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Kehitysluottolaitokset teollisuuden rahoittajina
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
joulukuun 14 päivänä 1966 piti
SEPPO KONTTINEN

Taloudellisen kasvun ylläpitäminen ja kiihdyttäminen on hallitustenjulistamien ohjelmien ehkä useimmin toistama tavoite käytännöllisesti katsoen
kaikissa maailman maissa. Kasvupolitiikan strategiassa on teollistumiselle
tunnustettu keskeinen asema. Elintason kohottaminen vaatii suhteellisesti
nopeinta teollista kehitystä niissä uusissa valtioissa, joiden syntyminen on
ollut maailmankuvaamme voimakkaasti muuttava tekijä viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Uuden teollisuuden luominen näissä kehitysmaissa ei ole ollut - eikä meidän, aikanamme kaiketi tule olemaankaan - merkitsevässä määrin mahdollista ilman ulkoista apua: rahoitusta
ja koulutusta sekä liikkeenjohdollisen, kaupallisen ja teknisen osaamisen
luovuttamista teollistumisen kat~lysaattoreiksi. Tällaista tukea välittäviksi 'linkeiksi' on muodostettu kehitysluottolaitoksia, joista usein käytetään nimitystä kehityspankki (development bank).
Käytettävänä ei ole tarkkoja" lukuja maailmassa nykyisin toimivien
kehitysluottolaitosten määrästä. Sen verran kuitenkin tiedetään, että
kappaleluku osuu jonnekin rajojen 100-150 välimaille. Laitosten keskinäiset, suuruuserot sen sijaan ovat valtavat. Maailmanpankkiryhmän
(Maailmanpankki - International Bank Jor Reconstruction and Development,
Kansainvälinen Kehitysjärjestö - International Development Association,
Kansainvälinen Rahoitusyhtiö - International Finance Corporation) toimialue käsittää koko maapallon: eräitä Itä-Euroopan"maita,.,Neuvostoliittoa
ja Kiinan, Kansantasavaltaa lukuunottamatta, ja ryhmän jäsenmaiden
yhteenlaskettu väestömäärä vastaa 2/3 maailman koko asukasmäärästä.
Ryhmään kuuluvien laitosten toiminta-aikanaan tekemien sijoitusten
yhteinen kokonaismäärä nousi viime kesäkuun loppuun mennessä yli 11
miljardin dollarin rajan. Maailmanpankki sisaI:järjestöineen on toiminut
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yli kahdenkymmenen kansallisen kehityspankin promoottorina ja rahoittajana. Pankki on viime vuosina yhä voimakkaammin siirtynyt kanavoimaan yksityisille teollisuusyrityksille myöntämänsä rahoitus tuen paikallisten kehityspankkien välitettäväksi.
Edelleen voidaan mainita sellaiset kokonaisia mantereita palvelevat
kehityspankit kuin lähinnä Latinalaisen Amerikan teollista kehitystä
rahoittava Inter-American Development Bank ja äskettäin perustettu Aasian
kehityspankki, jonka aikaansaamista Suomikin on ollut tukemassa.
Tav,allisesti kehityspankeista puhuttaessa kuitenkin tarkoitetaan lähinnä
sellaisia, edellä mainittuja kansainvälisiä organisaatioita pienempiä laitoksia, jotka toimivat vain yhden maan alueella. Tällaiset varsinaiset
kehitysluottolaitokset voivat olla joko yksinomaan valtion omistamia,
kokonaan yksityisiä tai omistukseltaan sekamuotoisia. Tässä esityksessäni
rajoitun tarkastelemaan lähinnä sellaisia varsinaisia kehityspankkeja,
jotka on perustettu edistämään yksityisten teollisten yritysten toimintamahdollisuuksia.
Teollisuuden rahoitukseen tavalla tai toisella erikoistuneita luottolaitoksia toimii kehittyneimmissäkin teollisuusmaissa. Paikalliset tarpeet,
teollisuuden kehitys aste ja rahoitusmarkkinoiden tila ovat määränneet,
mihin toiminnan painopiste kussakin laitoksessa on tahdottu asettaa.
Tässä suhteessa tarjoavat melko kuvaavan vertailuesimerkin jo ne Euroopassa ja sen rajoilla toimivat teollisuuden kehitysluottolaitokset, jotka
ovat saaneet rahoitusta Maailmanpankkiryhmään kuuluvilta laitoksilta.
Näistä vanhin on Turkin kehityspankki (Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi
A. S.) joka vuonna 1951 alkaneen toimintansa kuluessa on melkoisessa
määrin harjoittanut myös varsin lyhytaikaisten, enintään 5 vuoden luottojen myöntämistä. Pankin vuosina 1951-63 myöntämät 614 lainaa olivat yhteismäärältään vain n. 220 milj. mkja sijoitukset asiakasyritysten
osakkeisiin n. 10 milj. mk. Itävallan Investitionskredit AG:n (IVK) toimikautena 1958-64 myöntämät lainat taas olivat kaikki pitkäaikaisia ja
yksikkö kooltaan varsin huomattavia: keskimääräinen laina-aika oli 13
vuotta ja lainamäärä yhtä yritystä kohden yli 1 milj. mk. Osakesijoituksia
tämä laitos ei ole tehnyt lainkaan. Espanjan teolliset kehitysluottolaitokset
ovat lähinnä liikepankkien tytäryhtiöitä. Näistä IFC:lta rahoitusta saanut
pankki (Banco Del Desarrollo Economico Espanol) on sekin keskittynyt lyhytaikaisten, n. 5 vuoden luottojen jakamiseen. Vuosina 1963-64 myönnet-

KEHITYSLUOTTOLAITOKSET .. .

71

tyjen 83 lainan yhteinen määrä oli pyöreästi 70 milj. mk ja keskimääräinen lainasumma n. 1 mmk. Vähäinen määrä osakesijoituksia on tehty
sellaisin ehdoin, että muilla osakkailla on velvollisuus lunastaa merkityt
osakkeet ennalta määrättyyn kiinteään hintaan. Kreikassa vuonna 1965
toimintansa aloittanut National Investment Bank Jor Industrial Development
(NIBID) myönsi ensimmäisen 15-kuukautisen toimintajaksonsa aikana
rahoitustukea ,18 hankkeen toteuttamiseen yhteensä 32 milj. mk. Sijoitusten yksikkökoko oli täten melko korkea, lähes 2 milj. mk. Laitoksen
pitkäaikaiset lainat tuottavat yleensä kiinteän koron lisäksi oikeudenosuu-:teen asiakasyritysten vuosivoitosta. NIBID ilmoittaa keskittyvänsä toiminnassaan voimakkaasti myös asiakasyritystensä osakeantien edistämi~
seenja yleensäkin maan rahoitusjärjestelmien monipuolistamiseen. Omassa maassamme toimivan Teollistamisrahasto Oy:n tähänastisen toiminnan
selvittelyyn palataan tuonnempana.
Useimmat nykyisin toimivista teollisuuden kehityspankeista on perustettu vuoden 1950 jälkeen. Sijaintimaasta riippumatta kehitysluottolaitosten tehtävänä on pyrkiä raivaama'an teollisen kehityksen esteitä. Nämä
voivat luonnollisesti olla mitä moninaisimpia. Ilmeisesti tyypillisimmät
epäkohdat sisältyvät seuraavaan luetteloon:
1) Rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyys ja tästä aiheutuvat vaikeudet osakkuusehtoisten riskipääomien ja investointien vaatiman pitkäaikaisen luottorahoituksen saamisessa varsinkin toimintansa alkavien
yritysten käytettäväksi.
2) Yleisrahalaitosten taipumus suunnata pääosa luotonantoaan lähinnä
vakuusnäkökohtien perusteella sellaisille yrityksille, joiden toiminta on
jo vakiintunut ja rahoituksellinen tila vahva.
3) Sellaiset lainsäädännölliset ja muut institutionaaliset tekijät, joiden
seurauksena teollisuuteen tehtyjen sijoitusten tuottoaste on heikko ja
riskit suuret verrattuna muiden, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tarjoamiin etuihin. Näiden tekijäin vaikutuksesta yksityisillä säästöillä on
taipumus ohjautua mieluinlmin muihin kuin teollisiin kohteisiin, siis
kiinteistökeinotteluun, verottomiin valtion obligaatioihin jne.
4) Ulkomaisten sijoitusvarojen saantia maan teollisuuden tarpeisiin rajoittavat tekijät, kuten lainsäädännölliset esteet, diskriminointi verotuksessa, poliittiset epävarmuusnäkökohdat ja teollisuuden piirissä vallitsevat ennakkoluuloiset asenteet.
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5) Ammattitaitoisen ja kyvykkään johtohenkilöstön ja työntekijäin puute
ja tästä aiheutuva tuotantokustannusten korkeus ja heikko kilpailukyky.
6) Kannattavaa tuotantotoimintaa silmällä pitäen liian suppeat kotimaiset markkinat ja eri tekijöistä johtuva yritysten kyvyttömyys laajentaa
markkinointialuettaan maan rajojen ulkopuolelle.
7) Sellaisten teollisuuden eri aloja koskevien yleistutkimusten puuttuminen, joissa osoitettaisiin mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiseen ja teollisiin aluevaltauksiin.
8) Rahoitusmenetelmät, joissa ei kiinnitetä riittävää huomiota esitettyjen
investointisuunnitelmien liiketaloudellisten, teknisten ja kansantaloudellisten piirteiden yksityiskohtaiseen tutkimiseen.
Vihdoin voidaan vielä mainita, että
9) Useissa maissa teollisuusyrityksillä ei ole mahdollisuuksia saada tarvitsemiensa koneistojen, laitteiden ja raaka-aineiden maahantuontia
varten ulkomaisia valuuttoja konventionaalisista lähteistä.
Kehitysluottolaitokset eroavat sekä yleisrahalaitoksista että teollisuuden
pitkäaikaisten luottojen myöntämiseen keskittyvistä kiinnitysluottolaitoksista samoin kuin arvopapereiden emittointiin ja kauppaan erikoistuneista sijoituspankeista siinä nimenomaisessa suhteessa, että kehityspankkien toiminnalle asetetaan rahoitusfunktion lisäksi määrättyjä taloudellisen kehityksen edistämiseen tähtääviä tavoitteita. Teollisuuden kehitysluottolaitosten päätavoitteena on teollisen kehityksen nopeuttaminen ja
turvaaminen sekä rahoitusmarkkinoiden kehittäminen. Kysymys siitä,
m!nkä aseman jossakin maassa toimiva teollisuuden kehityspankki voi
itselleen omaksua teollisessa promootiossa, on sekä kiintoisa että ongelmallinen.
Lähtökohtana on pidettävä sitä perustotuutta~ että teollisuuden synnyttäminen ja harjoittaminen luonnostaan kuuluu yrittäjäsektorille. Täten
kehityspankin tulisi esiintyä aloitteentekijänä ainoastaan sellaisissa tilanteissa, ja niillä aloilla, joilla yrittäjyyttä ei ilmene mahdollisuuksia vastaavassa mitassa. Toisaalta kehityspankin ei myöskään voida katsoa täyttävän
sille kuuluvaa tehtävää, jos se pelkästään tyytyy odottamaan »ovesta
sisään tulevia» projekteja ja valikoimaan näistä sopivimmat. Eri kehityspankkien toiminnasta saatavissa olevat tiedot näyttäisivät todistavan,
etteivät nämä laitokset yleensä ole omaksuneet itselleen yrittäjän tehtäviä
uusia teollisuuksia synnytettäessä ja käyntiin pantaessa. Teollisessa pro-
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mootiossa niiden paikka ikäänkuin asettuu yleis rahalaitosten ja yrittäjäsektorin välimaille. Niinpä kehitysluottolaitokset monissa maissa ovat
kyenneet harjoittamaan sellaista teollisuuden toimintamahdollisuuksia
kartoittavaa tutkimustoimintaa, joka on tuonut esiin uusia sijoitusmahdollisuuksia. Perustutkimusten tulosten pohjalta on sitten voitu toimittaa
yksityiskohtaisempia projektiarviointeja, määritellä hankkeille taloudellinen toiminta-aste sekä tarvittavan rahoituksen määrä ja laatu. Tutkimusten perusteella on hankkeen varsinaisiksi alullepanijoiksi ja toteuttajiksi vihdoin voitu houkutella yrittäjiä. Tämäntapaista promootiotoimintaa ovat havaintojeni mukaan yleensä harjoittaneet vain erittäin alhaisen
teollistumisasteen maissa toimivat kehitysluottolaitokset, jotka usein ovat
pyrkineet ja onnistuneetkin hankkimaan uusiin yrityksiin myös ulkomaista asiantuntemusta ja pääomaa.
Sellaisina kehitysluottolaitoksille tyypillisinä toimintoina, jotka eivät
sisälly niiden harjoittamaan rahoitustoimintaan, voidaan mainita pyrkimykset muiden rahalaitosten ja yksityisten sijoittajien varojen ohjaamiseksi kehityspankin tutkimiin kohteisiin, samoin kuin erilaisten liiketaloudellisten ja teknisluontoisten palvelusten järjestäminen uusia yrityksiä
perustettaessa tai jo toimivia laajennettaessa. Tällaisia toimintamuotoja
harjoittaen kehityspankit voivat toimia hyödyllisinä myötävaikuttajina
teollistumisprosessissa. Kehityspankkien toimintakokemukset kuitenkin
osoittavat, että niiden mahdollisuudet ovat monista ulkoisista tekijöistä
johtuen varsin rajoitetut. Jos teollisen kehityksen esteinä on samanaikaisesti monia perusvaikeuksia, ei uusia teollisuusyrityksiä yleensä synny
vain sillä perusteella, että maahan on muodostettu teollisuuden kehitysluottolaitos.
Useimpien kehityspankkien toiminnan pääpaino on rahoitustuen antamisessa teollisille yrityksille. Poikkeuksetta kaikki Maailmanpankilta ja
sen sisarj ärj estöiltä rahoitusta saaneet kehi tysluottolai tokset ovat toimintaohjelmissaan asettaneet tavoitteekseen rahoituksen tarjoamisen yrityksille sellaisia firianssiointimenetelmiä soveltaen, jotka parhaiten vastaavat
asiakasyrityksen tarpeita ja jotka samalla ovat omiaan yleisemminkin
kehittämään asianomaisen maan rahoitusmarkkinoita. Kun tällaisten
uudentyyppisten rahoitusmuotojen introdusointi yleensä on merkinnyt
uutuutta sekä rahoituksen saajille että koko sille yhteisölle, jossa kehityspankki toimii, on käytännössä jouduttu kamppailemaan kaikkia niitä
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vaikeuksia vastaan, jotka aina on koettava ympättäessä uutta tulokasta
vieraaseen maaperään. Keskusteluissa, joita minulla on ollut tilaisuus
käydä näistä asioista useissakin eri maissa toimivien kehityspankkien
johtohenkilöiden kanssa, olen saanut sen vaikutelman, että uudentyyppisillä rahoitusoperaatioilla saattaa joskus olla taipumus muodostua enemmän tai vähemmän keinotekoisiksi konstruktioiksi, joilla ei ole ainakaan
välitöntä säteilyvaikutusta muiden rahoitusta järjestävien instituutioiden
toiminta tapoihin. Niinpä esimerkiksi osakkuusehdoin tapahtuvaa rahoitusta suunniteltaessa on usein jouduttu sen tosiasian eteen, etteivät ~ank
keessa mukana olevat muut intressentit tällaista osallistumista toivo,
ettei kehityspankilla ole mitään reaalisina pidettäviä mahdollisuuksia
merkitsemiensä osakkeiden edelleen sijoittamiseen, tai että tällainen ra hoitustapa kaikkien muid~n vaikeuksien lisäksi muodostuu asiakasyritykselle
kustannuksiltaan kohtuuttoman epäedulliseksi. Tällainen tilanne perustuu tietenkin siihen, että eräässä mielessä ulkoapäin annettua mallia joudutaan soveltamaan kenttään, jonka institutionaaliset puitteet eivät ole
miltään osin valmiit uudenmuotoisten rahoitustapojen soveltamiseen.
Kehityspankit ovatkin monissa maissa joutuneet aloittamaan toimintansa
tekemällä esityksiä rahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi tarvittavien lainsäädännöllisten ja muiden näihin rinnastettavien uudistusten toteuttamiseksi. Missä määrin ne ovat näissä pyrkimyksissään onnistuneet, on yleensä
jäänyt riippumaan niiden suhteellisesta suuruudesta asianomaisen maan
muiden rahoituslaitosten rinnalla ja tähän liittyvästä painostusmahdol;..
lisuuksien voimasta.
Teollisten kehityspankkien soveltamat rahoitustavat poikkeavat eri
maissa toisistaan hyvinkin olennaisesti. Eräissä maissa saattaa rahoitustoiminnan pääpaino jopa voittopuolisesti olla lyhytaikaisten liikeluottojen
puolella. Toisissa tapauksissa taas osakkuusehtoisia rahoitustapoja sovelletaan lähes poikkeuksetta suorien luottojen rinnalla. Joskus kehityspankkien hoidettaviksi on myös uskottu valtion rahastoja, joiden varoja laitokset sijoittavat etupäässä uusien teollisuusyritysten osakkeisiin pyrkien
myymään nämä edelleen yksityisille sijoittajille sen jälkeen kun hanke on
muodostunut riittävän houkuttelevaksi. Toiminnan alkuaikojen riskit jäävät tässä tapauksessa valtion kannettaviksi. Ilmeisesti suurin osa teollisuutta tukevista kehityspankeista on kuitenkin keskittynyt investointien
rahoittamiseen pitkäaikaisia luottoja myöntämällä.
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. Yhteistä kaikille kehityspankeille on, että niiden luotonantotoiminta
samoin kuin mahdollisesti muussakin muodossa tapahtuva varojen sijoit. taminen perustuu asiakasyrityksen kehityksen, sen rahoituksellisen aseman ja esitetyn investointisuunnitelman liiketaloudellisten, teknisten ja
kansantaloudellisten ominaisuuksien perusteelliseen tutkimiseen. Rahoituspäätöksensä kehityspankkien tulee tehdä itsenäisesti, muiden laitosten
kannanotoista riippumatta, antaen prioriteettiaseman sellaisille kohteille,
joita asianomaisen maan teollisen kokonaiskehityksen kannalta on pidettävä toivottavimpina. Näin toimien kehityspankit joutuvat usein pidättymään sellaisten kohteiden rahoittamisesta, jotka ehkä sinänsä olisivat
hyvinkin rahoituskelpoisia esimerkiksi liikepankkien rahoitustoiminnassa
sovellettavia kriteerejä luottopäätösten perustana käyttäen.
Olen edellä koettanut luonnehtia eräitä kehitysluottolaitosten toiminnan keskeisimpiä piirteitä ja tavoitteita. Tämän jälkeen tahtoisin vielä
esittää käsitykseni siitä, missä määrin näitä yleisen mallin mukaisia toimintatapoja ja pyrkimyksiä on saatettu projisioida oman maamme pienen ja keskisuuren teollisuuden erityisluottolaitokseen, Teollistamisrahasto Oy:hyn (TR). Tehtävänä on toisin sanoen eräänlainen arvio siitä,
voidaanko tämä yhtiö perustellusti lukea kehityspankkien ryhmään kuu~~.

.

Teollistamisrahasto Oy perustettiin vuonna 1954, jolloin yhtiön päätehtäväksi asetettiin pitkäaikaisen koti- ja ulkomaisen luoton järjestäminen
pienteollisuuden investointien rahoittamiseen. Toiminnan alkuvuosina
yhtiön lainat myönnettiin osakasrahalaitosten kautta, luottoriskin jäädessä välittäville pankeille. Rahoitustoimintaa varten oli varoja käytettävänä vajaat 12 miljoonaa markkaa. Yhtiö toimi tässä muodossa ja laajuudessa aina vuoteen 1963 asti.
Viimeksi mainittuna vuotena TR:n toiminta järjestettiin kokonaan
uudelle pohjalle. Osakaskanta ja rahoitusmahdollisuudet laajentuivat
tällöin ratkaisevasti. Yhtiön osakkeenomistajina' ovat nykyisin kaikki
maamme tärkeimmät rahalaitosryhmät, joukko vakuutusyhtiöitä sekä
teollisuuden järjestöt. Näitä kotimaisia osakkaita on yhteensä 19. Lisäksi
yhtiön osakkeenomistajiksi liittyi vuonna 1963 Kansainvälinen Rahoitusyhtiö ja 12 muuta Yhdysvalloissaja Euroopan eri maissa toimivaa sijoituslaitosta. Osakepääoman määrä on 15 miljoonaa markkaa.
Teollistamisrahasto Oy:n toimintaa varten on saatu vuoden 1963 jär-
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jestelyjen yhteydessä ja sen jälkeen rahoituspääomia yhteensä lähes 125
miljoonaa markkaa. Tähän summaan sisältyvät osakepääoman lisäksi
kaksi Maailmanpankilta saatua lainaa, yhteiseltä määrältään 21 milj.
Yhdysvaltain dollaria, sekä kotimaisten osakasrahalaitosten myöntämät
debentuuri- ja muut pitkäaikaiset lainat. Suoranaisia valtion lainoja ei
yhtiön välitettävänä tällä hetkellä ole lainkaan.
Nykyisin Teollistamisrahasto Oy toimii itsenäisenä, sijoituksensa suoraan lopullisiin kohteisiin tekevänä rahoituslaitoksena. Yhtiöjärjestyksen
ja toimintaohjelman mukaisesti yhtiön toimialaan kuuluvat kaikki teollisuuden kehitysluottolaitokselle yleisesti kuuluvat tehtävät.
Yhtiö tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta sekä lainoina että osakkuusehtoisina' sijoituksina sellaisiin pienen ja keskisuuren teollisuutemme toimintayksikköihin, joita maan teollisen kokonaiskehityksen kannalta on pidettävä tärkeinä ja suotavina. Rahoitettavien yritysten tulisi olla teknisesti ja
liiketaloudellisesti hyvin suunniteltuja ja hoidettuja sekä rahoituksellisesti
terveitä.
Rahoitusvarojen allokoinnin suorittamiseksi edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti laitos tutkii asiakasyrityksensä ja niiden rahoitettaviksi
esittämät hankkeet varsin yksityiskohtaisesti. Tarkastelun kohteena on
tässä tutkimuksessa itse yrityskokonaisuus, sen mennyt kehitys, rahoituksellinen asema ja kannattavuus samoin kuin näistä heijastuva arvio yrityksen organisaation tehokkuudesta ja johdon pätevyydestä. Tärkeän
osan yritystutkimuksessa muodostavat pitkän tähtäyksen kehitysennusteet.
Lisäksi kiinnitetään huomiota yksityisten hankkeiden eli investointiprojektien toteuttamis- ja rahoitussuunnitelmiin, erityisesti hankkeiden motiiveihin, niiden kannattavuuteen ja vaikutukseen yrityksessä.
Rahoitettaviksi esitetyistä hankkeista vaadittavat selvitykset toimittaa
Teollistamisrahasto Oy:ssä yhtiön tutkimusosasto, jonka käytettävänä
tällä hetkellä on 7 laskenta-analyytikkoa ja 3 teknistä asiantuntijaa. Osaston päätehtävänä on yksityisiä hankkeita koskevien erillisselvitysten laatiminen. Perustaksi joudutaan kuitenkin säännön mukaan hankkimaan
myös eri teollisuudenalojen kehitysnäkymiä koskevia yleistietoja. Näitä
koottaessa turvaudutaan toistuvasti myös ulkopuolisiin erityisasiantuntijoihin.
Teollistamisrahasto Oy:n tutkimusosastoa kehitettäessä on vaikeutena
ollut se tosiasia, ettei maastamme varsinaisesti ole ollut löydettävissä
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finanssianalyyttisiin tai rahoitustoimintaan liittyviin teknisiin selvityksiin
ennestään perehtynyttä tutkijakuntaa. Osaston toimihenkilöstö on täten
jouduttu kouluttamaan varsinaisen toiminnan ohessa. Suurta hyötyä on
ollut siitä, että Maailmanpankki sisarjärjestöineen on tarjonnut harjoittelu- ja koulutusmahdollisuuksia. Myös kauppakorkeakoulumme ovat
olleet laitoksen kanssa hyvässä yhteistyössä tutkimusmenetelmiä kehitettäessä.
Tällä hetkellä Teollistamisrahasto Oy:n tutkimusosastolla toimii 4 harjoittelijaa osakasrahalaitoksista, jotka ovat viime aikoina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta yritystutkimusmenetelmien kehittämistä kohtaan
omassa piirissään.
Yhtiön tutkimusosaston toimintamenetelmät on alkuvaikeuksista huolimatta saatu kehitetyiksi suhteellisen tyydyttävälle tasolle. Tämän arvostelman tueksi voitaneen viitata ainakin siihen, että Maailmanpankki on
äskettäin pyytänyt yhtiötä ottamaan vastaan harjoittelijoita kehitysmaiden erityisluottolaitosten toimiin koulutettaviksi.
Teollistamisrahasto Oy:n toimialaan kuuluu myös osallistuminen maan
rahoitusmarkkinoiden kehitystyöhön. Tämä toiminta käsittää pyrkimykset rahoitusmuotojen monipuolistamiseksi sekä laitoksen omissa sijoituksissa että yleisesti maamme rahoitusmarkkinoilla. Tältä toimintasaraltaan
yhtiö ei kykene osoittamaan mainittavampia saavutuksia. Tähän mennessä on osakkuusehdoin voitu tukea asiakasyritysten rahoitusrakenteen
lujittamista vain kolmessa tapauksessa. Perussyynä tämänkaltaiseen kehitykseen ovat luonnollisesti olleet ne rahoitusmarkkinoittemme kehitystä
yleisesti kahlinneet tekijät, jotka usein viimeaikaisin tutkimuksin on selvitetty siksi yksityiskohtaisesti, ettei aiheeseen ole syytä palata tämän esityksen yhteydessä.
Rahoitusmarkkinoidemme yleisessä kehittämistyössä ei Teollistamisrahasto Oy:n voida katsoa saavuttaneen sellaista johtavaa asemaa, mihin
useat muut kehityspankit ilmeisesti sijaintimaissaan ovat edenneet. Se on
kuitenkin muiden asiasta vastuuta kantavien laitosten kanssa yhteistyössä
toimien pyrkinyt kartoittamaan tähän liittyviä epäkohtia ja tekemään
konkreettisia esityksiä niiden poistamiseksi.
Varsinaisesti TR on rahoitustoiminnassaan keskittynyt pitkäaikaisten
luottojen myöntämiseen teollisuusyrityksille. Vuoden 1963 lokakuun
alusta viime marraskuun päättymiseen mennessä yhtiön toimesta oli tut-
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kittu yhteensä 654 rahoituspyyntöä. Luottoja on tänä ajanjaksona myönnetty 302 kpl, yhteiseltä määrältään 10q milj. mk. Tämän lisäksi rahoitustukea on myönnetty osakkuusehdoin kolmelle yritykselle yhteensä 260 000
mk. Kielteinen päätös, on jouduttu tekemään 352 tapauksessa. Hylättyjen
luottoanomusten käsittämä pääomamäärä oli 97.5 milj. mk. Täten voidaan sanoa, että likimäärin puolet rahoitettaviksi esitetyistä kohteista on
voitu hyväksyä rahoituskelpoisiksi yhtiön soveltamien kriteerien puitteissa.
Teollistamisrahasto Oy:n rahoitusosuus sen sijoituskohteista on ollut
keskimäärin 1/3 hankkeiden vaatimasta pääoman kokonaistarpeesta,
johon tällöin on luettu kuuluvaksi myös investoinneista johtuva käyttöpääoman lisätarve.
Arvioitaessa Teollistamisrahasto Oy:n tähänastista merkitystä teollisena promoottorina on lähtökohdaksi syytä todeta, ettei yhtiön aloitteesta varsinaisesti ole syntynyt yhtään uutta teollista yritystä. Laitos on
kuitenkin voinut myöntää ilmeisesti ratkaisevan rahoituspanoksen 26
kokonaan uuden yrityksen perustamista varten. Se on myös asiakkailleen
jatkuvaa rahoitustukea tarjoten voinut auttaa näistä eräiden kasvua tyypillisestä kellaripajasta nykyaikaiseksi keskisuureksi teollisuuslaitokseksi.
Sellaiset teollisen kehityksemme nykyvaiheessa erityisen tärkeinä pidetvät yritykset, jotka ovat osoittaneet määrätietoista pyrkimystä markkinointialueittensa laajentamiseen maan rajojen ulkopuolelle, ovat olleet
kiista ttomassa priori teettiasemassa rahoi tuskoh tei ta harkittaessa. Yhtiöltä
rahoitusta saaneiden yritysten joukossa onkin huomattava osa maamme
kaikista ns. uusvientiyrityksistä. Näiden asiakasyritysten viennin määrä
nousi viime vuonna 56.3 milj. markkaan, mikä vastasi 9 % Teollistamisrahasto Oy:n kaikkien asiakasyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
vuonna 1965.
Noin 35 % Teollistamisrahasto Oy:n tähän mennessä rahoittamista
investoinneista on käsittänyt ulkomaisten tuotantokoneistojen ja laitteiden hankintoja. Kun yhtiö on voinut välittää näiden hankintojen rahoittamiseen sellaista ulkomaista luottoa, jonka saamiseksi asiakasyrityksillä
muutoin ei olisi ollut juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia, on yhtiön
rahoitustoimintaa tässäkin suhteessa pidettävä nykyisen 'kokonaistaloudellisen kehitysvaiheemme kannalta hyödyllisenä.
Vaikka huomattava osa TR:n rahoittamista hankkeista onkin tähdän-
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nyt rationalisointiin, jonka seurauksena eräissä yrityksissä on tapahtunut
työvoimamäärän supistuksia, on yritystutkimusten tulosten nojalla kuitenkin melko luotettavasti pääteltävissä, että uusia työtilaisuuksia jo vuoden 1965 päättymiseen mennessä rahoitettujen kokonaisinvestointien
seurauksena syntyy noin 4400 ihmiselle. Investointien aiheuttama tuotannon lisäys yhtiön asiakasyrityksissä on tähänastisten rahoituskokemusten valossa arvoltaan suunnilleen vastannut hankkeiden ja niistä aiheutuneiden käyttöpääomantarpeiden vaatiman pääomapanoksen summaa.
Edellä esittämäni hajatarkastelun nojalla tahtoisin yhteenvetona lopuksi
todeta, että Teollistamisrahasto Oy on pitkäaikaista rahoitusta myöntäen
voinut merkittävästi avustaa pienenja keskisuuren teollisuutemme kasvun
vaatimien rahoitustarpeiden tyydyttämisessä, että se on saattanut kanavoida tähän teollisuutemme sektoriin myös sellaisia ehdoiltaan terveitä
ulkomaisia luottoja, joita tämän kokoisilla yrityksillä ei muutoin olisi
ollut mahdollisuuksia saada, ja että se on tuonut kotimaiseen rahoituskäytäntöömme uusia tutkimusmenetelmiä, joita luottolaitoksemme eivät
aikaisemmin ole harjoittaneet. Ja vaikka laitoksen toiminnan erityispiirteet toistaiseksi ovatkin liittyneet lähinnä sijoituspääomien allokointimenetelmien kehittämiseen, on yhtiön käytettäväksi joka tapauksessa vähitellen kertymässä sellaista teollisuuden kehittämistyössä välttämätöntä
erikoistietoutta, joka toivottavasti vuosien mittaan karttuessaan auttaa
laitosta omaksumaan itselleen nykyistä vaativampiakin tehtäviä pienen
ja keskisuuren teollisuutemme kehittämistyössä.

Yritysdemokratia
mikro- ja makrotaloudellisena ongelmana
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 23 päivänä 1967 piti

NIILO KOLJONEN
Yritysdemokratian ongelma sisältää optimointitavoitteen: Minkälaisissa
yritysorganisaatioissa voi optimoitua yritysten taloudellisensuorituskyvyn tehokkuus ja tässä suorituksessa mukana olevien demokraattinen
osallistuminen? Kansalaisten aineellisen elintason edellytykset riippuvat
taloudellisesta suorituskyvystä. Demokraattisessa osallistumisessa on kysymys siitä, miten yksilön kunnioitus ja elämänsisältö konkretisoituvat
vallitsevissa oikeusnormeissa, sopimuksissa ja käytännössä.
Tähän optimointitavoitteeseen vastauksia etsiessään yhteiskuntatieteilijä joutuu törmäämään vallitseviin arvo asetelmiin, taloudellisiin ja
poliittisiin voimasuhteisiin. Asia havainnollistuu seuraavalla esimerkillä.
Olettakaamme, että tutkijalle annetaan tavoitteeksi sellaisen kannustejärjestelmän ja organisaatiomuutosten suunnittelu yritykselle, että näiden avulla voitaisiin e:qtistä p,aremmin maksimoida yrityksen taloudellinen suorituskyky. Hän saattaisi päätyä tulokseen, että suorituskyky maksimoituisi organisaatiossa, joka toimii ikäänkuin yrityksen henkilökunta
olisi vuokrannut käyttöönsä pääoman - eli juuri päinvastoin kuin nykyisessä organisaatiomallissa, jossa pääoma on vuokrannut työvoiman. l
Tai tutkija voisi päätyä suosittelemaan joillakin muilla perusteilla toimivaa voitonjakoa henkilökunnalle ja yhteistyöelimistön luomista yrityksen ja sen henkilökunnan tehokkuus- ja yhteistyöpyrkimysten edistämiseksi. Tämä merkitsisi päähuomion keskittymistä siihen, että yhteinen jaettava kasvaisi mahdollisimman suureksi. Jos nämä organisaatioteknilliset uudistukset olisivat päteviä laajemmaltikin, olisi seurauksena
huomattavien muutosten suosittelu yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Suositukset eivät mahtuisi perinteellisen kapitalismi/
sosialismi-kiistan raameihin.
1. Vrt.

