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EINO RAUNIO: Government Budget Proposal Jor 1970. Mr. RAUNIO, Minister .af Finance, reviews some 
essential aspects of economic development and the management of State finances in 1970. The 
expenditure side of the budget had ~o be limited to the estimated growth of revenue with almost 
unchanged tax rates about which it was agreed upon in the incomes policy negotiations earlier in 
1969. Consequently, the conditions for preparing the budget proposal were very much akin to those 
one year earlier (see issue 1969:1 of this journai). The growth rate of the GNP which will in 1969 
have been about 8 per cent, is estimated to be 6 per cent this year. There is, however, some 
uncertainty in the estimate because of slackening international growth towards the end of the year. 

The Government has in this cyclical situation had the opportunity to reduce real investment by 
the State. Raunio points out that the real and financial investment and some consumption expenditures 
are those items which are most elastic when using the government budget as a tool of countercyclical 
poliey. Most consumption and transferexpenditures are in practice rather inelastic, especially down-

. W!irds. Later Raunio c;onsiders, among other things, the development of the share of State expenditure 
of the GNP (which has grown from 24 to 27 per cent in ten years) and the monetary aspects of the 
State lending and borrowing. 
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OSMO A. WIIO: From Prophesying to Forecasts. The article is a description of the development of prog
nostication from some sporadic statements of scientists etc. in earlier centuries (e.g. EULER, CONDORCET., 
MALTHUS) through different authors' (e.g. J. VERNE, B. RUSSELL, A. HUXLEY, G. ORWELL) science 
fiction and other novels in 1800's and 1900's to statistical forecasting methods and futurology (e.g. 
O. HELMER, H. KAHN, A. WIENER, I. ASIMOV, F. ZWICKY, D. BELL, J. TINBERGEN). 

The modern forecasting technique has been developed in business firms and through the growth 
Qf centralized economic planning. Although scientists have made forecasts during many decades, 
the positive attitudes toward scientific prognostication have generally changed after the Second 
World War. The scientific forecasts can be divided by their nature (pure forecasts: »what will happem); 
prospective forecasts: »what will happen, if ... »; normative forecasts: »what must be done»), time 
(short-term: 1-5 years; medium-term: 5-10 years; long-term: more than 10 years) and subject 
(economic, technological, social, poli tical forecasts). The fu turology may be defined to conslst only 
long-term forecasts and their nature is then generally normative. 

E. JANTSCH has' divided the forecasting methods in intuitive thinking, explorative, normative 
and feedback methods. Another way to divide them is extrapolation and· causal methods. Generally 
speaking all the methods have their drawbacks and many futurologists agree with Kahn's presup
position of'surprise-free future. 

The writer refers e.g. to studies made by RAND Corporation, Kahn and Wiener, and Tinbergen 
which concern the development (in economic as well as in other fields of civilization) towards the 
year 2000. In the end he mentions some Finnish studies which have been limited to concern mostly 
1970's only, and he urges the development of futurological research and use of its results in Finland. 
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PENTTI MALASKA: Operations Research. 'Operations Research, since its first appearance in military 
problems thirty years ago, has 'increased as an applied research activity both in volume and in 
importance and has penetrated in particular to the problem area ofbusiness control and administration. 
The author describes this penetration and shows that each computer generation has its own accelerating 
impact on this activity. Important results gained from twenty years' experience in organizing operations 
research activity in large business organizations in the U.S.A. are also discussed, and finally conclusions 
about education in and research into OR in Finland are drawn. 
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TUOMAS SUKSELAINEN: The Concept and Measurement 01 the Rate 01 Return on Capital - the Finnish Case. 
Therate of return on capital is defined provisionally as the relation of the return on invested capital 
to the value of this capital. Two approaches to the measurement of this figure are introduced. On the 
one hand the rate of return can be found with the help of a macroeconomic production function as 
the marginal return on capital. On the other hand it can be calculated by substracting the wage-bill 
from the value added in production and dividing the result by the value of the capital employed. _ 
The conditions under which these approaches lead to the same result are briefly discussed. 

Mter the short theoretical introduction interest is directed towards the problems of definition 
and measurement encountered in the actual calculation of the rates of return in separate industrial 
sectors. The relevant concept of capital obviously refers to all capital - whether real or financial -
actually employed in the production process. The return on capital is defined as the sum of the tra
ditional concept of profit (the pure profit) and the so-called normal profit, i.e. as a residual achieved 
by substracting from the value of sales the intermediate products and the wages, regarding taxes and 
iilterest on borrowed capital as a part of this residual. The measurement of capital is still a great 
problem, the best methods available being the one based on replacement costs and the pel'petual 
inventory method. The problems relating to the measurement of the return on capital are more 
easily solved. 

Possible sources of information for calculating the rates of return in Finnish industry are the 
statistics of profit and 10ss and balance sheet accounts· of industry and the industrial statistics. The 
differences in definition and measurement of these two statistical sources are considered in some length. 
Thecomparative study concludes that the industrial statistics correspond better to the concepts and 
methods of measurement discussed above. 

The two sources of information are then used in the calculation of the rates of return on capital 
in sectors of Finnish industry in the years 1962-1966. The method used is the second one mentioned 
above. Crude methods of compiling the statistics make it .uilwise to draw any firm conclusions on the 
äctual structure of the profitability of Finnish industry. That is the main reason for leaving the results 
mostly without comments. It is however worth mentioning that the results are in general closely in 
line with those achieved in foreign studies made according to the same principles. 

* 
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UNTO LUND: Financial Planning of Manufacturing Industry. The starting point of the article is that in 
Finland, where there is lack of capital, the optimal adjustment of the manufacturing industry to 
demand depends above all on information available to suppliers of external finance, on their objectives 
and on consistency of their measures. Although an overall financial planning system covering all 
financing decisions is not feasible in our economic system, rough financial planning by industrial 
sllbsectors is useful from the point of view of the quantitative aims of economic policy. That kind 
of planning could provide the necessary framework for selective monetary policy and for dividing 
the projects in need af finance between the public and private banking activities. 

The writer considers a concentrated programming of financing of manufacturing industry. Some 
aspects of the extensiveness of financial planning are discussed and the organizations participating 
in the financing process are described. In the end he represents ways and means of carrying into 
effect planning systems of different levels. 

He also introduces a linear programming model operating on the subsector level by means of 
which it is possible to prepare long-term financial programs at maximation of certain financial 
surpluses. 

* 
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Päätoimittajan vaihdos 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitus esittää täten parhaan kii-
. toksensa valtiot. tri Henri J. Vartiaiselle hänen monivuotisesta panokses

taan julkaisumme hyväksi - ensin toimitussihteerinä vuosina 1963-; 
1967 ja sen jälkeen päätoimittajana vuoteen 1969. Toivotamme tohtori 
Vartiaiselle·menestystä hänen uudessa virassaan ulkomailla ja toivomme 
hänen lukeutuvan edelleen avustajiemme joukkoon. 



Katsaus vuoden 1970 budjettiin 

Esitelmä, Jonka Kansantaloudellisen 'Yhdistyksen kokouksessa 
lokakuun 21. päivänä 1969 piti 

EINO RAUNIO 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1970: 1 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen syyskokouksessa on jo yli kahdenkym
menen vuodenajan keskusteltu valtion seuraavaa vuotta koskevasta 
tulo- ja menoarviosta valtiovarainministerin alustuksen pohjalta. Minä 
puolestani olen valtiovarainministerin ominaisuudessa täällä nyt toista 
kertaa. 

Esitellessäni miltei päivälleen vuosi sitten vuoden 1969 budjettiesitystä 
totesin mm., että valtion menotalouden kasvupotentiaali on tulojen 
kertymisnopeuteen verrattuna liian suuri. Vaikkakin suotuisa suhdanne
kehitys on parantanut valtion menojen ja tulojen suhdetta, tilanne ei 
ole kuitenkaan tässä mielessä viimevuotisesta olennaisesti muuttunut. 
Menojen kasvupaine on suurempi kuin tulojen kasvu muuttumattomin 
tuloperustein. 

Kulumassa olevan vuoden budjetin loppusumma lyötiin asiallisesti 
kiinni maaliskuussa 1968 käytyjen vakauttamis- ja valtalakineuvottelujen 
pohjalla. Tulevan varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioesityksen laati
miseen taas vaikuttivat ratkaisevasti tasapainoisen taloudellisen kasvun· 
turvaamista edellyttävästä tulopolitiikasta työmarkkinajärjestöjen kesken 
keväästä lähtien vireillä olleet neuvottelut, joiden yhteydessä hallitus 
lupautui pidättäytymään yleisistä veronkorotuksista. 

Tilanne on siis monessa suhteessa oHut kummankin vuoden budjet
tia laadittaessa samanlainen: menojen kasvupaine on ollut ahdettava 
niihin puitteisiin, jotka ennustettu kokonaistaloudellinen kehitys muut
tumattomin tuloperustein kertyville tuloille on asettanut. 

Kun vuosi sitten totesin budjetin perustana olevan bruttokansantuot
teen 6 prosentin nousun, moni silloisesta kuulijakunnastani yhtyi julki
sen sanan jyrkkään kritiikkiin hallituksen liiallisesta optimismista. Eihän 
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silloin käytettävissä olleista tilastotiedoista vielä ollut kaikille ymmärret
tävästi luettavissa, että käänne suhdannekehityksessä olisi tapahtunut 
tai edes odotettavissa. Suhdannenousu on osoittautunut jopa budjetti
esityksessä arvioitua voimakkaanlmaksi.Kun hallitus on selittänyt ensi 
vuoden budjettiesityksen perustuvan samoin BKl':n volyymin 6 prosen
tin kasvulle, arvostelevia ääniä on julkisen sanan taholta kuulunut huo
mattavasti vähemmän. Eri asiantuntijat näyttävätkin yhtyvän hallituk
sen käsitykseen; onpa esitetty optimistisempiakin arvioita. Hallitus on 
liittänyt 6 prosentin kasvuennusteeseensa varauksen ulkomaisten suh
danteiden mahdollisesta heikkenemisestä ensi vuoden lopp~puolella. 

Hallituksen tulo- ja menoarvioesitys vuodeksi 1970 pyrkii entistä suu
remmassa määrässä korostamaan niitä tavoitteita, joi~in tällä esityksellä 
pyritään. Budjettihan ei voi olla mikään kokonaiskehityksestä irrallinen 
valtiontalouden laskelma, vaan sen tulee ottaa huomioon kokonais
taloudellinen ja itse asiassa koko yhteiskunnallinen tilanne ja näiden 
mahdolliset muutokset sekä tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan niiden 
kehitykseen. 

Yhden budjettivuoden puitteissa ei useampaan budjettivuoteen ulot
tuvaa tavoitteellisuutta voida saada kovinkaan selvästi esille. Niinpä ne 
menotalouden rakennemuutokset, joiden tavoitteena on pitkän ajan 
taloudellisen kasvun turvaaminen, ovat budjettiesityksessä suhteellisen 
vähäisiä. Lähinnä ne ilmenevät reaali- ja finanssisijoitusten suuntaami
sena aloille, joiden tuotteiden kysynnän kasvu on voimakasta, sekä tut
kimustoiminnan, ammattiopet~ksen ja korkeakouluopetuksen menojen 
lisäyksenä. Todettakoon kuitenkin, että tämän budjetin valmistelutyön 
takana on tavallista enemmän myös pitkän ajan suunnitelmia. Valtion
talouden pitkän - tai ehkä paremminkin keskipitkän - ajan suunnitte
lutyötä on valtiovarainministeriön johdollajatkettu ja edelleen kehitetty. 
Vuosien 1969-1972 taloussuunnitelmiin liittyvät laskelmat ja selvitykset 
ovat muodostaneet perusaineiston eräille hallinnonaloille vuoden 1970 
menoehdotuksien laatimista varten asetettujen tavoitteiden määritte
lyssä sekä yleensäkin siinämonivaiheisessa valintojen teossa, mitä vuosit
taiseen budjettityöhön aina liittyy. 

Voinkin sanoa olleeni budjetinteossa edeltäjiäni paremmassa asemassa, 
mitä tulee valtiontalouden laskentamenetelmiin ja budjetin laatimistek
niikkaan. Päättyvän vuosikymmenen alkupuolella aloitettu valtiontalou-
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den laskentatoimen kehittämistyö on jo parantanut informaatiopohjaa 
sekä lisännyt mahdollisuuksia meno- ja tulokehityksen tarkkailuun. 
Kun valtiontalouden laskentatoimen kehittämissuunnitelmia esiteltiin 
täällä 1960-luvun alkupuoliskolla, käytetyissä puheenvuoroissa lausuttiin 
mm., että laskentatoimen uudistus olisi tietysti sinänsä hyvä asia, mutta 
sehän ei toisi yhtään lisämarkkaa valtion kassaan eikä helpottaisi valtion 
kassavaikeuksia. Laskentatoimen kehittämistyön edistymisen myötä on 
voitu todeta mm., että tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta on saatu 
valtionhallinnon eri tasoilla lisät yksi, että menotalouden porsaanreikiä 
on osittain päästy tukkimaan sekä että tulojen ja menojen entistä parem
malla ajoituksella on vältytty kassakriiseiltä ja siten myös säästetty joi
denkin lisämarkkojen poismeno valtion kassasta. Kehitys onmenossajat
kuvasti parempaan suuntaan. Tulevaisuudessa valtiovarainministerit 
ja budjettipäälliköt voinevat suuryrityksen johtajien tavoin nojautua 
kysyntäennusteisiin, kustannus-hyöty-analyyseihin yms. perusteellisiin 
selvityksiin budjettiesitystä laadittaessa. 

Valtiontalouden laskentatoimen kehittäminen ja muut teknilliset 
parannukset eivät tietenkään sellaisinaan ole takeena siitä, että myös 
budjettiesitykset paranisivat. Niistä koituva hyöty riippuu siitä, miten 
tarjottuja mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Budjettiesityksen hyvyys 
tai huonous on arvoarvostelma, jonka sisältö riippuu olennaisesti siitä, 
kuka tämän arvostelman esittää. Budjettipolitiikalla on useita yleisesti 
hyväksyttyjä tavoitteita, . kuten läsnäolijat hyvin tietävät: taloudellisen 
kasvun edistäminen, suhdannevaihteluiden tasoittaminen, korkean työl
lisyysasteen ylläpitäminen, tulonjaon tasoittaminen, vakaa hintataso, 
ulkomaisen maksuvalmiuden säilyttäminen. Kun tullaan kysymykseen 
keinoista, joilla näihin vaikeasti yht'aikaa saavutettaviin tavoitteisiin 
päästäisiin, tai eri tavoitteiden tärkeysjärjestyksestä, vallitsee jo melkoi
nen erimielisyys. 

Kokonaistaloudellisesta kehityksestä tehdyt ennusteet osoittavat, että 
tuotannon kasvu jatkuu myös ensi vuonna varsin nopeana. Budjettiesi
tyksessä on tämän vuoksi pidetty tarpeellisena supistaa valtion talo- sekä 
maa- ja vesirakennustöitä, joiden ylläpitäminen aikaisemmassa laajuu
dessaan ei työllisyyssyistä ole välttämätöntä~ Hallituksen liikkuma-ala 
muissa kuin sijoitusmenoissa on yhden vuoden puitteissa verraten vähäi
nen, joten esimerkiksi erityisten, suhdanteiden ylikuumenemista hillit-
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sevien toimenpiteiden sisällyttäminen budjetin menopuolelle rajoittuu 
nimenomaan reaali- ja finanssisij oituksiin. Budjetin' kokonaismenojen 
kasvu on myös pyritty mitoittamaan niin pieneksi, että valtion meno
talous olisi ensi vuonna suhdannekehitykseen nähden suunnilleen neut
raali. 

Vakautussopimus on tehnyt tyhjäksi mahdollisuuden käyttää tulo
perusteita suhdannepoliittisena instrumenttina. Tuloveron progressii
visuuden vaikutuksesta valtion tulot kasvavat jonkin verran nopeammin 
kuin ~ruttokansantuote. Tuloveron progressioon sisältyvän automaattisen 
suhdannetasaustekijän vaikutus on kuitenkin nykyisissä oloissamme var
sin pieni, sillä sen suhde bruttokansantuotteeseen on vain 0.2-0.3 0/0-. 
Budjettiin sisältyvien maksujen korotusten arvioidaan kohottavan kulut
tajan hintaindeksia noin puoli prosenttia ja siten osaltaan supistavan 
kulutuksen volyymin kasvumahdollisuuksia. Hallitus pyrkii lisäksi lai
nanannon ja lainanoton ajoittamisella vaikuttamaan rahoitusmarkkinoi
den kautta suhdannekehitystä tasoittavasti. 

Kun on mahdollista, että nämä budjettiesitykseen sisältyvät toimen
piteet eivät vaikuta riittävän tehokkaasti, on lisäksi ryhdytty tutkimaan 
mahdollisuuksia hallituksen käytettävissä olevien suhdanteita tasoitta~ 
vien keinojen täydentämiseksi ja tehostamiseksi. Kysymystä tutkineen 
työryhmän ehdotusta on laajalti kommentoitu julkisessa sanassa, joten 
sen sisältö lienee läsnäolijoille tuttu. Haluaisin kuitenkin tässäkin yhtey
dessä korostaa, että jos suhdannepolitiikkaa yleensä halutaan harjoittaa, 
pitää nousu- ja korkeasuhdanteen aikana voida panna varoja säästöön 
huonompien aikojen varalle. Siihen, millä tavalla tämä teknillisesti voi 
tapahtua ja mihin tulonsaajaryhmiin tämän pakollisen ja/tai vapaaeh
toisen säästämisen tulee kohdistua, hallitus ei ole vielä ottanut kantaa. 
Kansanedustajana ja nimenomaan valtiovarainvaliokunnassa eduskun
tatyöstä saamaani kokemukseen nojautuen uskallan väittää, että tällaista 
kysyrnystä ei voida joustavasti ja nopeasti hoitaa kulloinkin erikseen 
säädettävillä vuotuisilla verolaeilla. 

Jokavuotiseen tapaan on tälläkin kertaa moitittu hallituksen budjetti
esityksen loppusumman suuruutta. Kuten jo aikaisemmin totesin, jonkin 
vuoden budjetti ei ole mikään irrallinen elementti, jonka suuruudesta 
tai pienuudesta sellaisenaan voisi jotain sanoa. Ensinnäkin jokainen 
budjettiesitys on kiinteä rengas peräkkäisten vuosien budjettien ketjussa, 
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jonka renkaiden paksuuden lisääntyminen hyvin suuressa määrin riip
puu eduskunnan vuosien mittaan tekemistä päätöksistä. Toiseksi jokai
nen budjetti on osa kokonaistaloudellista kehitystä - osa, johon talou
dellinen kehitys vaikuttaa ja jolla selvin tai vähemmän selvin tavoittein 
pyritään vaikuttamaan taloudelliseen kehitykseen. En tarkastelisikaan 
budjetin ja sen eri osien suuruutta kahden peräkkäisen budjetin välisinä 
muutoksina, joihin sisältyvät myös monet muodolliset tai tekniset raken
nemuutokset. Esimerkiksi kulumassa olevan vuoden budjetin ja. ensi 
vuoden budjettiesityksen vertailtavuutta häiritsee monikin tekijä. Kulu:... 
van vuoden budjetin menojen kasvua rajoittivat eräät budjettiteknilliset 
toimenpiteet: siirryttiin mm. eräiden maatalousmenojen budjetoinnissa 
»kassaperiaatteeseen», ts. budjettiin otettiin määrärahoja vain sen ver
ran kuin niitä aikaisemmilta vuosilta siirtyvien erien kanssa yhdessä tar
vittiin budjettivuonna suoritettaviin menoihin; eräät meno erät oli tasa
painotusvaikeuksien vuoksi merkitty mahdollisimman pieniksi yms. 

Esimerkiksi kulutusmenoista onkin mahdollista jonakin vuonna supis
taa tavaroiden ja palvelusten ostoja. Jossakin vaiheessa tästä aiheutuva 
menopaine kuitenkin purkautuu. Ensi vuoden budjettiesityksessä se 
näkyy ryhmän .»muut kulutusmenot» yli 30 prosentin kasvuna kuluvan 
vuoden budjettiin verrattuna. 

Budjetin loppusummien vertailu sellaisenaan ei anna liioin käsitystä 
siitä, onko budjetti kasvanut tarpeisiin nähden »liian» paljon vai vähän. 
Jonkinlaisen käsityksen tästä saa tarkastelemalla budjetin ja kansantuot
teen välisen suhteen muutoksia. Satunnaisten muutosten eliminoimiseksi 
voidaan valita lähtökohdaksi tarkoitetun suhdeluvun kolmen vuoden 
keskiarvo edellisen devalvaation jälkeen, ts. vuodet 1958-. 1960, ja tar
kastella, kuinka paljon silloiset suhdeluvut poikennevat vuosien 1968-
1970 keskiarvoista. 

Valtion kokonaismenot suhteessa markkinahintaiseen bruttokansan
tuotteeseen ovat nousseet 1950- ja 1960-luvun vaihteesta näihin vuosiin 
23.8 prosentista 26.8 prosenttiin. Mielenkiintoista lienee todeta, mitkä 
menot ovat nousseet eniten. Täysin vertauskelpoisia lukuja menoryhmit
täin koko tältä ajanjaksolta ei ole käytettävissä vuonna 1968 toteutetun 
budjetinuudistuksen vuoksi. Riittävä tarkkuus erojen selvittämiseksi on 
kuitenkin saavutettavissa. 

, Valtion kulutusmenot suhteessa BKT:hen olivat vuosina 1958-1960 
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keskimäärin 5.5 % ja vuosina 1968-1970 niiden arvioidaan olevan keski
määrin 7.1 0/o.' Tästä erosta aiheutuu noin 1 prosenttiyksikkö hintakehi
tyksen erilaisuudesta, mikä on seurausta palkkojen suuresta osuudesta 
valtion kulutusmenoissa. Koko julkisen kulutuksen osalta vastaava suhde
luku nousee 13 prosentista 16 prosenttiin ja yksityisen kulutuksen osalta 
vastaavasti laskenee 59 prosentista 55 prosenttiin. Julkisesta kulutuksesta 
rahoitetaan valtion budjetin kautta, paitsi valtion omat kulutus menot, 
myös osa kuntien kulutuksesta. Valtion rahoittaman julkisen kulutuksen 
suhde bruttokansantuotteeseen nousee kOe ajanjaksona 7.8 prosentista 
10.5 prosenttiin. Ei voitane olla eri mieltä sii~ä, että yhteiskulutus, jonka 
pääosan muodostaa terveydenhuolto ja opetuslaitos, on osa yhteiskunnan 
hyvinvoinnista. Kansantaloudessa, jossa eräänä paätavoitteena on koko
naistaloudellisen kasvun edistäminen ja sitä tietä koko yhteiskunnan 
hyvinvoinnin lisääminen, muodostaa yhteiskulutuksen kasvu näillä kah
della mainitsemallani sektorilla suorastaan edellytyksen korkealle talou
delliselle kasvulle. Niiden avullahan parannetaan työvoiman fyysisiä 
edellytyksiä ja kohotetaan tiedon tasoa. 

Oltaneen myös yhtä mieltä siitä, että yhteiskunnan vähäväkisten elin
ehtoja on pyrittävä parantamaan. Periaatteessa oltaneen yhtä mieltä 
siitä, että näiden ryhmien osalta elintason olisi voitava nousta suunnil
leen samassa suhteessa kuin aktiivin väestön toimeentulomahdollisuudet. 
So~iaaliturva j ärj estelmämme kehittäminen sai tuulta purj eisiin vasta 
1960-luvulla. Sosiaaliset tulonsiirrot valtion budjetin kautta olivat vuo
sina 1958-1960 keskimäärin 2 .. 9 % BKT:sta ja vuosina 1968-1970 
keskimäärin arviolta 3.3.%. Vastaavat luvut koko julkisen sektorin 
osalta, johon valtion lisäksi kuuluvat kansaneläkelaitos ja kunnat, olivat 
4.9 ja 5.5 0/o. Mitä tulee erityisesti ensi vuoden budjettiin, merkitsevät 
siihen sisältyvät sosiaaliturvajärjestelmään tehdyt uudistukset ja perhe
eläkelain voimaantulo huomattavaa parannusta sosiaaliturvaan ja vas
taavat 0.3 prosenttiyksikköä budjetin ja BKT:n välisestä suhdeluvusta. 

