuttu
nut poliittiseksi aseeksi, etenkin kehitys
maihin suuntautuvaa propagandaa sil
mällä pitäen. USA:n »growth image» 
tulisi näin ollen vaikuttamaan niiden poli
tiikkaan. Taloudellista kasvua voi mitata 
joko potentiaalisena tai todellisena, ja to
dellinen kasvu on potentiaalista kasvua 
nopeampi kun työttömyysaste vähenee. 
Kirjoittaja erottaa kolme eri ekspansio
keinoa: (1) työttömyysaste pienenee; (2) 
resursseja siirretään vähemmän tuottavilta 
aloilta tuottavammille sekä (3) tulevai
suutta rakennetaan nykyhetken kulutuk
sen ja vapaa-ajan kustannuksella. Keyne
siläinen analyysihan kohdisti päähuomion
sa ensimmäiseen kohtaan. 

Gutmann omistaa myös paljon tilaa eri 
maiden kasvuvauhtien vertailulIe ja siir
tyy sen jälkeen analysoimaan kasvun syitä. 
Yleensä teoksen ekonomistit pitävät tekno
logista kehitystä ja tiedon tason kohoamista 
kansantulon kasvun huomattavimpina vi
rikkeinä, kun sen sijaan esim. pääoma
tekijät saavat verraten vähän huomiota 
osakseen. Kirjoittajat katsovat lisätyn pää
oman työntekijää kohti aikaansaaneen 
vain vajaan kolmanneksen USA:n 1900-
luvun tuottavuuden kasvusta. 

Mielestäni kirjan sinänsä merkittävä 
tendenssi ja sanoma käy selville jo Gut
mannin artikkelista; lieneekö se sitten täy
dellisen yksimielisyyden vaiko kirjoituksen 
eräänlaisen tiivistelmäluonteen seuraus. 
Näin ollen Gutmann selostaakin Denisonin 
ja Solowin myöhemmin esitettäviä tutki
muksia taloudellisen kasvun syistä. 

Denisonin ansiokkaan tutkimuksen mu
kaan USA:n reaalikansantulon kasvu vuo-

sina 1929-1957 oli keskimäärin 2.93 % 
vuodessa. Työllisyyden ja työtuntien 
lisääntyminen muodosti 0.80, pääomakan
nan lisääntyminen 0.43, opetustason (stock 
of education) nousu 0.67, tiedon tason kasvu 
0.58 ja muut 0.45 prosenttiyksikköä kasvu
aggregaatista. Denison katsoo investoin
neilla olevan verra ten vaa tima ton rooli 
kasvusyynä. Sen sijaan Solow on kylläkin 
sitä mieltä, että investointien lisäys tuo 
mukanaan »parempaa» teknologiaa ja 
että sen kerrannaisvaikutukset siten olisi
vat huomattavasti voimakkaammat kuin 
Denison edellyttää. 

Gutmannin mielestä pääsyy USA:n 
reaalikansan tuotteen kasvuvauhdin hidas
tumiseen piilee kestävien kulutustavaroi
den riittämättömässä kysynnässä 1950-
luvun keskivälin jälkeen. Maailmansotien 
jälkeen ovat myöskin palvelukset muodos
taneet entistä suuremman osan kansan
tuotteesta, ja Gutmannin teorian mukaan 
alhaisempi tuottavuuden lisäys näillä aloil
la on vaikuttanut heikentävästi kasvuun. 

Joskin muut kirjoittajat ovat sangen 
tunnettuja, eivät heidän tutkimuksensa 
tuo paljoakaan lisävaloa kasvuproblee
maan. Kirjaan on myös sijoitettu General 
Electric Companyn kymmenen vuoden en
nuste, jonka mukaan USA:n bruttokan
santuotteen kasvu tulisi vuosina 1962-
1972 olemaan 3.6 % vuodessa kestävien 
kulutushyödykkeiden kysynnän kasvaessa 
4.3 %, palvelusten 4 % ja julkisen sektorin 
menojen 4.6 %. Kasvuluku on sinänsä 
kompromissi Yhdysvalloissa vallitsevan 
kahden »kasvukoulun» välillä, »three
percenters ja four-percenters». 

Stanley Cohn tarkastelee komparatiivi
sia kasvuvauhteja eri maissa, todeten mm. 
että Neuvostoliiton bruttokansantuotteen 
vuotuinen kasvu vuosina 1960-1970 tulisi 



ylittämään USA:n vastaavan luvun noin 
kahdella prosenttiyksiköllä. Neuvostoliiton 
kasvuennuste perustuu olettamuksiin, että 
siellä pystytään lisäämään tuottavuutta 
maataloudessa ja että voimakkaasti lisään
tyvä investointi toiminta, vielä kehittymä
tön kulutustavarateollisuus ja kasvanut 
tiedon taso pystyisivät tukemaan nopeata 
kasvua. 

Myös Robert M. Solow ka.tsoo, että 
»growthmanship'in» voima piilee työvoi
man laadullisessa kehittämisessä. Hän 
väittää, että jos työvoiman tiedon taso 
olisi jäänyt vuoden 1929 tasolle, kansan
tulo työllistettyä henkeä kohden aikana 
1929-1957 olisi tuskin kasvanut prosent
tiakaan vuodessa todetun 1.6 %:n kasvun 
sijasta. 