ONNI WIHERHEIMO

Sovelsimme työyhteisöperiaatetta, Tehostaja 3/1966.
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Käsitteenä yritysdemokratia on vakiintumassa käyttöön tapauksissa,
joissa demokraattisten arvostusten pohjalta tarkastellaan yritysorganisaatioissa vallitsevia taloudellisia ja sosiaalisia suhteita sekä niiden demokratisoimispyrkimyksiä. 2 Lähin rinnakkaiskäsite on puitteiltaan jonkin
verran laajempi ja epämääräisempi teollinen demokratia. Työpaikkademokratia on viitemaailmaltaan suppeampi, taloudellinen demokratia
laajempi ja näistä epämääräisin, koska sen piiriin luetaan esim. tulojen
tasaustoiminta vero- ja sosiaalipoliittisin tulonsiirroin. Kukin käsite on
käyttökelpoinen omaan tarkoitukseensa, kunhan pidetään oikea viitetausta mielessä.
Vaikka yritysdemokratian ongelmanasettelu sisältää sekä vallitsevien
olojen erittelyn että kehitys- ja muutospyrkimykset, niin pääpaino on
muutospyrkimyksissä. 3 Yritysdemokratiaan tähtääviä muutospyrkimyksiä voidaan luokitella monella eri tavalla: esim. a) työntekijäin eli yritysten henkilökunnan kuulluksi tulemisen muotojen kehittäminen johtamistaidollisen koulutuksen avulla, b) esi~ys- ja valitus oikeuksien kehittäminen työntekijäin oikeuskysymyksenä, c) turvallisuuden lisääminen
asiatonta syrjintää ja erottamisen pelkoa kohtaan, d) informaation kehittäminen, taloudellinen kasvatus tähän mukaanluettuna.
Yritysorganisaatioiden rakennetta, luonnetta ja tavoitteita koskevat
oleellisimmat muutospyrkimykset tähtäävät kuitenkin siihen, että
- e) työntekijät saisivat normaalipalkan lisäksi sovitun osuuden yrityksen viime käden tuloksista, joita ovat voitto ja reaalipääomien kasvu;
- f) että työntekijöillä olisi oikeus valita sovittu osuus niiden hallintoelinten jäsenistä, joiden tehtävänä on valvoa, että yritystä johdetaan
menestyksellisesti ja ottaen huomioon mukana olevien eri osapuolten
oikeutetut edut.
Kysymyksissä työntekijäin osallistumisesta voitonjakoori ja hallintoelinten vaaliin törmätään voimakkaimmin vallitseviin oikeus- ja valtarealiteetteihin. Toisaalta juuri näihin muutospyrkimyksiin liittyvät työntekijäin kannalta heidän yrittämisen mahdollisuutensa ja oikeutensa yritystaloudellisessa mielessä, työntekijäin työelämän mielekkyys ja tarkoitus2. Vrt. esim. ERIC RHENMAN Företagsdemokrati och jöretagsorganisation Stockholm 1964, ja Fackföreningsrörelsen och företagsdemokratin" LO:n julkaisu, Stockholm 1961.
3. Ko. erittelyä muutospyrkimysten osalta ks. NIILO KOLJONEN Työntekijä ja yritysdemokratia, Helsinki 1966.
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'perät, heidän ajattelutottumustensa lyhyt- tai pitkäjännitteisyys, yhteisen
yrittämisen mahdollisuudet ja :.halu, yhteisten päämäärien näkeminen ja
niiden saavuttamiseen tähtäävien yhteistyöpyrkimysten kehittäminen.
Kun vallitseva käytäntö lähtee siitä, että työvoima on yritysten omistajain määrättyjä tehtäviä varten vuokraamaa välineistöä ja täten kus,..
tannuserä yrityksen tulostaseessa, niin muutospyrkimysten mukaan työvoima tulisi osalliseksi yrittämiseen, siihen liittyvään hallintoon ja viime
käden tulosten nautintaan. Useita tähän tähtääviä toivomusalqitteita
on jätetty eduskunnalle kahden suurimman puolueen taholta äskeisinä
aikoina. 4
Jos nämä muutospyrkimykset toteutuvat laajemmassa mitassa kuin
vain joissakin yksittäisissä yrityksissä, niin heijastusvaikutukset näkyvät
ennen pitkää monina, koko talousj~rjestelmän oppien ja toimintatapojen
tarkistuksina. Vain osa näistä on tässä vaiheessa ennakoitavissa.
Yritysdemokratian ongelman hahmotusta on ehkä hedelmällisintä lähestyä osallistumisen teorian pohjalta. Liiallisen yksinkertaistamisen
uhalla pelkistyy teoria seuraavasti: Osallistumisen oikeuksien kieltämi- ,
nen ihmisiltä heidän elämälleen tärkeissä kysymyksissä synnyttää yleensä
jännitys- ja häiriötiloja. Energia purkautuukahlintaa harjoittavia v:astaan, syntyy turhautumia, etsitään kompensaatioita muilla keinoin, yhteisten kasvuhakuisten päämäärien syntyminen ja näkeminen ehkäistyy.
Osallistumismahdollisuuksien luominen ihmisille on taas osoittautunut
hedelmälliseksi toimintaohjeeksi sekä käytännön yhteiskuntaelämässä
että monissa organisaatioita ja työelämää koskevissa tutkimus-, kokeiluja kehittämisolettamuksissa.
Osallistumisen periaatteiden sovellutuksessa yritysorganisaatioon on
sekä ei-aineellisia että aineellisia tekijöitä.
Ei-aineellisia tekijöitä ovat mm. sovellutus johtamistaidollisena kysymyksenä sekä siihen liittyvä koulutus ja käyttäytyminen, kyky soveltaa
osallistuvia muotoja uudistuksissa, ryhmätyömenetelmien hyväksikäyttö,
tehokas informaatio, hallinnollinen osallistuminen jne. Lukuisat tutkimukset osoittavat samaa, minkä prof. RENSIS LIKERT on tiivistänyt teoksessaan New Patterns of Management seuraavasti: »Ne Amerikan teollisuuden ja julkisen hallinnon johtajat ja esimiehet, jotka saavuttavat kor4. Esim. toiv.a!. 75/1965, 76Jl965, 296/1966 ja vuoden 1967 valtiopäivillä jätetyt aloitteet.
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keimman tuottavuuden, alhaisimmat kustannukset, pienimmän henkilökunnan vaihtumisen ja poissaolon ja korkeimman työntekijäin motivaatio- ja tyydytystason, käyttävät yleensä erilaisia (= osallistuvia) johtamistaidon muotoja kuin ne johtajat, jotka saavuttavat vähemmän vaikuttavia tuloksia. Korkean tuottavuuden johtajain käyttämät periaatteet ja menetelmät poikkeavat merkittävillä tavoilla niistä, joihin nykypäivien johtajuusteorioissa kehotetaan.»5
Aineellisissa osallistumisen sovellutuksissa on oleellista normaalipalkan
ohella sellainen, koko yrityksen tuloksiin perustuva kannustepalkkiojärjestelmä, joka kannustaa aloitteellisuutta, yritteliäisyyttä ja yhteistyöpyrkimyksiä - esim. voiton ja kustannussäästöjen jakojärjestelmät. Myös
eräät työntekij äin pääomanmuodostusrahasto-ja osakeomistusj ärj estelmät
on luettava mukaan, mikäli ne perustuvat yrityksen viime käden tu.;.
losten jakoon. Nämä poikkeavat esimerkiksi tuotantopalkkiojäljestelmistä juuri siinä, että lisätulot perustuvat pikemminkin yritysten rahataloudellisiin kuin tuotantomääräisiin saavutuksiin. Pyrkimyksenä ei ole
vain tuotannon kasvu vaan myös yksikkökustannusten säästäminen ja
kilpailukyvyn parantaminen. Tutkimukset viittaavat siihen, että valtaosa
sovellutuksista on lisännyt sekä yritysten omistajainettä työntekijäin
vaurautta ja taloudellista turvallisuutta.
Kustannusmuutoksiin perustuvat osallistumisjärjestelmät lähtevät seuraavasta peruskaavasta: työvoiman taloudellinen tuottavuus = liikevaihto (Scanlon-malli) tai jalostusarvo (Rucker-malli) jaettuna palkkasummalla6 Tämä suhde ilmaisee, montako markkaa kullakin palkkamarkalla on saatu aikaan käytettävissä ollein resurssein. Muutokset
peruskauden suhteesta edulliseen suuntaan merkitsevät vastaavaa lisää
ansioihin. Tasoitustekijänä epäedullisten muutosten varalta toimivat rahastot, joihin on siirretty osa edullisten kuukausien tuotosta. Jos tuo;..
tantotekniikka oleellisesti muuttuu, on suhdelukua tarkistettava. Scanlon- ja Rucker-mallit toimivat jossain määrin eri lailla siinä, mistä kustannusten säästöistä henkilökunnalle jaettavat osuudet syntyvät. Kum.:.
5. RENSIS LIKERT New Patterns of Management, New York 1961. Ks. myös saman kirjoittajan Trends
toward a World-wide Theory of Management, a paper presented at the CIOS XIII International Management Congress, New York 1963.
6. The Scanion Pian, a frontier in Labor-Management Cooperation, toim. FREDERICK G. LESIEUR, Gam;bridge, Mass. 1964; ALLEN W. RUCKER Gearing Wages to Productiuity, a New Approach, Cambridge,
Mass. 1962.
2
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paakin järjestelmää sovelletaan käytäntöön siten, että yrityksen kaikkiin
osastoihin perustetaan pienoiskomiteat. Niiden tavoitteena on kustannussäästöjen aikaansaaminen, laadun parantaminen ja hyvä yhteistyö. Joka
kuukausi johdon ja työntekijäin yhteinen selvittelyelin tarkistaa kirjanpidosta edellisen kuukauden tulokset ja päättää »potinjaosta» sopimusten mukaisesti. Näitä organisaatiomalleja ,on käytössä yhteensä vain
muutamia satoja. Käytäntö perustuu yleensä yrityksen ja ammattiosaston erillissopimukseen, joka on voimassa normaalin työehtosopimuksen rinnalla. Pääosa sovellutuksista on Yhdysvalloissa, joissa ne ovat
syntyneet, yksittäisinä tapauksina ne ovat levinneet Japania myöten.
Suurin osa koskee muutaman sadan työntekijän yrityksiä, mutta joukossa
on myös eräitä suuryrityksiä. Esim. Kaiser-Steel-teräsyhtiössä sovellettu
malli on tämän yrityksen.erikoisolosuhteisiin sovellettu muunnos.
Laajempia tilastollisia tutkimuksia näillä malleilla saavutetuista tuloksista ei ole,mutta lukuisat yrityskohtaiset selvitykset kertovat taloudellisen tuottavuuden kasvaneen uuden mallin omaksumisen johdosta
keskimäärin 10-20 0/0' Uuden organisaatIomallin sisältämä konkreettinen yhteinen päämäärä ja yhteistyöelinten olemassaolo on ohjannut näitä
yrityksiä myös osallistuvien johtamistaidollisten menetelmien soveltamiseen. Tulosten ohella väitetään saavutetun sellainen uusi elämäntyyli,
joka on myös paljon hauskempi ja turhista jännitteistä vapaa. Taloudellinen koulutus ja haaste jatkuvaan henkiseen kasvuun niveltyvät suoraan arkisen työn aineellisiin päämäärii~. Ekonomisteja kiinnostavat taloudelliset tulokset, sosiaalipsykologeja organisaation lainalaisuuksien
psyykkiset ja ryhmädynaamiset ilmiöt sekä persoonallisuustekijät. Perusteellisesti tutkittujen tapausten harvalukuisuus on esteenä yleisluontoisten
johtopäätösten tilastolliselle pätevyydelle, mutta organisaatioiden lainalaisuuksia voidaan valottaa suppeankin esimerkkiaineiston pohjalta.
Voitonjako on laajimmin levinnyt taloudellisen osallistumisen muoto.
Se on normaalipalkkojen lisäksi tulevaa ansiota, joka perustuu yrityksen
tuloksiin voitolla mitattuna. Sen tieteenomainen sovellutus kannustejärjestelmänä ei pyri pelkästään voittomarkkojen jakoon vaan mitä suurimmassa määrin niiden lisäämiseen. Monet toteavatkin juuri voitonjaon
luovan ne varat, jotka tekevät jaon henkilökunnalle mahdolliseksi. Voi~
tonjaon sovellutusmallien lukumäärä on suuri.
Tällä vuosikymmenellä voitonjakojärjestelmät ovat levinneet Yhdys-
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valloissa enemmän kuin kaikkina -aikaisempina vuosikymmeninäyhteensä;7 niitä soveltavien yritysten lukumäärä ylittää 100 000. Yksi viidestä yli 50 työntekijän yrityksestä on sen omaksunut. Runsaat 70 %
sovellutuksista kattaa pääosan ko. yritysten työntekijöistä. Huomattava
'osa on sellaisia, joissa osuuksia ei jaeta käteisrahana vaan e1äkkeinä.
Edustaviin näytteisiin perustuvat tutkimukset kertovat yli puolen sovel- .
lutuksista antaneen keskimäärin 10 prosentin tai suuremman lisän vuosiansioihin. Vertailevia palkkatilastoja ei ole samalla esitetty. Maan suurimpia tavaratalo- ja ruokatavaramyYmäläketjuja koskevat tutkimukset
osoittavat voittoa jakavien yritysten menestyneen keskimäärin huomattavasti kilpailijoitaan paremmin. Menestyksen mittoina käytettiin mm.
nettotuloja netto-omaisuuteen ja liikevaihtoon verrattuna, yhtiön tuloja
työntekijää kohden, osinkojen suuruutta, investointien ja netto-omaisuuden sekä työntekijäin tulojen kasvua. Sellaiset suuret alat kuin teräs- tai
autoteollisuus ovat kuitenkin osoittautuneet lähes immuuneiksi voitonjaon sovellutuspyrki~yksille riippumatta siitä, ovatko aloitteentekijöinä
olleet teollisuuden johtajat vai ammattiliitot.
Neuvostoliitossa voittoperiaatteen käyttöön otto taloudellisena kannattavuusmittana ja voitonjaon sovellutukset ovat varsin tuore kehitysilmiö. Jo saavutettujen tulosten perusteella tavoitteeksi on asetettu näiden
sovellutusten ulottaminen lähes koko teolliseen toimintaan ja myös palvelualoille. Makrotaloudellista suuruusluokkaa olevat tuoreimmat lakisääteiset sovellutukset Intiassa ja Meksikossa perustuvat määräsuuruisen
osingon ylittävän voiton jakoon myös työntekijöille.
Voitonjaon puolestapuhujat länsimaissa kuvaavat tavoitteitaan ja saavutuksiaan käsitteillä yhteinen yrittäminen, koko organisaation kannustejärjestelmä, työntekijäin moraalinen oikeus yrittämiseen ja tulosten ja:koon, halun herättäminen aloitteellisuuteen ja tarpeellisiin muutoksiin,
hyvien työntekijäin saaminen ja pysyminen, työvoiman vaihtuvuuden
ja poissaolojen väheneminen, yhteisen yrittämishengen aikaansaaminen,
ihmisten itsekunnioituksen ylläpito, arvonanto, taloudellinen kasvatus,
kustannusten säästämispyrkimykset jne. Pyrkimykset ja onnistuminen.
ovat eri asioita, pelkkä voittomarkkojen jakomalli ei riitä. Onnistunut järjestelmä näyttää edellyttävän selkeän ja rehdisti sovelletun jakomallin
7. B~ L. METZGER Profit Sharing in Perspective, Evanston, 'Illinois 1966. Ks. myös The Stockholder and
Employee Profit Sharing 1 ja II, Evanston, Illinois 1960.
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ohella yhteistyö- ja informaatioelimistön säännöllistä tOImIntaa. Näillä
edellytyksillä voitonjakojärjestelmät ovat toimineet hyvin myös heikompina ja tappiollisina vuosina. Menestyksen vaihteluita voidaan tasoittaa
rahastoilla.
Lisäksi on esitetty joukko ideologisia perusteluja yksityiseen omistukseen perustuvan talousjärjestelmän säilyttämisen ja voimistamisen puolesta. Kun myös kommunismissa voitonjako on tulossa taloudellisten
oppien osaksi, on tilanne tältä osin mielenkiintoinen.
Kokemusperäistä aineistoa on riittävästi sen toteamiseksi, että taloudelliseen osallistumiseen. perustuvissa .organisaatiomalleissa työntekijät
ja heidän ammattiosastonsa voivat suuresti tukea yrityksen menestystä
edellytyksellä, että heidän perusturvallisuutensa ei ole uhattuna. Jos
järjestelmä tarjoaa ammattiosastolle sopimuspohjaiset mahdollisuudet
sen energian kanavoitumiseen myönteisellä tavalla myös kohti yrityksen
päämääriä, näyttää myös järjestöaktiviteetti kasvavan. Syynä lienee
BRUTTOVOlTTO
- VEROT VHTEISKUNNALLE
NETTovorrro

=

JOHTOKUNTA
RAHASTOISTA
-lYÖNTEKIJÄIN
osuus =
x %
- \JU<O PU'OLlSTEN
,OSAKKAIDEN: X %
YHTEEN.SÄ': 100%

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VAALISSA
ON JOKAISelLA TYÖSSÄOLlJALLA YKSI ÄÄNI

YRITYSDEMOKRATIA...

87

sekä aktiviteetin kasautumisilmiö että osaston arvon nousu rakentavan
toiminta-aktiviteetin ja itsenäisyyden tunnon kanavoijana.
Oheisessa kuviossa on yhteenvedon luonteisestihahmoteltu organisaatiomallia, joka sisältää kaikkia edellä selostettuja osallistumisen muotoja.
Asetelma ei kaipaa muita selityksiä kuin että 'demokraattinen johtamistapa' tarkoittaa johtamistaidon menetelmiä, ei johtajain tehtäviin
sisältyvän vastuun kollektivisointia.
Koko talousjärjestelmää koskevia yritysdemokratian sovellutusmalleja
on niukasti, jollei sellaisiksi lasketa myös tuotantokomiteoita ja niitä vastaavia elimiä. Jugoslavian teollinen ·itsehallintojärjestelmä sisältää teoreettiselta kannalta kaikki tarvittavat ei-aineelliset ja aineelliset osallistumisen muodot. Viidentoista vuoden aikaperspektiivi lienee vielä liian
lyhyt pitkän tähtäimen vaikutusten arvioimiseen, kun otetaan huomioon
maan perinteet ja poliittinen järjestelmä. Juuri nämä pitkän tähtäimen
vaikutukset ovat ulkopuolisten tutkijain suuren mielenkiinnon kohteena.
Länsi-Saksan 'kanssamääräämisoikeusjärjestelmä' on hallinnollisen, siis
ei-aineellisen osallistumisen järjestelmä. Se sisältää useita erilaisia lakisääteisiä sovellutuksia. Ammattiliitot haluaisivat laajentaa niitä, työnantajapuoli ei. Tässä ei puututa näiden kummankaanmakrotasolla sovelletun mallin saavutusten arviointiin, vaikka mielenkiintoista olisikin
saada vastaus kysymykseen, ovatko sovellutukset edistäneet vaijarruttaneet näiden maiden taloudellista kehitystä.

* * *
Lyhyesti sanoen .,todettakoon ,
- .että ei-aineelliset ja aineelliset osallistumisen sovellutukset sisältävät huomattavan potentiaalin taloudellisen tuottavuuden ja työstä saadun tyydytyksen lisäämisessä;
- että yritysdemokratiapyrkimykset ovat pikemminkin yhdensuuntaisia kuin ristiriidassa potentiaalisten kasvutekijäin kanssa;
_. että tuoreimmat kehityssuuntaukset viittaavat. siihen, että pitkälle
kehittyneissä teollisuusmaissa saattavat aikaa myöten tehokkaimmiksi
osoittautua ne organisaatiomallit, joissa sovelletaan osallistuvia johtamistaidollisia periaatteita ja koko yrityksen tuloksiin perustuvia kannustejärjestelmiä ;
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. - että monet osallistumisen sovellutukset koskevat myös muitakin
kuin pelkästään kannattavuus- ja voittoperiaatteilla toimivia markkinatalouden yrityksiä;
- että taloudellisten tulosten maksimointiin tähtäävässä yhteistyö- ja
kannustejärjestelmässä on aukko, jollei yritysten henkilökunnan taloudellisia etuja ole heille silminnähtävästi ja kouriintuntuvalla tavalla kytketty yritysten viime käden tuloksiin;
- että tuotantokomiteajärjestelmän parantaminen, informaation ja
koulutuksen lisääminen, moninaiset urakkatyösovellutukset, työn menetelmä- ja aikatutkimukset yms. tekijät eivät voi täysin korvata konkreettisen yhteisen päämäärän ja siihen sisältyvän kannuste- ja hallintojärjestelmän puuttumista;
,
- että nykyiset yritysorganisaatiot sisältävät tarpeettoman paljon
ihmis- ja intressiryhmien välisiä vastakohtaisuuksia, jotka estävät luomiskyvyn purkautumista kohti yhteisiä kasvuhakuisia tavoitteita;8
- että taloudellisen tehokkuuden ja demokraattisen osallistumisen
optimointiin tähtäävien organisaatiomallien kehittymisen ja tutkimustulosten hyväksikäytön esteinä ovat menneisyydestä perityt ideologiset
uskomukset ja valtajärjestelmät, jotka kahlehtivat kaikkia osapuolia;
ajattelumalleja sävyttää etujärjestölippujen heiluttaminen tai niiden pelosta syntynyt steriliteetti;
- että osallistumisen periaatteiden nykyistä monipuolisempi ja laajempi sovellutus todennäköisimmin edistäisi vähänkin pidemmällä tähtäyksellä ideologisten jännitystilojen ja vastakohtaisuuksien lieventymistä;
toisaalta lyhyellä tähtäyksellä koituisi huomattavia sopeutumisvaikeuksia esim. työmarkkinajärjestöille, jotka joutuisivat kehittämään alakohtaisten yleissopimusten rinnalle yrityskohtaisia sopimuksia tai sopeutumaan lainsäädännöllä luotujen uusien mallien puitteisiin. Palkansaajien pääomanmuodostusrahastot avaisivat mahdollisuuksia tuottavien
rahoituspääomien lisäämiseen, kansallisen keskinäisen arvopa perirahastoli perustamiseen ja inflaatiopaineen torjumiseen monipuolisemmin
keinoin kuin nykyisin on laita. 9
8. Vrt. CHRIS ARGYRIS Personality and Organization, the Coriflict between System and the Individual,
New York 1957, ja Integrating the Individual and the Organization, New York 1964.
9. Erilaisista rahastoista kts. C. C. MERRIMAN Mutual Funds and Unit Trusts, a Global View, London
1965, ja GEORG LEBER Accumulation oJ Assets Jor the Worker, Berlin 1965.
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Kenelle näiden mahdollisuuksien perustutkimukset kuuluvat?
Yhteiskuntatieteilijät voivat tutkia vaihtoehtoihin sisältyviä lainalaisuuksia, mutta itse tavoitteiden asettaminen on arvokysymys ja sellaisenaan yhteiskunnallinen sopimus- ja taistelukysymys. Sama koskee suuressa määrin menettelytapoja. Yritysdemokratia mikro- ja makrotaloudellisena ongelmana on siinä, miten voidaan optimoida taloudellinen
suorituskyky ja demokratia. Tämä optimointikysymys kiinnostaa yhteis~
kuntatieteilijöitä siitäkin syystä, että siihen sisältyvät myös tieteellisen
tutkimuksen vapaus ja toimintaedellytykset.

Puheenvuorot edellisen johdosta:

LEO AHLSTEDT:
Maisteri Koljosen alustuksessa tähdättiin
toimenpiteisiin, joiden avulla voitaisiin kehittää uusi, entistä taloudellisempi ja samalla demokraattisempi yrityksen organisaatiomalli. Keinoksi tämän tavoitteen
saavuttamiseksi todettiin nykyistä laajempi sekä aineellinen että ei-aineellinen demokraattinen osallistuminen.
Yritysdemokratiasta puhuttaessa keskustelun kenttä ei ole vielä täysin kiteytynyt, vaan tuon iskusanan alla voidaan puhua hyvinkin erilaisista asioista. Tarkoitukseni on lyhyesti kommentoida kahta,
kuultuun esitykseen liittyvää ja yritys demokra tian mikromallin kannalta mielestäni tärkeätä kysymystä.
Ensiksi on todettava, että yritys on eri
intressenttien (osapuolten; esim. asiakkaat,
rahoittajat, omistajat, henkilökunta, yhteiskunta) muodostama yksikkö,joka käyttää näiden erilaisia panoksia hyväkseen
ja suorittaa niistä intressenttien vaatimia
korvauksia. Liikkeenjohdon tehtävänä on
tasapainottaa intressenttien pyrkimyksiä
päästä vaikuttamaan yrityksen toimintaan
sekä erilaisia panosten korvausvaatimuksia. Liikkeenjohdon asema tällaisten vaatimusten tasapainottajana on vaikeutumassa. Lisäksi voidaan todeta erilaisia
muutoksia intressenttisuhteissa. Omistajien vaikutus yrityksen toimintaa ohjaavana intressenttinä on selvästi vähenemässä. Sen sijaan henkilökuntaintressentin
vastaava merkitys suhteellisesti lisääntyy