Valtion reaalisijoitukset olivat suhteessa BKT:hen vuosina 1958-1960 
4.4 %. Vastaavaksi suhdeluvuksi arvioidaan vuosina 1968-1970 keski
määrin 3.5 0/0. Vastaavasti lainanannon ja muiden finanss~sijoitusten, 

osalta suhdeluvut ovat 2.0 ja 2.3 %. Hallitus on määrätietoisesti pyrki
nyt vähentämään valtion reaalisijoituksia, minkä on tehnyt mahdolliseksi 
1950- ja 1960-luvulla osittain työllisyyssyistä suoritetut huomattavat 
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sijoitukset infrastruktuuriin sekä myös hallituksen nykyinen työllisyys
politiikka. On ollut mahdollista siirtää sijoitusmenojen kasvun paino
piste finanssisijoitusten puolelle ja niissä nimenomaan sijoituksiin, joiden 
on katsottu olevan taloudellisen kasvun kannalta avainasemassa. 

Ensi vuoden budjetin tasapainottamiseksi on merkitty 800 milj. mar
kan suuruinen lainanotto. Vuonna 1968 valtion pitkäaikainen lainanotto 
oli 100 milj. mk suurempi, samoin ennakkolaskelmien mukaan myös 
kuluvana vuonna. Puhuttaessa valtion lainanoton vaikutuksista kotimai
siin rahoitusmarkkinoihin ei ole kuitenkaan syytä kiinnittää huomiota 
yksinomaan budjettiin mer~ittyyn lainasummaan. Budjetin menopuolelle 
sisältyvät valtionvelan kuoletukset, jotka aiheuttavat rahavirran rahoi
tusmarkkinoille päin. Mutta ennen kaikkea on tärkeätä tehdä ero valtion 
kotimaisen ja ulkomaisen lainanoton välille, kuten täällä läsnäolevat 
hyvin tietävätkin. Vuonna 1968 merkitsi valtion 900 milj. markan pitkä
aikainen lainanotto väli ttömältä vaiku tukseltaan yksityisen sektorin 
rahoitusmahdollisuuksien »kaventumista» - sanon sen lainausmer
keissä - 10 milj. markalla. Kuluvana vuonna vastaavansuuruisen pitkä
aikaisen lainanoton vaikutus arvioidaan 25 milj. markan »kevennyk
seksi». Miten ensi vuonna budjettiesitykseen sisältyvä lainanotto, 800 
milj. mk, vaikuttaa kotimaisiin rahoitusmarkkinoihin, jää riippumaan 
siitä, kuinka suuri osa summasta hankitaan ulkomaisilta ja kuinka 
suuri kotimaisilta markkinoilta. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, hal
lituksen tarkoituksena on tarvittaessa käyttää myös lainanottoa suh
dannepolitiikan välineenä ja tässä mielessä arvioitu »vaikutus» on 
oikeansuuntainen. 

Valtion pitkäaikaisen lainanoton suuruutta voidaan tarkastella toises
takin näkökulmasta. Valtion vero- ja muut tulot ovat lähes kaikkina 
vuosina 1950- ja 1960-luvulla ylittäneet kulutus-, siirto- ja reaalisijoitus
menojen yhteissumnlan. Viime vuosina näin laskettu tuloylijäämä on 
vaihdellut 200-350 milj. markkaan. Ensi vuoden budjettiesityksessä 
tämä tuloylijäämä on 450 milj. mk. Verotuloilla, ts. pakkosäästämisellä 
rahoitettiin vuosina 1958-1960 reaalisijoitusten lisäksi keskimäärin 
kaikki finanssisijoitukset, vuosina 1968-1970 arvioidaan verotuloilla 
rahoitettavan näistä keskimäärin 70 %. 

Voinette yhtyä käsitykseeni sii~ä, että yhteiskunnassa on sekä nyt että 
aina tulevaisuudessa sellaista kokonaistaloudellisen kehityksen kannalta 
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tai sosiaalisista syistä hyväksyttävää ja väistämätöntä rahoitustarvetta, 
jota ei rahamarkkinoiden asettamin yleisin ehdoin voitaisi tyydyttää. 
Todettakoon tästä esimerkkinä eräiden alojen perusteollisuuden luo
minen ja asuntotuotanto. Olisiko tällaiset perusinvestoinnit rahoitettava 
kokonaisuudessaan pakkosäästämisellä? Ellei, on vaihtoehtona, että tar
peellinen lainananto suoraan budjetin varoista tai korkotuen maksaminen 
rahalaitoksista otettaville lainoille rahoitetaan valtion uusilla lainoilla. 
Korkotuen aikaisempaa laajempaan käyttämiseen hallitus on pyrkinyt 
sekä kulumassa olevan vuoden että ensi vuoden budjetissa. 

Jos taas valtion finanssisijoitusten rahoittamiseen vuosina 1968-1970 
ei käytettäisi lainkaan valtion luotonottoa, olisi bruttoverorasituksen 
näinä vuosin~ oltava bruttokansantuotteesta laskettuna keskimäärin 
runsaat puoli prosenttiyksikköä korkeampi, kuin sen voimassa olevin 
veroperustein lasketaan olevan (noin 33 0/0). Huomattakoon, että näiden 
vuosien verokertymään sisältyy jo nimenomaan tällaisten perusinves
tointien rahoittamiseen tarkoitettu ylimääräinen vero, vientimaksu, 
joka nosti vuonna 1968 verorasitusta puolitoista prosenttiyksikköä. 

Tulo- ja menoarvioesityksen tasapainottaminen on ehkä tällä kertaa 
ollut helpompaa kuin parina edellisenä vuonna, mikä suurelta osalta 
aiheutuu suotuisasta kokonaistaloudellisesta kehityksestä ja siitä hedel
mällisestä tulopoliittisesta yhteistyöstä, mikä työmarkkinajärjestöjen ja 
hallituksen välillä on vallinnut. Kuitenkaan paine talousarvion meno
puolella ei ole toki hellittänyt. Yhteiskunnassa on aina kypsymässä. 
uudistuksia, jotka toteutuessaan ilmenevät myös valtion budjetin meno
puolella. Ensi vuoden budjetissa tällaisia ovat mm. kansalaisten eläke
turvaan tehdyt huomattavat parannukset. Riippumatta siitä, minkälai
sesta poliittisesta näkemyksestä on kysymys, myönnetäänkin yleisesti 
kaikkialla maailmassa valtiontalouden yhä suurempi merkitys kokonais
taloudellisen kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin ohjaajana. Tämä 
asettaa budjetin tekijöille suuren vastuun budjetin tavoitteiden asette
lussa. Se edellyttää myös, että budjetin vaikutuksia pystytään arvioimaan 
ja mittaamaan, mihin· valtiontalouden laskentatoimen kehittäminen 
sekä valtiontaloutta ja kokonaistaloutta koskevien ennustemallien paran
taminen antanevat tulevaisuudessa entistä paremmat mahdollisuudet. 



Puheenvuorot edellisen johdosta 

UNTO LUUKKO: 

Kun joutuu kylmiltään suhteellisen lyhyes
sä ajassa tutustumaan valtion budjettiin, 
osaa antaa arvoa sille valtion laskentatoi
men kehitykselle, josta ministeri Raunio 
esityksessään kertoi. Kokonaiskuvan saa
minen budjetista ei nykyisin enää ole mi
tenkään ylivoimainen tehtävä: erilaiset 
menojen ja tulojen ryhmittelyt tarjoavat 
mahdollisuuden arvioida budjettia useam
malta eri kannalta. Muutenkin on ollut 
tavattoman positiivista sekä ministeri Rau
nion esitelmässä että budjetin perusteluis
sa todeta pyrkimys nähdä budjetti osana 
koko kansantaloutta ja osana vuosien ket
jussa. On tosin ilmeistä, että olemme vielä 
varsin kaukana siitä ihannetilasta, jossa 
valtiovarainministeri ja budjettipäällikkö 
voisivat käyttää päätöksiensä perustana 
yhtä hyvää tietopohjaa kuin suuryritysten 
johtajat jo nykyisin. Kuitenkin tämä olisi 
valtiontaloudessa vielä tärkeämpää kuin 
liikeyrityksissä, osittain asioiden suurem
pien mittasuhteiden vuoksi, osittain myös 
sen takia että hyvin toimiva demokratia 
vaatii hyvää tietopohjaa. 

Ensimmäinen huomautus, joka minulla 
on ministeri Raunion esityksen johdosta, 
on oikeastaan asiaankuulumaton tässä 
seurassa. Se liittyy kuitenkin oleellisesti ny
kyiseen budjettipolitiikkaan. Minusta tun
tuu nimittäin siltä, että valtion budjetti 

nähdään nykyisin liiaksi talouspolitiikan 
välineenä ja unohdetaan julkisen vallan 
muut tehtävät. On erittäin kuvaavaa, että 
kun ministeri Raunio esityksessään puhui 
budjetin yleisesti hyväksytyistä tavoitteis
ta, hän mainitsi taloudellisen kasvun edis
tämisen, suhdannevaihtelujen tasoittami
sen, korkean työllisyysasteen ylläpitämi
sen, tulonjaon tasoittamisen, vakaan hinta
tason ja ulkomaisen maksuvalmiuden säi
lyttämisen. Saamme kyllä olla kiitollisia 
siitä, että edes budjetin talouspoliittinen 
merkitys on opittu näkemään, eikä sen 
tulo- ja menoeriä enää tarkastella erillisinä 
ilmiöinä. On kuitenkin muistettava, että 
valtio on olemassa muutakin kuin talous
politiikkaa varten, ja muitakin kuin ta
louspoliittisia tavoitteita on pidettävä mie
lessä budjettia laadittaessa ja toteutettaes
sa. Minusta olisi täysin luontevaa kertoa 
budjetin yleisperusteluissa paitsi sen ta
loudellisista vaikutuksista myös sen pyrki
myksistä vaikuttaa esimerkiksi työikäisen 
väestön kuolleisuuden ja työkyvyttömyy
den vähentämiseksi, ympäristön saastumi
sen ehkäisemiseksi, mielenterveyden edis
tämiseksi, oikeuslaitoksen 'kehittämiseksi 
jne. Budjetin perusteluissa esiintyy kyllä 
mainintoja sosiaaliturvan lisääntymisestä, 
mutta kaikki tällainen on alistettu talou
dellisten arvojen ylivaltaan. Olemme ny
kyisin varsin sokeita muille yhteiskunta
politiikan arvoille kuin taloudellisille, ja 
on luultavaa, että parinkymmenen vuo-



den kuluttua nykyisiä budjetin perusteluja 
pidetään aivan yhtä tarpeett.omina kuin 
me pitäisimme tie- ja vesirakennusteknii
kan kuvausta nykyisen budjetin peruste
luissa. Tämä ei .ole tietenkään budjetin 
laatij.oiden vika, vaan se kuvastaa k.ok.o 
nykyistä yhteiskuntap.oliittista linjaa. -
Tässä seurassa ei kuitenkaan .ole tark.oituk
senmukaista syventyä näihin yleisiin. hy
vinv.ointi- ja yhteiskuntap.olitiikan kysy
myksiin enempää. 

Tal.ouspolitiisista vaikutuksista .on tällä 
kertaa kiinn.ostavin budjetin vaikutus suh
dannekehitykseen. Muun muassa rahalai
t.osten kannalta tämä kysymys.on erityisen 
mielenkiint.oinen, .ovathan ne al.oittaneet 
yhteisymmärryksessä Su.omen Pankin 
kanssa kysynnän kasvun hillitsemisen lu.o-

. t.onant.oa jarruttamalla. Rahalait.okset .ovat 
hyväksyneet Su.omen Pankin esittämän 
suhdanneanalyysin, j.onka mukaan ensi 
vu.onna .on .olemassa .oleellinen ylikuume
nemisen vaara, j.oka vu.onna 1971 saattaa 
j.ohtaa maksu~asevaikeuksiin ja sitä tietä 
tu.otann.on kasvun hidastumiseen. Minis
teri Rauni.on esitelmässä tämä vaara tie
d.ostetaan, mutta kaikki mitä v.oidaan sa
n.oa, .on se, että valti.on men.otal.ous .on suh
dannep.oliittisesti neutraali, ja tul.operus
teiden muuttamisen estää vakauttamis
s.opimus. Kysynnän kasvun jarruttaminen 
jää siis ilmeisesti lähinnä rahalait.osten 
tehtäväksi kuten vu.osina 1965-1967. On 
nimittäin ilmeistä, että tutkimukset suh
danteita tas.oittavien tal.ousp.oliittisten kei
n.ojen täydentämiseksi ja teh.ostamiseksi, 
j.oista ministeri Rauni.o mainitsi, eivät j.oh
da riittäviin t.oimenpiteisiin vielä meneil
lään .olevan n.ousukauden aikana. 

Tähän suhdanteiden tasaus ta k.oskevaan 
kysymykseen liittyy myös valti.on tul.ojen 
ja men.ojen arvi.ointi.ongelma. J.os valmis 
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budjetti näyttää siltä, että se .on suhdanne
p.oliittisesti neutraali, ei .ole san.ottu, että 
valti.ontal.ous budjettivu.onna t.odella vai
kuttaa tällä tavalla. Vaikka valti.ovarain
ministerit j.oka vu.osi vakuuttavat, että me
n.ot ja tul.ot .on arvi.oitu realistisesti, .os.oit
tautuu silti löytyvän myöhemmin sellaisia 
men.oeriä, j.otka .on tieten tai tietämättä 
arvi.oitu . liian alhaisiksi. Budjetin yleis
perusteluissa tunnustetaan kyllä nyt, että 
viime vu.onna .oli eräitä men.oeriä tasapai
n.oitusvaikeuksien vu.oksi arvi.oitu mah
d.ollisimman pieniksi. Mitä takeita meillä 
.on siitä, ettei myös tänä vu.onna .ole men.o
eriä arvi.oitu liian pieniksi, j.otta budjetti 
saataisiin näyttämään suhdannep.oliitti
sesti neutraalilta? Tul.oarvi.oiden realisti
suuteen ulk.opu.olisen tarkkailijan taas .on 
erittäin vaikeata .ottaa mitäi:j.n kantaa, 
k.oska niitä ei juuri lainkaan perustella. 
Minusta ei .olisi pahitteeksi, j.os ver.otul.o
jen pe~usteluissa yksityisk.ohtaisestikin sel
vitettäisiin se, miten saatuun lukuun .on 
päästy. 

Suhdanteiden tas.oittamiskysymykseen 
liittyvät myös valti.on lainat.oimet. Minis
teri Rauni.o san.oi, että hallitus pyrkii lai
nanann.on ja lainan.ot.on aj.oittamisella 
vaikuttamaan rah.oitusmarkkin.oiden suh
dannekehitystä tas.oittavasti, ja t.oisessa 
paikassa, että lu.ot.on.ot.on arvi.oitu vaikutus 
tulee .olemaan .oikeasuuntainen. Ainakaan 
minä en .oikein pystynyt ymmärtämään, 
mikä tämä .oikeasuuntainen vaikutus .on. 
Kun Su.omen Pankki .on kats.onut, että 
rahamarkkin.oita pitää kiristää, myös val
ti.on .olisi ilmeisesti t.oimittava samaan 
suuntaan. Oh kuitenkin kyseenalaista, 
.onk.o tämä tarpeen, j.os nyt al.oitettu lu.ot
t.op.olitiikka .os.oittautuu teh.okkaaksi. T.oi
saalta ministeri Rauni.on esityksessä tässä 
k.ohdassa .oli hieman sellainen sävy, että 
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tarkoitus ei ole vaikeuttaa luotontarvitsj
joiden asemaa. Mutta pystytäänkö ulko
mainen luotonotto mitoittamaan siten, että 
kotimaan luottomarkkinoilta otetaan vain 
sen verran, kuin suhdannetilanne raha
politiikan osalta vaatii tai sallii? 

Kaiken kaikkiaan minusta tuntuu, että 
budjetti on suhdannepoliittisesti epätyy
dyttävä. Positiivisena puolena voi nähdä 
vain sen, että suhdannepolitiikan vaati-

muksista ollaan tietoisia. Vaatimusten 
noudattamisvaikeudet ovat kyllä ymmär
rettäviä. Taloudellisen kasvun edistämi
nen ja kansantalouden rakenteen kehittä
minen vaativat varoja nopeasti, ja samal
la aikaisempien laihojen vuosien ajkana 
kasaantuneita tarpeita olisi tyydytettävä. 
Voidaan kuitenkin toivoa, että tämä olisi 
viimeinen nousukausi, jonka edessä on 
antauduttava virran vietäväksi. 



HEIKKI KOSKELA: 

Julkinen sana näyttää antaneen ensi vuo
den· tulo..; ja menoarviolle sellaisia nimi
tyksiä kuin »rutiinibudjetti» ja »biljoona
budjetti». Edellinen nimitys pyrkinee 
osoittamaan sen, että budjetti on kaava
mainen eikä sisällä mitään kovin yllättä
vää. Jälkimmäinen nimitys taas viittaa pur
naukseen menotalouden paisuttamista vas
taan. Molemmat nimitykset ja niihin liit
tyvät näkökohdat ovat myös osittain perus
teltavissa. Itse luonnehdin budjettia lä
hinnä vain asialliseksi. 

Ei todellakaan ole poikkeuksellista se, 
että valtiontalouden kokonaismenot ovat 
lisääntyneet ja pyrkivät edelleen lisäänty
mään nopeammin kuin kansantuote. Val
tiovalta joutuu ottamaan huolehtiakseen 
yhä uusista tehtävistä ja entisten tehtä
vien laajentamisesta. Menojen kohoamis
paineen voimakkuusaste ri~ppuu luonnol
lisesti osaltaan myös yhteiskunnan sosiaa
lisesta kehittyneisyydestä. Koska menoja 
mitoitettaessa on kuitenkin otettava huo
mioon kansantalouden kantokyky, ovat 
ministeri Raunion jälleen esittämät näkö
kohdat menojen lisääntymispaineesta ja 
tulojen sallimista ahtaista puitteista täysin 
ymmärrettävissä. 

Ministeri Raunio mainitsi useita bud
jettipolitiikan tavoitteita, joista mm. suh
dannevaihteluiden tasoittamista voidaan 
pitää varsin tärkeänä. Niin ensi kuin tä
mänkin vuoden budjetissa on aivan oikein 
- suhdannevaihe huomioon ottaen -
rajoitettu julkisia reaali-investointeja. Fi
nanssisijoitukset sen sijaan ovat varsin 
huomattavat, ja niillä sanotaan tuettavan 
mm. koko kansantaloudelle merkittäviä 
uusia aluevaltauksia. Perustelut ovat pää-
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osiltaan hyväksyttäviä, mutta edes 
osittain toisenlaisen ajoituksen avulla· olisi 
ollut varaa saavuttaa nykyisessä korkea
suhdannevaiheessa hieman kontraktiivi
sempi menotalouden vaikutus. 

Suhdannevaihteluiden tasoittamisen 01-
. lessa kyseessä voidaankin ottaa esille bud
jetin tulokertymän peruslähtökohtana ole
va kokonaistuotannon kasvu. Vuodenl970 
osalta toivon vain, että kansainväliselle 
taivaalle kohoavista mustanpuhuvista pil
vistä huolimatta 6 prosentin kokonaistuo
tannon kasvu toteutuu. Kuluvana vuonna 
sen sijaan lasketaan jo päästävän noin 8 
prosentin kasvuun eli tuntuvasti· parem
paan tulokseen kuin vuosi sitten arvioitiin. 
Ministeri Raunio korosti esitelmässään 
jälleen kerran, että nousu- ja korkeasuh
danteen aikana tulee panna varoja sääs
töön huonompien aikojen varalle. Sen 
vuoksi lienee aiheellista ihmetellä, miksi 
hallitus ei ole tämän vuoden kuluessa to
teuttanut omalta osaltaan suhdanneva
rausjärjestelmää, kun siihen näyttää syn
tyneen mahdollisuus - vai oliko vuoden 
1969 tulo .. ja menoarvion menopuoli niin 
epärealistisen alhainen, että kaikki odo
tettua voimakkaamman tuotannon kasvun 
aikaansaamat lisätulotkin menevät epä-
realistisuuden paikkaamiseen? 

Ihmetystä herättää myös se, ettei siirtoja 
investointirahastoon ole ainakaan toistai
seksi sallittu. Äskeisen investointitaantu
man jälkeen elpyneessä investointitoimin
nassa on ollut suhteessa kokonaistuotan
non elpymiseen selvästi havaittava viiväs
tys. Eräät tiedot viittaavat siihen, että 
teollisuudessa investointien suurin ryhmä, 
kone- ja kalustoinvestoinnit, ajoittuvat 
laajennusinvestointien osalta juuri nyt 
päättyvän suhdannehuipun jälkeiseen ai
kaan. Jos suhdanteita olisi haluttu tasoit-
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taa, olisi siirrot investointirahastoon ollut 
sallittava, jolloin samalla olisi nähty, 
millaisen tuloksen siirtojen vapaaehtoisuus 
olisi tuottanut. 

Suhdanteiden tasaainissysteemiin tulee 
tietysti valtion osalta sisältyä budjetti
politiikan. käytössä olevat muut keinot 
ekspansiivisuuden ja kontraktiivisuuden 
harjoittamiseksi suhdanteiden mukaan. 
Näiden muiden keinojen soveltaminen ei 
ole tukevalla pohjalla, ellei niitä saada 
kytketyksi myös valtiontalouden pitkän 
ajan laskenta toimeen. Jotta tasapainotto
muusilmiöt valtiontaloudessa eivät toistu-

vasti vaarantaisi hyvinvoinnin kohottami
seen tähtäävän talouspolitiikan harjoitta
mista, olisi valtiontalouden pitkän ajan 
laskenta toimen onnistumiseksi saatava 
käyttöön nimenomaan jo keskushallinto
tasolta ainakin keskipitkän aikavälin suun
nitelmat riittävän selvinä ja hyvin moti
voituina. Jos tässä suhteessa ei tapahdu 
parannusta, kestää hyvin kauan, ennen 
kuin valtiovarainministerit ja budjetti
päälliköt voivat suuryrityksen tavoin no
jautua kysyntäennusteisiin, kustannus-hyö
ty-analyyseihin yms. hyödyllisiin mene':' 
telmiin. 



Ennustamisesta ennusteisiin 

Ka nsa nta loudelli nen 
~ikakauskirja 1970: 1 

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
marraskuun 27 päivänä 1969 piti 

OSMO A. WIIO 

Atomin ensimmäinen särkijä, Nobelin palkinnon saanut fyysikko Lordi 
RUTHERFORD sanoi tämän vuosisadan alkuvuosina, ettei atomien särke
misestä ole koskaan oleva mitään käytännöllistä hyötyä. Hänen omat 
oppilaansa loivat ensimmäisen atomipommin ja suunnittelivat atomi
voimaloita. Sellaiset tunnetut tiedemiehet kuin EULER ja KIRCHHOFF 
olivat täysin vakuuttuneita siitä, etteivät ihmiset koskaan kykene lentä
mään ilmaa raskaammilla laitteilla. Melkein samanaikaisesti WRIGHT
veljesten ensimmäisten onnistuneitten lentojen kanssa kirjoitti amerik
kalainen tähtitieteilijä WILLIAM H. PICKERING, että kuvitelmat Atlantin 
yli lentävistä suurista lentokoneista ovat täysin mielikuvituksellisia. 
Samanniminen fyysikko on johtanut Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailu
hallinnon NASAn planeettainvälisen liikenteen tutkimustoimintaa. Toh
tori VANNEVAR BusH, Yhdysvaltain tieteellisten sotaponnistusten johta
ja toisessa maailmansodassa, piti vielä 1940-luvun lopussa Yhdysvaltain 
kongressille antamassaan laus~nnossa mannertenvälisiä ydinohjuksia 
mahdottomina. Kymmenen vuoden kuluttua lausunnosta näitä ohjuk
sia oli jo molemmilla suurvalloilla. 