Edward M. Bernstein analysoi kirjoituk
sessaan Yhdysvaltain sodanjälkeisiä suh
dannevaihteluita. Hän toteaa, että eräs 
tärkeimmistä aikasarjoista USA:n suh
dannevaihtelujen osoittamiseksi on autoi
hin ja autonosiin uhratut kuluttajamenot. 
Vuodesta 1955 lähtien aikasarja ei ole 
osoittanut reaalista kasvua, ja sen jälkeen 
on myöskin kansantulon kasvu hidas
tunut. 

Tietoinvestointeja tarkastelee myös 
Theodore W. Shultz. Hän toteaa, että 
taloudeIlista kasvua voidaan lisätä huo
mattavasti enemmän kuin asianomaisen 
maan resurssit sinänsä sallivat, jos koh
distetaan enemmän huomiota tiedon ta
son kohottamiseen. 
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Paul Samuelson taas on laatinut lyhyen 
ohjelmaselostuksen finanssi- ja rahapoliit
tiseksi kasvuohjelmaksi. Tärkeä kasvu
edellytys on sellainen keskuspankkipoli
tiikka, joka alentaa lainakustannuksia ja 
lisää luotonantomahdollisuuksia reaalipää
oman muodostamiseksi. Tällöin voidaan 
saada aikaan pääoman syvenemistä (Sa
muelsonin terminä on deepening of capital) , 
millä ilmeisesti tarkoitetaan, että pääoma 
kasvaa enemmän kuin työvoima ja 
pääoman suhde työvoimaan lisääntyy. 
Samuelsonin ajatus on sinänsä ristiriidassa 
Denisonin kanssa siinä mielessä, että hä
nen mukaansa pääoman syveneminen voi 
lisätä teknologista prosessia edistäviä in
vestointeja. Denison sen sijaan tähdentää 
nimenomaan tiedon tason suoranaista 
lisäämistä. 

Lopussa USA:n »talousneuvosto» eli 
Council of Economic Advisers esittää eräänlai
sen yleisluonteisen ohjelman taloudellisen 
kasvun edistämiseksi. Ohjelmakohtia kos
ketellaan kuitenkin jo edellisissä kirjoituk
sissakin, joten lukija ei enää jaksa olla 
tästä kiinnostunut. 

Economic Growth on mielenkiintoinen ko
koomateos modernien amerikkalaisten ta
loustieteilijöiden kasvunäkemyksistäja kas
vun edistämiskeinoista. Teosta olisi kui
tenkin tässä asussa voitu supistaa jonkin 
verran, koska samankaltaisia ajatuksia vä
liin toistetaan. Se ei suinkaan johdu kir
joittajien vaan ilmeisesti toimittajan huoli
mattomuudesta. 

KARI NARS 
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A. J.HAGGER The Theory of lnjlation~' A 
Review. Melbourne University Press, Mel
bourne 1964. VIII + 238 s: Sh 52/6. 

The American Economic Review julkaisi 
syyskuussa 1963 MARTIN BRONFENBREN
NERin ja F. D. HOLzMANNin kirjoittaman 
60-sivuisen ja valtavan lähdeluettelon si
sältäneen survey-artikkelin inflaatioteorias
ta. Tunkuukin työvoiman tuh1aukselta, 
että HAGGER on samanaikaisesti laatinut 
selostuksenja kritiikin ko. alalta. Kuitenkin 
on todettava, että vaikka ensin mainitut 
ovat kansainvälisesti tunnettuja inflaation 
tutkijoita, niin heidän artikkelinsa on epä
selvempi kuin Haggerin kirja eikä tun
keudu inflaatioteorian nykyvaiheen vai
keuksiin yhtä syvälle. Ehkä on ollut hel
pompi esittää asia 238:lla kuin60:lla 
sivulla. Haggerin kirja on myös sopiva 
oppikirjaksi ylempiä kursseja varten täyt
täen siten suuren aukon inflaatiota käsit
televässä kirjallisuudessa. 

Johdannon jälkeen Hagger esittää pe
rusteellisen selostuksen Bent Hansenin 
liikakysyntä-analyysista ja sen saamasta 
kritiikistä, jonka hän toteaa olleen yllättä
vän vähäistä ja suurelta osin harhaanjoh
tavaa. Haggerin oma kritiikki »commo
dity»- ja »factor gap»-käsitteistä ja nii
den merkityksestä talouspolitiikalle on 
mielenkiintoinen. Muita inflaatiomalleja 
hän ei selosta yhtä laajalti, koska englanti
laisella kielialueella ne ovat ennestään yhtä 
hyvin tunnettuja kuin Hansenin merkki
teos, Kiinnostavasti Hagger selvittää, mi
ten Arthur Smith ies artikkelissaan The 

Control of Injlation luo nerokkaan yksinker
taisen mallin, jota sitten väärin tulkiten 
päätyy talouspoliittisissa suosituksissaan 
sellaisiin tuloksiin, jotka suurimmalta osal
ta pätevät myös mallia oikein tulkittaessa. 

Näiden kahden, lähinnä talouspolitiikan 
käyttöön tarkoitetun mallin jälkeen seu
raa selostus »ryömivän» inflaation meka
nismista useiden eri mallien valossa. Nä
mä on jaoteltu sen mukaan, mitä oletta
muksia hintojen joustavuudesta kysyntään 
nähden on tehty. Ensiksi selostetaan ja 
kritisoidaan malleja, joissa hinnat ovat 
joustavia, so. niiden muutokset riippuvat 
yksinomaan liikakysynnän suuruudesta. 
Näistä GooDwINin, SIMKINin ja BROWNin 
»multiplikaattori»-maIlit keskittyvät vain 
hyödykkeiden hintojen mutta ei palkkojen 
selittämiseen. Rahapalkkojen määräyty
minen selostetaan KEYNEsin, TURvEyn~ 

KooPMANsin, BENT HANsENinja SCHuLTzEn 
mallien mukaan. 