sekä itse toiminnan ohjaamiseen kohdistuvana osallistumisvaatimuksena että ennen kaikkea työpanosten korvausvaatimuksissa.
Omistuskysymys ei ole nähdäkseni niin
oleellinen kuin ennen. Samoin tuntuu vä-- hemmän tärkeältä se, vuokraako pääoma
työvoiman vai työvoima pääoman. Tärkeämpi ongelma on sen sijaan, missä suhteessa kokonaistulos erilaisina korvauksina eri
intressenttien keskenjaetaan. Tämä puolestaan
riippuu käytettävistä tasapainottamismekanismeista ja voimasuhteista. Oleellinen
kysymys on, missä määrin ja millä tavalla
yritysdemokratia pyrkii muuttamaan näitä
tasapainottamismekanismeja.
Osallistumispyrkimys yrityksen johtoon ja voittoon
sisältää tämäntapaisia tavoitteita. Voidaanko ja missä määrin tätä kautta laajentaa kokonaistulos ta ja samalla työntekijöiden tyytyväisyyttä? Onko tässä todella löydettävissä potentiaalista kasvutekijää? Tämä olisi ensimmäinen mielestäni selvitystä kaipaava kysymysryhmä.
Toinen oleellinen kysymys on, miten
johtamismenettelyä olisi yrityksissä kehitettävä niin, että työntekijäintressentin panos
tulisi käytetyksi mahdollisimman tuottavalla tavalla samalla kun työntekijän työtyytyväisyyttä lisättäisiin. Tutkimustyötä
on paljon tehty tyytyväisyyden ja tuottavuuden suhteesta, mutta valmiita reseptejä ei vielä ole käytössä molempien lisäämiseksi samanaikaisesti. Kuitenkin on havaittu, että ns. demokratisoituminen työpaikalla voi johtaa nykyisiä parempiin tu-
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loksiin. Koska johtajuutta sinänsä kuiten- todistusta, joka olisi osoittanut kyseisen
kin aina tarvitaan, oli se sitten kuinka epä- osallistumisen yrityksen johtoon auttaneen
ciemokraattista hyvänsä, lienee löydettävä tuottavuuden lisäämisessä tai· työntekijäin
sellaiset johtajuuden keinot, jotka käyt- viihtyvyyden lisäämisessä. Norjassa on ästäisivät paremmin hyväksi ihmisessä pii- kettäin tästä asiasta suoritettu puolueeton
levät motivointivoimat molempia emo tar- tutkimus, jonka tuloksena on päinvastoin
koituksia silmällä pitäen. Ongelma on var- todettu, että työntekijäin edustajien osalsin paljon sosiaalipsykologinen johtamis- listuminen eräitten valtion yritysten johmenettelykysymys .. Osallistuminen ryhmä- toon ei ollut vaikuttanut työntekijöiden
päätöksiin työntekijöitä koskevissa kysy:- viihtyvyyteen yrityksessä. Saksasta ja Engmyksissäja entistä laajempi työntekijöihin lannista taas on kokemuksia, että johto- kohdistuva informaatiotoiminta ovat alu- kuntaan valitut työntekijöiden edustajat
eita, joilta oikeat keinot voitaneen löytää. varsin nopeasti ovat mukautuneet johdon
Lienee ilmeistä, että kyseessä on mer- ajattelutapaan ja sen vuoksi aikaisemmat
kitykseltään varsin tärkeä ongelma. Tar- siteet työtekijöihin ovat löystyneet tai
vitaan todella uusien kannustinjärjestel- kokonaan katkenneetkin.
mien kehittämistä, niihin kohdistuvaa tutKoljonen arvelee päästävän rauhallikimusta ja ennen kaikkea rohkeita ko- sempaan ja parempaan yhteiskuntaan,
keiluja. Tässä suhteessa ei saisi liiaksi pi- jos työvoima vuokraa pääoman eikätää kiinni vanhasta ideologiasta ja ennak- kuten tähän asti -- pääoma työvoiman.
koluuloista. Lisäksi voidaan esittää kysy- Epäilen, olisiko esimerkiksi aikana, jota
mys, missä määrin työmarkkinaongelmien parhaillaan elämme meillä Suomessa, likäsittelyn varsin pitkälle viety keskitys ja sännyt yhteiskunnan rauhallista kehitystä
institutionalisointi haittaa rohkeita ko- se seikka, että eri yrityksissä, niissäkin,
keiluja. Mikä on työmarkkinajärjestöjen . joissa on ollut huomattavia tappioita,
osuus tässä suhteessa?
työntekijät olisivat olleet pääoman vuokDemokratisoitumisen johtamismenette- raajina. Nyt kun on tullut vaikeuksia eri
lyssä työpaikalla pitäisi sujua vapaaehtois- yritysten eteen, olisi pääoma helposti saten. kokeilujen ja niistä saatavien tulosten nottu irti niistä yrityksistä, joissa sille ei
kautta, ei lainsäädännön jäykistävää ja ole voitu riittävää tuottoa ja vakuutta jatasenteita jäädyttävää tietä.
kuvasti taata. Jos näin olisi käynyt, niin
tuskinpa työntekijät pääoman vuokraajina olisivat nykyistä onnellisempia. Nämä
PÄIVIÖ HETEMÄKI:
muutamat esimerkit osoittavat, että Koljosen käsittelemät ongelmat ovat hyvin
Maisteri Koljonen toteaa yhteenvedos- moninaiset, ja että niiden yksiviivainen
saan, että ei-aineelliset ja aineelliset osal- ratkaisu ei suinkaan ole helppo, tuskinpa
listumisen periaatteiden sovellutukset si- edes. mahdollinenkaan.
sältävät huomattavan potentiaalin talouYleensä kaikille esitetyille yritysdemokdellisen tuottavuuden lisäämisessä.
ratian perusnäkemyksille, sisältyivätpä ne
Hänen esitelmässään en kuitenkaan ha- erikseen tai yhdessä osallistumisvaatimukvainnut yhtään sellaista esimerkkiä tai siin, on ominaista,että ne jättävät enem-
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män tai vähemmän syrjään ne ongelmat, aivan muissa paikoissa. Työntekijöiden
jotka askarruttavat liikkeenjohtoa. Liik- panos on valvova.
keenjohdon kannalta on tärkeintä tuottaa
Työmarkkinamiehen kannalta varsin
hyödykkeitä taloudellisesti, ja koko yri- mielenkiintoinen tulevaisuudenkuva liittysdemokratian keskeiseksi ongelmaksi tyy yritysdemokratiaan. Osallistumisen
näin ollen nousee, edistävätkö vai hait- täysperiaatteen toteuttaminen yritystasolla
taavatko työntekijäin osallistumista kos- merkitsisi kaiketi nykyisen työmarkkinakevat järjestelyt yrityksen pääfunktion to- järjestöjen kautta luodun taloudellisen
teuttamista. Taloudellisten yritysten hal- demokratian työehtosopimusjärjestellinnolle on ominaista ratkaisuvallan ja män - loppumista merkityksettömänä.
vastuun keskittäminen. Tämä on välttä- Näin ollen jouduttaisiin yrityskohtaisen
mätöntä, jotta nopeasti ja joustavasti voi- kilpailun linjalle ja palkkoja inaksettaisiin
taisiin ratkaista niitä probleemeja, joita kannattavuuden mukaan, mikä samalla
kehitys tuo tullessaan markkinoiden, tek- merkitsisi ammattiyhdistysliikkeen kauan
niikan, rahoituksen yms. aloilla. Tämän ajaman solidaarisen palkkapolitiikan lin-·
seurauksena liikkeenjohtoa pidetäänkin jan murtumista. Kun esitelmöijä esittää
nykyisin yrityksen tärkeimpänä pääomana esimerkkejä yritysdemokratian toteuttasen sijaan, että se aikaisemmin ehkä vielä misesta eri maissa ja saavutuksia tehokjoissakin tapauksissa voitiin katsoa jon- kuuden kasvamisesta, on pidettävä miekinlaiseksi yleiskustannukseksi. Mikäli ny- lessä, että esim. juuri USA:ssa yritysdekyiseen järjestelmään tungetaan sille it- mokratiajärjestelyt ovat olleet eräs keino
selleen vieraita kollegiaalisia piirteitä, se korvata puutteellista työehtosopimusjärsaattaa ehkä vain lamaannuttaa, ei lisätä jestelmää, ei lisätä sitä. Tällaiseen menetyrityksen toiminnan tehoa. Näin ollen telyyn ei ole tarvinnut mennä esim. Ruottuntuu ilmeiseltä, että ennen kaikkea neu- sissa, jossa työmarkkinaolosuhteet ovat
vottelujärjestelmää tehostamalla, infor- samanlaiset kuin meillä, vaan osallistumimaatiota ja sekä johdon että työntekijäin sen periaate mikro- ja makrotasolla on
koulutustasoa kohottamalla on mahdol- siellä ymmärretty koulutus- ja informaatiolista lisätä kansanvaltaa taloudellisissa yri- ongelmana. Ennen kaikkea edelleenkin
tyksissä saattamatta vaaraan toiminnan tarvittaisiin puolueetonta tutkimusta osallistumisen eri asteiden, tehokkuuden ja
tehoa ja joustavuutta.
Lisäksi tulee kysyneeksi, onko Koljosen viihtyvyyden välisen vuorovaikutuksen selmainitsema yritysmalli kehitetty vain eili- ville saamiseksi.
senja tämän päivän tuotantoelämää, mutta ei tulevaisuuden automatisoitua teollisuutta varten. Nyt jo on olemassa teolli- SEPPO LINDBLOM:
suudenaloja - esim. kemian teollisuus joissa työntekijöillä ei ole sanottavastikaan Voidaan pitää kyseenalaisena, onko yrimahdollisuutta vaikuttaa laitoksen tuot- 'tysdemokratian sisällöstä puhuttaessa mietavuuden kasvuun. Kaikki kasyu johtuu lekästä etsiä vastinetta poliittisvaltiolliselta
paremmista ja tehokkaammista koneista, alueelta. Näin kuitenkin ehkä tapahtuu.
jotka kehitetään tutkimustyön tuloksina Yritämme mielissämme siirtää demok-
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raattisen poliittisen järjestelmän parlamentaarisine koneistoineen yhden yrityksen mikrotasolle. Yritysdemokratian ja
valtiollisen demokratian samaistuksen epämielekkyys on kuitenkin siinä, kuten tri
Olavi Borg äskettäisessä esitelmässään on
todennut, että taloudellisen organisaation
tärkeimpiä kriteerejä on työnjako ja tehokkuus, mihin poliittisella alueella ei
nimenomaan ole pyrittykään. Maisteri
Koljosen esityksessä perustellaan uudistuksia mm. niiden taloudellisella tehokkuudella. Kuva, jonka olen saanut hänen
demokraattisesta yrityksestään, ei ole
mielessäni muovautunut valtiollisen demokratian tarkaksi jäljennökseksi. Koljonen näyttääkin tarkastelevan varsin yleisin termein vain ns. demokraattisen ilmapiirin lisäämistä yrityksen piirissä, ilman
että hän tarkkaan määrittelisi oikeusnormistoa - puhumattakaan siitä, että tämän normiston keskeinen tunnusmerkki
olisi todella enemmistön taloudellinen
valta.
Yritysdemokratiaa koskevassa keskustelussa on pidettävä tiukasti erillään kaksi
seikkaa. Ensimmäinen on puhtaasti normatiivinen kysymys yritysdemokratiasta
arvona sinänsä, sen määrittelystä täysin
riippumatta. Toinen on ei-normatiivinen
kysymys puheena olleiden ja esitelmöitsijän demokraattisiksi katsomien uudistusten implikaatioista, joita seuraavassa tarkastellaan makrotaloudellisesta näkökulmasta.
Ei sovi unohtaa, että työyhteisöä koskevien uudistusten taustalla on ensisijaisesti nähtävä työstään ja sen tavoitteista
vieraantunut työntekijäyksilö. Jos yksilö
voidaan tiettyjen uudistusten avulla motivoida tehokkaampaan tuotanto panokseen,
tämä luonnollisesti merkitsee koko kan-
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santalouden tehokkuuden lisäystä. Tämä
ei kuitenkaan ole ainoa makrotaloudellisen tarkastelun näkökulma.
Suomessa, kuten muissakin markkinatalousmaissa, on viime vuosina muodostunut keskeiseksi talouspoliittiseksi ongelmaksi se, että organisoituneessa yhteiskunnassa vaikutusvaltaisten tulonsaajaryhmien välinen tulosidonnaisuusajattelu on
johtanut inflaatioon ja hintamekanismin
toiminnan tehottomuuteen. Tästä on aiheutunut tarve harjoittaa ns. tulopolitiikkaa: valtiovalta ja eturyhmät pyrkivät
neuvotteluteitse saamaan aikaan "huipputason" tuloratkaisuja, jotka olisivat omiaan
lisäämään tuotantovoimien liikkuvuutta
kansantaloudessa sekä samalla vähentämään inflaatioherkkyyttä. Tulopolitiikka
on nähtävä pyrkimyksenä kytkeä eturyhmät nykyistä kiinteämmin muodoin
talouspoliittiseen päätöksentekoon. Siinä
on myös tavallaan kysymys demokratian
toteuttamisesta talouselämän alueella, ja
sen probleemanasettelu on eräässä suhteessa hyvin samankaltainen kuin yritysdemokratiankin: miten sovittaa keskenään
yhtäältä "demokratian" ja toisaalta tehokkuuden vaatimuksesta asetetut tulonjakotavoitteet?
Tästä kokonaistaloudellisesta näkökul;.
masta katsottuna on nimenomaan esillä
ollut voitto-osuusjärjestelmä varsin kiintoisa. Tulopolitiikkaa harjoitettaessa on
häet ollut eräänä vaikeutena konstruoida
sellaisia tulonjakonormeja, jotka olisivat
riittävän selväpiirteisiä myös yksittäisten
yritysten noudatettaviksi. Erilaiset kokonaistaloudelliset "guiding lights" , mm.
tuottavuusnormi, ovat osoittautuneet kovin kömpelöiksi peukalosäännöiksi,joiden
tulkinta kaiken lisäksi on usein ollut täysin
mahdotonta yritystasolla. Nyt tarkastelun
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kohteena olleilla voitto-osuusjärjestelmillä
saattaisi olla makrotalouspolitiikan kannalta kahdenlainen merkitys. Ensinnäkin
niistä voisi muodostua sääntelykoneisto,
joka teknisesti nykyistä joustavammalla tavalla sääntelisi palkansaajien ja muiden
tulonsaajien tulonjakokonflikteja. Toiseksi
tämä sääntelykoneisto saattaisi merkitä
markkinataloudellisen allokaatiomekanismin tehokkuuden lisäystä ja työvoiman
suurempaa liikkuvuutta, kun palkansaajien ansiot· sidottaisiin nykyistä lähemmin
yritysten tuottavuuden kehitykseen. Edellytyksenä kuitenkin olisi, ettei toteutettu
voitto-osuusjärjestelmä muilla tavoin rajoittaisi työntekijäin siirtymistä yrityksestä
toiseen, ts. ettei työntekijä siirtyessään menettäisi joitakin voitto-osuusjärjestelmän
hänelle tarjoamia etuja.
On kuitenkin ilmeistä, että järjestelmän
soveltaminen johtaisi palkansaajien tulorakenteen entistä suurempaan erilaistumiseen. EsitelmöitsijälIe voidaankin esittää
kysymys, eikö ammattiyhdistysliikkeen
omaksuma ns. solidaarisen palkkapolitiikan periaate saattaisi johtaa kompensaatiovaatimuksiin niiden palkansaajajärjestöjen taholta, joiden jäsenistön tulojen
kasvu muodostuisi keskimääräistä hitaammaksi. Eikö ole mahdollista, että ajan mittaan syntyisi kuoppakorotusvaatimuksia,
joiden tyydyttäminen pienentäisi tuloeroja samalla kun markkinataloudellinen
mekanismi pyrkii näitä kasvattamaan?
Tällainen tilanne olisi epäilemättä omiaan
johtamaan inflaatioon. Ehkä vaatimus
voitto-osuusjärjestelmästä on tulkittavissa

siten, että ammattiyhdistysliike on tarkistanut tulopoliittisia periaatteita ja pyrkii
omalta osaltaan entistä määrätietoisemmin työvoiman liikkuvuutta ja kasvua
edistäviin tulonjakonormeihin.
Koljonen huomauttaa, että vallitsevan
käytännön mukaan työntekijöillä ei yleisesti ole oikeuksia. osuuteen yrityksen voitosta "normaalin palkan" lisäksi. Esityksestä ei kuitenkaan käy selvästi ilmi, onko
voitto-osuusjärjestelmä nähtävä keinoksi
muuttaa vallitsevaa tulonjakoa palkansaajien eduksi yritysten voittomarginaaleja kaventamalla, vai onko kysymys vain
siitä, että työntekijäin tulonmääräytymisperusteita muutetaan ilman keskimääräisten tulo suhteiden muuttumista. Siitä, millaiset ovat voitto-osuusjärjestelmän soveltamisen tulonjakovaikutukset, riippunevat myös sen vaikutukset mm. hintatasoon.
luonteesta
Voitto-osuusjärjestelmien
riippuen ne saattaisivat johtaa kansantalouden säästämisalttiuden enemmän tai
vähemmän pysyvään ja merkittävään kasvuun. Järjestelmän kokonaistaloudellisia
vaikutuksia arvioitaessa onkin syytä pohtia voitto-osuuksista muodostettavien rahastojen käyttömahdollisuuksia. Jos niistä
voitaisiin rakentaa esimerkiksi koko valtakunnan pääomatarvetta tyydyttäviä investointirahastoja, ne saattaisivat olla omiaan
lisäämään rahoituspääomien liikkuvuutta
kansantaloudessa. Jos ne sen sijaan palvelisivat vain kunkin yrityksen rahoituksen
lyhyen ajan stabilisaattoreina, niiden kokonaistaloudellinen merkitys myös ilmeisesti jäisi suhteellisen vähäiseksi.

* * *
Professori KULLERVO RAINIO rakensi puheenvuoronsa mm. ERIC RHENMANin suosimalle kuvalle yrityksestä intressenttien (ra-

hoittajien, asiakkaitten, johtajien, työläisten, alihankkijoiden, verottajienjne.) organisaationa, jonka olemassaolo perustuu
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sille, että yhteistoiminta kykenee pitämään
kaikki intressentit jatkuvasti toisistaan
riippuvina. Tämän kuvan mukaisesti yritys ei ole sama kuin "liikeyritys" eivätkä
yrityksen päämäärät samat kuin yhden
ainoan intressenttiryhmän (esim. rahoittajan) päämäärät. Koska jokainen intressentti on ainakin jossakin määrin riippuvainen yrityksestä, jokaiseen nähden on
toisilla intressenteillä valtaa (myös esim.
rahoittajaan nähden) eikä yksikään intressentti voi sanella ratkaisuja. - Yrityksen
johdon asia on nähdä intressenttien etu":
rist~riidat koko laajuudessaan ja huolehtia
siitä, että konfliktit ratkeavat siten, että
kaikki mainitut ryhmät tuntevat jatkuvasti mielenkiintoa yritykseen.
Yritysdemokratian ehdot professori Rainio johti demokratian olemuksesta. Hänen
mukaansa demokratia on järjestelmä, jossa
johtajuus on siten ehdollista, että johtajan
ja johdettavien väliset konfliktit (kaikenlaiset "johtamisvirheet", esim. erimielisyydet ratkaisun "järkevyydestä") supistavat automaattisesti johtajan vallankäyttöä tietyn takaisinsyöttömekanismin (politiikassa vaalitappion, yrityksessä esimerkiksi lakonuhkan) kautta. Ääritapauksessa
tilanne korjataan demokratiassa johtajan-
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vaihdoksella. Jo tieto tästä väistämättömästä mekanismista vähentää tehokkaasti
johtamisvirheitä.
Yritysdemokratian välttämätön ehto on
kuitenkin se, että yritys säilyy, mikä merkitsee väistämättä sitä, että johdolle annetaan riittävän laaja "manövreeraus" -vapaus. Yritysdemokratia merkitsee nyt tällaisen "terveen", vahva-asemaisen yrityksen piirissä luotua järjestelmää, joka reagoi
jokaiseen valta-tasapainon heilahdukseen
kyllin nopeasti, niin että korjaus tapahtuu,
ennenkuin yhteistoiminta pääsee oleellisesti heikkenemään intressenttien menettäessä intressiään tai pahimmassa tapauksessa irroittautuessa yrityksestä kokonaan
(lakko, konkurssi tms.) Erikoisen edullista
on näiden heilahdusten ennaltaehkäisy
kunnollisen kaksikanavaisen informaation
tietä. Kieltämättä eri intressenttiryhmien
yhteiselimet ovat tässä tehokas yritysdemokratian toteuttamisväline.
Erityisesti on huomattava, ettei omistustai rahoitussuhteitten muutos ole mikään
ratkaisu, sillä tämän intressenttiryhmän
ja muiden intressenttien suhteet säilyvät
saman rakenteen mukaisina, totesi professori Rainio lopuksi.

Tieteen kuvakieli *
Kirjoittanut
LAURI

o.

AF

HEURLIN

Haastelenpa usein esikuvien ja tunnusmerkkien kautta, sanoi Nummisuutarien Esko Mikko Vilkastukselle. Siinä hän ei suinkaan eronnut
muista ihmisistä, sillä kuvakielellä, mitä sillä sitten tarkoitettaneenkin, on
suuri merkitys kulttuurissamme, sen uskonnossa, kirjallisuudessa ja taiteessa. Tieteessäkin, sen asiallisuudesta huolimatta, kuvakieli on hyvin
tavallista. Monipuolinenja monimutkainen onkin se probleema~ompleksi,
missä mielessa ja millä tavalla kuvakielestä voidaan tieteessä puhua.
Tieteen symboliikan perusteellinen selvittely on vaatinut monien tiedemiesten työn ja vaatisi varmasti vielä paljon, ennen kuin se tulisi niin täydelleen tutkituksi kuin se tieteen keinoin on mahdollista. Samalla kun
tämä probleema on tieteille yhteinen tiedefilosofinen ja tietoteoreettinen
ongelma, se koskee paitsi aivan erityisesti kielitiedettä myös tavalla tai toisella kutakin muuta tiedettä erikseen. Tässä yhteydessä on mahdollista
vain viitatajoihinkin näköaloihin, joita avautuu, kun tarkastelemme kuvakieltä kansantaloustieteen näkökulmasta.
Kuvakielen käsitteet, vertaukset, allegoriat, metaforat, metonymiat,
symbolit, esikuvat, kuviot ja mallit ovat kaikki lähellä toisiaan. Niitä on
vaikeata tarkasti eritellä ja niiden määrittelykin tuottaa vaikeuksia, jollemme halua kuvakieltä käyttääkseni kulkea kehässä. Yhteistä niille kaikille kuitenkin on, että ne ovat tai niiden ajatellaan olevan jotakin muuta,
kuin mitä ne kuvaavat ja että meidän täytyisi saada tietoajuuri tästä todellisesta kuvan avulla.
Sivuutan kokonaan tässä yhteydessä sen ikuisen filosofisen probleeman,
voimmeko me ihmiset, itse asioiden luonteesta johtuen, koskaan saadakaan tietää, mitä asia, tosi olio, substanssi, idea 'das Ding an sich' itse
* Taloustieteellisen

Seuran 30-vuotisjuhlassa lokakuun 21 päivänä 1966 pidetty juhlaesitelmä.
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asiassa on, vai onko meillä tietoa vain siitä, miten olio meihin itseemme
kuvastuu rajoittuneen havainto- ja käsittämiskykymme perusteella. Niin
ikään en tässä ota huomioon sitä, että välittäessämme toisillemme sitä
tietoa, jota saamme itsestämme ja ulkomaailmasta, joudumme antamaan
asioille kielen sanoin tai piirtämiemme merkkien ja kuvioiden avulla
symboleja, jotka ovat jotain muuta kuin ne asiat, joista on kysymys. Lyhyesti sanoen, määrittelen tieteen kuvakielen sillä tavalla, että osa tieteellisestä esityksestä on kuvakieltä ja osa ei sitä ole, samalla kun myönnän
että tarkkaa rajaa näiden kahden esitystavan välille tuskin voidaan vetää.
Kun on puhe tieteen kuvakielestä, ei ole syytä tuoda esille sitä osaa tieteessäkin käytetystä kielestä, joka on yhteinen jokapäiväisen, tieteen ulkopuolisen kielenkäytön kanssa. Paitsi että siinä käytetään kuvaannollisia
ilmauksia usein sanan suppeassa merkityksessä, hyvin useat kielen sanatkin ovat syntyneet kuvaannollista tietä, kuten tässä lauseessa syntyä- ja tiesanat. Yleisen kielen symboliikka on nimenomaan kielitieteen tai kirjallisuustieteen probleema eikä yleisen tiedefilosofia.n, puhumattakaan siitä,
että sen tutkiminen kuuluisi millään tavalla kansantaloustieteen edustajille.
Varsinaisesti tieteen kuvakielestä voidaan puhua vain silloin, kun kuvakieltä käytetään tieteen omaa analyysia varten tavalla, joka ei ainakaan
alunperin samalla kuulu jokapäiväiseen kielenkäyttöön. Tieteen oppisanoja on sitten jälkeenpäin voinut tulla jokapäiväiseen kieleen kuvaannollisessa mielessä, esim. valuutta ja inflaatio.
Mielikuva siitä, että tieteen esitys on itse asiassa alunperin muodostunut
kuvaannollista tietä, syntyy vähiten silloin, kun on kysymys jostakin tieteen
erikoistermistä, jonka etymologia on symbolista alkuperää. Kukapa meistä
aina muistaisi, että inflaatio on tullut sanasta inflare - puhaltaa sisään,
niin elävästi kuin sanan synty kuvaakin erästä inflaation puolta. Kansantaloustieteessä käytetyssä ilmaisussa pullonkaula on jo metaforaa kahdessa
kerroksessa, koska pullossakin oleva pullonkaula on jo itsessään kuvakieltä.
Joissakin termeissä, kuten valuuttavuoto,. on kielen kuvaannollisuus jäänyt ilmeiseksi, sillä se tuo heti mieleen vuoto-sanan alkuperäisen merkityksen.
Joskus kuvaannollinen ilmaisu ei ole jonkin tieteen, kuten kansantaloustieteen varsinaista terminologiaa, vaan useimmille tieteille yhteistä »omaisuutta»,joka on levinnyt jostakin erikoisesta tieteestä muihin. Esimerkkinä
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tällaisesta monien tieteiden yhteisestä kuvaannollisesta ilmaisusta voidaan
mainita tasapainon käsite. Vielä selvemmin kuin suomalainen osoittaa
latinankielen sana equilibrium, että alunperin on kysymys vaa'asta, latinaksi librium, jonka pitää tasassa kaksi yhtä suurta punnusta. Myös
kreikkalaisperäiset sanat balanssi ja bilanssi viittaavat kaksikuppiseen
vaakaan. Vaa'an mekaniikkaan kuuluvasta käsitteestä tasapaino on levinnyt ensin fysiikan muihin osiin ilmaisemaan tapausta,jossa kaksi tai useampaa eri suuntaan vaikuttavaa voimaa kumoavat toisensa. Sieltä se on sitten
kuvaannollisessa mielessä levinnyt ensin muihin luonnontieteisiin kuten
kemiaan ja biologiaan ja sitten henkitieteisiin, kuten historiaan ja valtiooppun.
Kansantaloustieteen kannalta on erityisen mielenkiintoista, että siinä
eri merkityksessä tavataan sekä latinalaisperäinen equilibrium-sana suomennettuna tasapainoksi että kreikkalaisperäinen bilanssi-sana suomennettuna taseeksi. Todellista tasapainotaiteilua vaaditaan ekonomistilta,
kun hän käyttää näitä k9-hta käsitettä päällekkäin puhuessaan taseen tasapainosta, sillä silloin hänelle tulee pulma siitä, mitä voitaisiin taseen epätasapainolla tarkoittaa. Kansantalousteoriassa voidaan sentään nämä
molemmat käsitteet määritellä, mutta se on vaikeata silloin, kun on puhe
talouselämän kuvauksista. Per J acobsson onkin sanonut, että kyllä hän
tietää, milloin kansainvälinen kauppa on tasapainossa, vaikka hän ei
osaa sitä määritellä, aivan kuin hän. osaa sanoa, kuka on kaunis tyttö,
vaikka hän ei osaa määritellä kaunista tyttöä.
ErIttäin mielenkiintoisia ovat ne tapaukset, joissa käytetään eri tieteissä
samaa terminologiaa tai samantapaista päättelyä, joka samalla kuuluu
kummankin tieteenerikoissanastoon. Tällöin on tietenkin tavallista, että
sama ilmiö vähän eri näkökulmasta esiintyy eri tieteissä. Niinpä raha on
yht'aikaa, vaikka /eri näkökulmasta, sekä kansantaloustieteen että numismatiikan käsite. Usein on myös kysymys rinnakkaisilmiöstä - samat lainalaisuudet pitävät paikkansa moniss~ eri tieteissä asioiden perusluonteen
tähden. Maksimointi- ja minimointiongelmat ovat tavallisia monissa
luonnontieteissä ja myös yhteiskuntatieteissä, erikoisesti kansantaloustieteessä. Niinikään voidaan mielestäni pitää rinnakkaisilmiöinä homogeenisen nesteen hakeutumista samalle tasolle yhtyvissä astioissa ja homogeenisen hyödykkeen hinnan yhtenäistymistä täydellisessä kilpailussa.
Yleistä on kuitenkin se, että jonkin tieteen käsitteet tulevat kuvaannol-
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liseen merkitykseen jossakin toisessa tieteessä, vaikka myöhemmin tämä
alkuperä on ehkä unohtunut. Monilla lienee se käsitys, että luonnontieteet ovat luovuttavana ja henkitieteet vastaanottavana puolena. Näin ei
kuitenkaan aina ole, vaikka niin sanoakseni ikimuistoinen nautintaoikeus
on tehnytkin lainauksesta omistuksen. Niinpä fysiikka on saanut työn ja
energian käsitteet henkitieteiden alueelta. Monet kansantaloustieteen
käsitteet ovat tulleet kuväannolliseen merkitykseen muille aloille, kuten
hinta ja kustannukset. Puhuupa Ernst Mach ajattelun ekonomiasta.
Joskus käsite kulkee edestakaisin. Niinpä taloustieteen, ekonomian alueelta
lainattuna ekologia on osa kasvi- ja eläintiedettä, mutta yhteiskuntatieteet ovat ottaneet tämän käsitteen takaisin itselleen, jolloin syntyy pleonastinen ilmaisu ekonominen ekologia.
Selvemmin kuin tieteen oppisanojen etymologiassa, joka on johdettavissa toisen tieteen alueelta, tieteen kuvakieli esiintyy niissä vertauksissa,
joita jonkin tieteen edustajat esittävät vieraalta alalta oman esityksensä
elävöittämiseksi. Vertauksia käytetään tässä siis samassa tarkoituksessa
kuin kirjallisuudessa. Kirjallisesti lahjakkaille tiedemiehille tarjoutuu
erinomainen tilaisuus runollisuuteen ja huumoriin. Vertaukset havainnollistavat esitystä, ja varsinainen tieteellinen analyysi tulee siten helpommin käsitettäväksi.
Sallittakoon minun tässä siteerata loistavan kaunopuhujan Ernst N evanlinnan sanoja: »Kuta kiihkeämpää nousukonjunktuurissa lisääntyvä yrittäjätoiminta on, kuta hurjempana ansiohalu ja voitonhimo nousukautena
temmeltää, kuta enemmän hintoja koetetaan keinotekoisesti pönkittää
tai niiden alenemisen oireita salata tai peitellä, sitä enemmän todennäköistä on, että taloudellinen nousukausi päättyy vaikeaan kriisiin, niinkuin hurjia juominkeja seuraa toisena päivänä kohmelo.» Hinnanmuodostuksen amoraalisuutta korostaakseen hän sanoi: »Hinnanmuodostus
on kuin laavavirta, joka ei kysy, kenet se murskaa.» Hinnan alentamisen
vaikutuksesta hän sanoi, että »silloin ihmisten tyydyttämättömien tarpeiden tuhatpäiset rykmentit ryntäävät esiin ahdistuksestaan.»
On vaikea tieteellinen ongelma se, kuinka paljon kuvaannollinen esitys
todella myös palvelee itse tieteen analyysia. Ideoiden keksimisessä ja työhypoteesien laatimisessa vertaukset ja - mikä on hiukan eri asia - vertailut toiselle alalle ovat olleet tiedemiehille suureksi avuksi. Niin pian
kuin siirrytään tieteelliseen päättelyyn ja todisteluun, tullaan kuitenkin
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vaaravyöhykkeeseen. Vertaukset eivät sellaisinaan kelpaa todistukseksi.
Ne voiyat tosin auttaa päättelyä, mutta voivat myös usein johtaa harhaan.
Niinpä yksityistalouden ilmiöiden välitön soveltaminen koko kansantalouden ilmiöihin ilman erillistä analyysia on usein johtanut kansantaloustiedettä harhateille.
Aikaisemmin mm. John Stuart Millin vaikutuksesta uskottiin, että
maailmassa .vallitsee pitkälle menevä analogia elämän eri ilmiöiden välillä, ns. analogia vitae. Tämän ajattelun vaikutuksesta esim. mekanistinen
maailmankuva levisi ensin fysiikan muillekin kuin mekaniikan alueille ja
sitten sieltä henkitieteisiin, mm. psykologiaan ja kansantaloustieteeseen.
Tätä tietä kuitenkin monissa tapauksissa jouduttiin vaikeuksiin, koska
mekanismi ei pystynytkään selittämään kaikkia ilmiöitä ja niin siitä on
osittain luovuttu paitsi henkitieteissä, jopa itse fysiikan joillakin aloilla.
Niinikään· kuuluisa antiikin ajalta periytynyt yhteiskunnan vertaaminen ihmisruumiiseenjohti analogian etsimiseen biologisten ja sosiologisten
ilmiöiden välillä, mutta ajautui pian umpikujaan. Kun vertauksia tieteessä esitetään, tulee siis selvästi käydä ilmi, että ne ovat vertauksia, jolloin lukijan tai kuulijan tulisi olla varovainen johtopäätösten teossa. Silloin kun in casu todella voidaan osoittaa kahden eri ilmiön välillä esiintyvän täydellisen analogian, ei enää olekaan vertauksesta ja kuvakielestä
kysymys. Kovin ontuvia vertauksia olisi mielestäni vältettävä kuin myös
tieteen omien käsitteiden käyttämistä kuvaannollisessa mielessä, ainakin
silloin kun ei selvästi nähdä, että on todella kielikuvasta kysymys. Niinpä
kansantaloustieteessä ei saisi kuvaannollisessa mielessä käyttää esim. sellaisia sanoja kuin kustannukset, säästäminen ja hinta.
Kirjallisluonteista vertausta ankarampi verrattavuus kahden ilmiön
välillä vallitsee silloin, kun puhutaan isomorfiasta. Käyttämällä tieteellisessä analyysissa isomorfista tapausta vertailun kohteena voidaan mielestäni puhua kuvakielestä, vieläpä joissakin tapauksissa sellaisesta kuvakielestä, joka ei ainoastaan elävöitä ja havainnollista tieteellistä analyysia,
vaan jota varovaisessa mielessä voidaanjo pitää itse analyysina. Isomorfiahan on käänteisesti yksikäsitteistä eli yksiykseistä vastaavuutta kahden
ilmiön välillä, silloinkin kun ei ole laadullista yhtäläisyyttä isomorfisessa
suhteessa olevien kokonaisuuksien kesken.
Ainakin osittain isomorfisia ilmiöitä, jotka voidaan panna kuvaamaan
toisiaan, on monilla aloilla niin sanoakseni luonnostaan~ Niinpä kansan-
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taloustieteen klassillinen koulukunta kuvasi hinnanmuodostusta siten,
että luonnollinen hinta on ikäänkuin meren oikea pinta ja markkinahinnan heilahtelu sen ympärillä on verrattavissa meren aaltoiluun.
Hiukan toisenlaisesta kuvakielestä on kysymys silloin, kun jotain tieteen ilmiötä kuvaamaan konstruoidaan keinotekoisesti isomorfinen järjestelmä, jolla ei aina ole esikuvaa muilla aloilla. Maantieteessä tästä on
parhaana esimerkkinä kartta, jossa jokaista tutkimuksen kannalta tärkeätä
maaston kohtaa vastaa kartan kohta, mutta maasto ja kartta itsessään
ovat erilaiset. Tieteen keinotekoisesta kuvakielestä on myös kysymys tavallisesti silloin, kun puhutaan nykyään kovin muodissa olevasta mallin
käsitteestä. Mallin termi· on kyllä alunperin tullut kuvaannollista tietä
todellisesta elämästä, käsityön piiristä, sillä se ilmaisi prototyyppiä, jonka
perusteella sitten valmistettiin muita esineitä. Myöhemmin ovat kuitenkin
tieteet, ensin fysiikka ja kemia, ottaneet mallin ja sitä lähellä olevan kaavan hiukan toiseen merkitykseen. Rakenteeltaan isomorfinen järjestelmä,
joka esitetään usein geometrisessa tai algebrallisessa muodossa, ilmaisee
niitä sisäisiä riippuvuussuhteita ja lainalaisuuksia, jotka ovat ominaisia
kuvattavalle ilmiölle, ilman että itse malli tai kaava itsessään lainkaan
muistuttaa tätä ilmiötä. Parhaita esimerkkejä tällaisesta tapauksesta ovat
kiertokulkukaaviot, ovatpa ne sitten fysiikan, fysiologian, kansantaloustieteen tai minkä muun tieteen alalta tahansa.
Uuden sisällön saivat mallit sen jälkeen, kUI\ niiden avulla alettiin
kuvata luonnontieteissä ilmiöitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole ihmisaistein havaittavissa etäisyytensä, sijaintinsa tai pienuutensa tähden.
Varmastikin monien silmissä ydinfysiikassa kuvattu atomimalli on sellainen mallien malli, joka on ulottanut vaikutuksensa muihinkin tieteisiin,
ei vähiten sen suuren arvonannon tähden,jonka ydinfysiikka on sensaatiomaisilla tuloksillaan saavuttanut. Graafisesta atomimallista ei voida enää
edellyttää, että se sellaisenaan kuvaisi luonnonilmiötä, jota kukaan ei
ole nähnyt, vaan että siitä on sama hyöty kuin luonnonmukaisista malleista. Se pystyy nimittäin havainnollisessa muodossa kuvaamaan teoriaa,
joka toistaiseksi selittää ne seurausilmiöt, jotka havaintojen nojalla ovat
yhteydessä kuvattavaan probleemakompleksiin. Toisin sanoen mallin ja
havaintojen perusteella tehtyjen johtopäätösten välillä vallitsee pitkälle
menevä isomorfia.
Kun mallin käsite on saanut suuren arvonannon, on siitä seurauksena,
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että se on tullut muotiin. Tämä ei merkitse ainoastaan, että mallianalyysia
käytetään nykyään paljon siinä mielessä kuin siihen edellä on viitattu,
vaan että jotkut ovat antaneet sille vielä kerran uuden merkityksen. J oissakin tapauksissa mallia käytetään samassa merkityksessä kuin teoriaa.
Mielestäni ei ole tällaisiin merkityssiirtymiin aihetta, kun kerran meillä
on jo ennestään hyvä oppisana, teoria. Mallin käsitteeseen kuuluu, että
se on kuvakieltä, joten teoriaa, jota ei ole pidettävä kuvakielenä siinä
ahtaassa merkityksessä, joka tässä kuvakielelle on annettu, ei ole syytä
. sanoa malliksi tai malliajatteluksi, sillä mallia ei voida erottaa muusta
teoriasta sillä perusteella, että nimenomaan siihen liittyisi yksinkertaistamisen ajatus, koska tämä on kaikeUe teorialle ominainen. Malli ikäänkuin
antaa konkreettista tajuttavuutta teorialle siten, että se vertaa sitä johonkin aikaisemmin tunnettuun kuvaan käsite- ja havaintomaailmassamme.
Teoriaa, joka kehittelee loogista päättelyä tutkittavan probleeman omien
käsitteiden avulla viittaamatta mihinkään rinnakkaisuuteen tai isomorfiaan jollakin toisella alalla, ei ole syytä sanoa malliksi, ei silloinkaan
kun teorian kehittelyssä käytetään matematiikkaa apuna.
Paitsi sitä, että on tarpeetonta antaa uutta nimitystä aikaisemmin käytetyn tilalle tai rinnalle, on mallin samaistamisella teorian kanssa se
haitta, että sitä tietä voi tulla harhaanjohtavia rinnastuksia. Malli havainnollistaa teoriaa, jonka tehtävänä on empiirisen testauksen ohella tarkistaa ja arvostella mallin »hyvyyttä» tähän tarkoitukseen.
Toisaalta ei mitä tahansa kuvakieltä voida pitää mallina, koska viimeksi mainitulta vaaditaan pitemmälle menevää vastaavuutta teorian
kanssa kuin jotain yksityiskohtaa elävöittäviltä tai havainnollistavilta
vertauksilta. lVlyöskään ei mallia ole samaistettava graafiseen 'esitykseen,
vaikka se usein onkin paitsi kuvakieltä myös kuviokieltä, siis graafista esitystä. Ensiksikin malli voidaan esittää pienoismallina. Kansantaloustieteessä·harvinaisena esimerkkinä voidaan mainita Irving Fisherin
konstruoima hydromekaaninen laite hinnanmuodostusta kuvaavaksi
malliksi. Toiseksikin voidaan puhua, vaikkakin varovasti, myös verbaalisesta mallista, silloin kun sanoin kuvataan esim. teoriaa havainnollistavaa mallia toiselta alalta. Sitä paitsi se mitä esitetään graafisesti, voidaan kuvata myös sanoin. Toisaalta eivät kaikki graafiset esitykset ole
malleja, kuten eivät esim. empiirisiä aikasarjoja kuvaavat käyrät. Niinikään sellainen teoria, joka itse kehitellään vaikkapa geometrisella tavalla
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vertaamatta sitä toiseen ilmiöön, todelliseen tai kuviteltuun, ei enää ole
kuvakieltä, eikä sitä graafisesta muodostaan huolimatta ole sentähden
tarkoituksenmukaista nimittää malliksi.
Haluan tässä korostaa, että kaikki se, mitä esitän, on osittain määritelmäkysymyksiä ja siten tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella
tehtyjen tiedemiesten välisten sanoin ilmaistujen tai äänettömien sopimusten varassa. Probleeman erittelyä vaikeuttaa myös se, että on kysy~ys ensimmäisistä peruskäsitteistä, joita ei voida täydelleen määritellä.
Empiirisessä tieteessä ja niin myös kansantaloustieteessä voidaan siis
käyttää kuvakieltä monessa mielessä ja monessa' tarkoituksessa. Koska
silloin on aina kysymys kahden ilmiön rinnakkainasettelusta, joudutaan
kuvakielessä käyttämään apuna joko oman tieteen toista opinhaaraa tai
jotain toista empiiristä tiedettä tai vain jokapäiväisen elämän ilmiötä
ilman varsinaista tieteellistä analyysia. Erityismerkityksessä voidaan myös
formaalisen tieteen, kuten matematiikan, esitystä käyttää kuvaannollisessa mielessä. En kuitenkaan katsoisi, että kaikki matemaattinen päättely olisi samalla kuvakieltä, muu~sa mielessä kuin että siinä käytetään
matematiikan symboleja avuksi. Matematiikassa itsessään taas voidaan
puhua kuvakielestä mielestäni silloin, kun matematiikan käsitteille haetaan mallia empiirisistä ilmiöistä, kuten pyramidin nimitys on saatu
Egyptin pyramideista.
Mielestäni kuvakieltä ei sellaisenaan ole syytä tieteessä karttaa. Sen
välttäminen ei olekaan kovin helppoa, siksi syvälle se on tunkeutunut
kulttuuriimme. Koetin ensin laatia tämän esityksen käyttämättä kuvakieltä, mutta minulle kävi vähän samalla tavalla kuin sille filosofille,
joka kirjoitti artikkelin _ajatusvirheistä. Ankara kriitikko sanoi siitä, että
tämä filosofi ei ole ainoastaan selittänyt mitä ajatusvirheillä tarkoitetaan,
vaan hän on itse artikkelillaan myös eksemplifioinut ne.