Nämä esimerkit osoittanevat, että tieteellisen ja teknisen kehityksen 
ennustaminen on epäkiitollinen tehtävä ja uusien keksintöjen lukumäärän 
kiihtyvä kasvu tekee ennustamisen entistäkin vaikeammaksi. Ennusta~ 
miseen on suhtauduttu aina ristiriitaisesti. Toiset ovat sokeasti luottaneet 
tähtikuvioiden sanomiin, kristallipalloon, kahvinporoihin tai kämmenen 
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viivoihin. Kriittisesti ajattelevat ovat pitäneet ennustamista huijauksena 
ja taikauskona. 

Monet tiedemiehet ovat kuitenkin harrastaneet ennustamista virka
toveriensa kauhuksi. OSWALD SPENGLER ennusti 1 920-luvulla' .länsimai
den perikatoa ja monet muut tutkijat varoittelivat monenlaisista vaarois
ta tulevaisuudessa, jos tämä tai tuo kehitys jatkuisi. Toiset taas turvau
tuivat kaunokirjallisuuteen ns. tieteisromaanien muodossa tulevaisuu
denkuvitelmiensa esittämiseksi. Parhaassa tapauksessa tällaisia ennuste
luja pidettiin hieman omituisille tiedemiehille sallittavana harrasteena. 

Alussa mainittujen harhaan osuneiden väitteiden vastapainoksi voi
daan luetella suuri joukko oikeaan osuneita· tulevan kehityksen näky
miä. ROGER BACON aavisteli l200-luvulla lentokoneita ja sukellusveneitä. 
Ranskalainen markiisi CONDORCET ennusti l700-luvulla sosiaalisia ja 
yhteiskunta tieteellisiä kehityssuuntia: hän oli ilmeisesti ensimmäinen 
ekstrapoloivan ennustemenetelmän käyttäjä; hän ennusti tilastotieteen 
suuren merkityksen tulevaisuudessa, väkiluvun kasvun ravintotuotannon 
kasvun mukaisesti, syntyvyydensäännöstelytarpeen väestöpoliittisista 
sYistä sekä keinotekoisten ruoka-aineiden kehittämisen. MALTHUS puo
lestaan ennusti vähän Condorcet'n jälkeen, että väkiluku kasvaa ma':til
massa nopeammin kuin ruoan tuotanto, mikä lopulta johtaa katastrofiin. 
Hänen aikataulunsa oli väärä, mutta mORet ovat nykyään valmiit yhty
mään hänen ajatuksiinsa. 

-Saksalainen JOHANNK~ FRIEDRICH l800-luvun alussa ennusti Yhdys
valtain ilmahtivaston pommittavan hajalle Tokion vuonna 1926 - vir
hettä oli 19 vuotta. Ranskalainen SOUVESTRE puolestaan ennusti vuonna 
1846 television, itsestään avautuvien ovien, lentokoneiden ja maanalais
ten rautateiden keksimisen. JULES VERNE niinikään 1800-luvun puoli
välissä näki suuren joukon keksintöjä, kuten atomikäyttöisen sukellus
veneen ja miehitetyn lennon kuuhun avaruusaluksen lähtö- ja laskeutu
mispaikkaa myöten. 

Vuosisadan vaihteessa englantilainen kirjailija H. G. WELLS kirjoitti 
useita tulevaisuudenkuvauksia; Aikakone-nimisessä kirjassaan hän uskal
tautui jopa tuhansien vuosien päähän. Kirjassaan Odotuksia hän tarkas~ 
teli tulevaisuuden ennustamisen mahdollisuuksia seuraavasti: 

» ... onko todellakaan niin kovin ihmeellistä tai toivotonta ehdottaa, 
että etsimällä fossiilien sijasta tapahtumien syitä ja arvostelemaHa niitä 
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yhtä kiivaasti ja perusteellisesti kuin geologisia löytöjä, voitaisiin päätel
mien valo suunnata eteenpäin. eikä taaksepäin ja siten saada tulevista 
tapauksista yhtä selvä ja vakuuttava kuva kuin geologian avaama kuva 
meille menneestä tällä vuosisadalla.» 

BERTRAND RUSSELL kirjassaan Ikaros tarkasteli 1920-luvulla poliittisen 
ja taloudellisen vållan keskittymistä sekä teknisen kehityksen nopeata 
kulkua. Hän ennusti syntyvyyden säännöstelyn johtavan vuoteen 1975 
mennessä valkoisen rodun kasvun pysähtymiseen. Hän arveli myös ih
miskunnan sortuvan oman tekniikkansa uhrina tarun Ikaroksen tavoin 
tämän riemastuttua lentämisestä niin, että lensi liian lähelle aurinkoa ja 
tuhoutui. Samoin 1920-luvulla Scientific American julkaisi 65 määriteltyä tu
levaisuuden ennustetta, joista useimmat ovat toteutuneet. Joukosta puut
tuivat kuitenkin mm. jo alullaan oleva yleisradiotoiminta ja äänifilmi. 

Tällä vuosisadalla tulevaisuudenennusteita on ilmestynyt tavaton 
määrä, joista osa on tiedemiesten, osa kirjailijoiden tekemiä. Tunne
tuimpia kokonaisnäkemyksiä lienevät 1930- ja 1940-luvuilta olevat 
ALDous HUXLEyn romaani Uljas uusi maailma ja GEORGE ORWELLin ro
maani Vuonna 1984. Kummassakin nähtiin tulevaisuuden yhteiskunta 
varsin pessimistisessä valossa keskitetysti johdettuna järjestelmänä ja pit
källe kehittyneen tekniikan automatisoimana. 1920- ja 1930-luvuilla 
syntyi suorastaan uusi kirjallisuuden laji - tieteiskirjallisuus - jossa ku
viteltiin tulevaisuuden yhteiskuntaa ja tekniikkaa. 

Nyt ovat tieteiskirjailijoiden villit unelmat kääntymässä arkipäivän 
todellisuudeksi, kun kuussa on jo käyty ja keskustellaan siitä, käydäänkö 
Marsissa vuoteen 1985 vai 1995 mennessä, kun ihminen on jo saanut vie
raan sydämen ja pään siirtämistä pidetään mahdollisena. Samalla on 
myös aikaisemmin epätieteellisenä arvailuna tai jopa huijauksena pide
tystä ennustamisesta - tietyin edellytyksin - tullut täysin kunniallinen 
ja yleistä arvonantoa nauttiva toiminta. Kovalla kiireellä perustetaan eri 
puolille maailmaa erilaisia tutkimuslaitoksia tulevaisuutta tutkimaan: 
hiljattainhan oli esim. lausuntokierroksella Pohjoismaiden neuvoston jä
senaloite pohjoismaisen tulevaisuudentutkimusinstituutin perustamisesta 
ja Ruotsissa on asiaa juuri tutkinut työryhmä esittänyt ruotsalaisen insti
tuutin perustamista. Tanskassa, Norjassa, Ranskassa, Itävallassa, Ita
liassa, Tsekkoslovakiassa, Puolassa, Englannissa, Hollannissa, Saksassa, 
Sveitsissä ja USA:ssa on jo omat instituuttinsa. Arvossapidetyt tiedemie-
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het osallistuvat niiden työhön ja tutkimus menetelmät ovat saamassa ma
temaattisen tarkkoja muotoja. 

Ennustuksesta ennuste 

Nykyaikainen »tieteellinen ennustaminen» ei kuitenkaan ole samaa sala
peräistä merkkien selittämistä, joka ohjasi muinaisten valtiomiesten, so
tapäälliköiden tai vaikkapa maanviljelijöiden toimia. Nyt tulevaisuutta 
tarkastellaan samaan tapaan kuin päivittäistä säätä Ilmatieteen laitok
sella: jos tämä tai tuo virtaus jatkuu niin ja niin kauan, niin tapahtuu 
sitä ja sitä lähivuorokausien aikana. Ja aivan kuten säätieteilijätkin niin 
myös nykyaikaiset futurologit - tulevaisuuden tutkijat - puhuvat mie
luummin ennusteesta kuin ennustuksesta. Ennuste edellyttää todennäköi
syyttä tietyllä varmuudella: se ei ole ennustus, profetia, joka väittää jo
takin tapahtuvaksi . 

. Ennusteessa ei ole mitään salaperäistä tai yliluonnollista: me kaikki 
teemme ennusteita sen paremmin asiaa ajattelematta. Suunnittelemme 
matkoja ja ostoksia, joiden edellytykset asetamme mielessämme: esim. 
kaunis ilma tai palkankorotus. Valtion seuraavan vuoden budjetti on 
ennuste: siinä edellytetään tietyn taloudellisen kehityksen jatkuvan ja 
tämän perusteella lasketaan valtion tulot - tai ainakin niin pitäisi tehdä. 

Nykyaikainen ennustetekniikka on kehittynyt lähinnä taloudellisen 
suunnittelun ja yritystoiminnan piirissä, ja monissa suuryrityksissä se 
kuuluukin jo vakituisiin johtamismenetelmiin. Nopea teknillis-tieteelli
nen ja taloudellinen kehitys on kuitenkin tehnyt tulevaisuuden tuntemi
sen tärkeäksi myös koko yhteiskunnalle. Tällä alalla on syytä nluistaa 
Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmat, joiden laadinta aloitettiin 1920-
luvulla. Esimerkiksi teollistumiseen ja kaupunkimaistumiseen olennai
sena piirteenä kuuluva ympäristön saa~tuminen on ongelma, joka 
yhteiskunnan poliittisten ja teknisten suunnittelijoiden on tunnettava, 
muuten voidaan saada aikaan korvaamattomia vahinkoja. Mitä tapah
tuu, jos vesiin jatkuvasti lasketaan jätteitä, pelloille ja metsiin lasketaan 
erilaisia kemikaaleja ja ilmaan tulee pölyn ja kaasujen lisäksi suunnatto
.mat määrät uutta hiilidioksidia ihmisten käyttämistä polttoaineista? 

Tulevaisuudentutkimuksen hyväksymisen suhteen viime vuosina ta-
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pahtunut nopea asenteiden muutos ei suinkaan merkitse sitä, että nyt 
kuvitellaan nähtävän entistä paremmin tulevaisuuteen. Muutos johtu
nee pikemminkin siitä, että nyt voidaan entistä paremmin tutkia tulevan 
kehityksen erilaisia mahdollisuuksia. Amerikkalainen futurologi OLAF 
HELMER ilmaisee asian näin: »Kohtalonuskoinen kuva tulevaisuuden ar
vaamattomuudesta ja välttämättömyydestä on väistymässä. Ollaan huo
maamassa, että mahdollisia tulevaisuuksia on suuri määrä ja että sopi
vat väliintulot saattavat vaikuttaa tulevaisuuksien todennäköisyyksiin. » 

Nyt halutaan vaikuttaa entistä enemmän tulevaisuuteen, joka yhteis
kunnan ja teknologian nopeiden muutosten vuoksi näyttää entistä tur
vattomanlmalta. 

Varsinaisesta tulevaisuuden tutkimisesta, futurologiasta, on olemassa 
joukko erilaisia määritelmiä. Itse käsitteellä on erilaisia nimiäkin, samoin 
sen tuloksena syntyvillä ennusteilla. Mm. seuraavia nimityksiä tapaa eri
kielisistä julkaisuista: futurologie, conJecture, social forecasting, futuribles, 
prevision, forecast, etudes des prospective, Zukunftforschung, framtidsstudier ja 
framtidsforskning. 

Jonkinlaisena erilaisten määritelmien yhteensulautumana voidaan 
futurologia määritellä ehkä seuraavasti: 

Tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan sellaista erilaisin tutki
musmenetelmin saatua tietoa, joka enteilee kehityksen aikaansaamia 
muutoksia yhteiskunnassa. Tieto ilmaistaan ennusteina, joilla tarkoi
tetaan tietyllä luottamus tasolla ilmaistua todennäköisyyteen perustu
vaa ennakkoarviota. 

Ennusteet 

Ennusteet voidaan jaotella monilla eri tavoilla ennusteen luonteen, en
nusteajan ja -alan mukaan. Ennuste voi olla: 

1. Puhdas ennuste, joka ilmaisee yhden todennäköisen tulevaisuuden. 
(Minne ollaan menossa?) 

2. Haarukoiva eli prospektiivinen ennuste, joka edellisen lisäksi tuo esiin 
useita vaihtoehtoja. (Mitä tapahtuu, jos ... ?) 

3. Ohjaava eli normatiivinenennuste, joka edellisten lisäksi ilmaisee vaih
toehtojen toivottavuuden. (Minne pitäisi mennä?) 
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Ennusteiden kattaman ajan mukaan puhutaan tavallisesti seuraavista 
kolmesta ennusteryhmästä: 

- lyhyen tähtäimen ennusteet ( 1-5 vuotta), 
- keskipitkän tähtäimen ennusteet (5-10 vuotta), 
- pitkän tähtäimen ennusteet (yli 10 vuotta). . 

Futurologian katsotaan tavallisesti alkavan vasta pitkän tähtäiinen 
ennusteista. 

Ennusteiden alan mukaan jaottelu on tavallisesti seuraava: 
- taloudelliset ennusteet, 
- teknologiset ennusteet, 
- sosiaaliset ennus~eet, 
- poliittiset ennusteet. 

Laajoissa futurologian tutkimuksissa käsitellään usein kaikkia ennus
teiden aloja ja aikaväli on tavallisimmin 20-30 vuotta. Tunnetuin tä
mäntapaisista töistä lienee HERMAN KAHNin ja ANTHONY WIENERin teos 
Vuosi 2000, jossä on taloudellisia, teknologisia, sosiaalisia ja poliittisia, puh
taita, haarukoivia ja ohjaavia ennusteita Yhdysvaltain ja koko maailman 
tulevaisuudesta. Pitkän tähtäimen ennusteiden laatiminen edellyttää 
yleensä tieteidenvälistä tarkastelua. Lyhyen ja keskipitkän tähtäimen 
ennusteissa voidaan tyytyä yhden kehityksen seuraamiseen itsenäisenä 
osatulevaisuutena. Pitkän tähtäyksen ennusteissa suuri joukko erilaisia 
tekijöitä vaikuttaa samanaikaisesti toinen toisiinsa, joten yhdellä alalla 
- esim. teknologiassa - tapahtunut muutos vaikuttaa myös taloudel
lisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin ennusteisiin. 

Tutkimusmenetelmät 

Tulevaisuuden tutkiminen nykyaikaisin menetelmin on lähinnä vaihto
ehtoisten tulevaisuudenmahdollisuuksien selvittämistä ja näiden mah
dollisuuksien todennäköisyyden määrittämistä. Itse ennusteiden laatimi
nen voi tapahtua erilaisin laskentamenetelmin tai asiantuntijoiden ar
vioina tai molempina. 
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OECD :lle tekemässään tutkimuksessa Technological Forecasting in Per-
spective ERICH JANTSCH jakaa ennustemenetelmät neljään pääluokkaan: 

1. intuitiivinen ajattelu~ 

2. eksploratiiviset menetelmät, 
3. normatiiviset menetelmät, 
4. palaute- eli takaisinkytkentämenetelmät. 

Toisen jakoperusteen mukaan voidaan menetelmät jakaa kahteen pää
ryhmään: ekstrapolointiin ja syysuhteisiin perustuviin menetelmiin. 

Intuitiiviseen ajatteluun perustuva tulevaisuudenkuvittelu . on selvästi 
vanhin menetelmä, siihenhän perustuvat varhaiset utopia-kuvitelmat ja 
tieteiskirjallisuus. Kehittyneempi muoto on ns. aivoriihi, jota käytettiin 
suuressa m~ärin Yhdysvaltain liike-elämässä 1950-luvulla. 

Tunnetuin intuitiiviseen ajatteluun perustuvista menetelmistä on ame
rikkalaisessa RAND Corporationissa kehitetty ns. delfoi-menetelmä (Delfoiri 
oraakkelin mukaan). Kyseess'ä on aivoriihen kirjallinen vastine ja pa
rannettu painos: useiden asiantuntijoiden monivaiheinen haastattelume-:
netelmä. Myös tämäntapaisilla menetelmillä . on omat rajoituksensa, 
sillä monesti suuri asiantuntemus sitoo asianomaisen säännönmukaisiin 
ratkaisuihin. Rajoituksista huolimatta delfoi-menetelmällä on saatu 
erittäin mielenkiintoisia tulevaisuuksia. 

Eksploratiivisilla menetelmillä tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia joko 
luomalla uutta tietoa tai järjestämällä ja käsittelemällä olemassaolevaa 
tietoa. Tyypillisesti uutta tietoa luodaan erilaisilla laskentamenetelmillä~ 

Yksinkertainen laskentamenetelmä on kansantaloudesta tuttu tren
diekstrapolaatio - eli menetelmä, jossa jatketaan tulevaisuuteen jotain ti
lastollista lukusarjaa. Jos esimerkiksi kymmenen viime vuoden aikana 
Suomen kansantulo on noussut keskimäärin 3 % vuodessa, niin on 
kohtuullista olettaa, että sama kehitys jatkuu seuraaVat kymmenen vuot
ta, ja siten voidaan laskea kansantulon todennäköinen suuruus vuonna 
1979. Tämä ns. suoraviivainen ennustemenetelmä on usein tehokas) 
mutta saattaa myös olla varsin pettävä, sen avulla voi esimerkiksi saada 
kaikki suomalaiset nuorisorikollisiksi joskus tulevaisuudessa tai kaikki 
venäläiset insinööreiksi ensi vuosisadalla. Lyhyenä aikana kehitys saattaa 
näyttää suoraviivaiselta, mutta pitemnlän ajan kuluessa kehitys voi 
e,sim. hidastua, trendi on epälineaarinen. Esimerkkejä ns. naiivin ekstra-
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polaation käytön vaaroista on monia. Niinpä ISAAC ASIMOV on osoittanut, 
että jos maailman väestön kasvukäyrää jatketaan nykyiseen suuntaan, 
niin vuonna 3500 ihmiset mahtuisivat juuri ja juuri seisomaan rinnak
kain maapallon pinnalla: heitä olisi 630 000 miljardia .. Toisen trendikäy
rän mukaan kulkuneuvot saavuttaisivat valon nopeuden vuonna 1982, 
mitä voidaan pitää hieman ennenaikaisena arviona. 

Trendin ja syklien erilaisilla ekstrapoloinneilla voidaan siis enteillä 
tulevaa kehitysta, jos ilmiön arvellaan muuttuvan samaan suuntaan kuin 
menneisyydessä. Käännekohtia ei yleensä voi näillä menetelmillä en
nustaa ja menetelmän aikaväli on suhteellisen lyhyt. 

U utta tietoa luovista eksploratiivisista menetelmistä mainittakoon vie
lä FRITZ ZWICKyn kehittämä morfologinen menetelmä, joka perustuu on
gelmaan ja sen ratkaisuun liittyvien parametrien tarkkaan määrittelyyn 
ja matriisikäsittelyyn. 

Entistä tietoa järjestäviä ja käsitteleviä eksploratiivisia menetelmiä on 
useita, kuten historiallinen analogia, skenaario eli käsikirjoitus, talou
delliset analyysit ja operationaaliset mallit. Tunnetuin menetelmistä lie
nee Herman Kahnin ja hänen johtamansa Hudson-instituutin kehit
tämä ns. skenaario- eli käsikirjoitustekniikka. Menetelmä perustuu askel 
askeleelta etenevään tapahtumien ja mahdollisuuksien ketjuun. 

Normatiivisilla eli ohJailevilla menetelmillä pyritään johonkin tiettyyn 
päämäärään. Menetelmiä ovat mm. erilaiset päättelymatriisit, operaatio
analyysi, lineaarinen ja dynaaminen ohjelmointi, erilaiset päätöksente
komallit, relevanssipuut kuten pattern, toimintaverkostot, toimintamallit 
ja systeemianalyysi. 

Palaute- eli takaisinkytkentämenetelmät puolestaan perustuvat ennusteiden 
ja tapahtumien jatkuvaan vuorovaikutukseen, jonka seurauksena ennus
teet korjataan tarkemmiksi, jolloin tapahtuman häiriotekijät vähenevät. 
Tekniikka sopii erityisesti laajamittaiseen tietokonemalliin. Erityisesti 
RAND Corporationin perustama Systems Development Corporation on kehittä
nyt palautemenetelmiä. 

Eri ennustemenetelmiä voidaan tietysti käyttää rinnakkain erilaisiin 
tarkoituksiin. Esimerkiksi käsikirJoltustekniikkaan perustuvassa Kahnin 
ja Wienerin vuotta 2000 kuvaavassa kokonaisennusteessa käytetään mo
nia erilaisia menetelmä, erityisesti ekstrapolointia. 

Useimmat ennustemenetelmät ovat ennestään muista yhteyksistä tun-
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nettuja. Vain delfoi-, morfologista ja relevanssipuumenetelmiä voidaan pi
tää todella uusina. Delfoi-menetelmän kehittäjä Olaf Helmer on hiljat
tain kertonut allekirjoittaneelle, että menetelmää on kehitetty edelleen 
tietokoneella hoidettavaksi. Vastaaja keskustelee tietokoneen kanssa, 
jolloin aikaisemmin kuukausia vienyt käsittelyaika saadaan supistumaan 
muutamiin päiviin. Helmerin johtama Institute Jor the Future on parhail
laan kehittämässä yli Yhdysvaltojen ulottuvaa tietokoneiden etäispäät
teiden avul.la hoidettavaa delfoi-verkostoa, jonka avulla saadaan nopeasti 
ennusteita mitä erilaisimmilta tieteen ja tekniikan aloilta. 

Ennustemenetelmät ovat yleisesti ottaen koko ajan kehittymässä; 
kaikilla menetelmillä on omat puutteensa. Niihin sisältyy usein epävar
moja arviointeja Ja niillä on vaikeata ennustaa ihmisen käyttäytymisessä 
tai arvostuksissa tapahtuvia muutoksia. Täysin suojattomia menetelmät 
ovat sellaisia yllätyksiä vastaan kuin vallankumoukset ja kehitykseen 
olennaisesti vaikuttavat tekniset tai tieteelliset keksinnöt. Monet tulevai
suudentutkijat ovatkin ottaneet käyttöön Kahnin varauksen, kun hän 
ennusteissaan puhuu »yllätyksettömästä tulevaisuudesta» (surprise-free 
future): ennuste voi toteutua, mikäli ei satu yllätyksiä. 

Toisaalta ei aina edellytetäkään, että ennuste toteutuu. Usein ennuste 
tehdäänkin vain osoittamaan, miten huonosti käy, jos kehitys jatkuu en
tiseen tapaan. Toisin sranoen ennustetta tehtäessä toivotaan, ettei se to
teutuisi. Tällaista ennustetekniikkaa käytetään hyvin paljon sekä talou
dellisessa etta poliittisessa ja sotilaallisessa tulevaisuudentutkimuksessa. 
Kun esim. tehdään ennusteita ilman ja veden saasteen määrästä tulevai
suudessa, niin kyseessä on useimmiten normatiivinen ennuste,jolla pyri
tään estämään ennusteen toteutuminen. 

Maailman tulevaisuus 

Kahnin ja Wienerin jo mainitun tutkimuksen lisäksi on julkaistu jou~o 
kokonaisennusteita maailman kehityksestä seuraavien vuosikymmenien 
aikana. Amerikkalaisen sosiologin DANIEL BELLinpuheenjohdolla toimi 
Yhdysvalloissa 41 asiantuntijan muodostama »vuoden 2000 komissio», 
jonka työn tulokset on julkaistu. RAND Corporation teki Helmerin ja 
GORDoNin johdolla delfoi-tekniikalla oman laajan tutkimuksensa, jossa 
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asiantuntijat esittivät arvioitaan erilaisten tieteellisten ja teknistenuudis
tusten toteutumisen todennäköisyydestä. Oslossa vuonna 1967 pidetyn 
tulevaisuudentutkijain kokouksen perusteella on julkaistu kirja Mankind 
2000, ja viime vuonna ilmestyi Yhdysvalloissa kokoomateos Toward the 
rear 2018. Lisäksi eri maissa on julkaistu omaa maata käsitteleviä ennus
teita, mm. Ruotsissa kokoomateos Sverige 2000. 