Seuraava ryhmä käsittää mallit, joissa 
osa hinnoista on joustavia ja o~a jous
tamattomia, so. hintoja, joiden muutokset 
eivät . riipu kysynnästä. Näitä esitetään 
kaksi, GOdDWINin ja DUESENBERRyn. 
Goodwinin inflaatiomalli on siitä erikoi
nen ja mielenkiintoinen, että siinä on n 
sektoria, joista m:n hinnat ovat jousta
mattomia ja (n - m):n joustavia. Toinen 
kiinnostava piirre on Leontieffin panos
kertoimien hyväksikäyttö. 

Joustamattomia hintoja käyttävistä 
malleista - Dow, DICKS-MIREAUX ja 
HOLZMAN - ensimmäinen on mielenkiin
toisin. Siinä hintojen muutos riippuu palk
kojen muutoksesta, tuottavuuden ja raaka
aineiden hintojen noususta sekä voittojen 
ja tuotantokustannusten välisen suhteen 
muutoksesta. Palkkojen korotus riippuu 
hintojen noususta edellisenä ajanjaksona. 
Mallissa on vain kaksi yhtälöä hintojen 
ja palkkojen ollessa endogeenisia muuttu
jia. Malli on siten yksinkertainen, realis
tinen ja helposti testattava. Toisaalta se 
pitää liian monia tekijöitä eksogeenisina 



Esim. voittojen ja tuotantokustannusten 
välinen suhde ei voi olla pelkästään ekso
geeninen muuttuja, vaikka hintojen mää
räytyminen tapahtuisikin »mark-up»-peri
aatteen mukaan. 

Näihin eri malleihin liittyvä kritiikki ja 
erikoisesti keskustelu hinnoitusmenetel
mistä ja mallien ominaisuuksista on kiin
nostavaa luettavaa. 

Viides luku käsittelee jakoa kustannus
ja menekki-inflaatioihin; jako todetaan 
hyödyttömäksi ja virheelliseksi, mikäli 
sillä tarkoitetaan eri inflaatioteorioita. Jos 
sillä taas tarkoitetaan inflaatiotilanteita, 
on se hyödyllinen· siinä mielessä, että se 
auttaa talouspolitiikan keinoja valittaessa 

-ja käytettäessä. Jos nimittäin tilanne on 
sellainen, että liikakysynnän poistaminen 
ei vielä poista inflaatiopainetta - mikä 
on täysin mahdollista nykyisissä institutio
naalisissa olosuhteissa - niin kysymyk
sessä on kustannusinflaatio. - Tulos on 
kuitenkin negatiivinen siinä mielessä, ettei 
toistaiseksi ole kyetty luomaan tyydyttä
vää empiiristä testiä kysymyksen ratkaise
miseksi käytännössä. 

Käsitellessään inflaatiota monetäärisestä 
näkökulmasta Hagger esittelee CAGANin 
hyperinflaatiomallinja pohtii uuden kvan
titeettiteorian merkitystä. 

ASSAR LINDBECK A Study 'ln. Monetary 
Ana!Jsis. Almqvist & Wiksell, Stockholm 
1963. 306 s. Rkr 30:-. 

Väitöskirjassaan ASSAR LINDBECK tarkas
telee talouspoliittisten toimenpiteiden teo
reettisia perusteita lähtien yksittäisten ta
lousyksiköiden mikroteoreettisesta käyt
täytymisestä. 
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Pitkä luku omistetaan rahapalkkojen 
määräytymiselle. Hansenin ja REHNin 
palkkojen liukumisteoria saa suuren huo
mion. Sen sijaan erittäin merkityksel1isen 
PHILLIPsin käyrän (palkkojen nousun ja 
työttömyyden välinen riippuvuus) ana
lyysi saa ehkä liian vähäisen painon. 

Viimeinen luku esittää suosituksia tule
vaa tutkimustyötä varten. Se ei ehkä ole 
tarpeellinenkaan. Nykyisen teorian heik
koudet tulevat jo näkyviin kirjan eri lu
vuissa, samoin se, että tähän mennessä 
on lähinnä tutkittu, miten reaaliset suu
reet vaikuttavat hintojen ja palkkojen 
nousuun, mutta jätetty selittämättä, miten 
hintojen ja . palkkojen nousu puolestaan 
vaikuttaa sellaisiin reaalisiin suureisiin 
kuin kysyntä, investointi, kuluttajain sääs
täminen jne. 

Suomalaisen kannalta on kiinnostavaa 
havaita, että PAUNIOn lyhyt huomautus 
ZA WADZKIn kritiikkiin Hansenin kirjasta 
on löytänyt paikkansa esityksessä. Sen 
sijaan Paunion inflaatiokirjan englannin
kielinen painos ei ilmeisestikään ole ollut 
Haggerin tiedossa. Tämä osoittaa, miten 
nykyisen artikkeli- ja kirjarunsauden aika
na on merkitystä sillä, että julkaisija on 
tunnettu aikakauskirja tai kustannustyhtiö. 