Kestokulutushyödykkeiden kysyntätutkimuksen
ongelmista ja kehityspiirteistä *
Kirjoittanut
LAURI KORPELAINEN

Eri maissa suoritettujen kysyntätutkimusten joukko on tähän mennessä
kohonnut jo kunnioitettavan suureksi. Eräs kulutushyödykkeiden ryhmä
- kestokulutushyödykkeet - on tuossa tutkimusten paljoudessa kuitenkin jäänyt varsin heikosti edustetuksi. Täinä on sitäkin hämmästyttävämpää, kun mm. julkinen valta on verottajana ja kysynnän säätelijänä
tuntenut erityistä kiinnostusta juuri tärkeimpiä kestohyödykkeitä kohtaan.
Vallitsevan asiaintilan selitykseksi -tuskin kelpaa - ainakaan enää
nykyisin - tutkimuskohteen mielenkiinnottomuus tahi saavutettavien
tulosten vähäinen merkitys. Perussyynä kestohyödyketutkimusten harvalukuisuuteen lienee pikemminkin - ainakin yksityisen tutkijan kannalta
- tarkoitukseen sopivan ja luotettavan havaintoaineiston puute. Laadultaan vaihtelevien kestohyödykkeiden määrien ja hintojen tilastointi
ei yleensä olekaan helppo tehtävä. Vanhastaan on myös kulutustilastojen
laadinnassa - etenkin ns. elinkustannustutkimuksissa - pääpaino ollut
elintarvikkeiden ja muiden ns. välttämättömyyshyödykkeiden selvittämisessä. Näissä - voisi kenties sanoa - sosiaalipoliittisen perinteen
sävyttämissä tutkimuksissa ei niinkään kiinnitetty huomiota usein ylellisyysesineiksi luonnehdittuihin kestohyödykkeisiin, joita enemmälti saattoikin esiintyä vain ylemmissä tuloluokissa.
Mainitsematta ei myöskään voi jättää niitä sekä käsitteellisiä että operationaalida vaikeuksia, joita kestohyödykkeiden niveltäminen perinteiseen kysyntäteoriaan on aiheuttanut ja ehkä edelleenkin aiheuttaa.
Yksityisen kuluttajan käyttäytymistä analysoivan ns. valintateorian ollessa luonteeltaan marginaalianalyysia on kestohyödykkeiden kohdalla
• Lectio praecursoria Helsingin yliopistossa 4.2. 1967.
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nähty ilmeisenä hankaluutena niiden »jakamattomuus» ja siten niiden
soveltumattomuus lyhyehköihin yksikköperiodeihin pitäytyvän tarkastelun kohteeksi. Onpa tällä perusteella koko valintateoria saatettu asettaa kyseenalaiseksi.
Useissa empiirisissä tutkimuksissa, etenkin kokonaiskysyntää käsittelevissä, käsitteelliset vaikeudet saatettiin kylläkin sivuuttaa määrittelemällä kestohyödykkeiden ostot yksinkertaisesti kunkin ajanjakson kulutukseksi. Tällaisetkin ratkaisut ovat sinänsä varsin ymmärrettäviä; ovathan teoreettisten käsitteiden empiiriset vastinsuureet useissa muissakin
tapauksissa varsin karkeita approksimaatioita. Tällaisten ratkaisujen
ohella kestohyödykkeiden kysyntä tutkimus suuntautui jo 1930-luvulla
suuressa määrin itsenäisille urille. Mielenkiintoisen tutkimus aiheen tarjosivat innovaatiot, ennen muuta kulkuvälineet. 1 Havaittiin, että tällaisen
uuden hyödykkeen kysynnän kehitys ajassa hyödykkeen markkinoille
tulosta aina ns. saturaatio- eli kyllästystason saavuttamiseen saakka saattaa seurata tietynlaista trendiä, joka voi olla melko riippumaton tuloista
ja hinnoista. Tätä trendiä voidaan luonnehtia tottumusten ja maun muutoksiksi, mutta sitä voitaneen kuvata myös tietynlaisena oppimisprosessina. Näissä tutkimuksissa sovellettiin biometrikoilta lainattua logistista
kasvukäyrää, jonka katsottiin vastaavan tällaisen oppimisprosessin kulkua. Periaatteessa vastaavanlaista menetelmää on sovellettu myös eräissä
myöhemmissä uusien kestohyödykkeiden kysyntätutkimuksissa. 1I
Sekä teoreettinen että mittauksellinen mielenkiinto kestohyödykkeisiin virisi uudelleen 1940-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen
alkupuolella esitettyjen ns. uusien kulutushypoteesien myötä. Kestohyödykkeiden asema kokonaiskulutuksen ja -säästämisen selityksessä ja
näiden suureiden empiirisessä määrittelyssä tuli kokonaisuudessaan aikaisempaa tarkemmin pohdinnan kohteeksi. Niinpä DUESENBERRY päätteli,
että uusien hyödykkeiden ja erityisesti kestohyödykkeiden merkityksen
1. Ks. J. B. D. DERKSEN & A. ROMBOUTS The Demandfor Bicycles in the Netherlands, Econometrica,
VoI. 5, 1937; P. DE WOLFF The Demandfor Passenger Cars in the United States, Econometrica, VoI. 6,
1938; C. F. Roos & V. VON SZELISKJ Factors Governing Changes in Domestic Automobile Demand teoksessa
The Dynamics of Automobile Demand, New York: General Motors 1939.
2. Ks. esim. THOMAS F. DERNBERG Response to Innovation: Television, Cowles Foundation Discussion
Paper, No. 121, 1957; A. D. BAIN The Growth ofTelevision Ownership'in the United Kingdom, International
Economic Review, May 1962; J. S. CRAMER The Ownershipof Major Consumer Durables, University of
Cambridge, Department of Applied Economics, Monograph 7, Cambridge 1962.
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kasvu saattaa osaltaan selittäa säästämissuhteen pysymisen vakaana viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana Yhdysvalloissa. 3 Myös FRIEDMANin pysyväistulon hypoteesissa kestohyödykkeillä on tärkeä osa. 4 Aikaisemmasta käytännöstä poiketen Friedman määritteli kestohyödykkeet
pääomaesineiksi, jolloin satunnaistulojen käyttö näiden hyödykkeiden
rahoittamiseen sopi yhteen hänen pysyväistuiosta ja pysyväiskulutuksesta
esittämiensä väIttämien kanssa.
Vaikka kokonaiskulutusta ja kokonaissääst"ämistä tarkastelevat uudet
kulutu'shypoteesit eivät tarjonneetkaan tarkemmin perusteltua selitystä
kestohyödykkeiden kysynnälle, antoivat ne epäilemättä' osaltaan virikkeen käsitysten tarkastamiseksi yhtä hyvin kuluttajien käyttäytymisen
kuin kestohyödykkeiden kulutuksen empiiristen vastinsuureiden määrittelemisenkin kannalta.
Tämän tarkastelun tuloksena päädyttiin eri tahoilla siihen, että vuodesta toiseen voimakkaasti vaihtelevien kestohyödykkeiden ostojen tulkitseminen lyhyellä aikavälillä samaksi kuin niiden kulutus ei voinut
olla empiriassakaan enää hyväksyttävissä. Tällöin saatettiin päätyä jopa
toiseen äärimmäisyyteen tulkitsemalla kestohyödykkeiden ostot kokonaisuudessaan osaksi kotitalouksien säästämistä. Samoin kuin esimerkiksi
asuntojen kohdalla on jo vanhastaan menetelty voidaan kestohyödykkeiden kulutusta kuitenkin luontevasti tarkastella niiden antamien palvelusten kulutuksena. Tämä kestohyödykkeiden kulutuksen määritelmällinen täsmennys lähtee siitä jokseenkin perustellusta näkemyksestä, että
kestohyödykkeiden kysynnän primäärisenä kohteena ovat juuri kestohyödykkeiden antamat palvelukset. Palvelusten saannin edellytyksenä
on kotitalouksien hallussa oleva kestohyödykevaranto. Varannon kulumisen korvaaminen ja sen sopeuttaminen haluttua palvelustasoa vastaavaksi tapahtuu puolestaan kestohyödykkeiden ostojen kautta. Kestohyödykkeiden markkinakysyntä on siten nähtävissä johdannaisilmiönä
palvelusten kysyntään nähden.
Kun kestohyödykkeiden palvelusten kuluttaminen edellyttää kestohyödykevarannon olemassa oloa, joudutaan tätä kautta myös keskelle
kuluttajien varallisuuskäyttäytymisen ongelmia. Onhan kestohyödykeJAMES S. DUESENBERRY Income, Saving and the Theory ofConsumer Behavior, Cambridge, Mass. 1949.
MILTON FRIEDMAN A Theory of the Consumption Function, National Bureau of Economic Research,
General Series, Number 63, Princeton 1957.
3.
4.
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varanto myös eräs varallisuuskohde muiden varallisuusobjektien rinnalla.
Tässä ongelmakentässä 'talöustieteellinen tutkimus on kuitenkin vielä
alkuasteella. Tulosten saavuttaminen tällä alalla vaatisi ennen muuta
runsasta havaintomateriaalia, jota toistaiseksi on varsin niukasti käytettävissä. Mitä erityisesti kestohyödykevarantoon varallisuuskohteena tulee, voidaan kuitenkin jo nykyisen tietämyksen perusteella päätellä, ettei
sillä sinänsä ole erillistä varallisuus- tai ostovoimaefektiä näiden tavaroiden antamien palvelusten kysyntään.' Myöskään kuluttajien motivoinnissa ei kestohyödykkeiden kysyntään näytä liittyvän erillistä varallisuuden kartuttamiseen tässä muodossa tähtäävää tavoitetta. Kestohyödykkeiden antamien palvelusten kysynnän ensisijaisuutta voitaneen
siten kuluttajien käyttäytymisenkin kannalta pitää mielekkäänä ja perusteltuna.
Ottamalla analyysin primääriseksi kohteeksi kestohyödykkeiden antamat palvelukset niiden ostojen sijasta voidaan ainakin periaatteessa
päästä edellä viitatusta kestohyödykkeiden »jakamattomuuden» ja valintateorian välisestä ristiriidasta. Voidaan näet otaksua, että kotitaloudet voivat joko uusia tai käytettyjä kestohyödykkeitä hankkimalla tahi
myymällä sekä näiden käyttöintensiteettiä säätelemällä suhteellisen vapaasti pyrkiä haluamaansa kulutustasoon. Markkinoiden epätäydellisyys
kieltämättä rajoittaa tällaista valinnanvapautta, mutta niinhän on käytännössä laita monien muidenkin hyödykkeiden kohdalla.
Joskin näin hahmoteltua tutkimuksen näkökulmaa .voidaan pitää mielekkäänä kuluttajan käyttäytymisen kannalta, ei se sinänsä suinkaan ole
tuonut helpotusta kestohyödykkeiden kysyntätutkimuksen suorittamiseen. Näin suunnattua tutkimusta varten ei juuri ole olemassa varta
vasten koottuja perustilastoja. Kestohyödykevarannon ja sen käytöstä
saatujen palvelusten mittaamisessa joudutaankin paljolti rakentamaan
arvionomaisten ratkaisujen varaan ja turvautumaan vaihtoehtoisten
menetelmien käyttöön.
Suunnattaessa tarkastelu kestohyödykkeiden palvelusten kysyntään on
lähtökohtana olettamus, että kuluttajat pyrkivät optimaaliseen valintaan
nimenomaan palvelusten osalta. Tämän tarkastelutavan perusteella saatavat riippuvuudet voidaan myös tulkita kysynnän pitkän tähtäimen
kehitystä osoittaviksi riippuvuuksiksi, joista kysyntä analyysissa useimmiten juuri ollaan kiinnostuneita. Toisaalta tämä tarkastelutapa tuo väis-
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tämättä esille sellaiset kulutuskäyttäytymisessä ilmenevät viivästykset,
joita staattisessa valinta teoriassa ei lainkaan käsitellä. Kun tietyn palvelusmäärän kuluttaminen esimerkiksi yhdessä vuodessa edellyttää siihen
nähden moninkertaisen kestohyödykevarannon olemassa oloa, voidaan
näet päätellä, etteivät tulon ja hintojen vaikutukset saata yleensä toteutua vastaavana varannon ja palvelustason muutoksena kovinkaan lyhyessä ajassa. Niinpä mainittujen riippuvuuksien löytämiseksi on välttämätöntä tarkastella myös sitä sopeutumisprosessia, jonka kautta halutun
palvelustason saavuttaminen toteutuu. Samalla voidaan näin saada
mielenkiintoista informaatiota siitä, kuinka pitkiä viivästyksiä tutkittavassa tapauksessa keskimäärin esiintyy.
Viivästysilmiön merkityksestä on eräitä päätelmiä tehtävissä vasta
ilmestyneen kotimaisen aineiston käyttöön nojaavan kestohyödykkeiden
kysyntätutkimuksen tulosten perusteella. 5 Niinpä keskeisen kestohyödykeryhmän - kotitalouskaluston - palvelusten kysynnän sopeutuminen
tulon ja hintojen muutoksiin on tutkituIla aikavälillä eli vuosina 19481964 ollut varsin hidas. Mediaaniaikaviivästystä mittana käyttäen puolet
reaalitulon ja reaalihinnan pysyvästä muutoksesta on toteutunut niiden
edellyttämänä kestohyödykevarannon ja -palvelusten muutoksena vasta
runsaan puolentoista vuoden kuluttua. Saatu aikaviivästys on tietenkin
tulkittava vain ko. ajanjaksoa keskimäärin edustavaksi. Voidaan otaksua,
että tulotason kohotessa myös sopeutumisnopeus kohoaa ennen muuta
sen vuoksi, että kestohyödykkeiden ostot voidaan entistä suuremmassa
määrin rahoittaa suoraan käytettävissä olevilla tuloilla. Myös käteisvarojen lisääntyminen ja osamaksuluottojen kasvu voivat vaikuttaa sopeutumisnopeutta lisäävästi. Vertailut Yhdysvalloissa suoritettuihin tutkimuksiin vahvistavat tämän suuntaisia käsityksiä.
Varsin harvojen kestohyödykkeiden palvelusten kysyntää koskevien
tutkimusten6 ohella on viime vuosina tehty joukko tutkimuksia, joissa
kestohyödykkeiden kysyntää on tarkasteltu välittömästi niiden ostojen
näkökulmasta. Edellä jo viitattiin innovaatioon perustuvien kestohyödykkeiden kysyntätutkimuksiin. Tällä suunnalla on sovellettu entistä
kehitetympiä menetelmiä mm. eri kestohyödykkeiden hankkimisjärjes5. LAURI .KORPELAINEN Tutkimus kestokulutushyödykkeiden kysynnästä Suomessa vuosina 1948-1964,
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B:26, Helsinki 1967.
6. G. C. CHOW Demand for Automobiles in the United States. Contributions to Economic Ana?Jsis XIII,
Amsterdam 1957; ARNoLD C. HARBERGER (toim.) The Demandfor Durable Goods, Chicago 1963.
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tyksen selvittämiseksi ja ennustamiseksi. 7 Erityisesti Yhdysvalloissa on
laajojen haastattelututkimusten perusteella pyritty selvittämään kestohyödykkeiden ostojen riippuvuutta paitsi tulosta ja varallisuudesta myös
erityyppisistä demograafisista tekijöistä, kuten perheen koosta, perheenpään iästä, sosiaaliluokasta ja avioliiton solmimisajasta. Tätä kautta
onkin löydetty koko joukko mielenkiintoisia mikrotason riippuvuuksia.
Riittävän laajoista kotitaloustiedusteluista saatu aineisto on myös tarjonnut mahdollisuuksia yhdistää niistä saatu informaatio aikasarjaanalyysiin. 8 Ehkä hedelmällisintä tutkimus aineistoa kestohyödyketutkimuksen kannalta on saatu niistä toistuvasti tehdyistä kotitaloustiedusteluista, joissa samojen perheiden tulojen ja varojen käyttöä on seurattu
yhtäjaksoisesti useiden vuosien ajan. Erityisesti Yhdysvalloissa on myös
tehty uraauurtavaa tutkimustyötä eräässä perustavanlaatuisessa kysymyksessä, nimittäin kotitaloustiedusteluissa yleisesti ilmenevien vastausvirheiden vaikutusten selvittämisessä ja menetelmien kehittämisessä niiden välttämiseksi. 9
Amerikkalaisen KAToNAn edustama psykologisen taloustieteen koulukunta on myös tehnyt lukuisia tutkimuksia kuluttajien motiivien, asenteiden ja odotusten sekä ostoaikomusten merkityksen selvittämiseksi kestohyödykkeiden kysyntää lyhyellä tähtäimellä ennustettaessa. 10 Tällä suunnalla tehty työ on jo tuottanut paitsi varteenotettavia menetelmiä myös
lupaavia tuloksia. Nämä tutkimukset viittaavat myös entistä suurempaan
yhteistyön tarpeeseen psykologien ja ekonomistien sekä muiden yhteiskuntatieteiden edustajien kesken. Ei voi näet välttyä käsitykseltä, että
nykyinen rajanveto kansantaloustieteen ja esimerkiksi psykologian ja
sosiaalipsykologian välillä on aivan liian jyrkkä ainakin kuluttajan käyttäytymisen perusteita tarkasteltaessa.
7. F. GRAHAM PYATT Priority Patterns and the Demandfor Household Durable Goods, University of Cambridge, Department of Applied Economics, Monograph 11, Cambridge 1964; JACOB PAROUSH The
Order of Acquisition of Consumer Durables, Econometrica, January 1965.
8. Ks. esim. VERNON G. LIPPITT Determinants of Consumer Demandfor House Furnishings and Equipment. Harvard Economic Studies, VoI. CX, Cambridge, Mass. 1959.
9. Alan tutkimustyön koordinoinnista on Yhdysvalloissa huolehtinut Inter-University Committee
for Research on Consumer Behavior. Tutkimustulokset on julkaistu monografioina sarjassa Studies in
Consumer Savings, The Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana.
10. Ks. GEORGE KATONA Psychological Analysis of Economic Behavior, New York 1951; Sama The
Powerful Consumer, New York 1960; ks. myös Survey of Consumer Finances(eri vuosilta), Survey Research
Center, Institute for Social Research, The University of Michigan.

Teorian muodostuksesta taloustieteessä *
Kirjoittanut
ILARI TYRNI

1. »Kaiken tieteen päämääränä on kokemuksiemme ko-ordinoiminen
ja niiden saattaminen loogisen järjestelmän muotoon», sanoo Einstein
suhteellisuusteoriaa käsittelevän kirjansa alussa. Tieteellisen toiminnan
päämääränä yleisesti pidetään täsmällisiä· ja riittäviä teorioita. Välittömänä päämääränä on säännönmukaisuuksien löytäminen, ja lopullinen
päämäärä on näiden yhdistäminen loogiseksi järjestelmäksi.
PEIRCE toteaa, että »tieteen koko päämäärä on löytää faktoja ja
kehittää niistä tyydyttävä teoria».1 Nämä faktat ovat yleisiä, luonnontieteessä niitä kutsutaan luonnonlaeiksi. Mikäli tiedemies on kiinnostunut yksityisistä faktoista, se ei ole niinkään paljon niiden itsensä vuoksi
kuin teorian sisältämien yleisten faktojen tai faktojen yhdistelmien vuoksi.
Tieteellisten säännönmukaisuuksien perusfunktio on selittää ne yksityiset
faktat, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Tieteellisen teorian perusfunktio
vuorostaan on selittää säännönmukaisuudet.
Yksityiset faktat kuuluvat tieteellisten säännönmukaisuuksien alaisuuteen siinä mielessä, että ne ovat näidendeduktiivisia seurauksia ne voidaan johtaa puhtaasti deduktiivisin loogisin menetelmin yhdestä
tai useammasta hypoteesista. Sen vuoksi on selvää, että deduktio näyttelee äärimmäisen tärkeätä osaa tieteessä: »Tieteellinen järjestelmä käsittää joukon hypoteeseja, jotka muodostavat deduktiivisen järjestelmän,
se on järjestelmän, joka on muodostettu sillä tavalla, että joistakin premisseinä toimivista hypoteeseista kaikki muut hypoteesit loogisesti seuraavat»,2 lainatakseni BRAITHWAITEA.
2. Kun joukossa havaittavia ilmiöitä huomaamme säännönmukai-

* Lectio praecursoria Tampereen Yliopistossa

17. 12. 1966.

C. S. Collected Papers VII. Harvard 1958, s. 59.
2. BRAITHWAITE, R. B. Scientific Explanation. Cambridge 1953, s. 12.
1.

PEIRCE,

TEORIAN MUODOSTUKSESTA . . .

111

suuksia, siis yleisiä faktoja, voimme yrittää matemaattisen teorian muodostamista ko. alalta. Tämä teoria voidaan katsoa matemaattiseksi malliksi siitä empiiristen faktojen joukosta, jonka havaintomme muodostavat.
Lähtökohdaksi valitaan muutamia oleellisimpia tai alkeellisimpia
niistä säännönmukaisuuksista,· joita olemme havainneet. Nämä esitetään yksinkertaistetussa muodossa matemaattisina lausekkeina, jotka
esiintyvät teorian perusaksiomeina. Aksiomista johdetaan sitten puhtaan deduktiivisesti uusia lausekkeita ilman lisävetoamisia empiiriaan. Tällä
tavoin aksiomaattiselle pohjalle rakennettu looginen järjestelmä muodostaa matemaattisen teorian.
Esimerkin tällaisesta menettelystä tarjoaa geometria, puhtaasti matemaattisten lausekkeitten järjestelmä. Se perustuu vähäiseen lukuun
aksiomeja, jotka on omaksuttu ilman todistusta. Koko systeemi geometrisia lausekkeita seuraa niistä puhtaasti loogisen deduktion avulla.
Aksiomien valinta perustuu niihin säännönmukaisuuksiin, jotka ovat
empiirisistä faktoista löydettävissä. On huomattava, että aksiomat voidaan valita monella tavalla. On olemassa useita geometrisia järjestelmiä,
kuten Euklideen ja Lobatschewskin.
3. Aksiomien tehtävää suorittavat taloustieteessä peruspremissit, olettamukset. Usein sattuu, ettei kaikkia olettamuksia muodollisesti esitetä
heti alussa, vaan niihin viitataan tai niiden olemassaolo oletetaan implisiittisesti kohdassa, jossa niitä tarvitaan. Tämä ei kuitenkaan muuta
niiden loogisesti havaittavaa peruspremissin luonnetta.
Olettamukset sisältävä~ tiettyjä termejä, jotka edustavat henkilöitä,
organisaatioita, asioita, toimintoja tai tiloja. Termien muodostumiseen
vaikuttavat usein muutamat avainsanat, sellaiset kuin kuluttaja, työntekijä, yrittäjä, hyödyke, tuotantomenetelmä, tuotos ja kulutus. Joskus
se assosiaatio, jonka runsas kirjallisuus on näihin liittänyt, on riittävä
käytännöllisiin tarkoituksiin. Jos kuitenkin haluamme mennä asian perusteisiin, on selvää, että merkitsevä analyysi edellyttää käytetyn kielen
eksplisiittisesti annetuksi niiden määritelmien tai kuvausten avulla, jotka
liittävät termit havaittaviin ilmiöihin. Me kutsumme näitä kuvauksia
termi en tulkinnoiksi.
Termien tulkinnat antavat taloudellisen merkityksen olettamuksille.
Ilman tulkintoja olettamukset olisivat pelkkiä lausekkeita, jotka muodostavat loogisen suhteen niiden määrittelemättömien suureiden välille,
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jotka ovat termien symboleita. Tulkintojen avulla olettamukset tulevat
lausekkeiksi, jotka määrittelevät ne valinnat, mitkä ovat mahdollisia
kyseisille toimintayksiköille. Lisäksi kyseiset lausekkeet määrittelevät valintojen vaikutukset asioihin, menetelmiin ja tiloihin, joita termit esittävät; ja edelleen ne säännöt tai periaatteet, joihin toimintayksikkö perustaa valintansa.
Loogisen johtopäätösten teon kannalta tulkinnat eivät tietenkään merkitse mitään. Kun olettamukset on tehty, johtopäätösten teko edistyy
logiikan sääntöjen avulla niihin implikaatioihin, jotka ovat testattavia
tai muuten mielenkiintoisia.
Saatuja tuloksia voidaan analysoida eksplanatiivisessa ja normatiivisessa mielessä. Nämä kaksi analyysityyppiä eivät välttämättömästi eroa
termeille asetettujen tulkintojen suhteen. Ero on motivaatioissa, joiden
tähden johtopäätöksiin pyritään ja siinä käytössä, johon johtopäätöksiä
tarvitaan. Eksplanatiivisessa analyysissa pyritään selittämään, miksi ja
miten jotakin tapahtuu. Johtopäätökset yritetään saada testattavaan
muotoon. Olettamuksissa käytettyjen termi en tulkinnat muodostavat ne
liitäntäkohdat, joiden avulla havaintoja voidaan käyttää johtopäätösten
testaamiseen.
Normatiivisessa analyysissä johtopäätökset tarjoavat suosituksia, joita
talousyksiköiden olisi noudatettava, jotta he saavuttaisivat päämääränsä
mahdollisimman hyvin.
Niin kuin geometriafisa on mahdollista valita eri aksiomajärjestelmiä,
niin myös taloustieteessä voidaan samaa ongelmaa tai ongelmaryhmää
tutkia erilaisiin olettamusryhmiin perustuvien järjestelmien avulla. Emme voi sanoa jonkin olettamusryhmän olevan kyseisen ongelman tutkimiseen ainoa tai paras järjestelmä. Monesti on hyödyllistä tutkia samaa
ilmiötä useiden järjestelmien avulla.
4. Siihen, mitä deduktiivista menetelmää johtopäätösten tekoon käytetään, vaikuttavat monet seikat. Menetelmiä on olemassa tietty määrä,
joista ei aina oikein sopivaa löydy, ja jonkin tieteenalan edustajat tuntevat vain osan niistä.
Dynaamisissa talous tieteellisissä tutkimuksissa on yleensä käytetty
aggregaattimalleja, jotka ovat perustuneet lineaarisiin, useimmiten toisen asteen differentiaali- tai differenssiyhtälöihin. Nämä yhtälöt antavat
säännönmukaisen kehityksen muuttujille. Nousu- ja laskukukaudet ovat
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yhtä pitkiä, vaihtelut säännöllisiä, joko räjähtäviä tai vaimenevia jne.
Kun pienetkin muutokset parametrien arvoissa voivat muuttaa räjähtävän mallin vaimenevaksi tai päinvastoin, ei mitään »realistista» aikauraa lineaarisilla differenssi- tai differentiaaliyhtälömalleilla voida saa·vuttaa. Hyödyllisiä vastauksia voidaan silti saada sellaisiin tärkeisiin
kysymyksiin kuin tulevatko vaihtelut enemmän vai vähemmän rajähtäviksi, kasvu nopeammaksi vai hitaammaksi, jos tämän tai tuon parametrin arvo muuttuu.
Dynaamisia taloudellisia malleja pitäisi edelleen kehittää, paitsi
disaggregoimalla myös tekemällä niistä oleellisesti ei-lineaarisia. Mahdollisuuksia tähän tarjoaa erilaisten rajoitusten ja myös sellaisten eilineaaristen menetelmien runsas ja yhtäaikainen käyttö kuin insinöörien
suosima feed-back ja vähitellen muuttuvien parametrien menetelmä (method 01 gradually changing parameters). Tämä on kuitenkin vaativaa eivätkä
taloustieteilijät ole siihen toistaiseksi kyenneet.
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Caj Falcke:

PERUSTIETOJA ASUNTOMARKKINOISTAMME

Erityisesti väestön toteutuneen ja ennakoitavissa olevan asumisväljyyden selvittelyä varten Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriö myönsi vuonna 1960 varojaKulutusosuuskuntien Keskusliitolle.
Tällaisen perustutkimuksen tarve on kiistaton alalla, johon kansantaloutemme kokonaisinvestoinneista suuri osa suuntautuu
ja jonka valtakunnallinen suunnittelu ja
ohjelmointi vasta nyt ottaa ensi askeleitaan. Kun kysymys on varsin pitkäaikaisista investoinneista, joiden vaikutukset
näkyvät vielä 30-50 vuoden kuluttua,
on selvää, että virhesijoitusten mahdollisuudet on supistettava minimiinsä. Tässä
tieto on 'avainasemassa'. Realistista asuntopolitiikkaa varten tarvitaan tietoja vallitsevista olosuhteista ja tulevaisuuden todennäköisestä kehityksestä, jotta siitä ei
tulisi maatalouspolitiikkaamme muistuttava fiasko.
TEUVO LINDsTRöMin tutkimusl on syntynyt mainitun määrärahan turvin tarkoituksenaan täydentää perustietoja asunto-oloistamme ja valaista asuntomarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä. Selvittelytyötä on johtanut fil.tri Ahti M. Salonen
1. TEUVO LINDSTRÖM Asumistason kehitys ja
tavoitteet 1950-1980. Kansan Markkinatutkimuslaitos, Helsinki 1966.