Ennusteiden perusteella näyttää siltä, että maailmanrauhaa ei enää 
uhkaakaan supervaltojen välinen ristiriita samalla tavalla kuin aikai
semmin. Paljon todennäköisempänä pidetään nyt mahdollisuutta, että 
suursota voi alkaa pienempien valtioiden - esim. Israelin ja Egyptin 
- välisestä ristiriidasta, joka johtaa eskalaatioon. Kiinaa pidetään kui
tenkin vaaratekijänä, mutta selkkaus voi olla yhtä hyvin Kiinan ja NL:n 
kuin Kiinan ja USA:n välinen. 

Taloudellinen kehitys johtaa todennäköisesti teollisuusnlaiden hyvin
voinnin nopeaan kasvuun, kunnes saavutetaan Daniel Bellin enteilemä 
ns. jälkiteollinen yhteiskunta. 

Yhdysvallat on parhaillaan siirtymävaiheessa tähän uuteen aikakau
teen, ja siirtymävaihetta leimaavat yhteiskunnalliset levottomuudet. Jäl
kiteolliselle yhteiskunnalle on ominaista se, ettei taloudellinen kasvu ole 
enää ensiarvoinen tekijä; se on koulutuksen, sosiaalisen turvallisuuden ja 
palveluelinkeinojen yhteiskunta. Kansalliset arvot väistyvät kansainväli
syyden tieltä, humanistiset arvot korvaavat taloudellisia arvoja. Kahnin 
mukaan jälkiteolliseen yhteiskuntaan kuuluisivat maat, joissa vuonna 
2000 on kansantulo henkeä kohden yli 4000 dollaria. Näitä olisivat 
Yhdysvallat, Ruotsi, Japani, Kanada, ehkä Tanska ja Norja; Sveitsi, 
Länsi-Saksa, mahdollisesti Ranska ja Benelux-maat. Siirtymävaiheessa 
kulutusyhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan olisivat Suomi, Eng
lanti, Italia, Neuvostoliitto, Itävalta, Itä-Saksa, Tsekkoslovakia, Israel, 
Australia ja Uusi-Seelanti. Kirjassaan Kahn ei mainitse Suomea, mutta 
henkilökohtaisessa keskustelussa hän arveli Suomen olevan siirtymävai
heessa. 

Keskimääräinen vuosiansio henkeä kohden Yhdysvalloissa vuonna 
2000 olisi 7 500 dollaria eli noin 31 500 markkaa, kun se Suomessa olisi 
ehkä noin 15 000 markkaa eli noin 3500 dollaria. Japania Kahn ja 
Wiener pitävät todellisena tulevaisuuden maana: heidän 'mukaansa 
Japani sivuuttaa Ruotsin vuoden 2000 tienoilla ja saavuttaa nopeasti 
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Yhdysvaltojen etumatkaa, kun jälkiteollisen yhteiskunnan arvoasetel
mien vaikutuksesta taloudellinen kasvu USA:ssa hidastuu. 

Allekirjoittaneella oli tilaisuus hiljattain keskustella pitkään talous
tieteen ensinlmäisen Nobelin palkinnon saajan, hollantilaisen JAN TIN
BERGENin kanssa tulevaisuuden tutkimuksesta sekä saada, häneltä jul
kaisematon käsikirjoitus vuoteen 2000 tähtäävästä Euroopan taloudel
lisesta kehitykse~tä. TINBERGEN on sitä mieltä, että eksploratiiviset mene
telmät ovat luotettavia vain alle 10 vuoden ennusteissa, sen jälkeen on 
kyseessä normatiivinen ennuste. Tällä varauksella hän on itse käyttänyt' 
kehittämäänsä dynaamista ohjelmointia. 

Tinbergen enteilee eurooppalaisissa teollisuusyhteiskunnissa seuraavia 
päämääriä taloudellisen kasvun lisäksi: 

1. Tuloerojen tasoittaminen s'ekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
2. Koulutuksen laaja lisääminen. 
3. Ympäristön suojeleminen. 
4. Demokraattisen päätöksenteon laajentaminen ja osallistumismah-

dollisuuksien lisääminen. 
5. Perhesuunnittelu. 
6. Kulttuurin kehittäminen nykyajan arvomaailmaa vastaavaksi. 
7. Kansallisen itsenäisyyden uudelleenarviointi kansainvälisen yhteis

työn hyväksi. 

Tinbergen tarkastelee myös Kahnin ja Wienerin arvioita tulevaisuu
den taloudellisesta kehityksestä. Hän huomauttaa ensinnäkin, että kan
santulon nostaminen kaksinkertaiseksi henkeä kohden ei suinkaan mer-

. kitse tyytyväisyyden ja onnellisuuden nostamista kaksinkertaiseksi. 
Entistä selvemmin tavoitteisuuden pitäisi suuntautua tuloerojen tasoit
tamista ja sosiaalisia ja sivistyksellisiä päämääriä kohden. Teknologinen 
kehitys nostaa edelleenkin elintasoa nopeasti, mutta jo nyt on havaitta
vissa tälle kehitykselle vastavoimia.Toisaalta 'arvostus on siirtymässä' 
pois materiaalisista asioista ja toisaalta koulutus ei ehdi seurata nopeasti 
muutt.uvaa teknologiaa. Varauksista huolimatta Tinbergen sanoo pää
tyneensä suunnilleen samanlaiseen lopputulokseen Euroopan maiden 
kohdalla kuin Kahn ja Wiener olivat päätyneet keskipitkä~ tähtäyksen 
trendi en perusteella: toisin sanoen suurin osa Eurooppaa on vuonna 
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2000 taloudellisessa hyvinvoinnissa suunnilleen samalla tasolla kuin 
Yhdysvallat nyt. Hän yhtyy nlYös Kahnin ja Wien.erin käsitykseen 
Japanin nopeasta noususta, mutta pitää heidän arviotaan NL:n kehi
tyksestä liian pessimistisenä. Samoin hän arvelee monien kehitysmaiden 
- erityisesti Intian - talouden kasvavan oletettua nopeammin. Hän 
yhtyy myös siihen Kahnin ja Wienerin käsitykseen,. että elinkeino
rakenteessa tapahtuu teollisuusmaissa voimakasta siirtymistä kolmannen 
vaiheen elinkeinoihin: palveluksiin, opetukseen, taiteeseen jne. 

Kahnin ja Wienerin, Bellin, RAND Corporationin, Tinbergenin ja 
useiden muiden tutkijoiden käsitykset maailman yleisestä kehityksestä 
vuotee,n 2000 mennessä ovat haarukoituneet varsin lähelle toisiaan, 
mutta tällöin on kyseessä ns. yllätyksetön tulevaisuus. Sodat, vallanku
moukset, uudet keksinnöt jne. voivat olennaisesti muuttaa kehitystä. 
Eräs mahdollinen tekijä on maapallon väestön räjähdysmäinen kasvu, 
johon monet tutkijat viittaavat. , 

Tällä hetkellä maapallolla asuu noin 3.3 miljardia henkeä, mutta 
vuonna 2000 arvellaan väkiluvun olevan noin 7 miljardia ja vuonna 
2020 noin 10 nliljardia henkeä. Ei näytä olevan nlitään mahdollisuuksia 
kaksinkertaistaa tai jopa kolminkertaistaa ravinnon tuotantoa samassa 
ajassa. Yksinkertaisten ja tehokkaiden uusien ehkäisymenetelmien käy
tön esteenä puolestaan on se, että väestö lisääntyy kehitysmaissa nopeam
min kuin kehittyneissä maissa: nykyään asuu kehittyneissä maissa 32 % 
maapallon väestöstä, vuonna 2000 vain 20 %. Jos nykyinen maapallolla 
tuotettu ravinto jaettaisiin tasan kaikille asukkaille, saisi jokainen 2 100 
kaloria päivässä, mutta vuonna 2000 vain 1 300 kaloria, mikä ei riitä 
elämiseen. Tämäkin edellyttää ravinnon tuotannon voimakasta lisäämistä 
tunnetuin menetelmin. Syntyvyyden säännöstely näyttää ainoalta rat
kaisulta - sotia ei kukaan toivone. 

Tulevaisuudentutkimus Suomessa 

Meillä on tapana syytellä itseämrne hitaudesta uusien asioiden omaksu
misessa; julkisuudessakin on esitelty syyttäviä puheenvuoroja siitä, ettei 
maassamme ole ruvettu suorittamaan tulevaisuuden tutkimusta. Syy
tökset eivät kuitenkaan oikein pidä paikkaansa. Meillä on tehty paljon-
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kin sellaista tutkimustyötä, joka on verrattavissa futurologiaan, vaikka 
juuri tätä nimeä ei ole käytettykään. Valtion yhteiskuntatieteellisen toimi
kunnan asettama tulevaisuudentutkimusta kartoittava työryhmä on 
laatinut selvitystä tähän asti tehdyistä tutkimuksista, joita on löytynyt 
yllättävän suuri määrä. Tosin aikaväli on ollut yleensä enintään kym
menen vuotta, joten siinä suhteessa tutkimuks,et eivät täysin täytä futuro
logian vaatimuksia. Seuraavassa on mainittu eräitä laajimmista ennus
teista. 

PEKKA KUUSEN teos 60-luvun sosiaalipolitiikka on ehkä ensimmäinen suo
malainen kokonaisennuste yhdeltä yhteiskunnallisen toiminnan alueelta. 
Talousneuvosto on tehnyt kolme kokonaistaloudellista keskipitkän täh
täyksen selvitystä ja parhaillaan laaditaan pitkän aikavälin kehitys
arviota vuoteen 1980 saakka. PENTTI VIITA toimitti vuonna 1966 teoksen 
,Suomi vuonna 1975, jossa useat kirjoittajat tarkastelevat eri alojen kehi
tystä 10 vuodeksi eteenpäin. 

Vuonna 1969 Viita julkaisi oman tutkimuksensa Teollisuuspolitiikka 
1970-luvun Suomessa, jossa tarkasteltiin Suomen taloudellista kehitystä 
vuoteen 1980 mennessä. Suomen Teollisuusliitto julkaisi niinikään samana 
vuonna oman selvityksensä 1970-luvun teollisuuspolitiikan suuntaviivat. 
Samantapaisista nimistään huolimatta Viidan ja Teollisuusliiton tutki
mukset eivät juuri mene päällekkäin, vaan pikemminkin täydentävät 
toisiaan. Kummassakin tutkimuksessa on sekä eksploratiivista että nor
matiivista ainesta. 

Mainittujen esimerkkien lisäksi on valmistunut joukko yksityisten 
teollisuusalojen ja -yritysten, liikenteen ja tietoliikenteen, yleisradiotoi
minnan, taide- ja kulttuurihallinnon, puolustuspolitiikan, sosiaalipoli
tiikan ja yhdyskuntasuunnittelun ennusteita\ Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden 1967 rahaston (SITRA) toimesta on lisäksi parhaillaan 
tekeillä useita tulevaisuuden tutkimuksia. Suomen Teknillinen Seura ja 
Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta ovat asettaneet työryhmät sel
vittämään tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksia Suomessa. Useat 
komiteat ovat myös työssään tehneet eri alojen ennusteita. 

Tähän asti tehtyjen yllätyksettömien ennusteiden perusteella voidaan 
päätellä Suomen taloudellisen kehityksen noudattavan suunnilleen 
Kahnin ja Wienerin Länsi-Euroopalle viitoittamaa suuntaa. Viidan 
mukaan bruttokansantuote nousee vuoteen 1980 mennessä 80 0/0. Alku-
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tuotannon työvoimaosuus vähenee 29 % :sta 16 % :iin, jalostuksen 
pysyy suunnilleen ennallaan nousten 34 % :sta 35 % :iin, mutta palvelu
elinkeinojen työvoimaosuus nousee 37 % :sta 49 % :iin. 

Suomen Teollisuusliiton ennusteessa kiinnitetään erityistä huomiota 
tutkimus- ja kehittämistyön merkitykseen teollisuustuotannon vastaiselle 
kasvuvauhdille. Samaan seikkaan kiinnitetään huomiota juuri SITRAn 
toimeksiannosta valmistuneessa EINO TUNKELon tutkimuksessa Teknil
lisen tutkimus- ja kehitystyön tavoitteiden asettelusta 1970-luvulla. Suomessa tek
nillisen tutkimuksen panos bruttokansantuotteesta vuonna 1967 oli 
0.5 %, kun se samana vuonna oli USA:ssa 3.5 %, Englannissa ~.3 %, 
Hollannissa 2.3 %, Ruotsissa 1.4 % ja Norjassa 1.0 %. Valtion osuus 
teknillisestä tutkimuksesta oli Suomessa 20 %, mutta samana vuonna 
USA:ssa 64.2 %, Ruotsissa 41.1 % ja Norjassa 57.9 %. 

Tunkelo päätyy normatiiviseen ennusteeseen, jossa teknillinen tutki
muspanos nostetaan vuoteen 1980 mennessä 1.4 %:iin bruttokansan
tuotteesta ja valtion osuus 35 % :iin. 

Tulevaisuudentutkimus on pääsemässä hyvään alkuun Suomessa. 
Tähänastisten ennusteiden puutteena voisi kuitenkin pitää lyhyttä aika
väliä ja sitä, että ne ovat useimmiten ns. puhtaita ennusteita, joissa ekstra
poloimalla päästään yhteen lopputulokseen. Puhtaan ennusteen käyttö
kelpoisuus on vähäisempi kuin haarukoivan, eksploratiivisen ennusteen, 
joka antaa useita vaihtoehtoja. Puhdas ennuste saattaa usein olla jopa 
sinänsä normatiivinen kuvastaen tutkijan suosittamaa kehitystä; kärjis
tetysti sanoen päätöksentekijä on teknokraatin armoilla. Haarukoivat 
ennusteet ovat monessakin mielessä »rehellisempiä», ne osoittavat, että 
tulevaisuuksia on todella useita, että tietyt edellytykset johtavat tiettyi
hin ratkaisuihin, toiset edellytykset toisenlaisiin. PäätöksentekijälIe jää 
todella vaihtoehtoja järkevän ratkaisun tekemiseen ja kansalaisilla on 
demokraattisen yhteiskunnan edellyttämää valinnan vapautta. 

Meillä kaivataan mm. näistä syistä usean vuosikymmenen kökonais
ennustetta, jossa tulevaisuus on tuotu esille vaihtoehtoisina mahdol
lisuuksina puhtaiden, haarukoivien ja ohjaavien ennusteiden muodossa. 
Tämän kokonaisnäkemyksen tulisi ensin selvittää tulevaisuuteen kohdis
tetut yleiset odotukset ja yhteiskunnassa vallitsevat yleiset tavoitteet. 
Tämä vaihe voitaisiin toteuttaa intuitiiviseen ajatteluun perustuvilla 
menetelmillä, kuten delfoi-tekniikalla ja käyttäytymistieteitten yleisillä 
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tutkimusmenetelmillä. Toisena vaiheena olisivat esim. ekstrapolointiin 
perustuvan lyhyen ja keskipitkän tähtäimen puhtaat ennusteet sekä 
morfologiset ongelmien erittelyt ja ratkaisunlallien kehittely. Kolman
tena vaiheena olisivat haarukointimenetelmillä suoritettu vaihtoehtois
ten tulevaisuuksien kartoitus sekä normatiiviset ennusteet toivottavien 
päämäärien saavuttamiseksi. Tällainen tutkimus voitaisiin parhaiten 
suorittaa laajana tieteiden välisenä projektit yönä tavoiteorganisaation 
avulla. 

Tulevaisuudentutkimuksesta käydyssä julkisessa keskustelussa on 
ehditty kaivata Suomeen erityistä tutkimusinstituuttia. En usko, että 
institutionalisoiminen on onnellisin ratkaisu, päinvastoin, tavoiteorgani
saatioilla voitaneen helpoimmin saada paras asiantuntijavoima kunkin 
tutkimusongelman ratkaisemiseen. Sen sijaan jonkinlainen yhteistyö elin 
tulevaisuudentutkijoiden kesken tarvitaan, kuten myös mahdollisimman 
täydellinen ja nopea tietopalvelu. 

Todellinen villakoiran ydin ei ehkä olekaan tutkimuksen piirissä, vaan 
siinä, miten tutkimuksen tulokset saadaan päätöksentekijöiden tietoon. 
Tulevaisuudentutkimuksen tarkoituksena on nimenomaisesti. saada ai
kaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joista toivottavat voidaan valita pää
määriksi. Tässä tulevaisuudentutkimus eroaa esim. tavanonlaisesta 
komiteat yöstä, jossa pyritään tavallisesti yhteen ratkaisuun: komitean 
mietintö'ä pidetään jopa -melkoisen epäonnistuneena, jos siinä on eriäviä 
mielipiteitä. Futurologia jää tutkijoiden sormiharjoituksiksi, jolleivät 
tutkimustulokset ole päätöksien perustana. 

Joitakin suosituksia tutkimustulosten hyödyntämiseksi voisi ehkä antaa: 

1. Tasavallan hallituksen pitää ottaa oppia liike-elämän johtamis
menetelmissä tapahtuneesta kehityksestä:, yritysten korkein toi
meenpaneva johto on yhä enemmän siirtymässä pitkän tähtäyksen 
suunnitteluun ja päivän johtamisrutiini on jäämässä alemmille 
johtotasoille. Poliittista päätösvaltaa pitää delegoida pidemmälle 
alaspäin. 

2. Eri ministeriöissä pitää olla ennustemenetelmiin perehtyneitä 
tutkijoita, jotka voivat selvittää hallinnonhaarojen toimenpiteiden 
vaikutuksia tulevaisuudessa. Lisäksi esim. talousneuvoston tulee 
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_ huolehtia ajan tasalla pysyvästä taloudellisesta kokonaisennus
teesta (rpitä se on jo tekemässäkin), ja sen lisäksi pitää esim. 
kauppa- ja teollisuusministeriössä olla elin teknologisen kehityksen 
seuraamista varten, mitä RAADEn komitean mietinnössä on suosi
teltukin. 

3. Eduskuntaan pitää eri puolueisiin saada tutkimuskysymyksiin 
perehtyneitä edustajia. 

4. Tutkimustuloksia pitää selvittää valtakunnan eri alojen johtaville 
henkilöille esimerkiksi jonkinlaisen valtakunnanserninaarin avulla. 
Tällaisessa seminaarissa tulee olla edustettuina talouselämän, val
tion- ja kunnallisen hallinnon, politiikan ja tutkimuksen edustajat. 
Seminaarin tulee olla pysyvä instituutio maanpuolustuskorkea
koulun tapaan. 

Tutkimustulosten hyväksikäytölle ei ole olemassa yksinkertaista rat
kaisua. Se edellyttää esimerkiksi koko valtionhallinnon funktion uudel
leenarviointia nykyajan yhteiskuntaa vastaavaksi. Tuhatvuotisten perin
teiden mukaan hallintokoneisto pitää yllä sille säädettyä toimintaa, 
mutta siltä ei juuri odoteta luovaa panosta. Esimerkiksi koko budje
tointi on luotu tätä ylläpitävää funktiota varten. Aivan samoin kuin liike
yritykset eivät enää nykymaailmassa menesty suorittamatta tutkimus
ja kehitystyötä, ei valtion palveluksiakaan tule tuottaa ilman jatkuvaa 
tutkimusta ja kehittämistä. 



Operaa tiotu tkiin us * 

Kirjoittanut 

PENTTI MALASKA 

· Ka nsa ntaloudelli neil 
aikakauskirja 1970;1 

Yrityksen johtamisen tiede (management science) ja tieteellinen yrityksen 
johtaminen ovat käsitteinä peräisin jo TAYLoRilta vuosisadan alusta. 
Kuitenkjn huolimatta siitä, että jo 1920- ja 1930-luvuilla johtamistai
don merkitys yritysten menestymiselle kasvamistaan kasvoi tehtäväken
tän tullessa yhä monimutkaisemmaksi ja monitahoisemmaksi, tiedemies
ten ja yritysjohtajien kontaktit jäivät varsin vähäisiksi kaikkialla maail
massa. RIvETTin ja ACKoFFin1 sanoja lainatakseni suuri osa tiedemie
histä pyrki välttämään sellaisten ongelmien käsittelyä, joilla olisi· ollut 
merkitystä sovellutuksina. Sen sijaan he panivat painoa. nimenomaan 
tutkimustensa puhtauteen tällaisesta hyötyajattelusta. Ei ollut myöskään 
harvinaista tämän asenteen perusteleminen väitteellä, että käytännön 
ongelmat eivät olleet niin vaikeita eivätkä siten niin houkuttelevia kuin 
puhtaan tieteen ongelmat. Tästä asenteesta seurasi, että niitä insinöö
rejä, jotka työskentelivät yritysten ja armeijoitten kehitys- ja tutkimus
laboratorioissa eri innovaatioitten ja jopa uuden perustutkimuksenkin 
parissa, ei aina laskettu kuuluviksi tiedemiehiin. Syynä ei ollut se, ettei
vät heidän menetelmänsä ja tuloksensa olisi kestäneet vertailua,vaan 
se, että he päämääränasettelussaan olivat hyväksyneet hyötynäkökohdan 
ja siten ikäänkuin myyneet sielunsa mammonalle. Toisen ·maailm(ln
sodan aikana - tämä asenne länsimaissa selvästi ja ilmeisen pysyväst! 
muuttui. Tämän muutoksen aikaansaajina eivät olleet yritykset, tuo~_ 

tannolliset organisaatiot,- vaan sotilasorganisaatiot. Oli kulunut kaksi 
vuosikymmentä edellisestä sodasta ja tänä aikana ase- ja muu sodan~ 
käyntivälinetekniikka oli valtavasti kehittynyt ja uusiutunut. Niinpä 
toise:p. maailmansodan kynnyksellä sotilasjohtajat olivat silmätysten s~n 

* Turun Kauppakorkeakoulussa 17. lO. 1969 pidetty virkaanastujaisesitelmä. 
1. PATRICK RIVETT - RUSSELL L. ACKOFF A Manager's Guide to Operational Research, New York 1963. 
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tosiasian kanssa, että heillä oli käytössään tehokkaita uusia järjestelmiä; 
mutta heillä ei ollut mitään kokemuksia niiden käytöstä todellisissa 
olosuhteissa. Tässä tilanteessa sotilasjohtajat kääntyivät tiedemiesten 
puoleen saadakseen apua näiden uusien järjestelmien käytössä. Useat 
tiedemiehet luopuivatkin aikaisemmista asenteistaan sovellettua tutki
musta kohtäan ja ottivat vastaan näitä tehtäviä. Toiminta pääsi ensim
mäisenä alkuun Englannissa, jossa se syntyi ikäänkuin armeijan research 
and development -osastojen kylkiäisenä. E. C. WILLIAMS, joka työskenteli 
tutkimuslaboratoriossa tutkaprojektin parissa, on eräs tämän toiminnan 
pioneereista, ja hän kuvc;ta toiminnan aloittamista ja nimeämistä" seu
raavasti:2 

»Vuoden 1937 loppuun mennessä olin 'saanut valmiiksi tutkan häiritsemistä 
koskevatkokeeni. Uhkaavan tilanteen vuoksi niitä pidettiin tärkeinä tällaisen 
häirinnän estämiseksi. Sen jälkeen minut määrättiin ilmavoimien työryhmään, 
joka sai tehtäväkseen selvittää, kuinka tätä juuri rakennettua tutkaa parhaiten 
voitaisiin käyttää ilmavoimien puitteissa vihollisen ilmavoiman ilmaiserpiseksi 
ja tuhoamiseksi. Ja ennen pitkää meidän oli myös keksittävä nimi, joka ilmaisisi 
muille sen, mitä me teimme. Muu osasto oli kiinni tavanomaisessa tutkaaIl liit": 
tyvässä tutkimus..:, kehitys- ja suunnittelutyössä. Meidän tuli selvittää; kuinka 
näitä laitteita voidaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttää. Termillä 'operaa
tio' oli armeijassa oma spesifinen sisältönsä ja me olimme nyt itse asiassa ryhty
mässä selvittelemään operaatioita. Erottaakseen tämän uudenlaisen työn osaston 
normaalista laitteiden rakentamiseen liittyvästä tutkimus- ja kehitystyöstä 
Sir ROBERT WATSON ja A. P. ROWE sepittivät termin Op~rational Research Section 

(operaatiotutkimusjaosto ), ja se pantiin organisaatiokaavioon meidän nimie'rnme 
yläpuolelle. Toiminnan piiri laajeni hyvin nopeasti ja välillä nimi operaatio
tutkimus ehti jo kadotakin. Aloitimme hyvin rajoitetusta . laitteiden käyttöomi-

. naisuuksien kehittämisestä, mutta hyvin pian meitä pyydettiin analysoimaan 
laajempia operaatioita.» ' 

. Operaatiotutkimusta suorittavan työryhmän kokoonpano oli jo näistä 
ensi päivistä lähtien selvästi poikkitieteellinen. Havainnollisena esimerk
kinä tästä 'on englantilainen työryhmä, joka vuonna 1940 tuli tunnetuksi 
nimellä »Blackettin sirkus».3 Työryhmän johtajana oli tunnettu britti..:. 
läinen fyysikko BLACKETT. Ryhmä sai tehtäväkseen tutkia aseittenhal .. 
Iitsemiseen ja ohjaamiseen tarvittavi~n laitteittenominaisuuksia ylei...; 

2. E. c. WILLIAMS The Origin ofthe Terrri »Operatianal Research» aild the Early Develapment af the Military 

Wark, Operational Research QuarterIy, voI. 19, (1968), s. 111-112. 
3. RIVETT-AcKOFF mt. s. 7. 
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',Seltä kannalta ja todellisissa kenttäolosuhteissa. Ryhmään valitut kaksi 
ensimmäistä jäsentä olivat fysiologeja; seuraavat kaksi olivat teoreettisen 
fysiikan edustajia, sitten tulivat mukaan tähtitieteilijä, armeijan upseeri 
ja entinen maanmittari. Myöhemmin ryhmää täydennettiin kolmannella 
fysiologilla, yleisen fysiikan edustajalla ja kahdella matemaatikolla. 