ILARI TYRNI 

Lindbeckin mikroteoreettinen tarkas
telu kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa 
kahteen talousyksikkötyyppiin. Toisena on 
koti talous , joka tarjoaa työpalveluksia, ku
luttaa ja pitää hallussaan kulutushyödyke
varantoa, rahavarantoa sekä valtion ja 
yksityisiä obligaatioita pyrkien maksimoi
maan preferenssifunktion, jonka rajoituk
sina ovat työkyky, kertynyt varallisuus ja 
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varallisuuden korkotuotto. Toisena on yri
tys, joka tarjoaa kulutustavaroita, pää
oma tavaroita ja väli tuotteita , kysyy työ
palveluksia, pääomatavaroita ja välituot
teita sekä pitää samaten hallussaan raha
varantoa ja valtion sekä yksityisiä obligaa
tioita pyrkien maksimoimaan preferenssi
funktion, jossa tavoitteina ovat mahdolli
simman suuri voitto ja likviditeetti ja 
jonka keskeisenä rajoituksena on vasten
mielisyys vieraan pääoman varassa toimi
mista kohtaan. 

Lähtiessään tältä pohjalta tarkastele
maan raha- ja finanssi poliittisten toimen
piteiden välittömiä vaikutuksia kotitalou
den ja yrityksen käyttäytymiseen Lind
beck yksinkertaistaa yritysten tarkastelun 
puitteita poistamalla välituotteet, mikä 
edel1yttää riittävää vertikaalista integraa
tiota, sekä olettamalla, että yritysten yksi
tyisten obligaatioiden varannot ovat yksin
omaan negatiivisia. Lisäksi Lindbeck yk
sinkertaistaa yrityksen käsittelyä rajoittaen 
yritykset kahteen tyyppiin, joista toinen 
tuottaa vain kulutustavaroita ja kysyy 
pääomatavaroita sekä työpalveluksia ja 
toinen tuottaa vain pääomatavaroita sekä 
kysyy ainoastaan työpalveluksia. Näissä 
puitteissa tarkastelun kohteeksi otetaan 
koticalouksien tuloveron, yrityksen voittoi
hin kohdistuvan verotuksen ja avomark
kinaoperaatioiden välittömät vaikutukset 
yksiköitten käyttäytymiseen. Tarkastelu 
tapahtuu tasapainoasemasta lähtien ja 
periodianalyysilla seurataan toimenpitei
den vaikutus teitä ja vaikutus suuntia. 

Seuraavassa vaiheessa Lindbeck siirtyy 
aggregoituun staattiseen makromalliin yk
sinkertaistaen edelleen mikrotarkasteIussa 
käytettyjä malleja. Tähän makromalliin 
nojautuen hän tarkastelee talouspoliittis
ten toimenpiteiden ja eräiden muiden 

shokkien mallissa välillisesti aiheuttamien 
muutosten suuntaa sekä erilaisten häiriöi
den eliminointia. Tarkastelu ei kuitenkaan 
pitäydy tiukasti malliin, vaan sitä täyden
netään mallin ulkopuolelle jääneiden teki
jöiden vaikutuksen sanallisella tarkaste
lulla. 

Tämän jälkeen Lindbeck täydentää 
malliaan liittämällä siihen· kahdentyyppi
set rahalaitokset: yhtäältä liikepankit, 
jotka hankkivat varansa korottomilla shek
kitilitalletuksilla ja sijoittavat ne rahaan 
ja keskuspankkitalletuksiin sekä valtion ja 
yksityisten obligaatioihin, sekä toisaalta 
talletusrahalaitokset, jotka hankkivat va
ransa korollisilla talletuksilla ja sijoittavat 
ne rahaan, liikepankkitalletuksiin sekä val
tion ja yksityisten obligaatioihin. Kuten 
tuotantoyritysten, rahalaitostenkin olete
taan pyrkivän voittojen maksimointiin va
rallisuusrakenteen huomioon ottaen. 

Lopuksi Lindbeck verraten irrallisena 
edeltäneestä tarkastelusta koskettelee eräi
tä keskeisiä viimeaikaisen rahapoliittisen 
keskustelun kohteita. 

Esitetystä hahmottelusta lienee todet
tavissa, että Assar Lindbeckin väitöskirja 
on rahateoreettinen varsin väljässä ja raja
aitoja kaatavassa mielessä. Kysymyksessä
hän on hyvinkin laaja-alainen analyysi, 
jossa painopiste kuitenkin sijoittuu raha
teorian perinteiselle a]ueelle. Tutkimus 
tuo tällaisena selvästi esille niiden yhteyk
sien moninaisuuden, jotka kytkevät raha
ja reaalitaloudelliset ilmiöt toisiinsa ja sen, 
miten erilaiset shokit - esim. talouspoliit
tiset toimenpiteet - saattavat eri teitä vai
kuttaessaan johtaa suunnaltaan vastakkai
siin muutoksiin talousyksiköiden käyttäy
tymisessä. Toisaalta liittyy tarkastelun 
peittävyyteenja yksityiskohtaisuuteen väis
tämättä mallien mittasuhteiden paisumi-



nen lukijan kestokyvyn tuntumaan. Kun 
tutkimuksessa lisäksi on pantu erityistä 
huolta mallien perustana olevien oletta
musten tarkasteluun ja ma1liteknillis
ten .kysymysten käsittelyyn, mikä kyllä
kin antaa tutkimukselle huolellisuuden ja 
tarkkuuden leiman, ei kirjaa voi suositella 
kevyeksi lomalukemiseksi. Sen sijaan luu
lisi, että Lindbeckin malliteknillisellä tar
kastelulla olisi huomattavasti itsenäistäkin 
arvoa. 