ja työtä on valvonut toimikunta, joka on
myös hahmotellut selvittelyn päälinjat ;
työn varsinaisen suorittajan, valt.kand.
Teuvo Lindströmin osalle on jäänyt työstömenetelmän valinta sekä tulosten erittelyja tulkinta. Havaintomateriaali koostuu pääasiallisesti vuosien 1950 ja 1960
asunto- ja väestönlaskentatiedoista sekä
Tor Hartmanin vuonna 1963 laatimasta
väestöennusteesta.
Teoksen sisältö jakautuu kolmeen pääosaan: 50-luvulla tapahtuneet muutokset
asunto-oloissamme, näihin ja väestö ennusteeseen perustuva 60- ja 70-lukujen
asunto-olojen ennakointi sekä ennusteen
vertailu sosiaalipoliittisesti toivottuun
asuntotilanteeseen. Kirjan lopussa on esitetty suuri joukko liitetaulukkoja asuntoja väestöoloista. Teos sisältää runsaasti yksittäisiä lukuja, asetelmia ja taulukoita
sekä joitakin kuvioita. Taulukointija graafinen esitys on yleensä hyvä, paitsi joissakin tapauksissa: esim. kuviossa 3 on esitetty kolme indeksisarjaa, joista kahdella
on eri perusvuosi kuin kolmannella sarjalla.
Tarkastelu lähtee traditionaalisesti liikkeelle asuntojen kysyntään vaikuttavien
tekijöiden teoreettisesta tarkastelusta. Leimaa antavaa on kuitenkin ollut (a) saa-
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tavissa oleva aineisto ja (b) sosiaalipoliittinen aspekti (ks. esim. kappale IV). Tämä on johtanut mm. sentyyppisiin väittämiin, että talouskunnan kulutusarvostukset riippuvat oleellisimmin sen henkilöluvusta ja sen jäsenten ikäjakautumasta (s.
30). Tulojen vaikutus kysyntään on jäänyt ylimalkaisen huomion varaan. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksia ei ole ajateltu,
vaan verbaalisen mallin sekä endogeenisten että eksogeenisten tekijöiden on kuviteltu vaikuttavan toisistaan riippumattomasti. Nähtävästi Lindström on ratkaissut multikollineaarisuuden, so. keskinäisen riippuvuuden ongelman, koska hän
esim. kappaleessa VIII. 1. a. "Kysynnän
kasvutekijät" katsoo voivansa esittää keskenään riippuvien tekijöiden (tässä "taloudelliset tekijät Ja kulutusarvostukset" ,
"väestön siviilisäätyrakenne" sekä "väestön ikärakenne") täsmälliset, suhteelliset
voimakkuudet. Kuitenkaan tekijä ei kerro, miten hän on ratkaissut tämän, ekonometrikkojajo kauan askarruttaneen ongelman.
Teoksessa selvitetään ensiksi "asumisahtauden ongelmaa", toiseksi pyritään
selvittämään, minkälainen asuntokannan
ja tuotannon rakenteen pitäisi olla, jotta
väestö saavuttaisi valittuun ajankohtaan
mennessä tiettyjen sosiaalipoliittisten normien mukaisen asumisväljyyden. Asumistilan normitasoksi on. valittu Perhejärjestöjen kansainvälisen liiton ja' Kansainvälisen asunto- ja seutusuunnitteluliiton
vuonna 1957 laatimat lapsiperheiden asumisväljyyden vähimmäisnormit (so. suunnilleen huone/nuppi -periaate). Asuntojen laatunormeja Lindström ei aseta, koska
(a) niistä ei ole Suomessa liiemmälti keskusteltu ja (b) niistä ei ole täsmällisiä kansainvälisiä suosituksia (s. 23 ja 126). Tämä
4
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on käsittääkseni monesti tyypillistä sosiaalipolitiikalle: normit määritetään hallinnollisten tms. subjektiivisten päätösten
nojalla eikä tutkimustulosten perusteella.
Sitten sanotaan, että normi = tarve,
ilman tietoa niiden henkilöiden kulutusarvostuksista ja -mahdollisuuksista, joita
normi koskee. Näin on tässäkin menetelty
tarvetta mitoitettaessa, paitsi kahdessa
erikoistapauksessa.
Alivuokralaistalouksien "päämiehistä katsotaan vain niiden
edustavan asuntojen lukumääräistä tarvevajausta, jotka t 0 d e 11 a haluaisivat
päästähuoneistonhaltija-asemaan" (s. 28,
harvennus minun). Sitten normi taso asetettiin Helsingin kaupungin suorittamien
tutkimusten perusteella. Paremman tiedon
puuttuessa Helsinkiä koskeva tulos on rohkeasti yleistetty koskemaan jopa maaseutuakin. Vanhusten irtautumistarvetta on
mitoitettu sosiaalisen erikoistutkimuksen
"Vanhusten asunto-olot kaupungeissa ja
kauppaloissa vuonna 1962" perusteella.
Jälkimmäisessä tapauksessa poikettiin kuitenkin tutkimustuloksista vanhusten tulevaa 'asumistarvetta' mitoitettaessa: kaikkien vanhusten on oletettu asuvan vanhainkodeissa tms. tai omassa huoneistossa;
yksinään vanhus ei asuisi tämän olettamuksen mukaan esim. sukulaistensa luona, mikä lienee melko yleistä ainakin maaseudulla (s. 124).
Selvitys on tehty alueelliselta pohjalta
siten, että kaupungit ja kauppalat on jaettu neljään ryhmään ja maalaiskunnat kuuteen luokkaan käyttämällä Olavi Riihisen kuntien faktoripisteitä.' (0. RIIHINEN
Alueellinen erilaistuminen. Lis.tutk., H:gin
Yliopisto 1963). Jaotus on varsin mielenkiintoinen; jäin kuitenkin kaipaamaan
testiä ryhmittelyn sopivuudesta tämänlaatuisiin ongelmiin. Alueellista tarkaste-
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lutapaa onkin pidettävä oikeaan osuneena, sillä koko maan asuntomarkkinat koostuvat lukuisista toisistaan poikkeavista osamarkkinoista. Nimenomaan julkisen vallan asuntoinvestointien suuntaamista silmällä pitäen 'kasvuhakuisessa yhteiskunnassa' tämä lähtökohta on oikea.
Asuntotuotannon alueellisiin vaihteluihin vaikuttavia tekijöitä on selvitelty hyvin. Todettiin mm. tuotannon asukasta
kohden olevan tasaisempaa maalaiskunnissa kuin väestökeskuksissa, mikä selitettiin ainakin osaksi sillä, että maalaiskuntien tuotanto ei ole yhtä suhdanneherkkä
kuin väestökeskusten. Asuntotuotannon
kasvun pysähtymisen väestökeskuksissa
1950-luvun loppupuolella todettiin johtuvan kokonaan pienasuntojen tuotannon
jyrkästä alenemisesta keskisuurissa ja pienissä väestökeskuksissa (s. 54).
Vuoden 1960 asuntolaskennan ennakkotiedoista todettiin huoneistojen keskipintaalan olevan väestökeskuksissa. 48 m 2 ja
maalaiskunnissa 54 m 2 (alaviite s. 162).
Ero ei siten ole niin suuri kuin yleensä on
luultu. Lindström osoittaa vielä, että pelkät asumistiheysluvut ovat huonoja mittavälineitä vertailtaessa asumistasoa eri
alueiden (ja maiden) välilHi, ellei oteta
huomioon kulutusyksiköiden henkilölukurakennetta, sillä asumisväljyys kasvaa nopeasti asuntotalouden henkilöluvun alentuessa (s. 139).
Puutteellisista tilastoista huolimatta
asuntojen poistuma on pyritty selvittämään tarkasti. Tässä yhteydessä kävi selvästi ilmi, ettei asunnon ikä yleensä ratkaise purkamisajankohtaa nopeasti kehittyvillä paikkakunnilla. Esim. Helsingissä,
Tampereella ja Turussa uudehkot asunnot
muodostavat suhteellisesti suuremman
osuuden poistumasta kuin pienemmillä

paikkakunnilla. Nähtävästi tämän seikan
vuoksi ensimmäinen poistuman kehitysararvio meni pahasti pieleen, ja ennen kuin
Lindström saattoi suorittaa lopullisia ennakointilaskelmia tuotannon laajuudesta,
hän joutui korjaamaan poistuma-arvionsa
ylöspäin.
Asuntojen poistuma käsitti 50-luvulla
maalaiskunnissa kaikkiaan 64 700 asuntoa,
josta määrästä 52 % johtui asuntojen
autioitumisesta (s. 68). Väestökeskuksissa
poistuman osuus, 22 800 asuntoa, peruskauden (1951.. 1960) tuotannosta oli 14
% (s. 65), minkä osuuden Lindström
aluksi ennakoi vähenevän 60- ja 70-luvuille (s. 113). Tämä arvioitu suunta havaittiin myöhemmin vääräksi ja korjattiin
ennen lopullista kehityslaskelmien tekoa
(kappale X. 1). Poistumaa käsittelevän
luvun yhteenvedossa on tärkeä toteamus:
"useilla väestökeskusten tutkimusalueilla
oli mm. yhden huoneen o~alta poistuma
huomattavasti suurempi kuin niiden tuotanto peruskaudella "(s. 75). Poistumalukuihin on kuitenkin syytä suhtautua
varovaisesti, sillä tilastoja on laadittu vain
varsinaisesti purkamistoiminnasta. Muu
osa poistumasta perustuu atviointeihin.
Lindströmin ennakointimenetelmä perustuu Ruotsin asuntohallituksen entisen
päällikön Alf Johanssonin 1930-luvulla
kehittämään tekniikkaan. Tässä tarvittavan väestö ennusteen on laatinut Tor Hartman olettaen mm., että sisäinen muuttoliike ei voimistu siitä, mitä se oli 50-luvun
loppupuolella. Koska ennuste laadittiin
vuonna 1963, olivat kaikki 60- ja 70-lukujen potentiaaliset asunnon kysyjät (=
20 vuotta täyttäneet henkilöt) jo syntyneet ennusteen laadintahetkellä. Näin ollen kysyntäyksiköiden lukumäärän ennusteen luotettavuus jää riippumaan
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vain väestöennusteen kuolleisuus- ja siviilisäätyennusteen osuvuudesta ynnä eiväestöllisten tekijöiden vaikutuksesta.
Hartman on suorittanut myös arvion avioparien tulevasta lukumäärästä. Tässä
Lindström kuitenkin katsoo asialliseksi
tehdä oman ennusteen etupäässä vuonna
1960 vallinneen tilanteen perusteella (ts.
yhden havainnon projisointi tulevaisuuteen). Niinpä Lindström arvioi avioparien
lukumääräksi vuonna 1980 1 160000, eli
noin 5 % suuremmaksi kuin Hartman (s.
98-99). Minulle ei käynyt selville, miksi
Lindström poikkesi Hartmanin ennusteesta. (Samoin käyttäen suoraviivaista ekstrapolointia Lindström arvelee ennustavansa
reaalitulojen kasvua nuppia kohden paremmin kuin Talousneuvosto (s. 100).)
Huoneistonhaltijafrekvenssejä (= huoneistonhaltijaruokakun tien
päämiesten
prosenttiosuus vastaavassa väestöryhmässä) ennustettaessa on ensin perusteltu,
miksi ne tulevat olemaan ennakointikaudella suurempia (pienempiä) kuin peruskaudella ; sen jälkeen on hihasta puristettu
täsmällinen luku ilmaisemaan kuinka paljon suurempia (pienempiä) (s. 100-102).
Menettely on vähintään arveluttava ellei
se perustu vankkoihin ammattitietoihin
ko. alasta. Vaikka ei kai se ole huonompi
kuin pisteen projisiointi.
Lindströmin käyttämään ennakointimenetelmään ei kuuluesim. tulojenjamuiden taloudellisten seikkojen huomioonottaminen. Kaiken muun paitsi väestöllisten
tekijöiden ajatellaan pysyvän suhteellisesti
ennallaan (ks. esim. s. 100). Lindström
pohtii kyllä useissakin kohdissa tulojoustoja, mutta tekee tällöin varsin omalaatuisia johtopäätöksiä. Nojautuen laskelmiin,
jotka on tehty vuokrasäännöstelyn vallitessa, ja ruotsalaisiin tutkimuksiin (Ruot-
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sin asuntomarkkinat ovat miltei kokonaan
säännösteltyjä vielä tänäänkin) hän päätyy siihen, että asumismenojen tulojousto
on koko maassa noin 0.70 ja väestökeskuksissa noin 0.50. Tästä hän tekee johtopäätöksen, että maaseudulla tulojousto olisi
vain 0.30 .. 0.40 (s. 132-133). Perustuukohan tämä päätelmä jonkinnäköiseen
vähennyslaskuun? Väärä se joka tapauksessa on, sillä keskijousto, Em' (tässä siis
0.70) on
L Einihi
Em = i = ~ h ' missä El
ni i

=

E2

=

h
n

=

=

jouston arvo
väestökeskuksissa
jouston arvo
maalaiskun nlssa
asumismenot
kulutusyksiköiden lukumäärä.

Jos Em > El ja n l h l > 0, n 2 h 2 > 0, on
E 2 > Em > El· Ts. käsitellyssä tapauksessa jouston arvon täytyy maalaiskunnissa olla suurempi kuin maassa keskimäärin.
Muutenkin Lindström tekee aivan liian
paljon johtopäätöksiä Suomen asuntomarkkinoista ja suomalaisten kulutusarvostuksista Ruotsin säännöstellyillä
markkinoilla saavutettujen tutkimustulosten perusteella. Lisäksi se, että suoraan
verrataan kahdesta aivan erilaisesta aikasarjasta (Suomi v. 1952 .. 61 ja Ruotsi v.
1935 .. 55) lasketttUa tunnuslukuja, pohtimatta syitä esiintyviin eroihin (Ruotsin .
sarja alkaa suuresta lamakaudesta, kokee
voimakkaan nousukauden ja toisen maailmansodan ja päättyy Korean boomin jälkeiseen tilanteeseen, kun" taas Suomen'
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sarja alkaa vasta Korean boomista), osoittaa minusta mitä suurinta piittaamattomuutta taloudellisista tosiseikoista. Suhteita ei myöskään tajuta ollenkaan, jos
sanotaan, niin kuin Lindström tekee,_ että
jousto 0.52 ja 0.69 ovat "jokseenkin yhtä
alhaiset", kun toinen on 33 % toista suurempi (tai toinen 25 % toista pienempi)
(s. 135). Sanoisin tätä asioiden tahalliseksi
vääristelyksi, en ainakaan tieteelliseen totuuteen pyrkimiseksi.
J ousto-pohdintojen yhteydessä on myös
esitetty seuraava matemaattinen temppu:
Tapani Purolan määrittämistä "regressiosuorien yhtälöistä" (siis lineaarisista funktioista) "on laskettavissa vuokra-asuntojen haltijoiden asumismenojen tulojoustavuudeksiO.16···" (s.133). Lieneepaikallaan huomauttaa, että lineaarisen lausekkeen jousto ei ole vakio, paitsi erikoistapauksessa, jolloin funktio kulkee origon
kautta; derivaatta kylläkin on vakio.
Tulojoustojen arvoja Lindström ei ole
käyttänyt varsinaisessa ennakointityössään, paitsi maalaiskuntien purkamistoiminnan kasvua ennustettaessa (s. 171).
" ... kosketelluilla tulojoustoarvioilla pyritään ainoastaan valaisemaan kysyntäkehityksen yleistä taustaa" (s. 137).
Asuntotuotannon tulevaa kehitystä ennustetaan seuraavalla tavalla: Peruskaudella toteutunutta tuotantoa interpoloidaan ja saatu trendi ekstrapoloidaan suoraviivaisesti vuoteen 1980 saakka.
Lienee turhaa tässä yhteydessä filosofoida ekstrapoloinnin soveltuvuudesta ennakointiin, jolloin oletetaan, että kaikki
asiaan vaikuttavat tekijät pysyvät suhteelliselta voimakkuudeltaan samanlaisina
kuin peruskaudella (esim. 50-luvulla vallinnut vuokrasäännöstely ja julkisen vallan
asuntopoliittiset toimenpiteet jne.). Mutta

ainakin yhden perusedellytyksen tulisi
olla voimassa: ekstrapoloitavan trendin
peruskauden keskiarvon pitää olla sama
kuin todellinen kes~iarvo. Tapauksessa
Lindström tätä vaatimusta ei ole täytetty.
Liitetaulukoista 2 ja 9 nähdään, että 50luvulla tuotettiin keskimäärin noin 31 000
asuntoa vuodessa koko maassa. Kuitenkin
Lindströmin kaikissa tuotantoennusteissa
trendin keskiarvo on vain 29 000 asuntoa
vuodessa peruskaudella (esim. s. 119 ja
186). Jos alunperin lähdetään 6.4 <;'0 todellista arvoa pienemmästä luvusta, ja
tämä kylmästi ekstrapoloidaan tulevaisuuteen, onko sitten ihme, että päädytään
epäedullisiin (edullisiin?) tuloksiin: Vapaa
markkinatalous ei pysty huolehtimaan
tyydyttävästä asunto tuotannosta. Vai onkohan tarkoitus saada tieteen nimellä tukea sosialisointipolitiikalle? Mainitt~koon,
että 60-luvun tähänastinen tuotanto on
ylittänyt Lindströmin ennusteen.
Miksi muuten liitetaulussa 2 esitetyt
tuotantoluvut poikkeavat jonkin verran
molemmin puolin niistä luvuista, jotka on
esitetty Sosiaalisen Aikaka uskirjan virallisissa tilastoissa? Keskiarvot eivät poikkea
mainittavasti toisistaan.
Asuntojen maksukykyinen kysyntä ennustetaan samalla tavalla kuin tarjontakino
Liitteessä 23 esitetyssä asumistasoennusteessa ("Lukusarjaa, joka ilmaisee tietyn
kokoisten asuntotalouksien prosentuaalisen jakautuman eri suuruisiin asuinhuoneistoihin, nimitetään asumistasosarjaksi"
(s. 317) ) Lindström on turvautunut murtoviivaiseen ekstrapolointiin niissä tapauksissa, jolloin jatkuva lineaarinen ekstrapolointi olisi jo ennakointikaudella johtanut
loogisesti mahdottomaan negatiiviseen lukuun. Näissä tapauksissa suora viiva on
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taitettu sopivasta kohdasta niin, että ennakointi johtaa loogisesti hyväksyttävään
lukuun O. Perusteluja menettelylle ei ole
esitetty. Menettely johtaa yllättäviin tuloksiin. Esimerkiksi taulusta 32 nähdään,
ettei 60-luvulla minkään alaryhmän (eri
kokoiset asuntotaloudet) asumistilan ennakoitu kasvu yllä keskimääräiseen kasvuun, kun taas 70-luvulla jokaisen alaryhmän asumis tilan kasvu on vähintään
yhtä suuri kuin keskimääräinen kasvu.
Mainittakoon vielä ennakointimenetelmästä, että "käytettävän laskentatavan ja
alueittais'en tarkastelun vuoksi. ei ole katsottu mahdolliseksi arvioida kysyntää vaihtoehtoisten taloudellisten kehitysolettamusten mukaan" (s. 27). Menetelmä ei
myöskään ota huomioon sattumaa, joten
luotettavuusrajoja tai hajontoja ei ole
VQitu esittää.
Seuraavaksi Lindström laskee sellaisen
tuotantotavoitteen ja lisähuoneiden rakentamisohjelman ("optimaalinen asuntotuotanto"), joka toteutettuna ennakointikaudella merkitsee sitä, että asuntojen
väestöllinen tarvevajaus, asuntovarauman vajaus sekä kansainvälisin vähimmäisnormein mitattu asumis tilan tarvevajaus tulevat poistumaan asuntomarkkinoiltamme vuoteen 1980 mennessä.
Tällöin mikään talouskunta ei asu ahtaasti (normiin nähden), muttei myöskään
liian väljästi ennakointikauden lopussa.
Sitte~ hän vertailee edellä selostetulla tavalla ennakoitua tuotantoa 'tarpeeseen' eli
"optimaaliseen tuotantoon" . Tulos on
odotetunlainen: tuotanto alittaa asuntopoliittisesti toivotun tason roimasti, eli
asunto-olojen kurjuus jatkuu ellei suorastaan pahene, jollei pikapuolin ryhdytä
julkisen vallan toimesta tehokkaisiin toimenpiteisiin. Tässä yhteydessä Lindström
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suosittelee mielestäni oikeat keinot: tuotantopoliittiset toimenpiteet.
Lopuksi Lindström laskee, kuinka paljon tällainen asuntopoliitikon unelmaohJelma tulisi maksamaan. Laskelmat päätyvät
varsin edulliseen loppusummaan: esim.
vuonna 1965 olisi tavoitetuotannon arvo
laskettuna vuoden 1962 hinnoin vain 230/0
kansantalouden bruttoinvestoinneista, joiden Talousneuvoston mietinnön avulla
laskettiin olevan po. vuonna n. 5.8 mrd.
mk (s. 177-180).
Tarkistaakseni tulosta muutin Lindströmin tavoiteohjelman huoneistotyyppijakautuman huoneistopinta-aloiksi käyttämällä vuosien 1957 .. 1964 asuntotuotannon keskimääräisiä huoneistopinta-aloja. (Lähde: ARTO SALMELA Asuntojen tuotanto 1957-1964, Rakennustekniikka 1966:
1. Artikkeli perustuu virallisiin tilastoihin.
Käytin tätä lähdettä, koska Lindström ei
ole esittänyt pinta-alatietoja.) Kun
jaoin Lindströmin esittämät tuotantotavoitteen arvot saaduilla kokonaispintaaloilla, sain tulokseksi, että vuonna 1965
asunto neliömetrin rakennuskustannus olisi
väestökeskuksissa 382 mk ja maalaiskunnissa 260 mk. Halpaa, eikö totta?
Lähdetäänpä toisaalta siitä, että tuotannon keskimääräinen rakennuskustannus oli vuonna 1965 väestökeskuksissa 650
mk/m 2 ja maalaiskunnissa 450 mk/m 2 . 1
Tällöin päädytään 2.3 mrd. mk:n kokonaiskustannukseen koko maan osalta,
1. Arava-kerrostalojen rakennuskustannukset
olivat po. vuonna keskimäärin 557.73 mk/m. 2.ja
Arava-omakotitaloj en kustannusarvioihin perustuvat keskimääräiset rakennuskustannukset olivat
389.84 mk/m 2 • Hajonta ei ilmene Aravan tilastoista. Asuntopoliittinen komitea on arvioinut,
että ei-Aravatuotannon kustannukset ovat 20 %
korkeammat, ts. 672 mk/m 2 ja 470 mk/m 2 •
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Lindströmin esittäessä 1.36 mrd. mk. Molemmissa laskelmissa on otettu huomioon
suhteellisten rakennuskustannusten a1enotuminen huoneistokoon suurentuessa. Laskelmani tulos 2.3 mrd. mk. olisi vuoden
1965 bruttokansantuotteesta n. 10 % (tämä suhde on tyypillisesti ollut viime vuosina 6,·· 7 %), kotimaisesta kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta n. 35 % (on
ollut 20·· ·24 (Yo) ja koko rakennustoiminnan kiinteästä bruttopääomanmuodostuksesta n. 51 % (on ollut 30,· ·40 %). Kestäisikö kansantaloutemme tällaisen investointien suuntauksen?
Yhteenvedossa (s. 184) esiintyy amerikkalaiseen lähteeseen perustuva väite, että
"Asumisen suhteellista kallistumista muuhun kulutukseen verrattuna voitaneen kuitenkin pitää jopa luonnollisena, koska
tuottavuuden kasvu lienee asuinrakennustoiminnassa h uoma ttavasti alhaisempi
kuin yleensä muiden hyödykkeiden tuotannossa". Väite osoittaa jälleen sen, että
tutkimustoiminnan perusvaatimus 'havaintoihin perustuvan johtopäätösten teon
tulee perustua havaintoja aikaansaavan
prosessin realistiseen tuntemukseen' on
jäänyt täyttämättä. Jo karkea, rakentamisen kuutioaikojen (miestyötuntifrakennuskuutio) kehityksen tarkastelu olisi paljastanut, että tuottavuus on reippaasti parantunut. Amerikassa asianlaita saattaa
olla erilainen; onhan siellä muu teollisuus
pitkälle rationalisoitu ja automatisoitu.
(Talonrakennussektorin tuottavuus on parantunut Suomessa vuosina 1955 " 1965
n. 3.5 % vuodessa, mitä kehitystä ei voida
pitää keskimääräistä huomattavasti alhaisempana. (Lähde: JORMA RAILONKOSKI
Uusi kerrostalojen rakennuskustannusindeksi,
Rakennustekniikka 1966: 11).)

Edelleen on yhteenvedosta (s. 184)
luettavissa seuraava paradoksaalinen lause: " ... useimmissa maissa on katsottu
välttämättömäksi ryhtyä julkisen vallan
toimesta tukemaan asuntopalvelusten k ys y n t ä ä ja alentamaan niiden suhteellisia
h i n t 0 j a". (Kursivointi Lindströmin,
harvennus minun.) Kysynnän vahvistumisen avulla hintojen laskuun???
Summa summarum: 1950-luvun asuntotilanteen selvittely on, eräin varauksin,
seikkaperäinen ja hyvä. Tuoreimman
väestönennusteen asuntopolitiikan kannalta tärkeimmät tiedot esiintyvät teoksessa. Taulukkoluettelon puuttuminen
alentaa kirjan arvoa ao;unto-olojen hakuteoksena. Paljon hyvää tietoa on samoin
esitetty otsikoimattomien asetelmien muodossa, joten jälkeenpäin on tarvittavan
tiedon löytäminen vaikeaa. Esitettyihin
tuotannon ja kysynnän ennusteisiin en
luota. Hajontoja ei ole esitetty, j0tea
keskiarvojen ym. lukujen luotettavuu') jää
pelkän arvailun varaan; ennusteille ei ole
laskettu todennäköisyysrajoja. Lukijan on
syytä muistaa tämä, ennenkuin hän kritiikittömästi omaksuu ja käyttää esitettyjä
lukuja. Ilman hajontoja ja luottamusvälejä tulokset näet näyttävät 'kauniilta' ja
saattavat houkutella päätöksentekijät tek~mään harkitsemattomia päätöksiä muistamatta, että tilanteeseen liittyy epävarmuutta. "Tarvelaskelmat" eli normit jätän omaan arvoonsa. Tekijöiden olisi pitänyt keskittyä asuntotilanteen perinpohjaiseen selvittelyyn, sitä olisi tarvittu.
Osoitetun asuntomarkkinoiden riittämättömän tuntemuksen pohjalta ei olisi pitänyt kajota tarpeisiin ja ennusteisiin. Selvitys on luonteeltaan sosiaalipoliittinen.
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PIPPING -

BÄRLUND

Finlands näringsliv.

Söderström & Co, Helsingfors 1965.. mk.
27.- - Suomen talouselämä, Helsinki 1966.
253 sivua. mk. 22.50.
Prof. Hugo E. Pipping kirjoitti jo v. 1936
ruotsinkielellä teoksen Finlands näringsliv,
jossa hän esitteli maamme talouselämän
rakennetta ja kehitystä lähinnä itsenäisyyden kahtena ensi vuos!kymmenenä.
Kirjoittaja ei kuitenkaan rajoittunut vain
1920- ja 1930-lukuihin vaan sisällytti teokseensa lukuisia katsauksia maamme taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen
myös ennen ensimmäistä maailmansotaa,
jopa autonomian alkuun saakka. Näin hän
osoitti, miten ripeästi itsenäisen maan talouselämä sopeutui niihin mullistaviin rakennemuutoksiin, joita 1 maailmansota ja
siteiden katkeaminen itään aiheuttivat.
Pippingin kirja saavutti laajan lukijapiirin
ja v. 1947 siitä otettiin suomenkielinen
painos, joka sisälsi myös sotataloutta koskevia tietoja. Vuonna 1955 ilmestyi jälleen uusi versio nimellä Suomen talouselämä
toisen maailmansodan jälkeen, joka keskittyi
nimenomaan silloisten taloudellisten ongelmien tarkasteluun. Kirjassa tarkasteltiin lyhyesti myös sotatalouden jälkivaikutuksia ja tehtiin vertailuja 1930-luvun
rauhan aikaan.

Nykyisin on 1930-lukujo käynyt etäaksi
vertailupohjaksi ja poikkeusolojen jälkivaikutukset ovat taakse jäänyttä elämää.
Viimeksi eletyt normaa1iset kymmenkunta
vuotta ovat kaivanneet oman kuvauksensa.
Tämän on tehnyt maisteri Ragni Bärlund
käyttäen Pippingin luomaa oivallista runkoa apunaan ja täydentäen sitä uusilla
kommenteilla ja tilastoilla. Työssään on
hän onnistunut niin, ettei juuri huomaa
missä Pippingin teksti loppuu ja hänen
omansa alkaa. Teos onkin hyvä johdatus
nykyisen talouselämämme perusteiden
tuntemukseen ja soveltuu sekä valistuneen
maallikon että taloustieteen lukijan käteen.
Yhdessä Dahmenin kirjan kanssa se antaa
havainnollisen kuvan tämän hetken taloutemme o~1.gelmista.
Kirjan hyviä puolia ja puutteita on jo
ruodittu monessa yhteydessä, joten niihin
ei ole tässä enää syytä lähemmin puuttua.
Tiettyjä yleistyksiä näin tiiviiseen tekstiin
tietenkin sisältyy. Kokonaiskuvan luomiseksi sitä toisaalta lienee vaikea välttää;
sitä paitsi meillä ilmestyy nykyisin runsaasti erikoistutkimuksia, joista sopii kaivaa lisätietoja. Mutta luullakseni esim.
toteamus indeksiehdosta on hiukan yksioikoinen, maatalouspolitiikan luku hivenen »opettavainen», EEC:n ja EFTA:n
vaikutukset on kuitattu melko vähällä jne.

122

KIRJALLISUUTTA

Tilastotiedot eivät aina jatku samaan vuoteen, eivätkä tuoreimmat tiedot ole käytettävissä, loppuen useimmiten vuoteen
1963. Ainakin suomalaiseen painokseen olisivat tuoreemmatkin tiedot ehtineet, mutta ehkäpä se on ollut mahdotonta teknillisistä syistä. ~irjallisuusluet
telosta puuttuu .mm. Teollisuusliitto Tiedottaa, mutta muuten on lähdeluettelo
tarkka ja yksityiskohtainen ja suureksi
avuksi etenkin aloittelevalle opiskelijalle.
Kokonaisesityksenä maamme talouselä-

mästä voidaan teokselle antaa korkea arvosana.
Kun kirjasta arvattavasti aikanaan otetaan taas uusi painos, toivoisin, että siihen
sisältyisi myös pieni yleiskatsaus Suomen
asemaan maailmantaloudessa, että numeroita ja prosentteja hiukan karsittaisiin ja
sen sijaan lisättäisiin kuvioita ja käyriä,
jotka ainakin kiireiselle lukijalle antavat
nopeamman yleiskuvan kuin pitkät numerosarjat ja talulukot.

The Role oJIncome Requirements,
Excess Demand and Cost Pricing in the Economic
Process. Tampereen Yliopiston julkaisusarja A, voI. 8, 1966. Esitetty Tampereen
Yliopiston yh teiskun ta tieteellisen tiedekunnan väitöskirjana joulukuussa 1966.