Sodan päättyessä operaatiotutkimus oli jo juurtunut suurvaltojen 
armeijoiden toimintoihin, ja sillä oli tärkeä asema ei ainostaan 1son
Britannian armeijassa vaan myös Ranskan, USA:n ja Kanadan ase
voimissa. Sen sijaan siviilimaailmassa ei tiedetty juuri ollenkaan siitä, 
mitä tällä alueella oli tapahtunut ja minkälaisia tuloksia saavutettu, 
ennenkuin tutkimukset vapautettiin julkaisukiellosta. Englannissa ja 
Ranskassaoperaatiotutkimuksen siviilisovellutukset saivat vauhtia ja 
virikettä kansallistettujen' suuryritysten ongelmien selvittelystä ja siitä, 
että sodan loputtua operaatiotutkijat vapautuivat armeijain palveluk
sesta ja hakeutuivat siviilielämän työmarkkinoille toimien samalla tämän 
toiminnan eräänlaisina kauppamiehinä.4 Sen sijaan Yhdysvalloissa 
sotilaallista tutkimustoimintaa jatkettiin tiiviisti sodan loputtuakin, ja 
niinpä monet operaatiotutkijat jäivät armeijan palvelukseen ja heitä 
koulutettiin paljon lisääkin. Siksi teollisuus ja julkinen' hallinto Yhdys
valloissa eivät tulleet osallisiksi samanlaisista virikkeistä kuin Englan
nissa' ja niin ne jäivät USA:ssa aluksi välinpitämättömiksi operaatiotut
kimuksen suhteen. Vasta 1950-luvulle tultaessa Amerikan teollisuus alkoi 
suhtautua vakavasti operaatiotutkimukseen. Tämä johtui ennenkaikkea 
siitä, että teollisuus oli uuden teknologisen kehityskauden, automaation 
edessä. Yhdysvalloissa siirtyminen automaatioon oli alkanut jo 1940,
luvun lopulla, mutta lopullisesti vasta elektronisten tietojenkäsittelyko
neiden myötä automaatio löysi suuntansa ja mahdollisuutensa. Amerik
kalaiset yritysjohtajat olivat tällöin joutuneet sellaiseen tilanteeseen, missä 
sotilasjohto oli sodan kynnyksellä. Oli kehitetty kokonaan uusia teknil
lisiä ratkaisuja ja järjestelmiä ja näin avattu aivan uusia mahdollisuuk
sia, joiden käyttämisestä ei kenelläkään ollut kokemuksia: Arnerikkalai- ' 
nen liikkeenjohto ratkaisi tämän ,kokemuksen puuttumisen ongelman 
samalla tavalla kuin sotilasjohto aikaisemmin~ He kutsuivat avukseen 
tiedemiehiä ja tutkijoita selvittämään, millä tavalla tätä uutta järjes-

.4~ C;GOODEVE The Growth of Operational Research in the Civil~ Sector in the United Kingdom, Operational 
Research Quart~r.ly, voI. 19 (1968), s. 113-116~ 
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telmää olisi käytettävä. Tiedemiehet ja tutkijat, jotka olivat viettäneet 
vuosikymmenen sotilaallisissa operaatiotutkimuksissa, ottivat nopeasti 
vastaan teollisuudessa heille auenneet mahdollisuudet. On aihetta huo
mauttaa siitä, etteivät operaatiotutkijat korvanneet yritysjohtoa; yri
tysjohtajien tarjous synnytti uudenlaisia työryhmiä, joissa johtajat ja 
tutkijat kohtasivat toisensa samojen ongelmien parissa. 

Operaatiotutkimuksen kehitys on tietokoneiden alkuajoista lähtien 
kytkeytynyt kiinteästi näiden kehitykseen. Tätä yhteyttä voidaan tar
kastella kahdesta näkökulmasta. Ensiksi voidaan sanoa, että operaatio
tutkimus käyttää tietokoneita tutkimustyön läpiviemiseen. Tietokone 
on tällöin käsitettävissä selvimmin laskulaitteeksi. Näin ollen tietoko-

. neitten ominaisuuksia laskukoneina parantanut kehitys sukupolvien 
myötä on lisännyt myös operaatiotutkimuksen mahdollisuuksia. Nykyi
sin monet operaatiotutkimuksen tulokset sisältyvätkin tietokoneitten 
pysyviin kirjasto-ohjelmapakkau~siin valmiina ohjelmina, ja operaatio
tutkimuksen suorittaminen ilman tietokoneita jää varsin tehottomaksi. 

Toiseksi voidaan havaita, että tietokonesukupolvi toisensa jälkeen on 
aina uudestaan asettanut yritysten johdon samanlaisen ongelman eteen 
kuin operaatiotutkimustarpeen alunpitäenkin ilmetessä. Jokainen tieto
konesukupolvi ·on luonut niin suuresti edellisestä poikkeavan, uusia mah
dollisuuksia avaavan tilanteen, että aikaisempi kokemus ei ole riittänyt 
ohjenuoraksi näitten uusien mahdollisuuksien· hyväksikäyttöön, vaan 
on aina uudestaan pitänyt esittää kutsu tieteelle ja tutkimukselle osal
listua ongelmien tutkiniiseen ja uusien teknillisten mahdollisuuksien 
optimaalisen käytön selvittämiseen. Operaatiotutkimuksessa onkin jo 
sen lyhyen olemassaolon aikana ollut havaittavissa merkittäviä muutok
sia, ja nämä muutokset ovat ajoittuneet tietokoneitten uusien sukupol
vien markkinoilletulon mukaan. 

Tietomateriaali, joka koskee 66 Yhdysvaltain suurinta yhtiötä kuuden 
vuoden ajalta vuoteen 1967 mennessä antaa selvän osoituksen tämän 
väitteen paikkansapitävyydestä. Tämän materiaalin tutkiminen,joka on 
suoritettu North Weston Universityssä5

, osoittaa selvästi, että operaatio
tutkimus ei lyhyen olemassaolonsa aikana ole· saavuttanut mitään pysy
väistä tilaa, vaan että se on monessakin suhteessa jatkuvan muutoksen· 

5. M. RADUOR - A. H. RUBENSTEIN - A. S; BEAU Integrtition and Utilization of Management Science 

Activities in Organizations, Operational Research Quarterly, voI. 19 (1968), s. 117-141. 
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, vaiheessa ja että tämän muutoksen selvimmät virstanpylväät ovat ha
vaittavissa 1950-luvun alussa, 1960-luvun alussa ja 1960-1uvun keski
vaiheilla eli samoihin aikoihin, jolloin uudet tietokonesukupolvet ovat 
tulleet markkinoille. 

Tutkimuksessa on selvitetty liike-elämän piirissä työskentelevien ope
raatiotutkimustyöryhmien johtajien koulutuksellista taustaa ja sen muu
toksia. Aluksi, 1950-luvun alkupuolella näiden ryhmien johtajat saatiin 
armeijan piiristä; 1960-luvun alkuun mennessä oli tilanne muuttunut 
siten, että ryhmien johtajat olivat useimmiten fyysikkoja, matemaatik
koja ja muita tiedemiehiä yritysten tutkimus- ja kehitysosastoilta. Tulta
essa 1960-luvun keskivaiheille yhä useampien ryhmien johtajat olivat 
joko organisatorisen koulutuksen saaneita tai jo korkeakouluissa operaa
tiotutkimukseen erikoistuneita. Ammatillisesti orientoituneitten osuus 

, tällaisten työryhmien johtajina o~ siitä lähtien selvästi pienentynyt ja 
vastaavasti organisatorisen taustakoulutuksen omaavien osuus kasvanut. 

Tutkimuksessa on myös jonkin verran selvitetty niitä todennäköisiä 
syitä, jotka tähän ovat johtaneet. Tällöin tuodaan esille mm. vaikeudet, 
joita ammatillisen taustakoulutuksen saaneilla usein on henkilösuhteiden 
hoitamisessa sekä työryhmän sisällä että niihin asiakkaisiin päin, joita 
tällaisen työryhmän tulee palvella. Samanlainen kehityssuunta on ha
vaittavissa myös itse työryhmän jäsenten tausta,n suhteen. Operaatio
tutkimukseen erikoistuneitten ja erityisesti liikkeenjohdollisen koulutuk
sen saaneitten osuus on selvästi kasvanut 1960-luvun alusta lähtien, ja 
muitten tieteitten edustajien sekä armeijan piiristä tulevien osuus on 
vast~avastipienentynyt. Sen sijaan organisatorisen koulutuksen' saaneit
ten osuus itse työryhmässä on huomiota herättävän pieni; syyksi maini
taan, että tällaiset henkilöt eivät ole sopivia työryhmien jäseniksi, koska 
heiltä puuttuu tarvittava valmiusja taito suorittaa itse analyysiä. 

Toisen mielenkiintoisen osan tutkimuksessatnuodostavat niiden muu:' 
tosten tarkastelu, jotka'ovat,tapahtun€et operaatiotutkimuksen sijoittu
misessayritystenorganisaatiooh ja sen ,tehtävien luonteessa. Operaati6~ 
tutkimustoiminta alkoi 1950-luvunalussasuuressa määrin tutkimus- ja 
kehitysosastoilla, ja tutkitut ongelmatliittyivät valmistukseen tai rahoi
tukseen.Muutaman ensinirhäisen vuoden . aikana, operaatio tutkimus 
laajeni tutkimus-ja kehitysosastoHla enemmän kuin organisaatioiden 
muissa osissa; tätä seurasi kuitenkin päinvastainen kehitys 1960-1uvulla. 
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Sekä teknillinen suunnittelu- että valmistuspuoli yleensä epäonnistuivat 
operaatiotutkimuksen jatkuvana organisatorisena sijoituspaikkana. Tul
taessa 1960-luvulle sen pääasiallinen sijaintipaikka yhä useammin siir
tyi niille osastoille, joiden funktio liittyi rahoitukseen. Tähän lienee tut· 
kimuksen mukaan vaikuttanut se, että operaatiotutkimuksen tarvitsema 
datamateriaali oli parhaiten saatavissa rahoituspuolelta ja monissa ta
pauksissa yrityksen tietokoneet olivat juuri tämän puolen valvonnassa .. 
Merkittävää myös on, että operaatiotutkimustoiminnanosuus yrityksen 
pitkän tähtäimen suunnittelun ja muitten sellaisten toimintojen yhtey
dessä, joista suoraan raportqidaan ylimmälle johdolle, oli vielä 1950-
luvull~ suhteellisen vähämerkityksellistä, mutta on 1960-luvulla tullut 
yhä tärkeämmäksi. 

Myös operaatiotutkimuks.en tavoitteissa on tapahtunut selväämuuttu
mista.Erityisesti voidaan panna merkille, että organisaation keskitasoil
la suoritetuissa operaatiotutkimuksissa on luovuttu yleisesti koko systee
miä käsittelevistä ongelmanasetteluista ja siirrytty rajoitetumpiin prob
leemoihin. Operaatiotutkimuksen yleinen pyrkimys käsitellä yritystä 
kokonaisuutena on ilmeisestikin osoittautunut toistaiseksi mahdottomak
si toteuttaa; toisaalta tuntuu perustellulta sekin, . että yrityksen kokonais
probleemaa lähestytään toiselta tasolta kuin valmistusosastolta tai siihen 
verrattavasta organisaatiolohkosta. Mitä tulee ylimmän johdon välittö
mässä valvonnassa oleviin operaatiotutkimuksiin, trendi osoittaa selvästi 

. laaja-alaisempien prob~eemoitten osuuden lisääntymiseen. 
Operaatiotutkimuksen käyttö Suomessa on kulkenut eturivin maiden 

jäljessä suunnilleen saman verran kuin olemme olleet jäljessä uusien tie
tokoneitten maahan saannissa. Operaatiotutkimustoiminnan ideoita 
alettiin istuttaa suomalaiseen ajatteluun jo 1950-luvun alkupuolella eli 
jokseenkin samaan aikaan, kuin amerikkalainenkin teollisuus ja liike
maailma alkoivat laajassa mitassa päästä osallisiksi tästä innovaatiosta. 
Tällaisen kehityskatsauksen yhteydessä on mielestäni erityisesti syytä 
mainita professori. OLLI LOKKI, jonka toiminta operaatiotutkimuksen 
tunnetuksi tekemisessäJa koulutuksessa Suomessa on ollut uraauurtavaa. 
Edellä esitellyn tutkimuksen tulosten voidaan havaita er~iltä osin pitävän 
paikkansa. myös_meillä. Operaatiotutkimukseen tuli mukaan ensimmäi
senä matemaatikkoja, fyysikkoja ja insinöörejä, jotka 'kirjallisuuden ja 
kurssien avulla olivat tutustuneet aiheeseen. Vaikka liikk~enjohdollisen 
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peruskoulutuksen saaneet . meilläkin vasta· :myöhemmin ovat ottaneet 
asian omakseen, voitaneen olla varmoja myös. kehityksen Jatkumisesta 
samansuuntaisena kuin Yhdysvalloissa. Tämä on kauppakorkeakouluja 
ajatellen erittäin tärkeää huomata: operaatiotutkimus on tulevaisuudessa 
yhä useammin myös ylimmän liikkeenjohdon työväline, jonka oikea 
käyttäminen edellyttää riittävää liikkeepjohd'ollista näkökulmaa ja 
jonka organisoiminen ja toiminnassa pitäminen tulee jo itsessään ole
maan johtamistaidollisesti vaativa tehtävä. Kauppakorkeakouluilla on 
siten erittäin hyvät edellytykset toimia operaatiotutkijoiden kouluttajina 
ja samalla myös tämän tapaisen tutkimustoiminnan tyyssijoin~. Toisaalt~ 
tällaisen toiminnan täytyy korkeakoulujen työnjaon perusteella katsoa 
kuuluvan niiden velvollisuuksiinkin. 

l' ; 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1970: 1 

Pääoman tuottoprosentin käsite ja mittaaminen 
erityisesti Suomen teollisuuden osalta * 

Firjoittanut 

TUOMAS SUKSELAINEN 

i ~ 'Johdanto 

Julkisen vallan lisääntyvä osallistuminen tuotantopäätösten tekoon ja 
säästöpääomien ohjaamiseen sekä toisaalta esitetyt väitteet pääoman
käytön tehottomuudesta ovat: Suomessa viime vuosina johtaneet vilk
kaaseen keskusteluun pääomavirtojen ohjaamisesta. Tämä keskustelu 
on kuitenkin paljolti kärsinyt yhtenäisen käsitejärjestelmän puutteesta. 

Markkinataloudellisessa järjestelmässä on pääomatuotoilla ja -kus
tannuksilla ratkaisuvalta tuotannontekijöiden ohjautumisessa. Mikro
tasolla toimivien taloudenpitäjien pääomasijoituksia ohjaa riski- ja likvi
diteettiarvostuksella painotettu suhteellinen tuotto.l Siirryttäessä mikro ... 
tasolta kohti pääomankäytön tehokkuuden kansantaloudellisia kriteerejä 
vähenee riski- ja likviditeettiarvostuksen merkitys ja pelkkä pääoma
tuotto saa ratkaisevan kriteerin aseman. Rationaalisen kokonaistalou
dellisen investointipolitiikan edellytyksenä on tällöin tämän tuoton mit
taaminen tavalla, joka mahdollisimman hyvin kuvaa toteutuneen tuo
ton suhdetta rajoittavaan tuotannontekijään, so. sijoitettuun pääomaan. 

Tämän artikkelin pyrkimyksenä on esitellä eräs edellisen valossa kes
keisen aseman ansaitseva pääomankäytön tehokkuutta kuvaava tunnus
luku, pääoman tuottoprosentti, joka mittaa pääomalle tuotantoprosessissa 
syntyvän tuoton ja sijoitetun pääoman suhdetta. Tarkoitus on käsitellä 
pääoman tuottoprosenttia teoreettisena tunnuslukuna, sen käytännölliseen 
laskemiseen liittyviä ongelmia yleensä sekä erityisesti Suomen tilasto
aineiston tarjoamia mahdollisuuksia tuottoprosenttien laskemiseksi. Li-

* Aihetta olen laajemmin käsitellyt samannimisessä pro gradu -tutkielmassani (säilytetään Helsingin 
Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa). 

1. JAAKKO LASSILA Pääomatuotto ja pääomakustannukset, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1968: 1, s. 1. 
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säksi esitetään esimerkin luonteiset tuottoprosenttilaskennan . tulokset 
Suomen teollisuuden osalta. Päähuomio on teollisuusryhmittäisten tuot
toprosenttien selvittämisen ongelmissa, sillä juuri tällaiset tuottopro
sentit ovat ilmeisen hyödyllisiä arvioitaessa investointien merkitystä 
taloudellisessa kasvussa ja luotaessa perustaa investointipolitiikalle eri
tyisesti ja talouspolitiikalle yleensä. 

Koko sen ajan, jona taloudelliseen kasvuun ja pääomaan kohdistuvaa 
aktiivista tutkimustoimintaa on harjoitettu, siis lähinnä toisesta maail
mansodasta lähtien, on pääomakertoimella eli pääoma/tuotos-suhteella 
(engl. capital coejficient, capital-output ratio) ollut merkittävä asema tuo
tantoprosessin tuloksen ja sijoitetun pääoman suhdetta koskevissa tutki
muksissa. Vasta viime aikoina on enenevässä määrin myös makrotasolla 
alettu tämän ohella kiinnittää huomiota pääoman tuottoprosenttiin 
(engl. rate of return on capital) 2 

• Näiden tunnuslukujen periaatteellinen ero 
on nähdäkseni siinä, että pääomakertoimen avulla tarkastellaan tuo
tantoprosessin reaalista puolta, tuottoprosentin avulla taas pikemminkin 
sen raha taloudellista puolta. Yksinkertaisesti määriteltynä pääomaker
roin mittaa tuotantoprosessiin sijoitetun pääoman teknistä tuotanto':' 
kykyä, ·tuotoksen ja pääomapanoksen reaalisilla yksiköillä mitattua suh
detta kiinnittämättä huomiota toiminnan taloudelliseen kannattavuu
teen. Tuottoprosentin, ymmärrettynä tuotantotoiminhasta syntyneen 
rahallisen pääomp,tuoton suhteena sijoitetun pääoman arvoon, pyrki
myksenä taas on toiminnan taloudellisen kannattavuuden määrittäminen. 

Pääoman tuottoprosentin käytön oikeutus on täysin. riippuvainen sen 
soveltuvuudesta talouselämässä tapahtuvaa niukkojen pääomavarojen 
allokointia ja tämän tehokkuutta selvitteleviin vertaileviin rakennetut
kimuksiin sekä yleisemmin pääoman, pääomanmuodostuksen ja talou
dellisen kasvun suhteiden tutkimiseen. 

Tuottoprosentteja laskemalla voidaan kiinnittää huomiota ensinnäkin. 
taloudenpitäjien ja erityisesti näiden muodostamien mielekkäiden ryh
mien (t6irnialat, maantieteelliset alueet jne.) tllbttoprosenttien keskinäi~ 
siin suhteisiin, . niiden jakauturniih ja näitä kuvaaviin tunnuslrtkuihin 

2. Pääoma,n tuottop~osenttia mak~otasoll~ käsittelevistä harvoista tutkimuksista on täs~ä syYtä mai~ 
nita seuraavat:. ROBERT SOLOW Capital Theoryandthe Rate ofReturn; Amsterdam 1963;LEIFjOHANSEN 

A A{ultisector.a{ Study. OIEfo11;.om.ic G,rowth, AmsterctaIIl 1~60; G~ORGEST.IG~ER Capital and Rates 0/ RetgrTJ 
in Manufacturing Industries, Princeton 1963; BAGICHA MINHAS An International Comparison of Faetor Costs 
and Faetor Use, Amsterdam 1963. 
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sekä edelleen näiden jakautumien muuttumiseen taimuuttumattomuu~ 
teen ajanjaksosta toiseen. Taustana on tällöin hypoteesi tuottoerojen 
pyrkimyksestä tasoittua pitkällä tähtäyksellä. Vastaavan tehtävän muo
dostaa yksittäisten tuottoprosenttien ajallisen kehityksen' seuraaminen 
pyrittäessä vertaamaan kehityskulkua tunnettuun vähenevän tuoton 
hypoteesiin. Luettelomaisesti voidaan edelleen viitata seuraaviin kiin
nostaviin tutkimuskohteisiin: tuottotavoitteet ja toteutuneet tuottopro
sentit, monopolivallan vaikutus tuottoprosenttiin, pääomakannan suu
ruuden ja koostumuksen (koneet ja laitteet suhteessa rakennuksiin) vai~ 
kutus ,tuottoprosenttiin, investointiasteen ja tuottoprosentin suhde jne. 

2. Pääoman tuottoprosentti teoreettisena tunnuslukuna 

2.1. Teoreettinen tausta 

Pääoman tuottoprosentin perimmäistä luonnetta voidaan alustavasti 
valottaa seuraavan yksinkertaisen kaavan avulla, joka kuvaa pääoma
sijoitusta yhden periodin aikana. Oletetaan' kansantalouden tuottctvart 
vain yhtä hyödykettä. Vähennetään suunnitellusta nykyisenperiodin 
kulutuksesta h yksikköä. Mikäli voidaan olettaa, että tämän toimen,;, 
piteen vaikutuksesta vapautuneet tuotantomahdollisuudet tulevat" mah
dollisimman tehokkaasti käytetyksi hyväksi pyrittäessä lisäämään seu
raavan' periodin kulutusta vaikuttamatta kuitenkaan suuntaan tai toi
seen sitä seuraavien periodien. tuotanto- tai kulutusmahdollisuuksiin, 
suoritetun pääomasijoituksen tuottoprosentti voidaan nyt ilmaista muo
dossa 

k-h 
r=---

h 

jossa k on saavutettu lisäkulutus (sijoitetuIl paaoman bruttotuott,o ).3 
Esitetyn tuottoprosentin ominaisuuksista on huomioitava sen 'margi

naalisuus ja ex post -luonne. Siinähän ei kiinnitetä huomIota koko käy
tettävissä olevan pääomakannan »aikaansaamaan» tuottoon, ja toisaalta 
s'en laskeminen on mahdollista vasta tulevaisuudessa. Esitetyiri peru'stein 

3. SOLOW mt. s. 18-19. 
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voidaankin tuottoprosentti laskea myös vertaamalla tulevaisuudessa 
tapahtuvaa kulutuksen supistumista ja tämän mahdollistamaa nykyisen 
kulutuksen lisäystä. 