Vaikka Lindbeckin tutkimus onkin teo
reettinen, siinä on monissa kohdin käytetty 
taitavasti hyväksi muualla tehtyjen em-

ALEXANDER M. MOOD & FRANKLIN A. 
GRAYBILL Introduction to the Theory of Sta
tistics. 2. painos, McGraw-Hill, New York 
1963. XV + 443 s. Sh. 79/6. 

Tämän kirjan ensimmäinen painos ilmes
tyi vuonna 1950 A. M. MooDin kirjoitta
mana. Se täytti hyvin tehtävänsä tilasto
teorian oppikirjana selkeän esitystapansa 
sekä valaisevien esimerkkiensä vuoksi, eikä 
se myöskään vaatinut kovin syvällisiä 
matemaattisia ennakkotietoja. Kun jo en
simmäinen painos täten sai suopean vas
taanoton, ei toistakaan liiemmälti muutel
tuo Mukaan on kuitenkin pyritty ottamaan 
tärkeimmät edistysaskeleet viime vuosilta 
ja samalla on teosta yksityiskohdissaan 
täsmennetty. 

Nytkään ei lukijalta edellytetä muuta 
matemaattista pohjatietoa kuin differenti
aali- ja integraalilaskennan alkeita. Tar
vittava lisävälineistö (joukko-oppi, kom
binatoriikka, matriisialgebra) esitellään 
katsauksittain tekstissä. Nämä katsaukset 
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piiristen tutkimusten tuloksia, mikä on 
omiaan lisäämään tehtyjen ratkaisujen 
oikeellisuuden ja tarkastelun relevans
sin tuntua sekä koko tutkimuksen an
tia. Samalla, kun teos näin käyttää hyväk
seen muun tutkimuksen tuloksia, se epäi
lemättä antaa virikkeitä uudelle empiiri
selle ja myös teoreettiselle tutkimukselle. 
Näitä virikkeitä saattavat antaa paitsi tut
kimuksen runsas sisältö myös sen selvästi 
osoitetut rajoitukset, joista voimakkaimpia 
ovat suljetun talouden olettamus ja ana
lyysin keskittyminen lyhyen ajan muu
toksiin. 

MARKKU PUNTILA 

ovat kuitenkin erittäin suppeita; vaikka 
kirjoittajat pyrkivätkin esittelemään yksi
nomaan niitä käsitteitä, joille on käyttöä 
tekstissä, jää allekirjoittaneelle vaikutelma, 
että vähemmän matemaattista koulutusta 
saaneelle lukijalle ei luoda riittävää perus
taa kirjan vaikeampien osien ymmärtämi
seen. Niinpä esim. determinantin käsitett; 
ei lainkaan määritellä matriiseja ja deter
minantteja käsittelevässä luvussa. - Äl
köön tämä huomautus kuitenkaan edus
tako pelkästään kritiikkiä; pikemminkin 
haluan todeta, että melkoinen matemaat
tisen käsitevälineistön käyttötuntemus on 
tarpeen jos mielii ymmärtää nykyhetken 
tilastoteoriaa. 

Kirjan sisältö jakautuu neljään pääryh
mään: a) todennäköisyyslaskenta, b) esti
mointi ja hypoteesien testaus, c) regressio-, 
varianssi- ja sekvenssianalyysi, sekä d). ei
parametriset metodit. TodennäköisYiYttä 
käsittelevässä luvussa luodaan ensin lyhyt 
katsaus todennäköisyyskäsitteen historiaan, 
minkä jälkeen käsite johdetaan aksiomaat-
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tisesti joukko-opin teoriaa hyväksikäyt
täen. Kun tätä ei vielä tehty ensimmäi
sessä painoksessa, on tuloksena hienoinen 
epäsuhde kyseisen todennäköisyysmääri
telmän ja neljän seuraavan, jakautumis
teoriaa käsittelevän luvun välillä, joita ei 
juuri ole muokattu uuteen uskoon. Silti 
on sanottava, että tämän teorian käsittely 
on esikuvallisen selkeää; korkeintaan voisi 
todeta, että logaritmisen normaalijakau
. tumanesittely on kovin niukka, ja että 
kirjoittajien mielenkiinto ei ole yltänyt 
typistettyjen jakautumien ongelmiin. 

Estimointia ja testausta käsittelevää 
osaa on melko tavalla muokattu ja laajen
nettu entisestään. Tärkein muutos on se, 
että tarkastelukulmaksi on valittu päätök
sentekoteoria. Olisikin ollut toivottavaa, 
että kirjoittajat olisivat esitelleet yksityis
kohtaisemmin tämän teorian, joka ny
kyään on saanut niin keskeisen aseman 
testausongelman käsittelyssä. 