(1) nähdään. Yritysten toivoma luoton
määrä otaksutaan vakioprosentiksi pääoman määrästä eli siis V: = bKv missä
V; on )Titysten toivoma luotto ja K t
niiden pääomamäärä sekä b vakiokerroin.
Mallin yhtälöt rakentuvat näin, useiden
erilaisten otaksumien varaan, ja sen jälkeen toimii malli kuten kone, kunhan sille
annetaan määrätyt alkuarvot. Mallien
laskemisessa on käytetty apuna tietokonetekniikkaa.
Tämän kaltaiset mallit, joissa ei ollenkaan esiinny satunnaismuuttujia, soveltuvat vain suhteellisen lyhyen aikajakson
kuvaajiksija ovat siten pääasiassa suhdannemalleja eikä ns. kasvumalleja.
Itse kokonaissuunnitteluun nähden on
todettava, että varsinkin pienille kansantalouksille ja myös Englannin talouselämälle tärkeä ulkomaankauppa puuttuu
Tyrnin suhdannemalleista. Nähdäkseni
ulkomaankaupasta tulisi kuitenkin aloittaa
kun suhdannemalleja laaditaan. Siten voidaan katsoa, että Tyrnin mallit soveltuvat
vain suurten, itsenäisten kansantalouksien
suhdanteiden selittäjiksi (USA).
Sangen todenmukaisilta vaikuttavia ke-

ILARI TYRNI

Teos käsittelee kansantaloustieteessä sangen ajankohtaisia suhdannemalleja. Talouselämän .tärkeitä muuttujia kuten tuotantoa ja pääomanmuodostusta yritetään
selittää yritysten käyttäytymisen perusteella. Differenssiyhtälöitä ratkaistaan ja
mallien kehitystä tutkitaan parametrien
arvoja vaihtelemalla. Suomen oloja on
varsin vähän otettu huomioon, ja sovellutuksissa viitataankin alati Englannin taloustilastoon ilmeisesti siksi, että Tyrni on
opiskellut joitakin vuosia Cambridgessä ja
saanut kaiketi sieltä voimakkaimmat vaikutteet tutkimuksilleen.
Teos kuuluu näin ollen kansantaloustieteen matemaattisen koulukunnan piiriin, ja jollakin tavoin selittämätön keynesiläinen henki on säilynyt siinä. Yhtälöt
muodostetaan kokemukseen perustuvien
otaksumien varaan, kuten jo heti yhtälöstä

KALEVI LAGUS
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hityksen kulkuja on kuitenkin saatu näil- tely verrattavissa majesteettirikokseen.
Kuviot, joita teoksessa on 27, osa näistä
läkin malleilla muodostumaan. Esitys tunvielä kaksoiskuvioita, muodostavat teoksen
tuu monessa kohdin vakuuttavalta.
Kun edellä mainittu puutteellisuus suh- esitys tavassa kuitenkin heikoimman kohdannevaihteluiden selittäjissä otetaan huo- dan. Useiden kuvioiden alla on näet vain
mioon, ei teoksessa voida havaita varsi- kuvion numero, ei ollenkaan selittävää
naisia systeemiheikkouksia. Sen sijaan epä- tekstiä. Ns. kuvioiden lukija ei näin ollen
täsmällinen sanonta vilahtaa monessa koh- saa minkäänlaista käsitystä niiden sisältädin. Mm. sivulla 72 on lause vailla merki- mistä asioista. Sen lisäksi puuttuvat kuvioitystä kokonaan. Painovirheitä ei tarvitse den asteikkoselitykset, apuviivat ja pääetsiä. Niitä on kymmeniä. Esim. sivulla 71 asioiden korostus. Teoksen kuviot vaikutesiintyy sama rivi kaksi kertaa, yhtälöstä tavatkin vain työskentelypapereilta.
Kokonaisuudessaan katsoen Tyrnin väi(24) on pudonnut pois ensimmäisen termin muuttuja jne. Lukija asetetaan näin töskirja. sisältää kuitenkin melkoisen anollen sangen kovalle koetukselle.
noksen itsenäistä ajattelua sekä tieteellisen
Symbolien käyttö on epäsystemaattista. mielikuvituksen lentoa. Sen laatimisessa on
Niinpä alussa on jokin yrittäjien toivoma . yhdelle tutkijalle ollut lisäksi suorastaan
suu!e merkitty - sangen onnistuneesti suunnaton työmäärä. Tyrni on lisäksi
tähdellä, esim. juuri V· = yrittäjien toi- hankkinut itselleen kohtalaisen tason myös
voma luottomäärä, kun taas loppupuo- matematiikassa, mitä nykypäivien kansanlella N merkitsee toivottua varastoa. Myös taloustiede vaatiikin yhä enemmän ja
yhtälöiden numerointi on hataralla poh- enemmän. On vahinko, että näitä hyviä
jalla. Sama numero esiintyy näet useam- puolia on etsittävä liian huolettoman esimalla kuin yhdellä yhtälöllä. Matemaat- tystavan alta.
EINO HAIKALA
tisessa .tekstissä on tällainen menet-

LEONARD H. GOODMAN (toim.) Economic
Progress and Social Welfare. Bureau of
Social Science Research, lnc. Published
for the National Conference on Social
Welfare by Columbia University Press,
New York and London 1966. 233 sivua.
$ 6.00.
Teos on osa sitä suurta muutosprosessia,
joka viime vuosina on selvästi ollut havaittavissa amerikkalaisten asenteissa sosiaaliturvan kehittämiseen, sosiaalisten tulonsiirtojen kansantulo-osuuden lisäämiseen
sekä yleensä sosiaalidarwinistiseen ajatte-

lutapaan. Artikkelikokoelman linja noudattelee niitä virtauksia, joiden tunnetuimpana ilmentymänä on presidentti
Johnsonin "the Great Society" -ohjelma.
Eräissä teksteissa onkin havaittavissa lievästi propagandistinen sävy, joka pyrkinee vaikuttamaan niihin arvovaltaisiin
henkilöihin, jotka kysyvät: "ls social
security getting out of hand?"
Economic Progress and Social Welfare oli
vuosittaisen "the National Conference on
Social Welfare" -kokouksen teema v. 66.
Kokoelma on ehkä hieman väkipakolla
saatu mahtumaan saman otsikon alle ja
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samoihin kansiin. Tosin kaikki käsittele-.
vät sosiaalisia ongelmia tavalla tai toisella,
mutta vaikuttaa melkein siltä kuin mitään
koordinaatiota ei olisi yritettykään. Kirjoittajat saattavat käsitellä jossain artikkelissa sosiaaliturvan hallinnollisia ja varojen jakoon liittyviä ongelmia, toisaalla
taas köyhimmän väestönosan vaikeuksia
ns. "the poverty marketilla" luottokeinottel un viidakossa, kun köyhä kansalainen joutuu maksamaan enemmän kuin
rikas yleensä vielä heikommasta hyödykkeestä.
Lukija onkin jo varmaan huomannut,
ettei tarkasteltavan teoksen pääpaino ole
kansantaloudellinen vaan lähinnä sosiaalipoliittinen. Kansantaloudellisesti mielenkiintoisin artikkeli lienee ROBERT J.
LAMPMANin How Much Does the American
System af Transfers Benefit the Poor. Tämäntyyppistä selvitystä meilläkin ilmeisesti kaivattaisiin. Kirjoitus antaa selvän kuvan
siitä, miten tulonsiirtomekanismi Yhdys-

valtain olosuhteissa vaikuttaa tulonjakoon.
Tuloluokkaa ja perheen kokoa on pidetty
tarkastelun lähtökohtana. Lampman osoittaa, että amerikkalainen tulonsiirtojärjestelmä suosii pieniperheisiä (1-4 henk.)
alemmissa, mutta myös ylemmissä tuloluokissa. Edelleen hän toteaa, että yksityiset ja julkiset rahalla suoritetut tulonsiirrot vähentävät köyhien määrää noin
35 prosentilla (perhe määritellään tässä
köyhäksi, jos tulot alittavat $ 500 henkeä
kohden
$ 1000), mutta niillä on taipumus auttaa enemmän lievästi köyhiä kuin
kaikkein köyhimpiä.
Teoksesta löytyy monenlaista mielenkiintoista luettavaa sosiaaliturvan kehittämisestä kiinnostuneelle lukijalle. Sen sijaan on suhteellisen vähän kiinnitetty huomiota sosiaaliturvan ja taloudellisen kehityksen väliseen vuorovaikutukseen. Lähinnä on pitäydytty lisääntyneitten taloudellisten mahdollisuuksien luomien näköalojen ja ongelmien tarkasteluun.
JUKKA ALA-PEIJARI

C. W. J. GRANGER in association with M.
HATANAKA Spectral Anah'sis af Economic Tiine
Series. Princeton University Press, Princeton, N. J. 1964. 299 sivua.

näkemistapaa kuin regressioanalyysi. Merkittävien tulosten saavuttaminen spektraalianalyysilla törmää kuitenkin vielä
moniin vaikeuksiin.
Spektraalianalyysi on kehitetty jo kauan
tunnettujen Fourier- ja autokorrelaatioanalyysien perusteella. Näitä mm. DAVIS
käytti taloudellisten aikasarjojen analyysissa ja esitteli teoksessa The Anah'sis af
Time Series 1940 -luvun alussa. KOLMoGOROFF, WIENER ja CRAMER loivat spektraalianalyysin matemaattiset perusteet
1930- ja 1940-luvulla. Se on sittemmin kehittynyt pääasiassa insinööri tieteiden, nimittäin kommunikaatioteorian ja -tekniikan puolella. Aikasa~jojen spektraaliana-

Aikasarjojen välisten riippuvuuksien ekonometrisessa tutkimuksessa on regressioanalyysi jo pitkän aikaa ollut tärkein menetelmä. Vaikeudet sen soveltamisessa
aikasarjojen analyysiin ovat tunnettuja,
mutta siitä huolimatta sen käyttö on tullut
usein rutiininomaiseksi. Onkin piristävää
ja tervetullutta, että vähitellen on kehittymässä sovellutuskelpoiseksi eräs menetelmä - spektraalianalyysi, joka edellyttää erilaista ja eräissä suhteissa yleisempää
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lyysin teorian kehittämisessä on HANNAN
näytellyt tärkeätä osaa viime vuosina.
GRANGER ja HATANAKA ovat edistäneet
spektraalianalyysin soveltamista taloudellisiin ei-stationäärisiin aikasarjoihin Princetonin yliopiston ekonometrisen tutkimusohjelman .puitteissa useiden muiden
tutkijoiden avustamina. Esiteltävä kirja. on
laajan tutkimusohjelman edistymistä kuvaava raportti. Se on erittäin hyödyllinen
tutkijoille, jotka aikovat käyttää spektraalianalyysia taloudellisten ongelmien
tutkimiseen. Teoksen pääosa, kirjoittajana
GRANGER, käsittelee spektraalianalyysin
tekniikkaa sovellutusten kannalta. Kahdessa viimeisessä luvussa on HATANAKAn
selostus analyysin sovellutuksista suhdannekehityksen indikaattoreiden tutkimiseen
ja varastoinvestointien vaihteluiden selittämiseen mm. akseleraatioperiaatteella.
Teos on tarkoitettu pääasiassa ekonometrian tutkijoille ja tilastomiehille, jotka
neuvovat ekonomisteja menetelmien käytössä. Siinä ei esitetä Fourier -analyysin
matemaattisen teorian johtoa, mutta annetaan intuitiivinen käsitys teorian pääsisällöstä. Myös muissa suhteissa tingitään
hieman eksaktisuudesta havainnollisuuden hyväksi, mikä kieltämättä tekee teoksen helpommin luettavaksi. Spektraalianalyysin käsitteitä, jotka ovat taloustieteen puolella uusia ja suhteellisen vaikeita,
selvennetään analogioiden avulla. Kun
tässä on onnistuttu varsin hyvin, on teoksen pääideoiden ymmärtäminen mahdollista myös laajemmalle lukijapiirille.
Aikasarjojen hajoittaminen aallonpituudeltaan erilaisiin komponentteihin on
ennestään hyvin tunnettua. Spektraalianalyysissa aikasarjaa tarkastellaan jaksoltaan eri pituisten sini- ja kosinifunktioiden summana. Vaikeahkoksi teorian
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hahmottamisen ja matemaattisen hallinnan tekee se, että sitä johdettaessa stationäärinen stokastinen prosessi (tai aikasarja) x t esitetään äärettömän monen
komponentin (cos tw + sin tw) summana
integraalin muodossa:
'1t

Xt

=

'1t

f cos tw du(w) + f sin tw dv(w).
o

0

Jakson pituus

(~,

teoksen sivulla 27 on

virheellisesti ilmoitettu jakson pituudeksi

~)
siirryttäessä komponentista toiseen tu27t
lee tällöin jatkuvaksi muuttujaksi, mikä
ei myöskään enää ole havainnollista.
Spektraalianalyysin tunnusluvut esitetään
jaksoluvun eli frekvenssin (w) funktioina.
Se on edellä mainitun jakson pituuden
käänteisluku. kerrottu,na 27t :llä. Tietyn
jaksoluvun (oikeammin: jaksolukualueen)
merkitystä kuvataan sillä, kuinka ,suuren
osan jaksolukualuetta vastaavan komponentin varianssi muodostaa aikasarjan
koko varianssista. Mittaa nimitetään voimakkuusspektriksi (power spectral junction).
V oimakkuusspektrillå on läheinen yhteys
monien ennestään tuntemaan autokovarianssi- ja autokorrelaatiofunktioon. Voimakkuusspektri f(w) on nimittäin eri pituisilla viivästyksillä (j) laskettujen autokovarianssien ([.Lj) kosinitransformaatioiden summa:

f(w) =

2~

([LO

+

j~ [Lj cos jW).

Eri pituiset jaksolliset heilahdusliikkeet
näkyvät voimakkuusspektrissä huippuina
vastaavan jaksoluvun kohdalla. Mitä suurempi on heilahdusliikkeen varianssi, sitä
korkeampi on vastaava huippu. Trendistä
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puhdistetuissa kuukausisarjoissa on yleensä huiput kausivaihtelua vastaavilla jaksoluvuilla; nämä ovat:

sekäsuhdannevaihteluidenjaksolukualueilla välillä

~~ - ~~

suhdannevaihteluiden

aallonpituudesta riippuen. Voimakkuusspektrin avulla löydetään analyysin kannalta tärkeät jaksolliset tai likimäärinjaksolliset heilahdusliikkeet. Samoin sitä voidaan käyttää aikasarja-analyysin komponenttien määrittelemisessä.
Taloudellisten sovellutusten kannalta
on ehkä tärkeämpi kahden aikasarjan välisen ristispektrin (cross spectrum) käsite.
Pääosa teoksesta käsitteleekin sen sovellutuksia. Ristispektrianalyysillä on läheinen
yhteys kahden muuttujan regressioanalyysiin. Kun regressioanalyysissa lasketaan
yksi regressiokerroin muuttujien koko
vaihteluvälille, ristispektrianalyysissa lasketaan riippuvuutta kuvaavat tunnusluvut erikseen kullekin jaksolukualueelle.
Näin spektraalianalyysissa otetaan huomioon se, että kahden muuttujan välinen
riippuvuus on todennäköisesti eri komponenttien osalta ainakin osittain erilainen.
Tärkeimmät riippuvuutta kuvaavat tunnusluvut ovat koherenssi (coherence), joka
vastaa korrelaatiokertoimen neliötä ja
vaihesiirtymä (phase dif.ference), joka mittaa
sarjojen välistä viivästyseroa kullakin jaksolukualueella. Regressiokerrointa vastaava tunnus luku (gain, jolle on vaikea keksiä
suomenkielistä nimitystä) voidaan laskea
koherenssin ja sarjojen voimakkuusspektrien perusteella. On huomattava, että
myös viivästyksen sallitaan spektraalianalyysin mallissa vaihdella jaksolukualueelta

toiselle, mikä tekee mahdolliseksi tässä
suhteessa monimutkaisten viivästysrakenteiden selvittämisen.
Ristispektrianalyysin tärkeänä rajoituksena on se, että useamman kuin kahden
muuttujan väliset riippuvuudet ts. usean
muuttujan regressioanalyysia vastaavat
mallit jäävät sen ulottumattomiin. Tosin
voidaan laskea osittaiskorrelaatiokertoimia vastaavat osittaisristispektrit (partial
cross spectra). Tärkeänä käytäntöön soveltamisen rajoituksena on se, että menetelmä vaatii pitkiä aikasarjoja. Minimipituus
on noin 100 havaintoa, mutta tulokset
ovat yleensä luotettavia vasta 200-300
havainnon pituisille sarjoille. Useimmat
maamme tärkeistä taloudellisista kuukausisarjoista ovat vasta 100-200 kuukauden pituisia.
Spektraalianalyysi on alkujaan stationääristen stokastisten prosessien analyysin
teoriaa. Stokastinen prosessi, samoinkuin
aikasarja on stationäärinen, kun sen odotusarvo, varianssi ja autokovarianssi eri
pituisilla viivästyksillä ovat ajasta riippumattomia vakioita. Lähes kaikki taloudelliset aikasarjat ovat tämän perusteella
selvästi ei-stationäärisiä. Suurin vaikeus
taloudellisten aikasarjojen spektraalianalyysissa aiheutuu juuri tästä. Aikasarjan
keskiarvon ja varianssin trendi on yleensä
puhdistettava ennen analyysia, koska tuloksena saaduista tunnuslukujen käyristä,
esimerkiksi voimakkuusspektrin, koherenssin ja vaihesiirtymän käyristä on vaikeata
ja usein mahdotonta puhdistaa trendi en
vaikutuksia. Keskiarvon trendin puhdistamismenetelmistä teoksessa käsitellään
varsin perusteellisesti painotettuja liukuvia keskiarvoja eli suodattimia (jilters) ja
jonkin verran trendin puhdistamista regressiolla. Suodattimien käsittelyn yhtey-
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dessä 'mustat laatikot '(black boxes) saavat ehkä tarpeettoman erikoisaseman.
Ristispektrin tarkastelun yhteydessä saavat huomion vaikeudet, joita esiintyy takaisinkytkennän (jeedback) eli prosessien
molemminpuolisen riippuvuuden tapauksessa. Lisäksi käsitellään ajan mukana
muuttuvan spektrin estimoimista ns. demodulaatiotekniikalla. Myös tämän laatuinen ei-stationäärisyys lienee varsin
yleistä taloudellisissa aikasarjoissa. Teoksen tekijöiden mielestä ei-stationäärisyyden aiheuttamat vaikeudet voidaan välttää tyydyttävästi ja saada suhdanneanalyysille käyttökelpoisia tuloksia. Tulokset
kirjassa esitetyistä analyyseista ovat kuitenkin suhteellisen mitäänsanomattomia.

Suhdanneindikaattoreiden osalta spektraalianalyysi vahvisti aikaisempia National Bureau'n tuloksia. Eräissä kohdin
päädyttiin kuitenkin ristispektrin ja demodulaatiotekniikan osalta ristiriitaisiin
tuloksiin, mikä kuvaa menetelmien käyttämisessä esiintyviä vaikeuksia.
Tekijät toteavat teoksen lopussa oikeutetusti, että spektraalianalyysin soveltaminen on vasta aivan alkuvaiheessaan,
eikä vielä ole mahdollista nähdä, kuinka
mahtava menetelmä siitä on kehittymässä. On todettava, että suhdanneanalyysiin
se on jo ehtinyt tuoda uusia hypoteeseja.
Aikasarja-analyysiin yleensä spektraalianalyysin käsitteet ovat tuoneet uutta selvyyttä ja täsmällisyyttä.
PERTTI KUKKONEN

D..JJantitative Planning of Economic Policy. A
Conference of the Social Science Research Council Committee on Economic
Stability, edited by BERT HICKMAN. The
Brookings Institution Washington, 1965.
279 s. $ 7.95.

kvantitatiivisen päätösanalyysin ja talouspolitiikan suhteesta.
Koska kaikkien artikkelien esittely olisi
ylivoimaista ja arvostelu vaikeata, jätän
ne ja käytän palstatilaa HICKMANin kirjoittaman johdannon referointiin, josta
voi olla hyötyä niille, jotka eivät ole perehtyneet talouspolitiikan kvantitatiiviseen
suunnitteluun.
Hickmanin mukaan talous poli tiikan ongelmaa voidaan tarkastella analogisesti
kuluttajan valintateorian kanssa. Kulutusteoriassahan kuluttajan oletetaan maksimoivan hyötynsä niiden budjettirajoitusten vallitessa, joita hänen tulonsa ja
tavaroiden ja palvelusten hinnat asettavat. Kuluttajan valintaongelmaa ratkaistaessa on spesifioitava
a. hyöty- eli indifferenssifunktio
b. budjettiehto
c. ehdollinen maksimointimenettely.

Esiteltävä kirja on jo ehditty arvostella
muutamissa ulkomaisissa aikakausjulkaisuissa (esim. The American Economic
Review, March 1966). Arvosteluissa on
todettu, että konferenssipapereista ei ole
syntynyt jäntevää kokonaisuutta. Kohokohtana on pidetty HENRI THEILin artikkelia, joka perustuu vuonna 1964 julkaistuun kirjaan Optimal "Decision Rules JOT
Govemment and Industry ja käsittelee viivallisia päätöksentekosääntöjä. Hyviksi on
myös mainittu C. A. VAN DEN BELDin
artikkeli suunnittelukokemuksista Hollannissa sekä CHARLES C. HOLTin artikkeli
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Samalla lailla on talouspoliittisia ongelmia
ratkottaessa spesifioitava
a. päätöksentekijän preferenssifunktio
b. taloudellinen malli, josta ilmenevät
päätöksentekijän käsityksen mukaiset
rajoitukset
c. ehdollinen maksimointimenettely.
Puhtaassa teoriassa voidaan preferensseille ja rajoituksille antaa tarkka matemaattinen ilmaisu, ja on olemassa menettelytapoja maksimin löytämiseksi. Käytännössä taas ei puhtaan teorian implikoimaa tarkkuutta voida ehkä koskaan
saavuttaa, vaikka se tietysti on tavoittelemisen arvoista.
Teorialle voidaan antaa operationaalinen sisältö esimerkiksi spesifioimalla taloudelle lineaarinen ekonometrinen malli
ja kvadraattinen preferenssifunktio. Ekonometrinen malli kuvaa niitä kvantitatiivisia suhteita,jotka vallitsevat päätöksentekijän kontrolloitavana olevien taloudellisten
muuttujien (veroprosentti, julkinen kulutus, keskuspankin hallussa olevat julkisen
vallan arvopaperit) sekä kontrolloimattomien muuttujien välillä, joihin hän yrittää
vaikuttaa talouspoliittisin toimenpIteIn
(työllisyys, kuluttajahintojen taso ja maksutase). Tinbergenin sanaston mukaan
kontrolloidut muuttujat ovat politiikan
välineitä ja kontrolloimattomat muuttujat
ovat tavoitteita. Täydellisissä makrotaloutta kuvaavissa ekonometrisissa malleissa
on lisäksi eksogeenisia muuttujia eli datoja,
jotka politiikantekijä ottaa ulkopuolelta
annettuina,ja sellaisia kontrolloimattomia
endogeenisia muuttujia, jotka ovat irrelevantteja poliittiselle päätöksenteolle, vaikkakin se voi suoranaisesti tai epäsuorasti
vaikuttaa niihin. Tavallisesti ne endogeeniset muuttujat, jotka ovat ongelmanasettelulle irrelevantteja, eliminoidaan algeb-

rallisin käsittelyin, kunnes jäljellä on yhtä
monta yhtälöä kuin on tavoitteitakin.
Jokainen yhtälö sisältää vain yhden tavoitemuuttujan ja muut muuttujat ovat joko
välineitä tai datoja. Talouspoljtiikan kvantitatiivinen suunnittelu ei tietenkään takaa, että tavoitemuuttujat todellisuudessa
toteutuvat silloinkaan, kun välineet saavat haluttuja arvoja. Ensiksikin eksogeeniset datat on annettu siten, että malli ei
determinoi niitä. Ne täytyy ennustaa riippumattomasti, ja nämä ennusteet voivat
varsin herkästi mennä ns. pieleen. Toiseksi
kertoimet, jotka liittyvät väline-ja tavoitemuuttujiin, täytyy usein arvioida vähäiseen ja puutteelliseen perusaineistoon nojautuen. Tästä johtuen niitäkään ei tarkasti tunneta sovellutuksissa. Japanissa ja
Hollannissa samoin kuin muissakin maissa
on näistä molemmista virhelähteistä ollut
yllin kyllin huolta.
On maininnan arvoista, että kahden
alankomaisen tietäjän Tinbergenin ja
Theilin tiet eroavat politiikkamallien jatkokäsittelyssä. Tinbergen nimittäin jättää
maksimointiongelman ja olettaa, että päätöksentekijä on spesifioinut kiinteät arvot
jokaiselle tavoitemuuttujalle. Theil sen
sijaan ei oleta mitään kiinteitä tavoitteita,
vaan spesifioi päätöksentekijän preferenssifunktion, joka sisältää kaikki väline- ja
tavoitemuuttujat. Se on spesifioitu välineiden ja tavoitteiden tuntemattomien arvojen poikkeamina niiden halutuista arvoista. Lisäksi nämä poikkeamat on painotettu
päätöksentekijän niille asettaman tärkeyden mukaan. Theilin systeemissä voi
tuntua erikoiselta, että välinemuuttujien
halutut arvot sisältyvät preferenssifunktioon siinä missä halutut tavoitearvotkin.
On kuitenkin syytä muistaa, .että jotkut
välinemuuttujat ovat myös jo itsessään
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poliittisten tavoitteiden luonteisia, Ilmeinen esimerkki on julkinen kulutus, joka
voi olla haluttu sen oman hyvinvointikontribuution vuoksi samalla kun se välinemuuttujana vaikuttaa yksityiseen investointiin, työllisyyteen ja muihin tavoitemuuttujiin.
Preferenssifunktiolla on muutamia etuja
kiinteätavoitteisiin menetelmiin nähden.
Ensiksikin saadaan yksikäsitteinen ratkaisuriippumatta siitä, ylittääkö tai alittaako
välineiden lukumäärä tavoitteiden lukumäärän. Toiseksi, kiinteiden tavoitteiden
korvaaminen joustavilla tavoitteilla ei vain
lisää realistisuutta vaan mahdollistaa myös
optimiratkaisun löytämisen tavoitteista
riippumatta, kun taas Tinbergenin systeemissä joudutaan eräitä tavoitteita hylkäämään konsistentin ratkaisun löytämiseksi.

Kolmanneksi, kun kvadraattinen preferenssifunktio on spesifioitu, voidaan epävarmojen ennusteiden ja päätöksenteon
ongelmia dynaamisissa olosuhteissa helpommin käsitellä. Theilin metodin helppous johtuu siitä, että preferenssifunktio
oletetaan kvadraattiseksi muodoltaan.
Olettamus johtaa yksinkertaisiin lineaarisiin päätöksentekosääntöihin maksimointipolitiikan strategiaa varten.
Suosittelen kirjaa luettavaksi. Siitä löy-:tyy aineksia moneen makuun. Ne, jotka
uskovat kvantitatiiviseen suunnitteluun,
voivat saada vahvistusta uskolleen. Niille,
jotka eivät halua tulla uskoon, suosittelen
tutustumista vain Japanista saatuihin
suunnittelukokemuksiin, joita SHISHIDon
ja WATANABEn artikkelit esittelevät. Niistä
voi sitten sattuvasti veistellä.
EERO TUOMAINEN

BRANKO HORVAT Towards a Theory of
Planned Economy. Yugoslav Institute of
Economic Research, Beograd 1964. 244
sivua.

rustaa työnarvo-oppiin. H yötyarvoteorian hän katsoo selittävän vain joukon
erikoistapauksia ja pitää keskenään kilpailevia hinta teorioita toisiaan täydentävinä eikä toisiaan poissulkevina. Horvatin
mukaan Marxin suurin ansio on siinä,
että hän toi hinta teoriaan mukaan »sosiaalisen aspektin», so. työn ja sen yhteiskuntaan luomien arvojen ymmärtämisen.
Toisessa ja kolmannessa luvussa paneudutaan tuotannontekijöiden hinnoitteluun.
Koska ihminen on taloudellisen prosessin
liikkeelle paneva voima, työ on myös ainoa tuotannontekijä. Työn tuottavuuteen
vaikuttavat puolestaan 1) monopoli (=lähinnä maa, johon on joko institutionaalinen tai paikallinen monopoli yksityisen
omistusoikeuden vallitessa), 2) pääoma,
3) 'työ' itse ja 4) yritteliäisyys. Näiden tuotannontekijöiden hintoja ovat - jälleen

BRANKO HORVAT on asettanut itselleen
vaativan tehtävän yrittää luoda suunnitelmatalouden eli sosialistisen kansantaloussuunnan yleistä teoriaa. Mitään tämänkaltaistahan ei suunnitelmataloudessa
vielä ole olemassa, vaan alan tiede on
ollut Marxin & Engelsin & Co:n ajatusten vatvomista ja pureskelua yrittämättä
päästäkään askelta pitemmälle teorian luomisessa. Tehtävän laajuuden vuoksi tekijä
sanookin koskettelevansa vain m~utamia
ydinkohtia.
Pyrkiessään systemaattisesti luomaan
teoriaansa Horvat lähtee hintateoriasta,
jonka hän Marxin ajatuksia seuraten pe-
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traditionaalista terminologiaa käyttäen,
kuten tekijä sanoo - vuokra (rent), korko
(interest), palkat ja voitto.
Vuokrah osalta on maanvuokra tärkein
ja teoreettisessa kirjallisuudessa eniten käsitelty. Maankorko voi nousta joko yleisen tai institutionaalisesti aiheutetun
(maanomistus) niukkuuden takia. Maanarvo ei juuri nouse väestön kasvun takia,
sillä tärkeimmät maanarvossa muutoksia
aiheuttavat tekijät ovat maankäyttöön
kohdistuvat innovaatiot, kuten viljelytekniikka ja liikenneyhteyksien kehittyminen.
Institutionaalisista oloista johtuvan
maankoron tekijä katsoo voit~van välttää
maan sosialisoinnilla. Ilmeisesti Jugoslaviasta saatuihin kokemuksiin perustuen
Horvat on kuitenkin sitä mieltä, että pientiloja ei tulisi sosialisoida, mutta sopivalla
verotuksella estää talonpoikia hyötymästä
maan hinnan ansiottomasta kohoamisesta.
Korko-ongelmia tarkasteltaessa tehdään
ero sillä, lainataanko rahaa kulutus- vaiko
tuotannollisiin tarkoituksiin. Edellisessä
tapauksessa korkoon sisältyy odotuselementti, mutta jälkimmäisessä korko on
vain arvoilmiö.
Dynaamisessa, kasvavassa taloudessa
koron todetaan olevan välttämätön taloudellisen kasvuprosessin ylläpitämiseksi,
koska muuten ei voida tehdä valintoja eri
investointivaihtoehtojen välillä. Staattisessa yhteiskunnassa ei korkoa sen sijaan
voi esiintyä ilman monopoliaseman antamaa »riistomahdollisuutta»l, koska vaihtoehtoja ei ole. Satunnaisen innovaation
yhteydessä korkoa tosin esiintyy, mutta
1. On mielenkiintoista todeta, että keskiajan
moraali ei hyväksynyt koron ottoa. Vasta teollistumisprosessin ja taloudellisen kasvun päästyä alkuun korkokin hyväksyttiin.