Seuraavassa astutaan askel kohti tuottoprosenttien käytännöllistä mit
taamista käsittelemällä niiden laskentaa lähtien toisaalta tuotantofunk
tiosta ja toisaalta keskimääräisen tuottoprosentin käsitteestä. 

2.2. Tuotantofunktio Ja tuottoprosentti 

Tarkastelun aluksi on tehtävä eräitä yksinkertaistavia olettamuksia 
tutkittavan tuotantoprosessin luonteesta. Oletetaan, kuten jo edellä, että 
tuotantotoiminnassa esiintyy ainoastaan yksi hyödyke, jota käytetään 
sekä kulutukseen että pääomapanoksena tuotantoprosessissa. Kyseinen 
hyödyke palvelee myös tuotoksen, sekä pääomapanoksen ja tämän tuo
tannontekij äkorvauksen (pääomatuoton ) mitta yksikkönä. 

Tuotannon tulos (Q) riippukoon kahdesta tuotannontekijästä" pää
omasta (K) ja työvoimasta' (L), yleistä muotoa olevan tuotantofunktion 

Q= F (K,'L) 

mukaisesti. Oletetaan, että sekä tuotannontekij-ä- että hyödykemarkki
noilla vallitsee täydellinen kilpailu ja että yrittäjien päämääränä on ·voi
ton maksimointi. Merkitään pääoman tuottoprosenttia symbolilla r ja 
palkkatasoasymbolilla w ja oletetaan ainoan hyödyk:{{een ,hinnaksi 1. 
Nyt voidaan muodostaa seuraava voittofunktio, jonka yrittäjät pyrkivät 
maksimoimaan : 

v= Q-rK-wL. 

Esitettyjen ehtojen ja vähenevän rajasubstituutiosuhteen ollessa voimassa 
saadaan tästä osittaisderivoinnilla 

eli 

oV 
'-.-...:...-FK-· 'r=O 
oK 
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eli 

av 
- =FL-w=O aL 

jossa F K ja F L ovat tuotantofunktion ensimmäiset osittaisderivaatat 
pääoman ja työvoiman suhteen, so. näiden rajatuottavuudet. Mikäli 
tuotantoprosessissa vallitsee vak~otuottojen laki, on myös voimassa yhtälö 

eli 
rK + wL= Q. 

Ratkaisemalla viimeksi mainittu yhtälö r:n suhteen saadaan 

Q-wL 
r = = FK . 

K 

Siirrytään nyt yleisestä tuotantofunktiosta tarkemmin määriteltyyn 
muotoon, ja oletetaan tuotantoprosessia kuvaavan Cobb-Douglas -tyyp
pisen tuotantofunktion 

Jossa b - 1 - a eli vakiotuottojen laki on VOImassa. Edellä esitetyn 
mukaisesti 

Q 
FK = a-. . K 

Kun F K = r, saadaan pääoman tuottoprosentiksi 

Q 
r=a-. 

K 
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Esitetyn perusteella voidaan nyt siis erottaa kaksi eri tapaa laskea 
pääoman tuottoprosentti. Ensinnäkin se voidaan laskea vähentämällä 
tuotannon arvosta (jalostusarvosta) palkkasumma ja jakamalla erotus 
sijoitetun pääoman arvolla. Toisaalta olettamalla tuotantoprosessia ku
vaamaan tietyntyyppinen tuotantofunktio, täydellinen kilpailu, voiton 
maksimointi ja tuotannontekijöiden vakiotuottoisuus voidaan tuotto
prosentti selvittää laskemalla pääoman rajatuottavuus ko. tuotantofunk
tiosta. Cobb-Douglas -funktiota käytettäessä on tällöin selvitettävä tuo
tannon pääomajousto a ja kerrottava se tuotoksen ja pääoman suhteella, 
jolloin päädytään tuottoprosenttiin r. 

Kokonaistaloudellisen tuotantofunktion estimointi vaatii tuotantoa, 
pääomakantaa ja työvoimaa kuvaavia tarkkoja ja riittävän pitkiä aika
sarjoja. Koska tuotantofunktio mitta.amisvaikeuksineen muodostaa oman 
erillisen ongelmavyyhtensä, ei tässä esityksessä enemmälti käsitellä tätä 
tuottoprosenttien laskennan lähtökohtaa vaan keskitytään niihin ongel
miin, jotka liittyvät tuottoprosenttien .selvittämiseen kaavan 

Q-wL 
r=----

K 

avulla. Voidaan kuitenkin todeta, että mikäli laskelmia suoritettaessa 
olisi valmiina käytettävissä kuvattavassa tuotantotoiminnassa voimassa 
oleva tuotannon pääomajousto a (Cobb-Douglas -funktiota käytettäessä) 
ja voitaisiin tehdä tarpeelliset olettamukset, jotta pääoman rajatuotta
vuus olisi yhtä suuri kuin tuottoprosentti r, säästyttäisiin tuotantofunk
tioon perustuvaa laskutapaa käyttäen palkkasumman selvittämiseltä. 

3. Tuottoprosentin laskentaan liittyvät käsitteet ja 
mittausteknilliset ongelmat 

3.1. Pääomatuotonja pääoman käsitteet 

Pyrittäessä edellä hahmotellun· viitekehyksen puitteissa lähestymään 
pääoman keskimääräisen tuottoprosentin käytännöllisiä selvittämison':' 
gelmia voidaan nämä jakaa kahteen ryhmään. Ensinnäkin on valittava 
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tuottoprosentin laskelmassa esiintyville muuttujille re1evantit määritel
mät tarkasteltavaa taloudellista ongelmaa silmällä pitäen. Toisena on
gelmaryhmänä tulevat esiin kokemusperäiselle taloustieteelliselle tutki
mukselle ominaiset, valittuihin muuttujien määritelmiin kiinteästi liit
tyvät mittausvaikeudet. 

Poiketen toisessa luvussa esitetys'tä keskimääräisen tuottoprosentin teo
reettisluonteisesta määrittelystä sitä käsitellään tässä funktionaalisesta 
tulonjakoteoriasta ja voittokäsitteestä lähtien. 

Taloustieteilijän kannaltq voiton' tärkeimpiä ominaisuuksia on sen 
jäännössuureen luonne. Palkat, rahakorko ja vuokra, klassisen funktio
naalisen tulonjaon muut komponentit, ovat sopimuk~een perustuvia, 
niiden suuruus on ennalta lyöty lukkoon ostajan (vuokraajan) ja omis
tajan kesken. Voitto puolestaan on jäännös, jonka suuruus ei ole ex anti 
tiedossa, vaan on luonteeltaan vaihteleva ja ennalta arvaamaton.4 

Traditionaalista voittoa on kuitenkin nykyisen makroteorian valossa 
pidettävä vain osana pääomatuottoa, ts. vain osana laajennettua 
voittokäsitettä. Traditionaalinen voittokäsite vastaa lähinnä ns. puhdasta 
voittoa, siis sitä rahasummaa, jollamuil!a tuotannontekijätuloilla ja kus
tannuksilla (palkoilla ja raaka-ainekustannuksilla) vähennetyt liiketulot 
ylittävät ns. normaalivoiton eli tuotannontekijätulon luonteisen pää
omatuoton. Nykyisen katsantokannan mukaan ymmärretään pääoma
tuotolla riäiden kahden komponentin summaa. Tässä poiketaan siis 
edellisen luvun viitekehyksestä, jonka olennaisiin elementteihin kuului 
täydellinen kilpailu ja tämän myötä puhtaan voiton katoaminen~ Koska 
käytännöllisiä laskelmia suoritettaessa olisi epärealistista olettaa näin, 
käsitetään seuraavassa tuottoprosentin laskelmassa esiintyvä pääoma
tuotto siten, että siihen - epätäydellisen kilpailun vallitessa - sisältyy 
myös puhtaan voiton komponentti. 

Pääomatuotto määritellään nyt siksi summaksi, joka taloudenpitäjällä 
on k~ytettävissään suorittaakseen korvauksen pääomapanoksen jalostus
arvoa kohottavasta vaikutuksesta. Osa tästä maksetaan pääoman varsi
naisille omistajille osinkoina, korkoina ja vuokrina toisen osan jäädessä 
taloudenpitäjän omaan hallintapiiriin jakamattomana tai joutuessa vero
tuksen yhteydessä julkisen vallan huostaan. Toisin sanoen pääomatuotto 

4., CHRISTOPHER SAVAGE - JOHN SMALL Introduction to Managerial Economics, London 1967, s. 23, 
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on' ylijäämä, joka syntyy, kun tuotoksen myynnistä saaduista liiketuloista 
vähennetään välituotteiden arvo ja työvoimakustannukset; maksetut 
verot, vuokrat ja lainapääoman korot ovat sitä vastoin osa tätä ylijäämää.5 

. Tuottoprosenttien laskennan kannalta relevantin pääomakäsitteeri 
perustana on pääomantuotannontekijäluonne. Tällöin on huomion koh
teena ainoastaan se pääoma, joka todella osallistuu tuotantotoimintaan 
joko kiinteänä reaalipääomana (koneet, rakennukset yms.) tai liikepää
omana (varastot ja rahoitusomaisuus). Ilmeisesti ensinmainittu pääoma
laji on näistä kahdesta oleellisempi muodostaen, tuotantokoneiston yti
men, mutta myös liikepääoman lukeminen sovellettavaan pääomakäsit
teeseen on aiheellista niukkojen pääomavarojen allokointia koskevassa 
tutkimuksessa.Vähämerkityksistä ei ole sekään, että tuotannon tuloksen: 
suhteen koko pääomaan on havaittu yleensä olevan vakaamman kuin 
sen suhteen pelkkään kiinteään reaalipääomaan.6 Pyrittäessä mittaamaan 
ainoastaan tuotantotoimintaan todella panoksensa antanutta pääomaa 
on myös ilmeisesti pyrittävä pääoman. kulumisen huomioon ottamiseen 
kansantaloudellisin perustein, so. poistojen vähentämiseen. 

3.2. Pääomatuoton ja pääom,akannan mittaamisesta 

Pääomatuoton mittaamiseen liittyvät ongelmat ovat erityisesti makro
tason ongelmina vähän tutkittuja mutta nähtävästi melko help6sti rat
kaistavissa olevia. Vaikeudet liittyvät pääasiallisesti erilaisten kustannus
ja tuottoerien erottamiseen toisistaan. , 

Vaikein ongelma on varsinaisen pääomatuoton ja pääoman. omis
tajille maksettavan työpaIkan erottaminen. Tähän pulmaan törmätään 
ennen muuta tutkittaessa teollisuusryhmiä, ,jotka sisältävät runsaasti 
pieniä ja muun kuin osakeyhtiömuodon omaavia yrityksiä. Tehtyjen 
havaintojen. pohjalta on nähtävissä~ että kyseinen jako tehdään usein 
hyvin rnieHvaltaisin perustein ja että siihen vaikuttavat mm. sellaiset 
päämäärät kuin pyrkimys mahdollisimman pieneen verorasitukseen. 
Tyydyttäväa ratkaisua tähän ongelmaan ei ole löydetty.7 

5. Capital, Output and Employment 1948-1960, A Programme for Grpwth 4, Cambridge 1964, s. 6. 
6. STIGLER mt. s. 76. 
7. SIDNEY ALEXANDER The Effect of Size of Manufacturing Corporations on the Distribution of the Rates 

of Return, Review of Economies and Statistics, August ,1949. 
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Toinen merkittävä hankaluus pääomatuoton mittaamisen yhteydessä 
on eron tekeminen juoksevien kustannusten ja sellaisten kustannusten 
välillä, joiden tuloa tuottava vaikutus jakautuu pitemmälle aikavälille 
(koulutus-, tuotekehittely-, mainonta- yms. kustannukset). Tässäkin yh
teydessä on todettava, ettei yrityksissä sovellettava laskentatoimi tarjoa 
riittäviä perusteita tuottoprosenttien kannalta relevanttiiIl mittaustek
niikkaan. 

Aktiivisesta tutkimustoiminnasta huolimatta pääomakannan mittaa
mistavasta ei ole päästy toistaiseksi osittaisratkaisuja pitemmälle, joten 
reaalipääomakannan (erityisesti vaihtuvan) mittaaminen muodostaa 
jatkuvasti vaikean kompastuskiven pääomateorian empiiriselle tutkimuk
selle. "Koska käsillä olevan esityksen pääpaino empiirisellä puolella on 
valmiin tilastoaineiston käytössä, ei pääomakannan mittaamisongelmiin 
tässä laajemmin puututa, vaan tyydytään viittaamaan niitä käsitteleviin, 
nykyisin jo lukuisiin tutkimuksiin."S Sovellettavista periaatteista on kui
tenkin mainittava, että yritysten ja tuotantolaitosten julkaisemia kirja
arvoja tuskin voidaan pitää muuna kuin korvikeratkaisuna haettaessa 
perustaa pääomakannan tarkoituksenmukaiselle arvostukselle. Päämää
ränä tulisi tämän sijasta olla pääomahyödykkeiden todellisen, tuotanto
toiminnassa toteutuvan arvon määrittäminen, joka on saavutettavissa 
lähinnä tunnettuja, jälleenhankintakustannuksiin tai investointikerty
mään perustuvia menetelmiä käyttäen. 

4. Tuottoprosentin selvittämismahdollisuuksista Suomen teollisuuden osalta 

4.1. Mahdollisista tietolähteistä 

Pääoman tl!0ttoprosentin laskemiseen eri teollisuudenhaarojen ja koko 
teollisuuden osalta tarvitaan tietoja pääoman arvosta, yritysten teolli
sesta toiminnastaan saamista tuloista sekä työpaIkoista ja muista voiton
jaon kannalta kustannuksiksi katsottavista eristä. Näitä tietoja on Suo
messa saatavissa valmiina lähinnä seuraavista tietolähteistä: teollisuus-

8. Esim. VERNON SMITH The Measurement af Capital teoksessa Measuring the Nation's Wealth, Studies 
in Income and Wealth, voI. 29, Washington 1964. 
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yritysten veroilmoitukset, niiden viralliset taseet, teollisuuden tasetiiasto 
ja teollisuustilasto. 

Yritysten tekemissä veroilmoituksissa annettuja eriä määräävät vero
lakien säännökset, eikä niitä voida useinkaan pitää soveliaana lähteenä 
taloustieteellisen tutkimuksen perusaineiston hankinnassa. Ottaen lisäksi 
huomioon veroilmoitusten luottamuksellisuuden on ilmeistä, etteivät ne 
ple tarkoituksenmukaisia eivätkä edes mahdollisiakaan lähteitä käsillä 
olevan ongelman kannalta. 

Virallisten taseiden käyttämiseen tuottoprosenttien laskennassa liittyy· 
niinikään useita heikkouksia, mm. niiden huono peittävyys (vain Suu
rimmat ydtykset ovat velvollisia julkaisemaan taseensa), epäyhtenäinen 
tase-erien ryhmittely ja sisältö jne. Nimenomaan tulostaseen sisältö on 
teollisuusyritysten kannalta huomattavan epätarkoituksenmukainen ja 
epämääräinen. Voitaneenkin kirjanpitolain 3 §:n sanoja lainaten todeta 
taseiden liian suuressa määrin perustuvan »yleisiin kirjanpitoperiaattei
siin ja hyvään kauppiastapaan». 9 

Yritysten virallisten taseiden ja muiden mahdollisten rahoitusta ja 
toimintaa valottavien tietolähteiden puutteellisuus ja soveltumattomuus 
taloustieteellisten analyysien suorittamiseen elinkeinoelämän rakenteesta 
on Suomessakin johtanut parempien tilastolähteiden luomiseen. Vuo- . 
desta 1959 alkaen on Tilastollinen päätoimisto suorittanut yrityksiltä 
suoritettaviin tiedusteluihin perustuvia tasetutkimuksia ja julkaissut näi
den pohjalta teollisuuden tasetilastoa. Pyrkimyksenä on ollut lisätä 
taseinformaation soveltuvuutta taloudelliseen analyysiin.lo 

Teollisuustilastoon (nykyisessä muodossaan vuodesta 1954) sisältyvät 
kaikki määrätyn vähimmäiskoon ylittävät teolliset toimipaikat. Täten 
se käsittää varsinaisesti maamme keskisuuren ja suurteollisuuden ja osan 
pienteollisuutta. Tilastoon sisältyy tietoja mm. teollisuuden työvoimasta, 
käyttöomaisuudesta ja sen hankinnasta (vuodesta 1959), käyttövoimasta, 
raaka-aineiden käytöstä, tuotantokustannuksista, jalostusarvosta jne.ll 

Seuraavassa pyritään tarkastelemaan rinnan niitä mahdollisuuksia, 
jotka teollisuustilasto ja teollisuuden tasetilasto tarjoavat teollisuuteen 

9. TAUNO KALLINEN - JOHN SUNDGREN Teollisuuden tasetilasto vuonna 1960 esitettynä yritysten keski

näisen suhdelukujärjestelmän mukaan, Tilastokatsauksia 1962:5, s. 45. 
10. KALLINEN-SUNDGREN mao 

11. Suomen Virallinen Tilasto XVIII A:70. 
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sijoitetun pääoman ja sille tästä toiminnastasYIltyvärt tuoton ja edelleen 
teollisu usryhmi ttäisten tuottoprosen ttien sel vi ttämiseert. Tarkastel ussa 
kiinnitetään erityistä huomiota niihin vaikutuksiin, joita eri lähteisiin 
perustuvilla lasken ta ta voilla saattaa olla tuottoprosenttien su uru uteen. 
Syyt, joista tällainen erisuuruus voi johtua, ovat ensisijaisesti seuraavat: . 
pääoma ja .pääomatuotto on määritelty eri tavoin, ne on mitattu eri 
menetelmin, tilastoyksiköt ovat erilaiset, toimialakäsitteet eroavat, ryh
mittely eri toimialoihin on suoritettu eri tavoin tai aineiston poiminta 
pertisjoukosta on 'suodtettu eri' menetelmin. 

Vertailun perustaksi esitetään tuottoprosenttien laskenta eri lähteiden 
pohjalta seuraavasti: 

teollisu ustilastomenettely: 

tasetilastomenettely: 

Symbolien merkitys on seuraava: 

.Ja 
Ps 
D 

= jalostusarvo, 
~ palkkasumma, 
= kiinteän reaalipääoman poistot (ei saada teollisuustilastosta 

vaan arvioitava), 
= kiinteä re~alipääoma, 
= kir'janpidollinen voitto, 
- maksetut,korot, 
,= maksetut verot, 
= osinkotulot (muilta yrityksiltä), 
= käyttöomaisuus + varastot + rahoitusomaisuus. 

·4.2. Käsitteelliset ja mittausteknilliset erot menettelytapojen välillä 

Mitään periaatteellista eroa ei voida tehdä teollisuustilaston ja tase
tilaston pohjalta määrättyjen pääomatuottojen välille, sillä molemmat 
ovat yhtä lailla sijoitetulle pääomalle tulevia korvauksia, jäännösarvoja, 
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kun muut kustannukset on vähennetty tuotannon bruttoarvosta (liik
keenharjoittamisesta saaduista tuotoista). Ainoa varsinainen ero liittyy 
poistoihin, sillä teollisuustilastossa ei, kuten tasetilastossa, ole nähtävissä 
poistoja. Teollisuustilastoa käytettäessä on siis joko tyydyttävä brutto~ 
tuottoon tai pyrittävä jotenkin arvioimaan poistojen suuruus. 

Pääoman osalta on tarkastelun taustana pyrkimys mitata todella tuo
tantotoimintaan osallistunut pääoma. Teollisuustilasto tarjoaa mahdol
lisuuden ainoastaan kiinteän reaalipääoman käyttöön, kun taas tase
tilastosta ilmenee myös liikepääoman suuruus. Voidaan todeta, että jät;.; 
tämällä liikepääoma syrjään ei tuottoprosenttia laskettaessa voida saada 
oikealla tavalla esiin tälle pääoman osalle kuuluvaa tuottoa, joka eräillä 
aloilla on huomattava - riippuen luonnollisesti kiinteän reaalipääoman 
ja liikepääoman suhteesta. Seurauksena liikepääoman poisjättämisestä on 
ilmeisesti tuottoprosentin suureneminen. 

Tärkeä kiinteään reaalipääomaan liittyvä ero laskentatapojen välillä 
on siinä, että tasetilaston perusteella on mahdollista jättää huomiotta 
ne tilikauden aikana suoritetut uusienpääomahyödykkeiden hankinnat, 
jotka eivät vielä kyseisen tilikauden aikana ole täydellä tehollaan pääs
seet osallistumaan tuotannolliseen toimintaan, so. keskeneräiset pääoma
hyödykkeet. Vastaava tarpeellinen korjaus ei ole mahdollista teollisuus
tilastoa käytettäessä. Keskeneräisten pääomahyödykkeiden arvo muo
dostaa eri teollisuusryhmissä yleensä muutaman prosentin kiinteästä 
reaalipääomasta. Korjauksen tekemisellä on positiivinen vaikutus tase
tilastosta lasketun tuottoprosentin suuruuteen. 

Kuten juuri todettiin; käsiteltävät tilastolähteet ja siten myös niihin 
perustuvat tuottoprosenttien laskelmat eroavat poistojen osalta toisis
taan. Teollisuustilastossa perustuu reaalipääoman arvostus palovakuutus
arvoihin. On ratkaistava se, ovatko osittain yritysten ilmoituksiin perus
tuvat, osittain tilaston laatijan arvioimat palovakuutusarvot luonteeltaan 
brutto- vai nettomääräisiä. Vaikka pyrkimyksenä olisikin, kuten luon
nolliselta tuntuu, nettoarvojen käyttäminen, on selvää, etteivät lopulliset 
arvot voi olla puhtaasti sen enempää. brutto- kuin nettomääräisiäkään. 
Pyrkiessäni selvittämään tätä ongelmaa, olen koettanut laskea sitä impli
siittistä poistoprosenttia, joka edellisen perusteella sisältyisi teollisuus~ 

tilaston kiinteän reaalipääoman omistusta ja toisaalta sen hankintaa 
koskeviin tietoihin. Tässä olen soveltanut yksinkertaista lauseketta 
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jossa d kuvaa etsittyä poistoprosenttia, K o ja K 1 pääomakantoja perus
vuoden alussa ja lopussa sekä II investointeja perusvuoden aikana. Suo
rittamalla näillä perusteilla koko tehdasteollisuuteen vuosina 1960-1966 
kohdistuneita laskelmia, olen päätynyt siihen, että kyseinen poistopro
sentti on ollut vuosittain noin viisi. 

Miten saatu poistoprosentti suhtautuu todelliseen, kansantaloudelli
seen pääoman kulumiseen, on hankalasti selvitettävissä .. Vertaamalla 
sitä kansantalouden tilinpid~ssa esiintyvien poistojen suuruuteen (noin 
10 % kiinteän ~eaalipääoman arvosta), on oletettavissa, että 5 % on 
jossain määrin liian pieni. 

Tasetilastomenettelyn osalta on todettava, että siinä on poistot peri
aatteessa tehty kiinteästä reaalipääomasta, tosin oletettavasti kaikkea 
muuta kuin kansantaloudellista kulumista vastaavin perustein. Varsi
naisen pääoman arvostuksen osalta on pitäydyttävä olettamaan, että 
yrittäjien pyrkimys aliarvostaa omaisuutensa verotuksellisista yms. syistä· 
johtaa laske~massa tuottoprosentin nimittäjän pienenemiseen ja edelleen 
tuottoprosentin itsensä ,kasvamiseen. Vaikka tämä ajatuksenkulku perus
tuukin suuressa määrin vain olettamuksiin, mainittu suuruus ero on hel
posti nähtävissä verrattaessa esimerkiksi teollisuustilaston tietoja kiinteän 
reaalipääoman. arvosta ja teollisuuden. tasetilaston tietoja aineellisesta 
käyttöomaisuudesta. On kuitenkin ehdottomasti otettava huomioon eri
lainen tilastoyksikkö ja toimialaryhmittely, joita käsitellään myöhemmin. 