Piste-estimointia ruoditaan tarkasti. En
sin käsitellään niitä yleisiä edellytyksiä, 
mitä piste-estimaattorilta vaaditaan, ja 
tehdään aiheellinen ero »minimum-mean
.squared-error»- estimaattorien ja harhat
tomien minimivarianssiestimaattorien vä
lillä. Sen jälkeen käydään tarkkaan läpi 
suurimman uskottavuuden (maximum 
likelihood) menetelmä, ja myös Bayesin 
estimaattoreille omistetaan muutama sana. 
Väli.(intervalli-)estimoinnissa esitellään 
yleinen menetelmä estimaatin luottamus
välin määräämiseksi. Tätä menetelmää 
voidaan käyttää myös siinä tapauksessa, 
että estimaattorin jakautuma ei ole riip
pumaton estimoitavasta parametrista. 
Luottamusalueen määrääminen (luotta
musvälien yht'aikainen arviointi useille 
parametreille) käsitellään myös tässä yh
teydessä. 

Regressio- ja varianssianalyysia koske
vat luvut on myös suuressa määrin muo
kattu uudelleen. Ensin johdetaan lineaa
risen regression tavalliset yleislauseet. Ta
paus, jossa riippuvat muuttujat oletetaan 
normaalisti jakautuneiksi ja jossa para
metriestimaatit saadaan suurimman us
kottavuuden menetelmällä, käsitellään eril
lään tapauksesta, jossa ainoastaan olete
taan lineaarisen regression vallitsevan ja 
jossa käytetään pienimmän neliö summan 
menetelmää. Lopuksi näytetään, että mo
lemmissa tapauksissa joudutaan samoi
hin lineaarisiin parametriestimaatteihin. 

Luvussa Experimental Design Models tar
kastellaan yleistä kokeensuunnittelumal
lia sellaisena regressioanalyysin sovellu
tuksena, jossa riippumattomille muuttu
jille annetaan erityisiä arvoja. Tämän 
tarkastelutavan avulla kirjoittajat voivat 
esittää hyvinkin yleisluontoisen mallitar
kastelun siitä huolimatta, että menetelmä 
on joskus omiaan johtamaan vaikeuksiin 
normaaliyhtälöitä ratkaistaessa, koska voi 
ilmaantua lineaarisia riippuvuussuhteita. 
Yleistä käsittelyä täydennetään esittämällä 
tiettyjä erikoistapauksia varianssianalyyt
tisista malleista. 

Edeltäjänsä tapaan on tämäkin teos va
rustettu runsain esimerkein, jotka tosin 
selventävät ajatuksen kulkua, vaikkeivät 
aina niin realistisia olisikaan. Jokaisen 
luvun lopussa on myös harjoitustehtäviä, 
yhteensä yli 500 kpl. Yksityisharrastelijalle 
niiden arvo jää kuitenkin kyseenalaiseksi, 
koska vastauksia ei ole annettu. 

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että 
Moodin ja Graybillin teos hyvin puolus
taa paikkaansa johdatuksena tilastolliseen 
teoriaan. Kirjan sisältö on melko lailla 
painavampaa kuin tavallisissa »Introduc
tion»~kirjoissa, samalla kun matematiikan 
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rajattu käyttö tekee siitä ehkä helpommin tollinen oppikirja. Kirjalle toivoisi näin 
sulatettavan ja vähemmän teoreettisen ollen vähintään yhtä suurta suosiota kuin 
kuin jokin varsinainen matemaattis-tilas- sen edeltäjälle. 

PAUL A. SAMUELSON, JOHN R. COLEMAN, 
ROBERT L. BISHOP & PHILLIP SAUNDERS 
(toim.) Readings in Economics. Fourth edit
ion, Me Graw-Hill Book Company, New 
York 1964. 475 s. 

Amerikkalaiset professorit JOHN R. COLE
MAN ja PHILLIP SAUNDERS ovat julkaisseet 
yhteistyössä professoreiden PAUL A. SA
MUELSONin· ja ROBERT L. BIsHopin kanssa 
neljännen painoksen laajasta kansantalou
den kokoomateoksestaan. V. 1958 ilmes-· 
tyneeseen kolmanteen painokseen on tehty 
runsaasti muutoksia ja lisäyksiä, ja vain 
11 edellisen painoksen artikkelia On otettu 
sellaisenaan uusittuun, 80 artikkelia kä
sittävään painokseen. Eri asiantuntijoi
den laatimat artikkelit ovat ennen julkais
tuja, mutta useimmat niistä esiintyvät 
teoksessa lyhennettyinä ja uudelleen otsi
koituina. 

Johdannossaan kirjan toimittajat seiit
tävät teoksensa jatkuvan paisumisen syitä 
toteamalla, että uusia, päivänpolttavia 
ongelmia syntyy jatkuvasti, mutta että 
toisaalta he eivät ole halunneet jättää 
huomioon ottamatta monia talousteorian 
»grand old men'ien» tutkimuksia. Niinpä 
teokseen on otettu MALTHusin väestön 
kasvua, RICARDon- maankorkoa, ADAM 
SMITHin ulkomaankauppaa, BÖHM-BÄ
wERKin pääomaa ja SCHUMPETERin -talou .. 
dellista kasvua käsittelevät artikkelit. Kos
ka teos pyrkii tarkastelemaan taloudellisia 
ongelmia yhä moniulotteisemmasta pers-
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pektiivistä, on siihen valittu aineistoa 
myös varsinaisen kansantaloustieteen- ulk.ci:': 
puolelta, mm. totuongelman, koululaitok';: 
sen ja aseistariisunnan·-piiristä. 