uusien sysäyksien puuttuessa korkovaikutus häviää vähitellen.
Sosialistisessakin yhteiskunnassa siis tunnustetaan voivan esiintyä korkoa, mutta
ilman sen »rentaalista», monopoliasemaan
perustuvaa lisäarvovaikutusta. Tällöin sosialistisessa yhteiskunnassa korko on se
hinta, joka yrityksen on maksettava yhteiskunnan omistaman pääoman käytöstä 2 •
Työstä ja yritteliäisyydestä keskusteltaessa otetaan yleiseksi perustaksi Marxinja
Engelsin teoriat eli historiallinen materialismi, jonka katsotaan kuvaavan toistaiseksi parhaiten yhteiskunnallisten olojen
sosiaalis-taloudellista kehitystä. Se, että
maailmanvallankumous vastoin ennustuksia ei ole puhjennutkaanteollistuneimmissa maissa, selitetään sillä, että pääoma
polarisoitui kansainvälisesti ja että toisaalta myös jakautuminen moniin kansallisiin valtioihin on estänyt vallankumouksen maailmankapitalismia vastaan. 3
Horvat toteaa kuitenkin, että sosialismiin voidaan siirtyä myös rauhanomaisen
kehityksen kautta, esim. kansallistamalla
teollisuutta, kauppaa jne. vähitellen askel
askeleelta. Tämänkaltaisiin ajatuksiin tekijä on ilmeisesti tullut eräiden maiden
sodanjälkeisen sosialisointiaallon perusteella.
Kahdessa viimeisessä luvussa kosketellaan optimaalista investointiastetta sekä
2. Horvatin yhteiskunnassa työntekijät hallitsevat yritystä. Jos valtio välittömästi hallitsee
kaikkia yrityksiä, on korko ilmeisesti tarpeen vain
investointien kannattavuuden määräämiskriteerinä. Aivan viime aikoina on NL:ssakin siirrytty
Liebermanin ajatuksiin perustuvien uudistusten
yhteydessä siihen suuntaan, että yritys maksaa
"hintaa" pääomastaan, kuten Jugoslaviassa.
3. Rosa Luxemburg selitti aikoinaan tämänjohtuvan siitä, että siirtomaat tulivat riistettäviksi,
joten vallankumouksen ajankohta siirtyi.
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suunnittelua ja niiden erikoiskysymyksiä,
kuten esim. kansantulon laskentatapaa
Marxin ajatusten pohjalta lähtien.
Vaikka tarpeet kommunismin toteutuessa tulevatkin tyydytetyiksi, ei kommunismin periaatteen »kullekin heidän tarpeittensa mukaan» katsota merkitsevän,
että jokainen voi saada kaikkea mitä hän
haluaa. Horvat toteaa suurimmalla osalla
kuluttajia tarpeiden olevan melko vakioita
ja ylisuuria kulutusvaatimuksia esittävät
ovat näin ollen vain poikkeuksellisia
ilmiöitä. Havitteluja huomattavasti rajoittavan tekijän todetaan olevan myös
sen, että raha sosialistisessa yhteiskunnassa
on menettänyt merkityksensä vallan ja
korkeamman yhteiskunnallisen aseman
hankkimiskeinona ja mittapuuna (raha ei
ratkaise). Säästäminen kohdistuu näin
ollen vain kulutus tarkoituksiin ja suurempien kertaostosten rahoittamiseen.
Suurimpana vaarana kehityksessä kohti
luokatonta yhteiskuntaa Horvat pitää byrokratisoitumista. Vaikka sosialistinen vallankumous tuhoaisikin entiset hallitsevat
luokat, se jättää hallintokoneisto on hierarkkisen järjestelmän - miehet ovat tosin vaihtuneet - ja ajan mittaan syntyy
uusi juopa hallitsevien ja hallittavien välille. Näin on käynyt monessa nykyisessä
sosialistisessa valtiossa,jossa johtava luokka
ei tosin omista tuotantovälineitä, mutta
hallitsee niitä. Luokkavastakohtien purkautumisesimerkkinä sosialistimaissa mainitaan mm. Unkarin ja Puolan kapinat
1950-luvun puolivälissä. Horvatin käsityksen mukaan »kyky käyttää hyväksi
toisten työvoimaa» ei siis häviä sillä, että
yksityinen omaisuus poistetaan. Esim. valtion omistamien suuryritysten johtajien
perillisiIlä todetaan olevan paremmat lähtöasemat elämän kilpajuoksussa kuin
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yleensä keskimäärin. Ratkaisematta kirjoittajalta kuitenkin jää se, miten voidaan
vaikutusvaltaisia vanhempia estää tekemästä eri tyyppisissä yhteiskunnissa yhtä
ja toista lapsiensa hyväksi. 4
Ideaalina Horvat näkee omistusoikeuden osalta Jugoslavian esimerkin tapaisen
ratkaisun, jossa työläiset hallitsevat yritystä, jossa he työskentelevät. Itse tehdas
pääomineen kuuluu yhteiskunnalle. Kyseessä on siis »yritysdemokratia» hyvin
pitkälle vietynä. Jugoslavian esimerkin antamaa toimintatapaa on kuitenkin erittäin vaikea arvostella käytännön toiminnan kannalta - johon tekijä usein viittaa
- sillä Jugoslaviassa on talouselämän valvontasuhteita ym. perusmuotoja muuteltu
viime vuosina varsin usein.
Neuvostoliitossa toteutettujen ratkaisujen osalta todetaan, paitsi jo mainittua
byrokratian hierarkiaa, että Marxin teoreettinen perintö ja marxismi eivät välttämättä ole sama asia. Neuvostoliitossa
vallitseviin käsityksiin todetaan vaikuttaneen melko lailla Stalinin vulgääritaloudellisten ajatusten sekä siellä vallinneiden
erikoislaatuisten taloudellisten olosuhteiden. Jugoslavian sen sijaan todetaan ratkaisuissaan, joihin tekijä usein viittaakin
käytännön esimerkkeinä, olevan lähellä
suuria sosialistisia ajattelijoita. (Kumpi
sanoikaan takavuosina, Jugoslavia vai
Neuvostoliitto, toista revisionistiksi?)
Horvatin teorioita arvosteltaessa on lukijaa kiusaamassa eräs vaikeus. Kun instituutioitaperusteellisesti muutetaan myös tekijä toteaa tämän - on· muutettava myös taloudellista käyttäytymistä
4. Kansankommuunijärjestelmä, jossa lapset
erotetaan vanhemmistaan hyvin pieninä, tarjoaa
tämän mahdollisuuden. Tämä on siis perinnöttömän yhteiskunta-ajatuksen looginen loppu.
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koskevia olettamuksia ja teOrIOIta. Horvatin luoman yhteiskunnan taloutta on
siis pyrittävä arvostelemaan vapaana
markkinataloutta koskevista teOrIOIsta.
Kun tekijä lisäksi käsittelee teoksessaan
vain eräitä rakennelmansa ydinsektoreita,
lienee arvostelijalta liikaa vaadittu, jos
hänen tulisi osata kuvitella Horvatin talousjärjestelmän puuttuvien osakenttien
toimintaa mielessään huomatakseen, mikä
on liian idealistinen olettamus tai loogisesti mahdotonta.
Kaiken kaikkiaan saa teoksesta sen vaikutelman, että Horvat hallitsee hyvin aikamme kansantalousteorian. Tähän on
ilmeisesti luonut pohjaa hänen laaja toimintansa kansainvälisissä taloudellisissa
järjestöissä sekä opetustoimi ja opiskelu

lännen korkeakouluissa. Edelleen jokaisen
luvun yhteydessä olevat hyvin laajat lähdeluettelot sekä alaviitat yleensä tukevat
käsitystä Horvatin lukeneisuudesta. Teoksen lukeminen on näin ollen terveellistä kertausta ja, siinä valossa nähtynä
kuin Horvat sen tekee, monen aikaisemmin piiloon jääneen seikan merkitys korostuu.
Teos on mielenkiintoinen joskaan ei
aina helppotajuinen välipala tämän sektorin kirjallisuutta harrastavalle ja sinänsä
mielenkiintoinen teoreettinen yritys. Siksi
teos onkin saanut maailmalla osakseen
melko suurta huomiota. Aika näyttää,
mikä teoksen asema on oleva kansantalouden tai sovjetologian kilometrien pituisessa kirjahyllyssä.
ERKKI PIHKALA

HANS LINNEMANN An Econometric Study of
International Trade Flows. North Holland
Publishing Company, Amsterdam 1966.
234 sivua.

myönteistä ja laajaa huomiota maailmalla
osakseen, on Pöyhösen ryhmän työ.
Kuten tunnettua maailmankaupan virtojen ekonometrinen tutkimus on perustunut sähkötekniikan Coulombin lain analogiamalliin. Kahden maan välinen ulkomaankauppa on suoraan verrannollinen
molempien maiden kansantuotteen ja
kääntäen verrannollinen maiden väliseen
etäisyyteen.
Hans Linnemann on lähtenyt kehittämään edelleen tätä mallia. Hän on teoksessaan pystynyt esittämään analogiamallille talousteoreettisen perustelun (aikaisemmin asiaa perusteltiin todennäköisyysjakautumalla); hän on niin ikään parantanut parametrien estimointia sekä ennen
kaikkea lisännyt malliin. uusia muuttujia.
Empiirisen taloudellisen tutkimuksen
kannalta ovat nämä uudet muuttujat
mielenkiintoisimmat. Kansantuotteen ja

Maailmankaupan virtojen ekonometrista
selvittelyä on viime vuosien aikana harjoitettu useallakin taholla. Miltei samanaikaisesti julkaisivat JAN TINBERGEN ja
PENTTI PÖYHÖNEN toistensa töitä tuntematta jo tämän vuosikymmenen alussa
selvityksen maailmankaupasta. Samaa tutkimustyötä ovat tämän jälkeen jatkaneet
sekä hollantilaiset että suomalainen tutkijaryhmä PÖYHÖNEN-PULLIAINEN-BERGSTRÖM. Myös Brysselin Yliopistossa ovat
KIRSCHEN, W AELBROEK ja DUPREZ työskennelleet samoilla linjoilla. 1tse asiassa
ainoa suomalainen taloustieteellinen tutkimus, joka on viimeksi kuluneen puolikymmenvuotiskauden
aikana
saanut

KIRJ ALLISUUTTA

maantieteellisen etäisyyden lisäksi on malliin otettu väestön lukumäärä. ,Kauppavaihto pienenee suhteellisesti kun väestö
kasvaa, sillä väestöltään suuri maa on suhteellisesti suljettu kansantalous. Erittäin
mielenkiintoinen on preferenssivariaabelin
mukaan otto. Linnemann on osoittanut,
miten brittiläinen kansainyhteisöpreferenssi, Ranskan kansainyhteisöpreferenssi
sekä Belgian entiset ja Portugalin nykyiset
siirtomaaomis tukset ova t sekä lisänneet että
muuntaneet maailmankauppaa. Erittäin
tärkeäksi on muodostunut myös eri maiden viennin ja tuonnin tavarakoostumuksen komplementaarisuutta mittaava variaabeli.
Linnemann on suorittanut kaikki laske!:..
mansa vuoden 1959 kauppavirtoina, joten koko tutkimus on siis vain poikkileikkaukseen perustuva. Erilaisten laskentakombinaatioiden lukumäärä, on yli 40 ja
kaikissa malleissa on sosialistimaat jätetty
tutkimuksen ulkopuolelle. Koska vuodelta
1959 ei yksinkertaisesti ole saatavissa kaikkia tarvittavia muuttujia kaikista kehitysmaista, on »vain» 80 maata mukana
kauppamatriisissa. Näistä on edelleen entiset Ranskan Länsi-Afrikan ja Päiväntasaaja-Afrikan maat esitetty vain yhtenä
maana, samoin on tehty entisten Brittiläisen Itä-Afrikan maiden suhteen. Kongo
(Kinshasa), Burundi ja Ruanda ovat
yhtenä maana, samoin l\;lalawi, Rhodesia
ja Zambia. Näin ollen laskelmassa on
asiallisesti mukana 74 ei-sosialistista maata. Poissaolevat ovat taloudelliselta merkitykseltään melko mitättömiä (Haiti,
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Bolivia, Ekvador, Sierra Leone, Liberia,
Laos, Nepal jne). Hieman vakavampi on
se tosiseikka, että tärkeistä öljymaista ovat
jääneet pois mm. Kuwait ja Saudi Arabia.
Joka tapauksessa Linnemann on ainakin
teoreettisesti analysoinut lähes 6 000 kauppavirtaa, mikä empiirisenä poikkileikkaustutkimuksenakin on huomattava työsaavutus.
Ekonometria Linnemannin tutkimuksessa on melko yksinkertaista. Perustilastojen laatu on sellaista, ettei kovin sofistinen menetelmä olisi todennäköisesti auttanut. Jo eräiden kehitysmaiden väestömäärät, puhumattakaan niiden kansantuoteluvuista ovat parhaassakin tapauksessa sellaisia »gestimaatteja», ettei ole
mitään järkevää syytä käyttää parametrien estimoimiseen kovin monimutkaisia
menetelmiä. Teoksen ekonometrisestä
luonteesta huolimatta Linnemann on nimenomaan ekonomisti eikä tilastomies.
Tutkimusmateriaaliin sisältyvän informaation hienolla käytöllä nimenomaan taloudellisiin ongelmiin on sivutuotteina saatu
joukko arvokkaita tuloksia. Tällaisia ovat
esim. maailman eri maiden maantieteellisen aseman kauppapoliittisen edullisuuden kvantitatiivinen mitta, mahdollisuus
johtaa kauppataseen yli- tai alijäämän
pysyvyys kokonaiskauppavirtojen sekä
tuonnin ja viennin rakennevariaabelien
avulla jne.
Virkkeellä sanoen: Linnemannin kirja
on merkityksellisimpiä ulkomaan taloutta
esittäviä empiirisiä teoksia, joita yleensä
on julkaistu.
JUSSI LINNAMO
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Foreign Tax Policies and Economic Growth.
Conference Report of the Na tional Bureau
af Economic Research and the Brookings
Institution. NBERfColumhia University
Press, New York and London 1966. 480
sivua.
Verotuksen merkitykseen kasvuun vaikuttavana tekijänä on teollistuneissa maissa
viime vuosina kiinnitetty jatkuvasti huomiota. Koska Japanin ja useiden LänsiEuroopan maiden taloudellinen kasvu on
50-luvulta ollut Yhdysvaltoja nopeampaa,
on herätetty kysymys, liittyykö ensin mainittujen maiden verotusjärjestelmään kasvua kiihoittavia piirteitä, joita Yhdysvaltojen veropolitiikassa ei ole riittävästi otettu
huomioon. Kysymykseen pyrittiin osaltaan
vastaamaan Washingtonissa v. 1963 järjestetyssä kongressissa, johon oli kutsuttu
Japanin ja Länsi-Euroopan verotuspolitiikan asiantuntijoita. Heiltä pyydettiin
esityksiä maansa verotuspolitiikasta, ottaen
erityisesti huomioon ne keinot, joilla oli tarkoitus vaikuttaa yksityisen pääomanmuodostuksen määrään ja laatuun, tutkimukseen ja tuotteiden kehittelyyn käytettävien
varojen määrään, uudisteiden omaksumisen nopeuteen ja yritysten säästämiseen.
Japanin edustaja KOMIYA katsoo Japa,...
nin 50-luvun korkeiden vuosittaisten kasvuprosenttien selittyvän korkeasta säästä,...
mis- ja sijoitusalttiudesta, teknisen kehityksen ripeydestä sekä nopeista ja joustavista talouselämän rakennemuutoksista,
joiden ansiosta työvoima nopeasti ohjautui
alhaisen tuottavuuden toimialoilta, kuten
maanviljelyksestä, vähittäiskaupasta ja
pienteollisuudesta parempituottoisiin.
Japanin jatkuva tulotason nousu on
mahdollistanut kokonaiskysynnän tasaisen
vahvistumisen ja siten luonut pohjan yri-

tysten kasvuna i:lmenneelle pääomanmuodostukselle. Yksityisen pääomanmuodos'tuksen ripeyteen on olennaisesti vaikuttanut julkisen talouden suhteellisen vaatimaton kansantulo-osuus. Puolustusmenojen
vähäisyys ja sosiaalipolitiikan kustannusten pienuus ovat pitäneet julkisen talouden
menot varsin vaatimattomina verrattuna
muihin teollistuneihin maihin. Verotuksen
keveydestä huolimatta julkinen säästäminen ja sijoitustoiminta on kuitenkin antanut huomattavan panoksen maan pääomanmuodostukseen.
Yksityistä säästämistä on pyritty lisäämään erilaisin verohelpotuksin. Pienten
talletusten korkotulot ovat verovapaita,
osakkeiden arvon noususta ei veroteta,
henkivakuutus maksut ovat vähennyskelpoisia ja tietty osa osinkotuloja jätetään
verottamatta.
Samoin on yritysten säästämistä, sijoitustoimintaa ja kasvua pyritty verohelpotuksin edistämään. Tärkeiksi katsotuista
uusista tuotteista ja uudisteista saatu
tulo samoin kuin vientitulot ovat tiettyyn
määrään asti verovapaita. Verohelpotuksia myönnetään niinikään yritysten tulevaa toimintaansa varten rahastoimista
varoista.
Komiyan mukaan Japanin kasvuun ja
pääomanmuodostukseen tähtäävän veropolitiikan hintana on ollut verotuksen ja
tulonmuodostuksen epätasaisuus. Diskriminoivat verotussäännökset ovat saaneet aikaan tuotannon tekijäin epätarkoituksenmukaista kohdentumista, vinosuuntauksia.
Lopputoteamuksena katsotaan, että olisi
ollut mahdollista päästä yhtä nopeaan kasvuun tasaisemmallakin verotuksella ja tulonjaolla, mikäli näihin näkökohtiin olisi
alun perin kiinnitetty enemmän huomiota.
Länsi-Saksassa 50-luvulla harjoitettu
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veropolitiikka näyttää teoksessa esitettyjen
kommenttien mukaan olennaisesti muistuttavan japanilaista, vaikka julkisen talouden kansantulo-osuus on suhteellisesti
paljon suurempi. Kasvu, nimenomaan
vientiin tukeutuva kasvu oli ensisijainen
tavoite, jonka mukaan verotus määräytyi.
Verotuksen oikeudenmukaisuus, tulonjaon tasaisuus ja suhdannevaihteluiden
välttäminen olivat tavoitteina toisarvoisia.
Hollannin veropolitiikan tavoitteena on
ollut julkisen säästämisen ja sijoitustoiminnan säilyttäminen mahdollisimman
korkeana. Pääomanmuodostus on muihin
Länsi-Euroopan maihin verrattuna enemmän keskittynyt julkiseen talouteen ja
olennainen osa sijoitustoiminnasta on rahoitettu verotuksen kautta pakkosäästärhisellä. Koska pääosa verotuloista saadaan
välittöminä henkilökohtaisen tulon ja
omaisuuden veroina, on veropolitiikka
saattanut vaikuttaa haitallisesti tyonhaluun ja yrittäjyyteen. Yksityishenkilöiden
säästämistä on varsin vähäisessä määrin
, pyritty verotuksellisin tojmenpitein edistämään;· säästämistä ja sijoitustoimintaa
tukevat verohelpotukset ovat pääosaltaan
kohdistuneet yrityksiin. Hollannin verotuspolitiikan kommentoija t epäilevät, onko
korkean henkilökohtaisen verotuksen kautta aikaansaatu laajamittainen julkinen
säästäminen ja sijoitustoiminta ollut kasvun kannalta tarkoituksenmukaista. Yritysten säästämistä ja sijoitustoimintaa
tukevat veropoliittiset toimenpiteet ovat
puolestaan vähentäneet pääomien liikkuvuuttaja siten hidastaneet talouden rakennemuutoksia.
Ruotsin osalta MBTEN ja FAXEN katsovat taloustieteilijäin usein yliarvioivan verotuksellisten toimenpiteiden vaikutusta
yksityishenkilöiden ja yritysten taloudelli-

135

seen käyttäytymiseen. Taloudellisen kasvun tekijät ja niiden keskinäiset vaikutussuhteet ovat vielä siinä määrin selvittämättömiä, että tiettyjen toimenpiteiden
vaikutus taloudelliseen kasvuun on nykyisen tietämyksen varassa tuskin täsmällisesti
arvioitavissa.
Ruotsi ja Hollanti muistuttavat toisiaan
siinä, että kummassakin maassa olennainen osa pääomanmuodostuksesta tapahtuu julkisessa taloudessa. Tämän johdosta
on Ruotsissakin kiinnitetty suhteellisen
vähän huomiota säästämisalttiutta edistä,..
viin verohelpotuksiin. Yksityisten investointien osalta voidaan todeta verotuksellisten näkökohtien olevan vain eräs sijoituslaskelmissa huomioonotettava tekijä.
Näyttää lisäksi siltä, että teknisen henkilöstön ja yleensä työvoiman puute on rajoittanut kasvua enemmän kuin pääomien
niukkuus. Mainittakoon, että Ruotsissa
kasvu oli kyseisistä maista (edellisten
lisäksi Englanti, Italia ja Ranska) hitain.
Puheenvuoroista käy jatkuvasti ilmi,
kuinka hankalasti vaihtoehtoisten veropoliittisten toimenpiteiden vaikutus kasvuun on mitattavissa. Niilläkään kongressin alustajista, jotka katsoivat maansa harjoittaman verotuspolitiikan edistäneen tai
ehkäisseen kasvua, oli esitettävänään tus;..
kin mitään empiirisiä tutkimuksia käsitys'tensä tueksi. Teosta lukiessaan joutuu aplli,.
koi maan, mitä hyötyä amerikkalaisille taloustieteilijöille oli eurooppalaisten kolleegojensa esityksistä. Kasvua edistävät veropoliittiset toimenpiteet ovat suhteellisen
yksinkertaisia ja varsin yleisesti tunnettuja.
Lienee kasvupolitiikan verotuksellisten toimenpiteiden mahdollisuuksien yliarvioimista, jos katsotaan jo maailman korkeimman henkilökohtaisen tulotason omaavan
Yhdysvaltoj en pääsevän kasvunopeudessa
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kärki tiloille pelkästään verotusperusteita
muuttamalla.
Ehkä teoksen tärkein sanoma onkin
siinä, kuinka vähän kasvun ja veropoliittisten toimenpiteiden vaikutussuhteista itse
asiassa tiedetään. Tulevaisuuden veropoli-

tiikan käyttöön tarvitaan vielä varsin monia kvantitatiivisiatutkimuksia ennen kuin
veropoliittisten toimenpiteiden vaikutus
kasvuun voidaan perustaa. empiirisesti
todennettuun tietoon.
KARI CASTREN

The Measurement and Interpretatzon of Job
Vacancies. A Conference Report öf the
National Bureau of Economic Research.
Columbia University Press, New York
and London 1966. 593 sivua. Mk. 53:50.

dynaamista työmarkkinateoriaa hahmottelevaan artikkeliin. Tätä täydentää J.
DUNLopin esitys, jossa käsitellään mm. yrityksen sisäisiä työmarkkinoita ja ammatinmukaisen luokittelun ongelmia. Kansainvälisyyttä edustaa katsaus· avoimia työpaikkoja koskeviin tilastoihin ja niiden
käyttöön 23 eri maassa. Työnvälitystoiminnan sivutuotteina saatuja avoimien työpaikkojen tilastoja käsitellään perusteellisesti. Myös selostetaan tutkimuksia, joissa
tilastoa on pyritty laatimaan työnantajia
haastattelemalla, ja pohditaan eräitä mahdollisia avoimien työpaikkojen korvikesarjoja.
Holt ja David esittävät aluksi työmarkkinain tilinpitojärjestelmän, jossa keskeisinä varantoina ovat avoimet työpaikat,
työttömyys, työllinen työvoima ja työvoiman ulkopuolella oleva väestö. Näiden
väliset virrat on pyritty erittelemään sen
perusteella, missä määrin niitä säätelevät
toisaalta työntekijäin ja toisaalta yritysten
päätökset.
Työttömyys ja avoimet työpaikat on
määritelty laajasti. Työttömiksi katsotaan
myös ne, jotka olisivat valmiit ottamaan
vastaan kohtuullisesti palkattua työtä, jos
sellaista olisi tarjolla, vaikkakaan eivät
aktiivisesti etsi työtä. Avoimen työpaikankaan kriteerinä ei ole yksinomaan työntekijäin etsiminen. Jos yritys olisi halukas
ottamaan palvelukseen tietynlaisen am-

Konferenssiraportti käsittää 17 esitelmää
kommentteineen. Teemana on avojmien
työpaikkojen tilastointi, näiden tilastojen
tulkinta ja käyttö.
Kiinnostus avoimien työpaikkojen määrää sekä niiden ammatin ja alueen mukaista jakautumaa koskeviin tilastoihin
lienee seurausta työvoimapulan, rakennetyöttömyyden ja inflaation· ajankohtaisista
ongelmista. Näistä tilastoista toivotaan
apua työttömyyden syiden kvantitatiiviselle selvittämiselle ja ohjenuoraa täystyöllisyyteen ja vakaaseen rahanarvo on
tähtäävälle politiikalle. Avoimien työpaikkojen määrä katsotaan myös arvokkaaksi
suhdannekehityksen indikaattoriksi. Muita
mahdollisia käyttöalueita ovat työnvälityksen tehostaminen, ammattikoulutusohjelmien suunnittelu ja tuotannon sijaintiongelmat. Kysymys avoimen työpaikan
operationaalisesti ja teoreettisesti tyydyttävästä määrittelystä on kuitenkin vielä
avoin. Samoin puuttuu työmarkkinain
toimintaa selittävä teoria, johon tällainen
käsite soveltuisi.
Raportin teoreettinen anti sisältyy pääpiirteittäin C. HOLTin ja M. DAvIDin
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mattimiehen ja maksamaan tälle markkinoilla vallitsevan palkan, katsotaan tämä
avoimeksi työpaikaksi, vaikka yritys syystä
tai toisesta ei aktiivisesti etsi tällaista työntekijää.
Näiden käsitteiden avulla tekijät esittävät joukon mielenkiintoisia hypoteeseja
työmarkkinain toiminnasta. Keskeistä osaa
mallissa näyttelee työttömien ja avoimien
työpaikkojen stokasdnen yhteensopeutumisprosessi, jota käsitellään todennäköisyyksien avulla .. Palkkamekanismi liittyy
kuvaan siten, että työttömän vähimmäispalkkavaatimus pienenee ajassa työttömyyden jatkuessa. Vastaavasti avoimeen
työpaikkaan liittyvä palkkatarjous kasvaa,
ja ammattitaitovaatimus pienenee. ajassa.
Liittymäköhtina aikaisempiin tutkimuksiin tarkastellaan työhönosallistumispäätösten riippuvuutta tuloista ja vallitsevasta
työmarkkina tilanteesta. Kysynnän puolella sivutaan yrityksen optimaalisen työntekijäluvun määräytymistä mm. menekkiodotusten, tuottavuuden, varastojen ja
palkkojen perusteella.
Mallinsa soveltamismahdollisuuksia tekijät esittävät koko joukon. Niinpä lisävaloa saadaan esim. PHILLIPsin empiirisiin
havaintoihin työttömyyden ja palkkojen
muutosnopeuden välisestä riippuvuudesta.
Edelleen kehitettynä ja estimoituna malli
auttaa myös täystyöllisyys,- ja rahanarvopolitiikan tasapaino-ongelman selvittelyssä, samoin sen, mitä mahdollisuuksia. on
pienentää työttömyyttä tehostamalla työnvälitystä. Lopulta teoria valaisee kysymystä, missä määrin avoimien työpaikkojen lukua voidaan käyttää ohjenuorana
ammattikoulutusta suunniteltaessa.
Dunlop kohdistaa huomion yrityksen
sisäiseen organisaatioon ja niihin, ammattijärjestöjen kanssa sovittuihin tai kirjoit-
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tamattomiin sääntöihin, jotka asettavat
työntekijät etuoikeusjärjestykseen ylennysten, pakkolomautusten ja erottamisten
suhteen. Äärimmäistapauksessa uusia työntekijöitä otetaan vain alimmanasteisiin
tehtäviin, mistä heidät sisäisen koulutuksen
ja työkokemuksen perusteella ylennetään
,-;,aativampiin asemiin. Tällaista muistuttaa
Japanissa esiintyvä elinikäisten työsopimusten järjestelmä,.
Erilaiset tavat j~ säännöt vaikeuttavatkin avoimien työpaikkojen tulki~taa. Erikoisesti .tämä koskee ammatin mukaisesti
luokiteltuja tilastoja ja niiden käyttöä
työnvälityksen ja ammattikoulutusohjelmien perustana. Yleensäkin Dunlop on
varsin kriittinen nykyisin käytössä olevien
ammattiluokittelujärjestelmien suhteen.
Yhdysvaltain väestölaskentojen käyttämän ammattinimikkeistön, joka pääpiirtein vastaa Suomessa käytettyä, hän leimaa
»hölynpölyksi». Kommentoijat ovat tästä
hänen kanssaan yksimielisiä, mutta arvostelevat ankarasti myös hänen esittämäänsä
vaihtoehtoista ammattiluokittelun luonnosta.
Avoimien työpaikkojen mi ttaamjsen
operationaaliset ongelmat muistuttavat
työttömyyden mittaamiseen liittyviä, mutta ovat nähtävästi osittain vieläkin vaikeammin ratkaistavia. Työnvälitystoiminnan yhteydessä syntyvät tilastot jättävät
paljon toivomisen varaa peittävyyden sekä
ajalljsen ja paikallisen vertailukelpoisuuden suhteen. Haastattelumenetelmällä on
omat vaikeutensa. Henkilön, joka yrityksen puolesta vastaisi kysymyksiin, pitäisi
tuntea sekä yrityksen pitkän tähtäyksen
suunnitelmat että eri osastojeIl tilapäiset
pullonkaulat. Tuskin mikään yritys pitää
jatkuvaa luetteloa tarpeellisen lisätyövoiman määrästä, ammattitaidosta ja mah-
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dollisista palkoista. Esitettävät kysymykset
ovat luonteeltaan hypoteettisia.
Teos herättää enemmän kysymyksiä
kuin antaa vastauksia. Sivumäärää paisuttaa konferenssira porteille tunnusomainen

tautologia. Kuitenkin se on laaja-alaisena
katsauksena työmarkkinain ja työvoimapolitiikan tutkimuksen nykyvaiheeseen
mielenkiintoinen ja antaa suomalaisellekin
lukijalle virikkeitä.
PEKKA CASTREN

V. E. SLAPENTOH Ekonometrika i problemy
ekonomitfeskogo rosta. M ysl, Moskova 1966,
221 sivua. 83 kop.
G. M. PROHOROV (toim.), Problemy sotrudnitfestva sotsialistitfeskih i razvivaJuftfihsastran.
Nauka, Moskova 1966. 255 sivua. 80 kop.
A. A. MINTS - 1\1. 1. ROSTOVTSEV Sovetskaja Pribaltika. Nauka, Moskova 1966.
275 sivua. 1 rupla 31 kop.

merkittävä makrotaloudellinen länsimaissa julkaistu malli ole välttänyt hänen
huomiotaan.
Kirja jakautuu .5 päälukuun. Ensimmäisessä niistä tarkastellaan makrotaloudellisten mallien teoreettisia perusteita.
Tekijä käsittelee yleensä mittaamisen ongelmaa kansantaloustieteessä, a priori tietoa, makromodellien realistisuutta tai pikemminkin sen puutetta, analyyttisten ja
poliittisten mallien eroa sekä muiden yhteiskuntatieteiden havaintotulosten yhdistämismahdollisuuksia taloudellisiin malleihin.
Toinen luku on kriitillisin, siinä tulevat
tarkastuksen alaisiksi uuskeynesiläisyys,
josta erityisesti esitellään multiplier- ja
akseleraatiokäsitteet sekä muut endogeeniset suhdannemallit, kuten HIcKsin ja
ADELMAN-puolisoiden esittämät.
Kolmannessa luvussa tulevat esille HARRODin ja SMITHIEsin mallit sekä neljännessä luvussa hieman harhaanjohtavan nimen >>uusklassiset mallit» alla mm. KALDORin malli ja monisektoriset mallit (esim.
LEIF JOHANSEN, TINBERGEN sekä KLEIN).
Tässä luvussa tarkastellaan myös COBBDouGLAsin ja muiden tuotantofunktioita
sekä MEADin todella uusklassista kasvumallia. Lopuksi suoritetaan pieni ekskursio pääomakertoimen laskemisen ja estimoimisen pro blema tiikkaan.
Viimeisessä luvussa tekijä tarkastelee

Esiteltävänä olevat kolme neuvostoliittolaista kirjaa ovat kovin erilaiset aihepiiriltään ja laadultaan. Ensimmäinen on
kriitillinen tarkastelu länsimaisessa kansantaloudessa käytetyistä makrotaloudellisista malleista, toinen käsittelee sosialistimaiden taloudellista avunantoa kehitysmaille ja erityisesti käytettyjen muotojen
erilaisuutta verrattuna tyypillisiin länsimaisiin muotoihin. Kolmas on talousmaantieteellinen yleiskatsaus. Yhteistä kaikille kirjoille on se, että niissä on tuntuvasti
vähentynyt aikaisemmassa Neuvostoliiton
yhteiskuntatieteellisessä
kirjallisuudessa
voimakkaasti pinnalla ollut poleeminen
sävy. Kapitalistien asioihin ja varsinkin
niiden tutkimukseen paneudutaan rauhallisesti, joskin kriitillisestJ.
V. E. Slapentohin kirjan alaotsikkona
on makromallien rakentaminen porvarillisten ekonomistien teoksissa. Tekijän lukeneisuus on suorastaan valtava. On todella myönnettävä, ettei juuri ainutkaan
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porvarillista mallinrakennusta metodiselta
ja ideologiselta kannalta. Hänen käsityksensä mukaan Neuvostoliiton kansan taloustieteellä on yhtä ja toista hyödyllistä
oppImIsta semimikrotason malleista ja
luonnoUisestiitse ekonometrian tekniikasta.
Suomalaisen lukijan kannalta teosta
voidaan verrata johonkin todella hyvään
>>.survey>>-artikkeliin. Siitä saa nopeasti ja
pelkistetyssä muodossa yleiskatsauksen
melko laajalta alalta analyyttiseenmakromallien rakenteluun. Kaupanpäällisenä
tulee myös neuvostoliittolaisen vakavan
tutkijan käsitykset asioista.
Toisen teoksen kirjoittajina esiintyvät
Neuvostoliiton tiedeakatemian maailman
sosialistisen järjestelmän taloustieteen instituutin tutkijat. Ensimmäisessä luvussa,
kirjoittajina ovat A. V. LAVRENTEVA ja
A. A. DOSTAL, käsitellään sosialistimaiden
ja kehitysmaiden yhteistyön yhteiset päämäärät, muodot ja tendenssit. Tämä luku
on, kuten jo nimikin antaa aiheen odottaa, vahvasti arvoväritetty.
Toisessa luvussa käsitellään sosialistimaiden taistelua YK:n välityksellä annettavan kehitysavun tehostamiseksi ja sen
vaikutuksia länsivaltojen avun modifioimiseen. Kirjoittajina ovat N. A. USAKOVA
ja N. P. SMELEV. Tässä luvussa puututaan
erityisesti siihen tosiseikkaan, että kehitysmaat ovat saaneet monissakin tapauksissa
kehitysapua li.ian kovaehtoisina lainoina,
jolloin niiden valuuttatulot eivät riitä välttämättömien pääomatavaroiden tuontiin,

lainojen takaisinmaksuihin ja korkoihin.
Kirjan viimeinen V. D. MENIKERin ja
L. Z. ZEvINin kirjoittama luku, joka käsittelee sosialistimaiden ja kehitysmaiden
yhteistyön tehostamisongelmia, on ylivoimaisestimielenkiintoisin. Siinä esitetään sekä verbaalisesti että matemaattisesti sosialistimaiden tavarakorkona ja
-kuoletuksina takaisinmaksettavien kehitysapuluottojen teoria. Porvarilliselta taholta tuleva keskeinen huomautus on lähinnä siinä, ettei järjestelmä ota lainkaan
huomioon hyödykkeiden suhteellisten hintojen muuttumisen mahdollisuutta. Muutoinhan se olisi kansainvälisen kaupan
indeksiehtojärjestelmä.
Kolmas käsiteltävistä kirjoista on selvästi mielenkiinnottomin ekonomistin kannalta. Se esittelee Baltian maiden historian yleispiirteet, luonnonvarat, pinnanmuodo~tuksen, vesistön ja ilmaston, väestön ja työvoiman, teollisuuden, maatalouden, liikenneyhteydet ja kuljetukset. Kirjassa on suhteellisen paljon pienehköjä
tekstiasetelmia, mutta niissä ei ole mitään
sellaista tietoa, jota ei olisi saatavissa jo
eslm. julkaisuista Narodnoje hoz,J·aistvo
SSSR v. 1964 godu ja SSSR v tsifrah. Kirjan
tilastointi on paljon suuremmassa määrin
amatöörin työtä kuin edellisen. Siinä oli
nimittäin tilaston vastaava toimittaja M.
P. STREPETOVA tehnyt todella suurtyön,
jota arvostettaneen myös kansainvälisissä
taloudellisissa järjestöissä.
JUSSI LINNAMO

GEORGE P. SHULTZ-RoBERT Z. ALIBER
(toim.) Guidelines, Informal Controls and the
Market Place. Policy Choices in a Full Employ:.
ment Economy. The University of Chicago
Press, Chicago 1966. 357 sivua. $ 5.-.