4.3. Erot tilastointiperusteissa 

Tasetilastossa on tilastoyksikkönä yrittäjänä toimiva juridinen oikeus
henkilö, pienin tilastollinen yksikkö, joka harjoittaa teollisuutta ja joka 
on lain p~rusteella velvollinen pitämään kirjaa toiminnastaan. Teolli
su~stilastossa yksikkönä on toimipaikka, jollaisen muodostaa yksityinen 
tehdas, työpaja, kaivos tms. Tuotannolliselta kannalta tuntuu teollisuus
tilasto tilastoyksikkönsä puolesta tarkoituksenmukaisemmalta lähteeltä 
hankittaessa tuottoprosenttien laskenta<l:n tarvittavia tietoja. Se suo mah
dollisuuden yksityisestä toimipaikasta, siis mahdollisimman homogeeni
sesta yksiköstä, lähtien aggregoida tietoja kuvaamaan jotain teollisuus-



PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTIN... 51 

ryhmää tai koko teollisuutta tuoden mielenkiinnon kohteena olevan 
toimialanmukaisen tuotantoprosessin esiin liiketaloudellisten ja juridis
ten käsitteiden viidakosta. 

Sekä teollisuustilaston että tasetilaston toimialat on määritelty peri
aatteessa kansainvälistä kaksinumeroista ISIC-luokittelua käyttäen. Ero
na on ainoastaan se, että tasetilastossa on kolmessa tapauksessa kaksi 
toimialaa yhdistetty. Nä.in on menetelty elintarvike;.. ja tupakkateollisuu
den, nahka-, nahkateos- ja kumiteollisuuden sekä puu-, huonekalu- ja 
rakennuspuusepänteollisuuden osalta. Suoritettaessa vertailuja eri mene'" 
telmin laskettujen tuottoprosenttien kesken on siis myös teollisuustilas
ton osalta suoritettava tämä yhdistäminen. 

Lisäksi on todettava, että toimialaryhmittely on lähinnä heterogee
nisten tilastoyksikköjen takia suoritettu tasetilastossa melko karkeasti 
sijoittamalla yritykset ISIC-ryhmiin sen mukaan, millä toimialaIla toimii 
vähintään ?O % niiden henkilökunnasta. Sellais~t yritykset, joiden hen
kilökunnasta vähemmän kuin 50 % toimii millään määrätyllä toimi
alalla, muodostavat teollisuuskompleksien ryhmän. Tämän ryhmän esiin
tymistä. on pidettäva melkoisena puutteena tuottoprosentteihinkohdistu~ 
vassa tutkimuksessa, sillä onhan tällaiselle ryhmälle laskettu tuotto
prosentti selvästi merkityksetön, siksi suuresti poikkeavat teollis.uus
kompleksit toimialarakenteeltaan toisistaan. Ryhmän osuus on Suomessa 
noin 20 % teollisuuden kokonaisnettoliikevaihdosta. Seurauksena käy
tetystä tilastoyksiköstä on teollisuustilastossa päästy tuottoprosenttitar
kastelun kannalta huomattavasti tarkoituksenmukaisempaan toimiala
ryh~ittelyyn, siis mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin. 

Havaintoyksikköjen valinnasta ja sen peittävyydestä on vielä todettava, 
että tasetilasto perustuu teollisuustilaston pohjalta tehtyyn yritysluette
loon ja tästä otettuun näytteeseen ja teollisuus tilasto puolestaan käsittää 
kaikki tiettyä vähimmäiskokoa (5 työntekijää tai 25 k W) suuremmat 
teolliset toimipaikat. Tasetilaston perusjoukon kattama teollisuus on 
noin 95 % teollisuus tilastoon kuuluvasta, mutta koska muuta toimintaa 
kuin teollisuutta päätoimenaan harjoittavat yritykset poistetaan vasta 
näytteenoton jälkeen, peittävyys alenee tästä vielä noin 10 %. 

Teollisuustilas~on peittävyyttä on tutkittu vertaamalla, sitä ajallisesti 
lähinnä vastaavaan liikeyrityslaskentaan. Toimipaikkojen osalta oli peit
tävyys verrattaessa vuoden 1966 teollisuustilastoa vuoden 1964 liike-
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yrityslaskentaan 31 %, henkilökunnan osalta 91 % ja tuotannon brutto
arvon osalta 940/0 •

12 

4.4. Johtopäätöksiä vertailusta 

Edellisen perusteella voitaneen hyvällä syyllä todeta, että teollisuus tilasto 
periaatteessa -liittyessääp.läheisesti tuotannolliseen katsantokantaan -
vastaa esitettyjen määritelmien mukaista tuottoprosenttien laskenta
menettelyä paremmin, mutta sen käyttökelpoisuutta rajoittaa pelkän 
kiinteän reaalipääoman käyttö pääomapanoksena. Tasetilasto puoles
taan on lähinnä epämääräisen arvostusmenettelyn vuoksi. vähemmän 
sovelias tuottoprosenttien laskentaan. Siihen joudutaan kuitenkin usein 
turvautumaan joko ainoana tai nopeimmin sovellettavana menettely
tapana. 

5. Tuottoprosenttien laskennan soveltaminen Suomen teollisuuteen 

5.1. Laskelmat 

Seuraavan on lähinnä tarkoitus tOImIa esimerkkinä, ja siinä esitetään 
ainoastaan perusaineisto, so. teollisuusryhmittäiset tuottoprosentit ja nii
den keskinäiset suuruusjärjestykset vuosina 1962-1966 pyrkimättä syväl
lisempään tarkasteluun. Täman syynä ovat rajoitetut mahdollisuudet 
tuottoprosenttien riittävän yksityiskohtaiselle ja tarkalle laskemiselle (siis 
lähinnä joutuminen pitäytymään yksinomaan julkaistuun tilastoinfor
maatioon). 

Suoritetuissa laskelmissa on pääpiirteissään sovellettu edellisessä lu
vussa kuvatussa muodossa teollisuustilasto- ja tasetilastomenettelyjä, 
kuitenkin sillä erotuksella, ettei teollisuustilastoa käytettäessä ole suori
tettu mitään pääoman kulumista vastaavia poistoja. ·Muilta osin laskel
mat seuraavat esitettyjä määritelmiä ja teollisuusryhmien luokituksia. 

5.2. Laskelmien tulokset l3 

Vertailtaessa kahdella sovelletullamenettelytavalla laskettujen tuotto-

12. SVT XVIII A:82, Osa 1, s. 8. 
13. Ks. liitetaulukkoja. 
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prosenttien yleistä tasoa (koko teollisuustoiminnan tuottoprosentteja) 
havaitaan saatujen tuottoprosenttisarjojen välillä selvä ero. Teollisuus
tilaston perusteella laskettu koko teollisuuden tuottoprosentti on vuo;.. 
sittain ollut· 21-22 % ja vastaava tasetilaston pohjalta laskettu tun
nuslukuvaihdellut 6 % :sta 8 % :iin. Ensisijaisesti tämä poikkeavuus 
johtuu luonnollisesti laskelmissa käytettyjen pääoma.,.käsitteiden välisestä 
erosta. Mikäli teollisuustilastomenettelyä käytettäessä voitaisiin ottaa 
huomioon myös liikepääoma sekä arvioida reaalipääoman poistot, pää .. 
dyttäisiin jo huomattavasti lähemmäksi tasetilaston pohjalta laskettujen 
tuottoprosenttien yleistä tasoa. Koska tasetilasto kuitenkin perustuu var ... 
sin epämääräisille arvostusperiaatteille, ei täydellistä vastaavuutta pystyt;,. 
täisi aikaansaamaan, vaikka muut tekijät; kuten erilaisten tilastoyksi
köiden ja toimialaryhmittelyjen vaikutukset, saataisiinkin eliminoidvikst 

,Teollisuustilaston pohjalta laskettujen tuottoprosenttien huomattavasti 
suurempi hajonta (vaihteluväli noin 10 % :ista 80 % :iin) verrattunå 
tasetilastomenettelyn avulla saatujen tuottoprosenttien hajontaan (vaih;,. 
teluväli lähes 0 % :sta noin 15% :iin) selittyy osaltaaQ. jo aiemmin 
mainitusta seikasta, että koko pääoman suhde tuotannon·tulokseen on 
yleensä vakaampi kuin pelkän kiinteän reaalipääoman suhde siihen.14 

Ulkomaisissa tutkimuksissa, jotka käsitteellisesti ja mittausteknillisesti 
lähinnä vastaavat tässä sovellettuja laskentatapoja (so. ]OHANsENin 
MSG-tutkimus teollisuus tilasto menettelyä ja edellä mainittu STIGLERiIl 
tutkimus tasetilastomenettelyä), on koko teollisuuden keskimääräisten 

,tuottoprosenttien osalta päästy tässä saatuja lähes vastaaviintuloksiil) 
(MSG-tu,tkimus: Norjan koko teollisuuden tuottoprosentti 24.2, tässä 
21-'22; Stiglerin tutkimus: USA:n" koko teollisuuden tuottopros.entti 
keskimäärin 7.6, tässä 6-8). 

Siirryttäessä tutkimaan teollisuusryhmittäisiä tuottoprosentteja ei ole 
enää aiheellista tarkastella tuottoprosenttien yksittäisiä arvoja, koska 
edellä esitetyt käsitteelliset ja mittaustekniset eroavuudet (ensisijaisestI 
erilaiset tilastoyksiköt ja: toimialaryhmittelyt) vaikuttavat tulosten ver:' 
taiItavnuteen liian suuressa määrin. Koska: kyseessä on suhteellista kan~ 
naUavuutta ~mittaavan' tunnusluvun laskeminen, on tarkohukseilrhukaii.. 
s~:rnpaa kohdistaa mielenkiinto en te()llisullsryhmien tuottoprosientt~en 

14. STIGLER mt. s. 76. 
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suuruusjärjestykseen ja vastaavien järjestyslukujen suhteisiin. 
Esitettyjen suuruusjärjestysten pysyvyyttä vuodesta toiseen kuvaavat 

oheiset, melko korkeat Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet~ 15 Peräk
käisinä vuosina kertoimien arvot ovat hyvin korkeat, pitemmäJläaika:
välillä (so~ etäämpänä toisistaan olevien vuosien välillä) ne jossain lllää7 

rin laskevat. Kun vastaavasti lasketaan samaa vuotta koskevien, mutta 
eri tavoin saatujen tuottoprosenttisarjojenko~relaatiot, ha,vaitaan kertoi ... 
mien olevan selvästi positiivisia, muttaalhaisempia kuin ~dellä saadut~ 

Kun tässä tarkastellaan lähinnä. tuottoprosenttien kokonaisrakennet~a, 
on vielä aiheellista huomjoida tuloksista kuvastuvajalostusasteen vaiku
tuskannattavuuteen, so. tuottoprosenttien suhteelliseen korkeuteen. 
,Puhtaimmin tämä on havaittavissa met(;tlliteollisuuden kohdalla, jossa 
siirryttäessä metallien perusteollisuudesta metallituote..; ja koneteollisuu~ 
teen tuottoprosentit lähes poikkeuksetta kasvavat (tai niiden järjestys
luvut pienenevät). Tämä qn havaittavissa molempia laskutapoja käyt
täen saaduista sarjoista. Vastaava tarkastelu ei valitettavasti ole mahdol
lista puu- ja paperiteollisuuden osalta, koska nämä toimialat on koottu 
liian heterogeenisiksi ryhmiksi. 

'Yksittäisten (~eoUisuusryhmittäisten), tuottoprosenttien ja niiden jär~ 
jestyslukujen tarkasteluun ei tässä ole .haluttu mennä, koska sepeIiUS
aineiston eittämättömän puutteellisuuden vuoksi helposti voisi johta4 
hätiköityjen johtopäätöksien tekoon teollisuustuotannon kannattavuus; 
rakenteesta. Kun esityksen tarkoituksena kautta linjan on ollut tuotto
prosenttien laskennan yleisten per;usteiden-yalottaminen, on tässäkin vain 
esimerkin Juonteisesti pyritty tarkastelemaan laskettujen tuottoprosentti
sarjoj,en yleistä rakennetta ykshyjsk,ohtiin plJ.uttumatta. 

6. Loppupäätelmiä 

Tässä esityksessä on lukuttu alueella, jonka tutkimus toistaiseksi on 
ollut huomattavan vähäistä. Tämä kuvastuu niin terminologian vakiin
tumattomuutena ,kuin julkaistujen tutkimusten harvalukuisuutena. 
Edellä on esitetty ainoastaan tuottoproserittien laskennan perusteet sll-

15 S .... . k l . k' 1 6 ~d2. d k· .. ... • PEARMANlll JarJestys orre aatlO errOlll p = - N3-N ,Jossa uvaa vastaavien JarJestys-

lukujen eroa kahden eri sarjan välillä ja N havaintoyksiköiden lukumäärää. Ks. tarkemmin MAURICE 
KENDALL Rank Correlation Methods, London 1955. 
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mällä pitäen erityisesti niiden selvittämismahdollisuuksia Suomen teolli
suuden osalta. On kuitenkin korostettava, ettei tu?ttoprosenttia tässä 
suinkaan pidetä itsetarkoituksena (todellisena »pääomakorkona» tms.), 
vaan rationaalisen investointi- ja talouspolitiikan harjoittamisen apuvä
lineenä. 

Tuottoprosenttien epätarkkakin laskeminen selventää melkoisesti tuo
tannollisesta toiminnasta vallitsevaa kuvaa. Vaikka niiden riittävan yksi
tyiskohtainen ja luotettava selvittäminen osoittautuisikin nykyisen tilasto..; 
laitoksen puitteissa talouspolitiikan varsinaiseksi perustaksi tarkoitettuna 
liian hankalaksi, niiden suuntaa antavaa merkitystä ei voitane kieltää. 
»Osittaistenkin vastausten antaminen elintärkeisiin kysymyksiin on mie
lestäni vähintään yhtä tärkeää kuin täydellisten vastausten löytäminen 
vähäisempiin kysymyksiin. »16 

Liite 

Taulukko 1. Pääoman tuottoprosentit teollisuusryhmittäin vuosina 1962-1966 teollisuustilastosta laskettuna, 

arvioimatta ja vähentämättä poistoja tuotosta 

Teollisuusryhmä I ·1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 

Kaivannaisteollisuus 35.3 37.9 46.6 51.7 46.3 
Elintarvike- ja tupakka teollisuus 34.4 35.3 35.0 34.6 42.5 
JuomateolIisuus 23.3 25.2 38.9 30.8 30.3 
Tekstiiliteollisuus 16.4 13.6 15.5 13.4 16.6 
Kenkä-, vaatetus- ja ompe1uteollisuus 79.3 73.1 57.9 65.0 66.4 
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepän- . 

teollisuus 21.0 21.3 22.8 21.9 19.1 
Paperiteollisuus 11.4 13.3 11.2 10.8 9.3 
Graafinen teollisuus 51.0 51.6 56.5 46.0 50.1 
Nahka-, nahkateos- ja kumi teollisuus 28.7 23.9 23.4 26.0 32.2· 
Kemian teollisuus 26.5 27.5 30.8 29.0 28.2 
Kivjö1jy- ja asfalttiteollisuus 25.0 31.8 35.1 .16.8 16.3. 
Savi-, 1asi- ja kivenja1dstusteollisuus 22.3 20.4 25.7 24.6 23.1 
Metallien perusteollisuus 19.4 23.0 11.2 12.9 10.1 
Metallituoteteollisuus 28.6 25.5 26.1 27.0 30.8 
Koneteollisuus 30.5 30.3 26.6 27.9 26.0 
Sähkö teknillinen teollisuus 33.2 27.9 29.8 26.5 26.4 
~ulkuneuvoteollisuus 24.4 27.2 24.5 27.1 22.4 
Muu tehdasteollisuus 40.9 32.1 34.9 38.1 37.0 
Sähkö-, kaasu- yms. laitokset 16.0 16.5 14.4 17.1 14.7 

Koko teollisuu~ I 21.6 I 22.3 I 21.7 I 21.5 I 21.1 
. 

16. TIBOR SCITOVSKY Welfareand Competition, Chicago 1951, s. IX. 
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Taulukko 2. Pääoman tuotto prosentit teollisuusryhmittäin vuosina 1962-1966 tasetilastosta laskettuna 

Teollisuusryhmä 
"1 

1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 

Kaivannaisteollisuus "8.0 10.5 14.3 12.6 15.4 

Elintarvike- ja tupakkateollisuus 7.9 6.8 7.7 8.3 8.1 

J uomateolli~uus 10.7 11.4 10.6 10.5 7.5 

Tekstiiliteollisuus 7.0 5.3 6.0 7.7 8.0 

Kenkä- vaatetus- ja ompeluteollisuus 11.3 9.6 9.4 8.4 9.0 

Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepän-
teollisuus 7.2 6.3 7.5 " 7.4 7.5 

Paperiteollisuus 8.8 8.0 7.6 7.1 7.6 

Graafinen teollisuus 12.5 9.8 10.6 10.6 10.1 

Nahka-, nahkateos- ja kumiteollisuus 9.1 10.1 0.7 11.8 8.9 

Kemian teollisuus 12.0 12.2 12.7 11.2 11.4 

Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus 15.9 13.9 16.0 13.4 11.6 

Savi-, . lasi- ja kivenjalostusteollisuus 15.5 13.9 13.8 14.0 11.4 

Metallien perusteollisuus 8.3 6.3 6.0 3.5 3.1 

Metallituoteteollisuus 9.0 7.9 8.4 8.6 8.2 

Koneteollisuus 9.0 8.5 7.5 9.1 8.0 

Sähkö teknillinen teollisuus 9.0 8.2 9.4 7.0 7.1 

Kulkuneuvoteollisuus 5.5 6.4 6.7 7.3 6.1 

Muu tehdasteollisuus 9.4 9.2 10.7 9.3 9.5 

Sähkö-, kaasu- yms. laitokset 6.7 7.1 7.1 6.2 6.3 

Koko teollisuus I 8.4 I 8.1 I 6.3 I 7.9 I 7.4 

Taulukko 3. Tuottoprosenttien suuruusjärjestykset teollisuusryhmittäin vuosina 1962-1966 teollisuustilastostq 

laskettujen tuottoprosenttien perusteella 

"f eollisuusryhmä I 1962 I 1963 
1 

1964 I 1965 I 1966 I 
Kaivannaisteollisuus 4 3 3 2 3 

Elintarvike- ja tupakkateollisuus 5 4 6 5 4 

Juomateollisuus 13 12 4 6 8 

Tekstiiliteollisuus 17 18 16 17 15 

Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus 1 1 1 1 1 

Puu-, huonekalu- ja, rakennuspuusepän-
teollisuus 15 15 15 14 14 

Paperiteollisuus 19 19: 18 19 19 

Graafinen teollisuus 2 2 2 3 2 

Nahka-, nahkateos- ja kumiteollisuus 8 13 14 12 6 

Kemian teollisuus 10 9 8 7 9 

Kiviöljy- ja asfaltti teollisuus 11 6 5 16 16 

Savi-, lasi- ja kivenjalosttisteollisuus 14 16 12 13 12 

M~tallien: perusteollisuus 16 14 19 18 18 

Metallitu~teteollisuus 9 11 11 10 7 

Koneteollisuus 7 7 10 8 11 

Sähkö teknillinen teollisuus 6 8 9 11 10 

Kulkuneuvoteollisuus 12 10 13 9 13 

Muu tehdasteollisuus 3 5 7 4 5 

Sähkö-, kaasu- yms. laitokset 18 17 17 15 17 
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Taulukko 4. Tuottoprosenttien suuruusjärjestykset teollisuusryhmittäin ~uosina 1962-1966 tasetilastosta 

laskettujen tuottoprosenttien. perusteella 

Tellisouusryhma I 1962 I 1963 
'1 

1964 I 1965 I 1966 

Kaivannaisteollisuus 14 5 3 2 1 
Elintarvike- ja tupakka teollisuus 15 15 12 11 10 
Juomateollisuus 6 4. 7 6 14 
Tekstiili teollisuus 17 19 13 17 11 
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus 5 8 11 8 7 
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepän-

teollisuus 16 17 14 13 15 
Paperiteollisuus 12 12 16 12 13 
Graafinen teollisuus 3 7 6 7 5 
Nahka-, nahka teos- ja kumiteollisuus 8 6 4 19 . 8 
Kemian teollisuus 4 3 5 4 3 
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus 1 1 2 1 2 
Savi-, 1asi- ja kivenjalostusteollisuus 2 2 1 3 4 
Metallien perusteollisuus 13 18 19 18 19 
Metallituoteteollisuus 9 13 10 10 9 
Koneteollisuus 10 10 9 14 12 
Sähkö teknillinen teollisuus 11 11 17 9 16 
Kulkuneuvoteollisuus 19 16 15 16 18 
Muu tehdasteollisuus 7 9 8 5 6 
Sähkö-, kaasu- yms. laitokset 18 14 18 15 17 

Taulukko 5. Järjestyskorrelaatiot tuottoprosenttien vuosittaisten suuruuljärjestysten välillä 

a) Teollisuustilastomenettely: 

Vuosi I 1962 I 1963 I 1964 
·1 

1965 
1 

1966 

1962 - 0.926 0.812 0.856 0.896 

1963 - 0.817 0.826 0.767 

1964 - 0.837 0.785 

1965 - 0.915 

1966 -

b) Tasetilastomenettely: 

Vuosi I 1962 
1 

1963 I 1964 
1 

1965 
1 

1966 

1962 - 0.825 0.645 0.713 0.651 

1963 - 0.755 0.845 0.730 

1964 - 0.644 0.723 

1965 - 0.869 

1966 -
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Taulukko 6. Järjestyskorrelaatiot samaa vuotta koskevien, eri laskentamenettelyillä saatujen 

suuruusjärjestysten välillä 

Vuosi 
järjestyskorre-

laa.tiokerroin 

1962 0.331 
1963 0.332 
1964 0.551 
1965 0.423 
1966 0.499 



Katsauksia 

, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1970: 1 

Unto Lund: TEOLLISUUDEN RAHOITUSSUUNNITTELU 

1. Johdanto 

Vallitsevan taloudellisen korkeasuhdan
teen aikana on teollisuuden liiallinen 
investointihalukkuus ollut talouspolitiik
kamme erityisenä huolen aiheena. Ongel
man onnistunutta osittaisratkaisua mer
ki tsee epäilemä ttä suhdannetasa usj ärj es
telmän aikaansaaminen. Siitä huolimatta 
on ilmeistä, että joidenkin teollisuuden 
alojen investoinnit ovat riistäytyneet laa
juuteen, josta seurauksena on lähivuosina 
merkittävää käyttämätöntä kapasiteettia, 
voimavarojen tuhlausta. Erityisesti tämä 
koskee perinteellisesti keskeisiä toimialoja, 
kuten puu- ja paperiteollisuutta. Teolli
suutemme uusien tuotannonalojen laajen
nukset saattavat varsinkin rahamarkki
noiden kiristyessä kärsiä rahoitusvaikeuk
sista ja jäädä kasvussaan pienemmiksi 
kuin kansantuotteemme keskimääräisen 
kasvunopeuden kiihdyttäminen vaatii. 
Mistä toimialoista ja kuinka suurista teol
lisuuden virheinvestoinneista on kyse, ei 
voida informaation puutteessa varmasti 
todeta. 