Teoksen 1 osan artikkelit liikkuvat väes
tön, -luonnonvarojen ja pääoman ongel
mien piirissä. Malthuksen ennusteet maa:" 
pallon väestön jatkuvasta lisääntymisestä 
eivät Yhdysvaltain Tiedeakatemian v. 
1963 julkaiseman maapallon väestön kas
vua käsittelevän-tutkimuksen- valossa tun
nu niinkään perusteettomilta kuin sata
kunta vuotta sitten. Maapallon väkiluku, 
joka v. 1963 ylitti 3 miljardia - siitä ön: 
noin neljännes kiinalaisia - kasvaa vuo
sittain n. 2 <y~. Vaikka väestönkasvupy
syisikin nykyisellään, maapallon väkiluku 
kaksinkertaistuisi joka 35:s vuosi. Teoksen 
seuraava artikkeli, JOSEPH L. FIsHERin 
Yhdysvaltojen luonnonvaroja ja niiden 
tulevaisuudennäkymiä valottava tutkimus 
antaa kuitenkin optimistisemrrian; joskin 
hieman ristiriitaisen kuvan tulevaisuu;. 
desta. Vaikka amerikkalaiset käyttävät 
luonnonvarojaan henkeä kohti huomatta
vasti enemmän kuin mikään muu kansa; 
voidaan olettaa, että pitkän tähtäyksen 
suunnittelulla ja tutkimus työllä tilanne 
pystytään . hallitsemaan ainakin muuta
miksi vuosikymmeniksi eteenpäin.· Suun
nittelun tulisi suuntautua keinotekoisten 
raaka-aineiden ja käyttövoiman sekä toi8": 
taiseksi -käyttämättömien luonnonvarojen: 
....:..; esiin. merenalaisten - hyväksikäyt:... 
töön. Sen tulisi myÖs ottaa huomioon 
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luonnonvarojen tarpeen alueelliset ja ajal
liset eroavuudet. 

Työllisyys eri tasoillaan, inflaatio, talou
dellinen kasvu sekä raha- ja veropolitiikka 
ovat aiheina teoksen II osan artikkeleille. 
Yhdysvaltojen työttömyystilartnetta tar
kastellaan Newsweek'issä v. 1963 julkais
tussa artikkelissa, jonka mukaan kyseisenä 
vu.onna ainakin yksi viidestä amerikkalai
sesta työntekijästä on oleva työttömänä 
jonakin ajankohtana. Luku tuntuu yleiseen 
elintasoon verrattuna hätkähdyttävältä, 
eikä ole ihme, että presidentti Kennedyn 
mielestä työttömyys on USA:n suurin ta
loudellinen ongelma. Vuoden 1957 jälkeen 
ei työttömyys ole kertaakaan laskenut 
täystyö~lisyyteen liittyvälle 4 %:n tasolle, 
mikä osoittaa taloudellisen kasvun olleen 
riittämättömän väestönkasvuun verrattu
na. II maailmansodan jälkeen ,on työ
voima lisääntynyt 21 %, mutta työtilai
suudet vain 17 %. Koska nykypäivän 
amerikkalainen työtön ei useinkaan ole 
näkyvästi kovin huonossa asemassa -
hän saattaa esim. lyhentää talonsa kiinne
lainaa työttömyysavustuksellaan - on 
yhä yleisemmin alettu vaatia työttömyys
tilastojen kvalitatjivista analysointia. 

Inflaatiota käsittelevistä artikkeleista 
huomionarvoisin lienee SUMNER H. SLlCH
TERin v. 1959 julkaisema Argument Jor 
Creeping Injlation, jossa hän puolustaa koh
tuullista inflaatiota välttämättömänä edel
lytyksenä taloudelliselle kasvulle. 1950-
luvun inflaatio USA:ssa johtuu primääri
sesti ammattiliittojen kasvaneesta vaiku
tusvallasta ja niiden saavuttamista palk
kojen nousuista ja vasta sekundäärisesti 
kysynnän lisääntymisestä. Ammattiliitto
jen valta saataisiin vähenemään vain yllä
pitämällä suhteellisen korkeata työttö
myystasoa (5-8 %), mikä taas merkitsisi 

taloudellisen kasvun tietoista' hidastamista. 
Slichterin mukaan yhteiskunnalla on va
littavanaan vain joko vakaat hinnat + 
hidas kasvu tai inflaatio + maksimikasvu. 
Tämä teoria on saanut osakseen kiivasta 
kritiikkiä, mm. JULES BAcKMANin artik
kelin The Case Against Creeping Injlation (jul
kaistu myös alunperin v. 1959). 

Teoksen teoreettisesti kii~nostavimpia 

ovat taloudellista kasvua käsittelevät lu
vut, joiden johdannoksi tarkastellaan graa
fisesti Yhdysvaltojen ·taloudellisen kasvun 
kehitystä. Kuinka tulevaisuuden taloudel
linen kasvu on mitattava ja mikä olisi 
otettava vertailuperusteeksi pyrittäessä 
etukäteen arvioimaan, onko jokin tietty 
kasvun määrä riittävä? Jos ongelmaa tar
kastellaan ahtaasti kansalliselta pohjalta, 
voidaan vertailuperusteeksi ottaa naapuri
valtion tai jotakin toista talousjärjestelrr.iää 
edustavan valtion taloudellinen kasvu. Py
rittäessä probleeman avarampaan ,ratkai
suun näyttää mahdottomalta määrätä ta
loudelliselle kasvulle etukäteen sellainen 
optimipiste, jossa tuotanto pystyisi täyt
tämään kaikki kysynnän tarpeet, koska 
ihmisen tarpeilla on taipumus voimistua 
ja lisääntyä elintason noustessa. 