Kirja koostuu Chicagon yliopistossa keväällä 1966 järjestetyssä konferenssissa
pidetyistä esitelmistä ja puheenvuoroista.
Niissä pohditaan »,guidelines»-politiikan
syntyä, tarvetta ja käyttökelpoisuutta sekä
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kehittämismahdolIisuuksia. --,- Selvennyktodettakoon, että Yhdysvalloissa on
-jo kohta sodan jälkeen ruvettu keskustele:maan t~ttavuusnormista palkankorotusten perustana sekä kulta·ja valuuttavarannon" kulloisenkin tilan sallimista ulkomaisista sijoituksista taLulkomaankaupan kehityssuunnista. Nykyistä käytäntöä valaissevat seuraavat esimerkit: Kun Yhdysvaltainpresidentin taloudellisessa katsauksessa sanotaan, että työehtosopimuksissa
olisi otettava huomioon kansantalouden
tuottavuuden kehitys, joka sallii esim.
3.2 %:npalkankorotukset, on työmarkkinajärjestöille asetettu »guidepost». Kun
taas hallituksen ja ulkomaankauppaa harjoittavien firmojen välillä p~ästään sopimukseen raakaöljyn tuonnin tai vaikkapa
kenkänahan viennin »vapaaehtoisesta»
kiintiöimisestä, on hahmoteltu »guidelinejä» ulkomaankauppaa varten. - Näin
»guidelines»-politiikka on laajempialaista
kuin eurooppalaisessa mielessä ymmärretty
tulopolitiikka.
Kirjoittajista MILTON FRIEDMAN vastustaa tulopolitiikan normien käyttöä teoxeettisin ja käytännöllisin perustein ja
puolustaakireää rahapolitiikkaa keinona
inflaation hillitsemiseksi. Guidepostien
heikkous ei Friedmanin mielestä ole niinkään siinä, että niiden pohjana olevaa
tuottavuuden kasvua on vaikea arvioida
enempää kuin siinäkään, että ne merkitsevät valtiovallan interventiota palkka- ja
hintasysteemiin, vaan siinä, ettei niillä hänen mielestään ole mitään tekemistä inflaation kanssa. Työmarkkinoiden rakenne
määrittelee' aina jonkin luonnollisen työttömyyden tason, jolla reaalipalkoilla on
taipumus käyttäytyä tuottavuuden kasvun
mukaan. Jos rahapoliittisin keinoin työttömyys yritetään pitää pysyvästi tämän
~seksi

luonnollisen tason alapuolella joudutaan
iki-inflaatioon, joka jatkuvasti kiihtyy.
Työttömyyden pysyminen' tämän tason
yläp~olella merkitsisi Friedmanin mukaan
vastaavasti deflaatiota.
ROBERT M. SOLOW puolustaa rajoitettua, mutta hänen mielestään tärkeätä roolia, joka tulopolitiikan normeille on annettu. Erityisesti hän korostaa niiden merkitystä opetuksellisena ja käyttäytymistä
koulivana käsitevälineistönä. GARDNER
ACKLEY antaa presidentin taloudellisena
neuvonantajana luonnollisesti tukensa
guideline'ien käytölle ja pitää tulopolitiikan kehittämistä yleensäkin välttämättömänä täystyöllisyyteen pyrkivässä yhteiskunnassa. JOHN T. DUNLOP puolestaan
tosin tunnustaa ne ongelmat, jotka ovat
johtaneet tulopolitiikan aseman voimistumiseen, mutta väittää, että ongelmat voidaan ratkaista parhaiten pyrkimällä lisäämään tarpeen mukaan tarjontaa, kysyntää
tai molempia.
Muista kirjoittajista ARTHUR M. Ross
luo katsauksen tulopolitiikan kehitykseen,
E. H. PHELPS BROWN esittelee Englannin
tulopolitiikan kokemuksia, HARRY G.
JOHNSON ja ALLAN H. MELTZER kertovat
maksutasekontrollista ja PHILIP B. KURLAND tarkastelee valtiovallan palkka- ja
hintapolitiikkaa perustuslain kannalta.
Erilaisista lähtökohdista johtuen Solowin ja Friedmanin näkemykset tulopolitiikan
tarpeellisuudesta ovat monissa kohdin täysin vastakkaisia. Friedmanin tarkastelua
sävyttää täydellisen kilpailun teoria kun
taas Solow näkee markkinoilla myös monopolistisen kilpailun piirteitä. Friedmanille
vakaa rahanarvo on tavoite, johon muiden
tavoitteiden on mukauduttava kun taas
Solow preferoi täystyöllisyystavoitetta.
Friedmanin vakaan yksikantaiset näke-
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mykset raha politiikasta inflaation jarruna
pusertavat
Solowilta
tunnustuksen:
» ... everything reminds Milton Friedman
ofmoney supply. Well, everything reminds
me of sex, but 1 keep it out of the paper.»
Keskustelu on värikästä ja sujuvaa. Päähuomio kiinnitetään siihen problematiikkaan mikä erilaisten normien käyttöön
sisältyy. Sen sijaan tulopolitiikan kehittämiseen usein liittyvät organisatoriset kysymykset jäävät vähemmälle _huomiolle.
Toisena yleis piirteenä voi todeta, että ne
kirjoittajista, kuten Solow ja Ackley, jotka
ovat viime vuosina olleet mukana talouspolitiikan suunnittelussa, tukevat guidepostien käyttöä voimakkaammin kuin
muut. - Sivumennen sanoen näihin positivisteihin kuuluu myös guidelines-politiikan kehittämiseen osallistunut presidentin taloudellisten neuvonantajien entinen esimies WALTER HELLER, joka on
eräässä hiljattain ilmestyneessä kirjassaan
arvioinut palkka-hintaopasteiden' käytön
merkityksen varsin suureksi viime vuosien
nopeassa taloudellisessa kehityksessä.

Vaikkakaan esitteillä oleva kirja ei ole
varsinainen tieteellinen kontribuutio, voitaneen yleisestä· tulopolitiikkaa koskevan
kirjoittelun vilkastumisesta päätellä, että
edistymistä, ",tälläkin alueella tapahtuu.
Tulopolitiik~a on kehittynyt ainakin niistä
ajoista 1666 vuotta sitten, jolloin keisari
Diocletianukselta kävi käsky, että kaikkia,
jotka rikkoisivat tavaroista ja työvoimapalveluksista annettuja enimmäishintasäännöksiä, tulisi rangaista kuolemalla.
Inflaa tiota ei tosin -myöhemminkään ole
saatu torjutuksi, mutta ovatpahan ainakin
torjuntatavat sievistyneet. Edistystä Diocletianuksen ajoista merkitsee myös jo sekin
oivallus, ettei hinnanmuodostuksen säätely
ole vallan yksinkertaista.
Kirja antaa lukijalle suunnilleen sen
mitä tulopolitiikasta on hyvä tietää. Mikään oppikirja se ei ole, lähinnä ehkä opas
tulopoliittisissa neuvotteluissa käytävää
yleiskeskustelua varten. Kirjaa voi lämpimästi suositella sekä etujärjestöjen ekonomisteille että muille tulopolitiikan harrastajille.
EERO TUOMAINEN

HENRI THEIL, JOHN C. G. BOOT, TEUN
KLOEK Operations Research and Quahtitative
Economics. An Elementary Introduction.
McGraw-Hill Book Company, New York
-London-J'oronto 1965. xiv. + 258 sivua 72 sh.

piirtyvä laaja-alainen kuva nykyisin käytössä olevista taloustieteen kvantitatiivisista menetelmistä ja näiden käsitteistä.
Suppeahkon sivumäärän puitteissa kuvan
laajentaminen on suoritettu syventämisen
kustannuksella, mutta teostahan ei ole
tarkoitettukaan perusteelliseksi vaan suhteellisen kevyeksi esittelyksi. Pyrkimyksenä
on tarjota neuvoja kvantitatiivisten menetelmien opiskelijoille siinä mielessä, että
opiskelijan olisi helpompi suorittaa valinta
siitä alueesta, johon erikoistuminen ja jatkotutkimukset suuntautuvat. Toisaalta tavoitteena on ollut antaa maallikkolukijalle

, Tunnetut hollantilaiset menetelmäekspertit ovat suorittaneet tarpeellisen tehtävän:
teokseen on koottu ekonometrian ja operaatioanalyysin keskeisiä menetelmiä helppotajuisessa ja pedagogisesti oivallisessa
muodossa. Mielenkiintoista ja ansiokas ta
teoksessa on kevyesti mutta huolellisesti
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yleis käsitys siitä, mitä otsikossa mainitut
alueet pitävät sisällään.
Mainitut tavoitteet huomioiden teos
täyttää tehtävänsä. Tekstin kiinnostavuutta on lisätty huumorilla;' "~matematiikan
poisjättämisellä,sovellutusteri ja tutkimustulostenesittelyllä; on haluttu vedota erityyppisiin 1ukij oihin. Tutkimustulosten esi ttelyllä on merkitystä, jos lukija miettii erikoistumisalaansa; toisaalta hahmottuu kuva työkalujen nykyisestä käyttökelpoisuudesta. Menetelmien sovellutuksista mainittakoon kriittisen polun analyysin käyttö
tarkasteltavana olevan teoksen kirjoittamista suunniteltaessa. Osoituksena ajan
tasalla olemisesta voidaan pitää sitä, että
sekä beatlesit että PERT -menetelmä on
mainittu.
Teoksessa esitetyt menetelmät voidaan
jakaa kolmeen ryhmään, joista ensimmäisen muodostavat lineaarinen ohjelmointi,
CPM- (Critical Path Method) ja PERT(Program Evaluation and Review Technique) menetelmät. Toiseen ryhmään voidaan erottaa panos-tuotos analyysi, ekonometriset makromalli t ja ekonometriset ennusteet. Varsinkin ennusteita käsitellään
huolellisesti ja tämä käsittely muodostaa-

kin kirjan ehkä parhaimman osan. Kolmas
ryhmä alkaa epävarmuuden ja todennäköisyyden käsitteiden esittelyllä, joiden
jälkeen seuraavat .strategian käsite, peliteoria, jonoteria,simulointi, päätöksenteon
teoria, estimointi ja indeksiongelmat.
Kunkin luvun loppuun on sijoitettu
tiivistelmä luvussa käsiteltyjen ideoiden
syntyhistoriasta sekä lyhyt luettelo aiheeseen liittyvästä »hyvästä» kirjallisuudesta.
Esitys liikkuu sekä mikro- että makroteorian puolella. Kun tietyt menetelmät
(esim. jonoteoria) esitetään yksinomaan
mikrotaloudellisessa ja toiset yksistään
makrotaloudellisessa ympäristössä, mm
aloittelevalIe lukijalle saattaa jäädä vaikutelma, että tietyt menetelmät sopivat vain
tietyille sovellutusalueille. Näinhän asia
ei ole.
Teos on mielestäni sopiva oppikirjaksi.
Omana opiskeluaikanani jäin kaipaamaan
kurssikirjojen joukosta sellaista, jossa esiteltä~siin monipuolisesti taloustieteen kvantitatiivisia menetelmiä. Johtuiko tämä
kenties siitä, että silloin ei ollut käytettävissä sopivia kirjoja? Tässä olisi nyt nähdäkseni ainakin yksi.
REINO HJERPPE

ROBERT TRIFFIN The World Money Maze.
National Currencies .in International Payments.
Vale University Press, New Haven and
London 1966. xii+585 sivua. Sh. 90/-.

myöskin Jacques Rueffin. Näille hän antaa
kunnian niistä ajatuksista ja kansainvälisistä talouskriiseistä, joiden tiimoilta teos
on syntynyt. Siirtyessään eteenpäin lukija
havaitsee kirjoittajan varsin kohteliaaksi
herraksi, joka on valmis auttamaan kiireistä lukijaa kertomalla hänelle, mitä
kohtia teoksesta tulisi ennen muuta lukea.
Lukjjalle paljastuu tällöin kirjan tekijäksi
Robert Triffin mitä suurimmassa määrin,
sillä teos muodostaa mahtavat puitteet

ROBERT TRIFFIN kertoo kirjan esipuheessa,
ettei tämän kirjan tekijä ole Robert Triffin. Tämän jälkeen hän marssittaa esiin
vajaan komppanian verran johtavia talousmiehiä ja poliitikkoja lisäten ensinmainittujen joukkoon hiukan arvellen
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ytimelle, joka on, yhdeksäs luku ja nimeltään Updating the Triffin PIan. Siinä tekijä kertoo lyövänsä loppupisteen loputtomalle väittelylle, joka sai alkunsa vuo'nna
1959 hänen ehdotuksestaan kansainvälisen
rahajärjestelmän muuttamiseksi. Vuosina
1958-64 kansainväliset varannot lisääntyivät 13.6 mrd. dollarilla, joista 16 prosenttia saatiin' länsimaiden kullan tuotantona ja saman verran itäryhmän myymänä kultana. Kansainvälisten järjestöjen
osuus oli 8 prosenttia ja loput 60 prosenttia oli kansallisten valuuttavarantojen
nousua, valtaosaltaan lyhytaikaisia dollari- ja puntasaatavia. Reservivaluuttamaista Englannin velvoitteet ovat jo aikoja sitten ylittäneet bruttovarannon, ja vuosina
1962-64 epäsuhta on nopeasti kasvanut
2.8 mrd:sta 5.1 mrd. dollariin. Yhdysvaltojen nettoreservit ovat puolestaan supistuneet 15.9 mrd:sta v. 1957 hälyttävään
300 miljoonaan dollariin vuoden 1964 lopussa. Näissä olosuhteissa kultavaluuttakannan säilyminen riippuu yksinomaan
länsimaiden poliittisesta halusta finanssioida jatkuvasti reservivaluuttamaiden
maksutasevajauksia ja tämä halu on loppunut jo ainakin Galliassa.
Tekijä aloittaa oman järjestelmänsä
kehittelyn antamalla tuhkan ja tulikiven
sataa »hyvän ystävänsä» Jacques Rueffin
suunnitelmalle, jossa edellytetään kullan
asettamista ainoaksi kansainväliseksi valuutaksi ja samalla kullan hinnan kaksinkertaistamista. Triffinin perusteluihin ei
näin lyhyessä esittelyssä ole syytä puuttua.
Kun hän tämän jälkeen sanoo siististi
romuttaneensa kulta-valuutta kannan ja
Rueffin puhtaan kultakannan, hän käyttää ranskalaista sananlaskua, joka voitaisiin kääntää siten, että »kun pukua, poikaseni, on nyt tarpeeksi leikelty, sitä on
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syytä ryhtyä jälleen ompelemaan kokoon».
Useat maat pitävät jo tällä hetkellä
Valuuttarahastossa olevia talletuksiaan,
ts. »Reserve Position in the Fund» eräänä
valuuttavarantonsa komponenttina. Uusi
kansainvälinen maksujärjestelmä voitaisiin luoda siten, että Rahaston jäsenmaat
siirtäisivät sopimuksenmukaisen prosenttisen qsuuden kultavarannostaan sille, jolloin systeemin toimiessa kansallinen valuuttavaranto muodostuisi eri valuutoista
koostuvien työvarantojen ohella loppuerästä kultaa sekä IMF:n talletustodistuksista. Rahaston kasvanut kUltavaranto toimisi pohjana talletustodistuksille ja Valuuttarahastosta muodostuisi maailmanlaajuinen clearingkeskus, jolloin ylijäämämaa t vastaanottaisivat talletus todistuksia
ja alijäämämaat luonnollisesti luovuttaisivat niitä Rahastolle. Tämä ratkaisisi vaikean kansainvälisen likviditeettikysymyksen, mutta ei tietenkään eräitä muita ongelmia, joista eräs on eittämättä olemassa
jo nykyisen järjestelmän vallitessa, ts.
kroonisten ylijäämämaiden vastahakoisuus
jatkuvasti finanssioida alijäämämaiden vajauksia. Tältä osin Triffin näyttää voimakkaasti luottavan Valuuttarahaston konservatiiviseen politiikkaan ja kansainvälisiin sopimuksiin, joiden hän katsoo olevan
takeena siitä, että alijäämämaiden on sovitettava sisäinen talouspolitiikkansa sellaisiin puitteisiin, että jatkuva maksutaseen vajaus häviää. Tällöin Rahaston tehtäväksi jää lyhytaikainen, ts. vain muutamaa vuotta koskeva luotonanto maksutaseensa vajauksesta kärsiville maille. Mahdollisen maailmansodankin varalta on
kirjoittajalla oma ehdotuksensa: osa Valuuttarahastoon talletetusta kullasta varastoitaisiinao. maihin, jolloin ne eivät
joutuisi kärsimään siitä, että ovat kenties
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joutuneet »väärälle puolelle aitaa» kullan
maatessa jäätyneenä toisella puolella.
Vaikeimman ongelman muodostaa kuitenkin nykyisten reservivaluuttojen kohtalo. Puhtain tapa kirjoittajan mielestä
olisi siirtää kaikki kansalliset dollari- ja
puntavarannot työvarantoja lukuunottamatta Valuuttarahastolle aikaisemmin
mainittuja talletustodistuksia vastaan. Tämä jättää kuitenkin ratkaisematta kysymyksen Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian
Rahastolle näin syntyvien sitoumusten
kuolettamisesta. Koska kuitenkin olemassa
olevien reservien massiivinen supistam.inen
on käytännössä· ei ainoastaan tarpeetonta
vaan suorastaan epätoivottavaa, asianomaisten sitoumusten kuolettaminen olisi
sitä myöskin. Kuoletusta voitaisiin vaatia
ainoastaan siinä tapauksessa että ao. mailla
syntyisi maksutaseen ylijäämää, joka balanssoitaisiin vastaavalla sitoumusten kuoletuksella Valuuttarahastossa.
Triffinmyöntää, että hänen suunnitelmaIlaan on omat vastustajansa, joita hän
nimittää kovapäisiksi realisteiksi ja antiikkisiksi nationalisteiksi ja jotka pelkäävät
kansallisen suvereniteetin kärsivän ylikansallisesta keskuspankista, joka ei voi toimia tehokkaasti ilman vastaavaa maailmanhallitusta. Tämän ajatuksen kirjoittaja leimaa täysin perättömäksi. Sen pa-

remmIn nykyisellä kuin uudistettavallakaan· Valuuttarahastolla ei ole mitään oikeutta sanella yksittäisen maan politiikkaa.
Ne tulevat olemaan yhtä vapaita kuin
nytkin hylkäämään Rahaston suositukset
ja soveltamaan omaansa siinäkin tapauksessa, että se johtaisi kansallisen valuutan
devalvointiin. Hän kysyy myöskin nykyisiltä reservivaluuttamailta, eikö niille ole
parempi että niiden sitoumukset siirtyvät
IMF:lle, kuin että näitä varantoja omaavat maat päättävät yhtäkkisesti vaatia niitä
vastaan kultaa.
Kyseessä olevan teoksen esittelijä tuntee selvästi oman rajoittuneisuutensa pyrkiessään tunkeutumaan professori Triffinin opastuksella nykyisen kansainvälisen
maksujärjestelmän viidakkoon ja ennen
kaikkea sieltä pois. Hän on kuitenkin selvillä siitä, että muitakin suunnitelmia on
esitetty pienemmän sivumäärän puitteissa,
ja jo aikaisemmin lukuisasti selvitettyjen
asioiden kertaaminen siitä, miten nykyiseen tilanteeseen on jouduttu, on tarpeetonta. Joku voisi sanoa professorin puhuvan asiastaan varmuudella, jonka pitkäaikainen kokemus on hänelle suonut. Joku
toinen voisi taas sanoa häntä omahyväiseksi. Tämä ratkaisu jää kuitenkin niiden
tehtäväksi, joilla on aikaa lukea kannesta
kanteen lähes 600-sivuinen teos.
ERKKI KETOLA

SCHEEL Aktuelle . Probleme der
Entwicklungspoli tik. Kieler Vorträge. Neue
Folge 42, Kiel 1965. 16 sivua.

WALTER

Länsi-Saksan taloudellisen yhteistyön ministeri käsittelee esitelmänsä ensimmäisessä

osassa kysymystä siitä, kuinka paljon
afganistanilaiset pitävät saksalaisista, koska Länsi-Saksa on antanut kehitysapua
Afganistanille ja kuinka inhoittavasti sosialistimaat toimivat antaessaan kehitysapua ja odottaessaan, että kehitysmaat
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pitäisivät sosialistimaista. Esitelmän jälkiosassa kerrotaan kritiikittömästi Saksan
kehitysavun monista ja vuosi vuodelta
paranevista muodoista sekä rauhoitetaan

k'l:nsalaisia siitä, ettei kehitysapu uhkaa
liittovaltion finansseja. Kirjaseen ei kannata tutustua.
J.L.
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Tämä on meidän Chydenius-selvityksiämme vastaava oppihistoriallinen teos. Sanomalehtimies-ekonomisti Cardozo kirjoitteli esseitä vuosina 1817-1873, ja tekijä
on kaivanut ne esiin todistellakseen, että
omaperäisiä ajatuksia esiintyi, vaikka ne
jäivätkin eurooppalaisten varjoon. Niinpä
Cardozo näkyy paikkaiIleen Ricardon
hinnanmuodostusmallia selittämällä maankoron nousun monopolistisista elementeistä johtuvaksi eikä luonnonlaiksi. Hän on
myös kaavaillut teknologiseen edistykseen
perustuvaa kasvumallia ja tutkinut suhdannevaihteluita, joiden eräänä syynä
hän pitää - hyvinkin ajastaan edellätehokkaan kysynnän, erityisesti kulutuskysynnän vaihteluita, ja suosittelee aktiivista
rahapolitiikkaa suhdanteiden tasaamiseen.
Vastenmielisenä piirteenä on lämmin orjuuden ylistys, teollistaminen orjatyövoiman turvin oli hänen reseptinsä Etelän taloudelliselle nousulle.
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KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA
VUONNA 1966

Vuosi 1966 oli Kansantaloudellisen Yhdistyksen 82. toimintavuosi. Merkittävin
tapahtuma oli 19. pohjoismaisen kansantaloudellisen kokouksen järjestäminen yhdessä Ekonomiska Samfundetin kanssa
Helsingissä elokuun 25-27 päivinä. Kokouksen järjestelyä varten perustetussa,
pankinjohtaja STJERNSCHANTzin johdolla
toimineessa järjestelytoimikunnassa olivat
Kansantaloudellisen Yhdistyksen puolesta
jäseninä kauppat. tri JAAKKO LASSILA ja
prof. J. J. PAUNIO sekä sihteerinä kauppat.
maisteri KALEVI KAILASVUORI. Rahoitustoimikunta toimi pankinjohtaja REINO
ROSSIn puheenjohdolla. Hänen lisäkseen
oli Yhdistyksen puolesta jäsenenä valtiot.
tri KAARLO LARNA ja sihteerinä valtiot.
maist. JUHANI RISTIMÄKI, Kokouksen ohjelmatoimikunta toimi prof. GÖSTA MICKwITzin puheenjohdolla. Yhdistyksen puolesta olivat jäseninä valtiot. tri KAARLO
LARNA ja prof. J. J. PAUNIO. Kokoukseen
osallistui yli 200 henkilöä Suomesta ja
noin 150 muista pohjoismaista. Kokouksen tapahtumat esitelmineen ja keskusteluineen on talletettu kokousjulkaisuun,
jonka valmistuminen siirtyi vuoden 1967
tammikuulle.
Vuoden 1965 lopussa valmistunut amerikkalaisen CARL G. UHRin teos "Antti
Chydenius 1729-1809, Adam Smithin
suomalainen edelläkävijä", valtiot.kand.

PIRKKO GRUNBAUMin suomentamana, ilmestyi Kansantaloudellisten tutkimusten
sarjan 26. niteenä. Huhtikuussa 1966 ilmestyi samassa sarjassa numerolla 27 va1tiot.lis. ARVI LEPONIEMEN väitöskirja "On
the demand and supply of money: the
evidence from the quarterly time series
in the United States, United Kingdom
and Finland 1949-1962". Yhdistys osallistui edustajansa ylijohtaja EINO H. LAURILAn välityksellä Suomen talouselämän
bibliografiatoimikunnan työhön. Prof.
HUGO E. PIPPINGin puheenjohdolla toiminut toimikunta sai työn vuoden 1966 loppuun mennessä niin pitkälle, että bibliografian julkaisemistapaa alettiin selvittää
sekä tutkia mahdollisuuksia julkaisemisen
rahoi ttamiseksi.
Kertomusvuonna säilyi toiminnan painopiste esitelmä- ja keskustelu tilaisuuksien
järjestämisessä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.
päivänä tammikuuta, jolloin kokousasiain
käsittelyn jälkeen prof. KULLERVO KuuSELA piti esitelmän "Puuntuotanto-olosuhteiden vaikutus selluloosateollisuuden
kilpailukykyyn."
Helmikuun 23. päivänä. Talousneuvoston pääsihteeri, fil.maist. JUKKA 1. W ALLENIUS esitelmöi aiheenaan "NEDECOn
mietinnön keskeisten johtopäätösten ja
suositusten tarkastelua."
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Maaliskuun 23. päivänä järjestettiin kauskirjan toimitusneuvostoon kuuluivat
keskustelutilaisuus aiheesta "Aikamme ta- prof. VEIKKO HALME, prof. LAURI O. AF
lousjärjestelmät". Alustajana toimi prof. HEURLIN, prof. Auvo KnsKINEN, valtiot.
JOUKO PAAKKANEN ja muina valmistellun tri KAARLO LARNA, kansleri BRUNO SUVIpuheenvuoron käyttäjinä valtiot. tri ELE RANTA, prof. A. E. TUDEER ja prof. FEDI
ALENIUS ja fil. tri MAUNO KOIVISTO sekä VAIVIO. Fil.tri REINO ROSSI pyysi eron toikauppat.lis. JOUKO LEHTOVUORI.
mitusneuvostosta kertomusvuoden alussa.
Toukokuun 11. päivänä pidetyssä ko- Aikakauskirjan päätoimittajana tOImI
kouksessa esitelmöi maisteri JOUKO J. prof. J. J. PAUNIO ja toimitussihteerinä
VOUTILAINEN aiheesta "Suomi kansainvä- valtiot.lis. HENRI J. VARTIAINEN. Prof.
lisillä obligaatiomarkkinoilla."
Paunion pyydettyä vapautusta päätoimitToukokuussa toimeenpannussa Helsingin tajan tehtävästä johtokunta päätti kutsua
Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan uudeksi päätoimittajaksi fil.maist. JAAKKO
promootiossa kunniatohtoriksi vihitty prof. RAILon, jonka toimikausi alkaa vuoden
JAN TINBERGEN esitelmöi Yhdistyksen yh- 1967 alusta. Aikakauskirjan painatuksesta
dessä Ekonomiska Samfundetin kanssa jär- ja jakelusta on. edelleen huolehtinut Sajestämässä ja Suomen Teollisuusliiton tu- noma Oy. Kansantaloudellisen Aikakauskemassa tilaisuudessa 25. 5. 1966 aiheesta kirjan vuosikerran tilausmahdollisuudesta
"The Operation of the Dutch Central alennettuun ns. opiskelijahintaan tiedoPlanning Bureau."
tettiin kaikkien korkeakoulujen ja yliopisSyyskauden ensimmäisessä kokouksessa tojen kansantaloustieteen opiskelijoille ao.
lokakuun 5. päivänä yhteiskuntat.lis. JUSSI laitosten kautta. Opiskelijatilausten lukuLINNAMO tarkasteli "YK:nmahdollisuuksia määrä oli kertomusvuonna noin 170. Saamaailman talouspolitiikan muotoilijana." dun kokemuksen perusteella päätettiin
Marraskuun 16. päivänä pidetyssä ko- myös vuonna 1967 tarjota edellä mainikouksessa valtiovarainministeri MAUNO tuille opiskelijoille Aikakauskirjan vuosiKOIVISTO tarkasteli "Taloudellisen suun- kerta alennettuun hintaan.
nittelun mahdollisuuksia Suomessa". EsiKertomusvuoden aikana Yhdistyksen
\
telmöitsijä keskittyi lähinnä määrittele- jäsenistä kuoli 20 ja erosi 8. Toisaalta hymään valtion velvollisuuksia ja mahdolli- väksyttiin Yhdistyksen jäseniksi 31 henkisuuksia taloudellisen suunnittelun alalla. löä, näin ollen kertomusvuoden lopussa
Kokoukseen oli saapunut 151 henkilöä, jäsenmäärä oli 789.
mikä oli suurin osanottajamäärä yhdessä
Yhdistyksen esimiehenä toimi prof. J. J.
kokouksessa kertomusvuoden aikana.
PAUNIO ja varamiehenä valtiot. tri HEIKKI
Vuoden viimeisessä kokouksessa joulu- VALVANNE. Heidän lisäkseen kuuluivat
kuun 14. päivänä varatuomari SEPPO johtokuntaan fil.tri MAUNO KOIVISTO,
,KONTTINEN esitelmöi aiheesta "Kehitys- valtiot. tri KAARLO LARNA, ylijohtaja EINO
luottolaitokset teollisuuden rahoittajina." H. LAURILA ja pankinjohtaja VEIKKO
Kokouksiin osallistui keskimäärin 59 MAKKONEN. Yhdistyksen taloudenhoitahenkilöä.
jana yli 30 vuoden ajan ansiokkaasti toiKansantaloudellisen Aikakauskirjan 62. minut fil.maist. ILMARI TEIJULA erosi tehvuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. Aika- tävästä tammikuun lopussa. Samanaikai-
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sesti päättyi myös voimiaan säästämättä
toimineen Yhdistyksen sihteerin, nyt jo
edesmenneen valtiot. maist. ALFRED
WESTPHALENin toimikausi. Johtokunta
päätti kertomusvuoden alussa yhdistää
taloudenhoitajan ja sihteerin toimet yhden
henkilön tehtäväksi. Toimeen kutsuttiin
yhteiskuntat maist. HEIKKI J. KUNNAS.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat val-
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tiQt.maist. KIMMO KARA ja kauppat. tri
JAAKKO LASSILA sekä heidän varamiehinään valtiot. maist. PAAVO GRÖNLUND ja
valtiot.maist. JUHANI RISTIMÄKI.
Helsingissä, 31. päivänä joulukuuta 1966.
J. J. PAUNIO
Esimies

HEIKKI J. KUNNAS
Sihteeri

KANSANTALOUDELLINEN
YHDISTYS

Kansantaloudellisia tutkimuksia
1. E. NEVALINNA Suomen valtiotalous. Menotalous

II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan vaikutus Suomen kansantalouden
teollistumissuuntaan ennen maailmansotaa
111. A. E. BERG Puhelintariffi yksityisessä ja julkisessa yrityksessä

IV. ILM. KOVERO Tulokäsite ja julkinen talous
V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
VI. K. A. VANAMO Vientitavarain
kuljetusmaksut Suomen valtionrautateillä ennen maailmansotaa
VII. REINO CASTREN Valtionrautateiden tariffipolitiikkaa vuosina 1897
-1932
VIII. MATTI LEPPO Suomen valtion
sodanjälkeisen kulutusverotuksen
pääpiirteet
IX. V. J. SUKSELAINEN Hankintaosuuskunta yritysmuotona
X. LEO HARMAJA Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen
kehitykseen
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus

XV. VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt
väe~tö1lisinä tekijöinä Suomessa
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VUOTTA
Useimmissa maamme kodeissa muistetaan vielä osuuskauppaliikkeen syntyvaiheet.

Ellei noista puolen vuosisadan takaisista. tapahtumista henkilö-

kohtaisia muistoja olekaan, on niistä ainakin äiti tai isä kertonut. Kenties
he ovat itsekin olleet omaa liikettä perustamassa.
Edistysmielinen osuuskauppaliike, joka 1964 otti käyttöönsä yhteisen E-tun-nuksen, on tänään kuluttajille vielä tärkeämpi kuin vuosisatamme alussa,
E-ketjuun ja sen palveluun voivat kuluttajat luottaa kaikkialla maassamme.
Kuluttajat itse omistavat sen tuhannet myymälät, tavaratalot, hotellit, ravintolat ja tuotantolaitokset sekä johtavat niiden toimintaa.

E-OSUU-SKAUPPALII KE
isän ja eHdin perustama""""-' meidän omistama

KULUTUSOSUUSKUNTIEN
KESKUSLIITTO
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SANOMAPAINO