ROBERT M. SOLOW tarkastelee artik
kelissaan Sources and Outlook Jor Growth 
USA:n talouden kasvun prosentuaalista 
määrää kahden koulukunnan, »kolmen 
prosentin» ja »neljän prosentin» kannat
tajien oppien pohjalta. Mielipide-eroa
vuudet näiden välillä johtuvat enimmäk
seen siitä, että pessimistisemmät 3 %:n 
kannattajat ovat ottaneet vertailuperus
teekseen USA:n taloudesta 50 vuoden 
ajanjakson, kun taas 4 %:n koulukunta 
on perustanut-laskehnansa viimeisten 15 
vuoden varaan. Solow esittää tehokkaan 
taloudellisen kehityksen perustaksi täys-



työllisyyden ja vakauttamispolitiikan, eikä 
hän niin muodoin hyväksy Schumpeterin 
taloudellisen kiertokulun teoriaa. 

Raha- ja veropolitiikkaa käsittelevistä 
luvuista mainittakoon presidentti Kenne
dyn taloudellisten neuvonantajien tammi
kuussa 1963 julkaisema taloudellinen se
lonteko, joka selvitti syitä hallituksen eh
dottamiin suuriin verohuojennuksiin, joi
den katsottiin automaattisesti elvyttävän 
talouselämää. Tärkeänä indikaattorina 
neuvonantajat pitivät mm. maksutaseva
jauksen suhdetta kansantuloon. V. 1963 
'verohuojennuksia suunniteltaessa USA:n 
valtionvelan korkomenojen suhde kansan-
tuloonoli heidän mielestään pieni ja 
todennäköisesti pienenevä, joten siitä tus
kin muodostuisi »taakkaa tuleville suku
polville». 

Teoksen III osa käsittelee markkinoita, 
hintoja ja antitrustipolitiikkaa. Hinnan
muodostusta tutkivista erikoisartikkeleista 
kiintoisimpia on WALLACE CARRoLLin 
1962 julkaisema Steel: A 72-Hour Drama 
with an All-Star Cast, joka selostaa teräk
sen hinnan korottamisneuvotteluita Val
koisessa Talossa. 

IV osassa pohditaan tulojen jakautu
mista tuotannontekijöiden kesken. Työ
voimaa käsittelevissä artikkeleissa on mon
ta sosiaalipoliittisesti mielenkiintoista,mm. 
Etelävaltioiden maataloustyöväestön oloja 
selostava tutkimus. Ammattiliittojen vaiku
tuksesta palkkoihin antaa CLARK KERRin 
artikkeli perinpohjaisen selonteon. Har
vardin professori EDWARD H. CHAM
BERLIN asettuu jyrkästi vastustamaan am
mattiliittojen vaikutusvaltaa todeten, että 
työvoiman monopolisoituminen on yhteis
kunnalle yhtä epäterve ilmiö kuin mikä 
muu monopoli hyvänsä. Kun monopoli 
liike-elämässä on tuomittava, miksi yh-
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teiskunta sallii työvoiman rajoituksetto
man monopolisoitumisen? 

Teoksen V osa tarkastelee Yhdysvalto
jen asemaa maailmantaloudessa. Kansain
vä1istä kauppaa käsittelevistä artikkeleista 
mainittakoon USA:n ja Japanin välisiä 
suhteita perinpohjaisesti selvittelevä tut
kimus, joka esittää rinnakkain kumman
kin maan kannanotot protektionismi- ja 
diskriminointikysymyksissä. L~ppuponte

naan molemmat maat kauniisti toivovat 
entistä vapaampaa, molemminpuoliseen 
etuun pyrkivää kauppavaihtoa. 

Yhdysvaltojen »keskeneräiset tehtävät» 
ovat teoksen VI osan aiheina. Automati
sointi, kaupunkisuunnittelu, rotuongelma 
työllisyyskysymyksenä s-ekä aseistariisun
nan taloudelliset mahdollisuudet ovat tär
keimpiä näistä ongelmista. EMILE BENOIT'n 
v. 1963 julkaiseman artikkelin otsake Can 

We Afford Disarmament? osoittautuu hyvin
kin perustelluksi, kun todetaan, ettäpuo
lustusmenot muodostavat n. 10 % USA:n 
bruttokansantuotteesta. 

Readings in Economics -teoksen toimittajat 
ovat onnistuneet valikoimaan edustavan 
kokoelman asiantuntijoiden tutkimuksia 
Yhdysvaltojen ta.loudellisista ja sosiaalisista 
ongelmista. Teos on tarkoitettu taloustie
teen perusoppikirjojen täydennykseksi 
mutta samalla myös yleistajuiseksi kansan
taloustieteen esittelykirjaksi valveutuneelle 
veronmaksajalle. Koska teos keskittyy suu
rimmalta osaltaan USA:n taloudellisiin 
erikoisongelmiin, sillä lienee oppikirjana 

muualla maailmassa vain vähän menesty

misen mahdollisuuksia. Tuskin se myös

kään päässee amerikkalaisten bestsellerei

den myynti tilastoihin, koska se, muuta

mia helppotajuisia artikkeleita lukuun ot

tamatta, sisältää enimmäkseen tieteellisen 
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tiiviitä tai toisaalta liian oppikirjamaisia 
kirjoituksia. Kaiken kaikkiaan ei voi vält
tyä vaikutelmalta, että teos pyrkii valai-
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