Yritystoiminnan rahan lähteet jaotel
laan liiketaloustieteessä kahteen pääryh
mään: a) juoksevasta toiminnasta (myyn
nistä) syntyvään rahavirtaan eli tulorahoi
tukseen ja b) pääomarahoitukseen, joka 

sisältää lainoista ja maksullisista osake:
merkinnöistä koostuvat rahavirrat. Rahoi
tukseen ,luetaan tässä esityksessä kuulu
viksi kaikki rahoittajien toimenpiteet,joilla 
pääomarahoitus ohjataan rahoi tettaviin 
yrityksiin. Rahoittajina toimivat valtio, 
raha- ja luottolaitokset sekä muut yhtei
söt ja yksityiset henkilöt. 

Pääoman puutteesta kärsivässä maas
samme teollisuuden optimaalinen sopeutu
minen kysyntään on viime kädessä riippu
vainen rahoittajien käyttöönsä saamasta 
informaatiosta, heidän tavoitteistaan ja 
toimenpiteittensä johdonmukaisuudesta. 
Rahoituspäätöksien t~solle ulottuva keski
tetty rahoitussuunnittelu ei talousjärjes
telmässämme ole tosin realistista, mutta 
jo karkeakin toimialatasolla toteutettu 
teollisuuden rahoitussuunnittelu on hyö
dyksi kvantitatiivisiin päämääriin tähtää
välle . talouspolitiikalle. Parhaimmillaan 
tällain'en suunnittelu. antaa tukea teolli
suuspolitiikan määrätietoiselle harjoitta
miselle ja luo puitteet selektiiviselle rahoi
tuspolitiikalle sekä julkisen ja yksityisen 
pankkitoiminnan työnjaolle. 

Rahoitussuunnittelu voi osaltaan valot
taa sellaisia strategisia kysymyksiä, kuin 
mitkä ovat yksityisen ja julkisen rahoitus
sektorin 'teollisuuspoliittiset tavoitteet, nii
den mukainen teollisuuden toimialaraken-
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ne, toimialoittainen tulo- ja pääomarahoi
tus sekä rahan käytön rakenne tilanteessa, 
jossa mm. myyntimarkkinat ja rahoitta
jien yhteenlaskettu pääomarahoitus ovat 
rajoitetut. 

Seuraavassa tarkastellaan teollisuuden 
rahoi tuksen keskitettyä ohjelmointia 
»suunnittelun suunnittelun» näkökul
masta. Aluksi selvennetään rahoitus suun
nittelun laajuuteen liittyviä näkökohtia ja 
kuvataan teollisuuden rahoitukseen osal
listuvat organisaatiot. Lopuksi punnitaan 
erilaajuisten suunnittelumekanismien ja 
rahoitusohjelmien toteuttamistapoja ja 
-mahdollisuuksia. 

2. Rahoitussuunnittelun hallinnollinen laajuus 

Teollisuuden rahoitussuunnittel ua voidaan 
tarkastella hallinnollisesta näkökulmasta 
suunnitteluun osallistuvien organisaatioi
den hallinnollisen sekä suunnitteluproses
sin asiallisen laajuuden kannalta. 

Hallinnollisesti laaja suunnittelukoneisto 
ottaa huomioon paitsi julkisen myös yksi
tyisen rahoitussektorin teollisuuden rahoi
tukseen osallistuvat organisaatiot, teolli
suuspoliittiset tavoitteet ja rahavirtojen 
relevantit rajoitukset sekä pyrkii toteutta
maan teollisuuden optimaalisen rahoitl:ls
ohjelman, joka mahdollisimman vähän 
poikkeaa asetetuista liiketaloudellisista ja 
kansantaloudellisista tavoitteista. 

Hallinnolliselta peittävyydeltään sup
pea-alainen on suunnitteluorganisaatio 
silloin, kun suunnittelu tapahtuu vain 
jommassakummassa sektorissa tai sen osas
sa, jotta tiettyjen pääomavarojen sijoitta
misohjelma toteutuisi asetettujen tavoit
teiden kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Suunnittelun hallinnollinen laajuus ilme
nee myös suunnitteluprosessin asiallisessa 
laajuudessa eli prosessin osavaiheiden ra
kenteessa ja rakenneosien keskinäisissä 
merki ttävyyseroissa. Suunnitteluprosessin 
asiasisältö voidaan ryhmittää esim. seu
raavalla· tavalla (ks.m. kuviota 1):1 

1. tutkimus, joka sisältää rahavirtoja 
koskevan informaation hankkimisen, 
vaihtoehtojen muodostamisen, ennus
teiden laatimisen ja menetelmien ko
keilun; 

2. suunnittelu, joka sisältää rahoituksen 
tavoitteiden ja rahavirtojen rajoitus
ten määrittelyn ynnä optimaalisen 
ohjelman laatimisen ja dokumentoin
mn; 

3. koordinointi, joka sisältää tavoittei..:. 
den, rajoitusten ja lopullisen ohjel": 
man hyväksymisen; 

4. toimeenpano, joka· sisältää rahoitus
ohjelman toteutuksen ja takaisinkyt
kennän sekä sitä varten tarvittavan 
informaatiosysteemin organisoinnin. 

Hallinnollisesti laaja-alaisessa suunnit
teluorganisaatiossa joudutaan kiinnittä
mään runsaasti huomiota suunnittelupro
sessin kahteen viimeiseen osavaiheeseen, 
koordinointiin ja toimeenpano on, sillä 
mitä useampia organisaatioita erilaisine 
tavoitteineen ja rajoituksineen suunnitte
luun osallistuu, sitä vaikeampi on löytää 
kaikkia osapuolia tyydyttävää toteutta
miskelpoista ohjelmaa. Laaja-alaisessa 

1. Vrt. JAAKKO NOUSIAINEN - ILKKA HEISKA

NEN Näkökohtia kokonaistaloudellisen suunnittelun 
kehittämisen poliittishallinnollisista seurauksista. Ks. 
Kokonaistaloudellinen suunnittelu ja sen kehittäminen 
Suomessa, Taloudellisen suunnittelun työryhmän 
mietintö, liiteosa 1, Helsinki 1968, artikkeIln s. 9. 
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. 3. Koo r d i no i n t i 

1. Tutkimus 2.Suunnittelu 

Ta ka isin kyt kentä 

Kuvio 1. Suunnittelu prosessi 

suunnittelussa koordinointi- ja toimeen
panovaihe saatetaan kokea niin ristirii
taisena, että siitä kokonaan luovutaan. 
Tällöin laaja-alainen suunnittelu rajoit
tuu eräänlaiseksi informatiiviseksi suun
nitteluksi ja tuottaa vain' vaihtoehtoisia 
suunnitelmia, joilla ei ole t>äätöksente~i
jöihin kohdistuvaa sitovuutta. Suppea
alaisessa suunnittelukoneistossa ei tämän
tapaisia. vaikeuksia yleensä ilmene. 

3, Rahoitukseen osallistuvat organisaatiot 

Sekamuotoisessa talousjärjestelmässämme 
teollisuuden rahoitus tapahtuu osaksi yksi
tyisen, osaksi julkisen sektorin toimesta. 
Rahoitusta koskeva päätöksenteko on ha
jautettu, ja kukin 'rahoitusorganisaatio te
kee omat päätöksensä viime kädessä toi
sista organisaatioista riippumatta. 

Rahoitukseen osallistuvat organisaatiot 
ovat seuraavat (vrt. m. kuvioon 2): 

-liikepankit, 
- säästöpankit, 
- osuuspankit, 
- Osuuskassojen Keskus Oy, 
- Suomen H ypoteekkiyhdistys, 
- Teollistamisrahasto Oy, 

- Suomen Vientiluotto Oy, 
- Sponsor Oy, 
-SITRA, 
- Pienteollisuuden Takaus Oy, 
- Postipankki, 
- Kansaneläkelaitos, 
- vakuutuslaitokset, 
-Suomen Pankki, 
- Mortgage Bank of Finland, 
- ministeriöt, valtion~uvosto ja edus-

kunta. 

Edellä mai~ittujen lisäksi teollisuuden 
rahoitukseen osallistuvat lukuisat yksityi
set yritykset ja henkilöt sekä ulkomaiset 
raha- ja luottolaitokset, joiden yhteinen 
osuus teollisuuden pääomarahoitukseen 
sisältyvistä lainoista on noin neljännes. 
Tämän lisäksi yksityiset yhteisöt ja hen
kilöt vastaavat käytännöllisesti katsoen 
kaikista yksityisten teollisuusyritysten mak
sullisista osakemerkinnöistä. 

Koska ulkomaisten raha- ja luottolai
tosten samoin kuin yksityisten yhteisöjen 
ja henkilöiden saaminen keskitetyn suun
nitteluorganisaation piiriin ei ole ajatelta-' 
vissa, ne jätetään seuraavassa tarkastelussa 
yksityisen sektorin ulkopuolelle. Näin ollen 
yksityiseen rahoitussektoriinjäävät ainoas..;. 
taan kotimaiset raha- ja luottolaitokseL 
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Julkinen ral)oitussektori 

~inlsteriöt, valtioneuvosto, 
eduskunta sekä jUlkiset ra
ha- ja luottolaitokset 

Yksityinen rahoitussektori 

Yksityiset raha- ja luotto
laitokset 

o rahoittajat o rahoitettava, ymy •• e' 

----I~ .. pääomarahoitus 

Yksityiset henk ilöt ja 
yhteisöt 

Ulkomaiset raha- ja luot~ 
tolaitokset 

Kuvio 2. Teollisuuden rahoitukseen osallistuvat organisaatiot 

Rahoituspäätökset yksityisessä rahoitus
sektorissa tehdään tapaus tapaukselta lai
nahakemusten ja osaketarjousten pohjalta 
kassavarojen ja erilaisten juridisten rajoi
tusten puitteissa. Kun rahoitusinarkkinoil~ 

lamme on yleensä lainoista ylikysyntää ja 
lainakorko on toisaalta jokseenkin kiinteä, 
muodostuu yksityisen sektorin lainapää,;. 
tösten teossa lairlOjen vakuuksien riittä
vyys rahoitettavan projektin taloudellista 



kanna ttavuutta tärkeämmäksi kriteeriksi. 
Rahoituksen suunnittelu ei tällaisessa 
markkina tilanteessa ole otaksuttavasti ko
vinkaan tarpeellinen rahoittajan kannal
ta, jos tyydytään ensisijaisesti saatavien 
takaisinmaksun varmistamiseen. 

Julkisen sektorin raha- ja luottolaitokset 
rahoittavat samoja teollisuusprojekteja 
kuin yksityisenkin sektorin rahoittajat, 
eikä päätöksentekokaan niissä sanottavasti 
poikenne yksityisen sektorin vastaavieri 
laitosten menettelystä. Rahoitusta koske
vaa keskitettyä hallintoa ei metassamme 
ole, eikä liioin julkisen sektorin rahoitus
toimenpiteitä koskevaa keskitettyä, kan
santaloudellisiin tavoitteisiin tähtäävää 
rahoi tusohj elmaa. 

Julkisen sektorin teollisuuden rahoituk
sesta huomattava osa tapahtuu budjetin 
välityksellä. Osa budjetin eristä on myön
netty yrityksittäin, kuten valtionenemmis
töisten yhtiöiden osakepääoman korotuk
set sekä niille annettavat lainat, osa on 
hyväksytty yleisinä arviomäärärahoina 
tiettyihin tarkoi tuksiin yri tyskoh taisen 
päätöksenteon tapahtuessa hallituksessa 
tai kauppa- ja teollisuusministeriössä val
tioneuvoston erikseen vahvistamien perus
teiden mukaisesti. Budjetissa hyväksytään 
arviomäärärahoina pienteollisuuslainat, 
investointiluotot ja korkosubventiot. Val
tionenemmistöisten yhtiöiden rahoitus
erät otetaan budjettiin kyseisten yhtiöiden 
kauppa- . ja teollisuusministeriölle teke
mien esitysten pohjalta. TeollisuuslaIno
jen osalta valmistelutyö tapahtuu niin
ikään kauppa- ja teollisuusministeriössä. 
Budjetin kautta tapahtuvan rahoituksen 
yleiset perustelut, kuten viennin edistämi
nen ja tuonnin korvaaminen, kehitys
alueiden teollisuuden investointien tuke
minen ja työllisyyden edistäminen anta-
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vat kuvan rahoitustavoitteiden moninai
suudesta. 

Julkisen ja yksityisen rahoitussektorin 
yhteydet perustuvat pääasiassa Suomen 
Pankin toimintaan pankkien pankkina. 
Suomen Pankin asema ja vaikutusvalta 
liikepankkeihin perustuu siihen, että liike
pankit joutuvat turvautumaan rediskont
taukseen. Myöntäessään rediskohttoja Suo
men Pankki voi antaa pankkien antolai
nausta koskevia selektiivisiä suosituksia, 
joiden noudattamista se voi valvoa esim. 
rediskonttausten ylärajaa säätelemällä. 
Tällaiset mahdollisuudet vaikuttaa julki
sesta sektorista yksityiseen sektoriin rajoit
tuvat kuitenkin käytännössä nousukausiin, 
jolloin rahamarkkinat ovat kireät ja pankit 
rediskonttauksen lisäämisen tarpeessa. 

4. Keskitetyn rahoitussuunnittelun 

toteuttamismahdollisuudet 

Rahoitussuunnittelun tehokkuutta ja hal
linnollista toteuttamismahdollisuutta toi
siinsa sovitettaessa lähdetään seuraavassa 
siitä, että pääomarajoituksen vallitessa 
keskitetty optimiratkaisuun pyrkivä rahoi
tussuunnittelu on eräs rationaalisen pää
töksenteon perusta, ilman suunnittelua 
tapahtuvaa, hajautettua päätöksenteko
tapaa tehokkaampi. ja: teknillisesti toteu
tettavissa. Ongelman muodostaa se, missä 
laajuudessa rahoitukseen osallistuvat orga
nisaatiot voivat hyväksyä ja nähdä tarpeel
lisena rahoitussuunnittelun, joka rajoittaa 
hajautetun päätöksenteon itsenäisyyttä. 
Seuraavassa tarkastellaan aluksi suppea 
alaista suunnittelua, joka palvelee julkista 
rahoitussektoriaja senjälkeen laaja-alaista, 
joka koordinoi julkisen ja yksityisen sek
torin rahoituksen. 
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Sovellutusesimerkin 2 tarjoaa seuraava rahavir
toihin nojaava lineaarinen ohjelmointimalli, jon
ka tarvitsema perusaineisto on konstruoitavissa 
julkisten tasetilastojen pohjalla. 

Mallin rajoitusyhtälöiden vasemmilla puolilla 
esiintyvät seuraavat vakiot: 

a lti = raaka-aineiden sekä vieraiden palvelus
ten ostojen ja suoritteista saadun tulo
rahoituksen suhdeluku, 

a 2 ti = palkkojen ja tulorahoituksen suhdeluku, 

a3ti = korkojen ja tulorahoituksen suhdeluku, 

a4ti = verojen ja tulorahoituksen suhdeluku, 

aSti = sijoitusmenojen ja tulorahoituksen suh-

joissa 
deluku, 

= tarkastelujakso (t = 1, 2, ... , n), 

= toimiala (i = 1, 2, ... , k). 

Rajoitusyhtälöiden oikealla puolella esiintyvät 
seuraavat vakiot: 

Vlti = tulorahoituksen arvo, jota ei voida ylit
tää, 

v 2 ti = tulorahoituksen arvo, jota ei voida alit
taa, 

v3t = teollisuuden käyttöönsä saaman pää
omarahoituksen ehdoton yläraja. 

Rahavirtoja kuvaavat seuraavat muuttujat: 

T ti = suoritteista saadut maksusuoritukset 
(tulorahoitus) , 

0ti = raaka-aineiden ja vieraiden palvelujen 
aiheuttamat maksusuoritukset (ostot), 

P ti = maksetut palkat, 

K ti = maksetut korot, 

V ti = maksetut verot, 

Sti = investoinneista ja muista pääomasijoi
tuksista aiheutuneet maksusuoritukset, 

Gti = lainojen ja osakepääoman lisäys (pää
omarahoitus). 

2. Ks. tarkemmin UNTO LUND Teollisuuden raha
virtojen lineaarinen ohjelmointimalli, lisensiaattityö 
vuonna 1969 (moniste, säilytetään Helsingin Yli
opiston valtiotieteellisen· tiedekunnan kirjastossa). 

Mallin tavoitteena voi olla maksimoida joko 
funktio 

n k 

~ ~ (Tn-°ti ) 

t=! i=! 

eli teollisuuden tulorahoitusylijäämä (kansanta
loudellinen tavoite) tai funktio 

k 

~ ~ T ti- (0ti +Pti +Kti + V ti ) 

t=! i=! 

eli teollisuuden omarahoitusylijäämä (liiketalou
dellinen tavoite). 

Tulorahoitusylijäämä vastaa likipitäen teolli
suuden bruttokansantuote-erää. Omarahoitusyli
jäämä on likipitäen sama kuin teollisuuden sääs
täminen. 

Tavoitefunktion maksimoinnin on tapahdutta
va seuraavien r~joitusyhtälöiden ja -epäyhtälöi
den vallitessa: 

( 1) altiTti-Oti =0, 

(2) a2ti Tti-P ti =0, 

(3) a3UT ti-Kti =0, 

(4) a4tiTti-Vti =0, 

(5) aStiTti-S ti =0, 

(6) T ti ~ v lti , 

(7) Tt! 2:: v2ti , 

(8) T(t-l)i ~ T w 

k 

(9) C ti = ~ Sti- [Tti-(0ti +Pti +Ktf + V n )], 
i=! 

k 

(10) ~ Cti ~ v 3 t" 

i=l 

Tulorahoituksen ehdottomat ylä- ja alarajat 
oletetaan määriteltävän reaalisten markkinateki
jäin perusteella. Implisiittisesti ne samalla sisältä
vät kaikkia menorahavirtoJa koskevat rajoitukset. 

Mallista saadut optimirahavirrat voidaan esit
tää tavoitteina esim. oheisen taulukon muodossa. 
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Teollisuuden rahavirtasuunnitelma vuonna 197X, milj. mk 

Toimiala I 
Rahavirrat ja 

rahoitusylijäämät 
Kemian teollisuus Tulorahoitus 

Raaka-aineostot ym. 
Palkat 
Korot 
Verot 
Omarahoitusylijäämä 
Sijoitukset 
Pääomarahoi tus 
Tulorahoitusylijäämä 

Julkiseen sektoriin rajoittuvan suppea
alaisen suunnittelun voidaan ajatella peit
tävän budjettiin sisältyvät teollisuuden 
rahoituserät ja tapahtuvan rahoitusvalio
kunnassa,johon kuuluvat kauppa- ja teolli
suusministeri, valtiovarainministeri, suun
nitteluministeri ja virkamiessihteeri (bud
j etti päällikkö). Valiokunnan tehtävä olisi 
valmistaa vaihtoehtoisten tavoitefunktioi
den ja rajoitusten mukaisia optimaalisia 
teollisuuden rahoitusohjelmia valtioneu
vostolle. Suunnittelu prosessin vaatima tie
tojenkäsittely, tutkimus ja suunnittelu 
sekä takaisinkytken tää varten tarvittavan 
informaation hankkiminen ja dokumen
tointi olisi ehkä parhaiten hoidettavissa 
valtioneuvoston kanslian (uuden suunnit
teluministeriön) tai kauppa- ja teollisuus
ministeriön piirissä. Suunnittelun ylin 
johto tulisi olla - riippuen siitä, minkä 
ministeriön piirissä työskentely tapahtuisi 
- joko suunnitteluministerillä tai kauppa
ja teollisuusministerillä. Suunnittelumi
nisterillä on ehkä parhaat mahdollisuudet 
juoksevista hallintoasioista vapaana kes
kittyä suunnitteluun liittyviin ongelmiin, 
toimia puheenjohtajana ja pitää yhteyttä 
pääministeriin. Kontaktit pääministeriin 

I Tavoite I Toteutunut 

1247 
842 
209 

32 
46 

118 
238 
120 
405 

ovat tärkeät tavoitteiden hyväksyttävyy
den kannalta. Valtiovarainministerin teh
tävä valiokunnassa olisi määritellä teolli~ 
suudelle myönnettävän pääomarahoituk
sen yläraja realistiseksi julkisen tulo- ja 
menotalouden kanssa. Kauppa- ja teolli
suusministerin toimialaan kuuluisi mää
ritellä rahoitusvaihtoehdot ja niiden rele
vantit rajoitukset. 

Parlamen taariseen pää töksentekojärjes
telmään suunnitteluprosessi voidaan kyt
keä ehkä siten, että valtioneuvosto laatii 
kauppa- ja teollisuusministeriön teolli
suutta koskevat esitykset budjettiin pää-, 
piirteissään optimaalisen rahoitusohjel
man mukaisina. Optimaalinen ohjelma 
kyseisen budjettivuoden osalta voidaan 
julkaista esim. budjetin perusteluissa, jol
loin informaatio ulottuu koskemaan myös 
pääomarahoi tuserien todennäköisiä välil
lisiä vaikutuksia teollisuuden muihin tulo
ja menorahavirtoihin sekä niiden . ero
tuksista muodostuviin tulo- ja omarahoi:' 
tusylijäämiin. Ohjelman, joka voi käsit
tää esim. viisi vuotta, tarkistus tapah
tuisi vuosittain. Ohjelman tarkistuksen yh
teydessä tulisi raportoida valtioneuvostolle 
vertailut, jotka laaditaan rahoitetuista 
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projekteista saadun jälkilaskenta-aineiston 
pohjalla suunniteltujen ja toteutuneiden 
rahavirtojen ja ylijäämien eroista. 

Pitkän aikavälin rahoitusohjelman jul
kaiseminen koko laajuudessaan, k.aikilta 
suunnitelmiin sisältyviltä vuosilta,'ei tulle 
kysymykseen, koskajulkaistu ohjelma aina
kin jossain mää~in sitoisi vaihtuvien halli
tusten toimenpiteitä aikaisempien halli
tusten hyväksymien preferenssien ja rajoi
tusten suuntaan. Poliittiselle päätöksen
tekojärjestelmällemme ominainen moni
tavoitteisuus ja etenkin tavoitteiden tär
keysjärjestystä kohtaan esiintyvä epävar
muus muodostavat vaikeasti ylitettävän 
kynnyksen määrättyjen tavoitteiden mu
kaisten optimiohjelmien julkistamiselle. 
Tämä on otettavahuomioon'myös rahoi
tussuunnittelun toteuttamismahdollisuuk
sia punni ttaessa. 

Suunnittelussa muodostuisi teknillisesti 
vaikeaksi kytkeä yrityskohtaisiin pääoma
sijoituksiin ne arviomäärärahoina esiin
tyvät erät, joiden projektikohtainen mää
rittely tapahtuu kauppa- ja teollisuusmi
nisteriössä vasta budjetin hyväksymisen 
jälkeen. Tämä pulma voidaan välttää 
esim. siten, että ohjelmoitu rahoitussuun
nittelu rajoitetaan koskemaan pelkästään 
niitä rahoituseriä, jotka kohdistuvat val
tionenemmistöisiin yhtiöihin. Rahoitus
suunnittelun systematisointi ja toimeen
pano näiden yhtiöiden osalta antaisi 
valtioneuvoston jäsenille ja eduskunnalle 
nykyistä melkoisesti enemmän informaa
tiota yhtiöiden rahoituksen välillisistä vai
kutuksista esim. palkkoihin ja yritysten 
omaan säästämiseen ja tulorahoitusylijää
mään. Pääomarahoituksen välityksellä ai
kaansaataviksi arvioidut tulo- ja meno
rahavirrat muodostaisivat valtionenem
mistöisten yhtiöiden toiminnalle julkisesti 

hyväksytyt monetääriset tavoitteet.3 Näi
den tavoitteiden välityksellä valtionenem
mistöisten yhtiöiden toiminnan kansanvaI..: 
tainen kontrolli vahvistuisi ja korostuisi 
nykyisestään. 

Rahoi tussuunnittelun keskittäminen ku
vatulla tavalla vaikuttaisi rahoitukseen 
osallistuvien viranomaisten välisiin valta..' 
suhteisiin siten, että suunnitteluun osallis
tuvaa rahoitusvaliokuntaa johtavan minis
terin asema korostuisi valtioneuvoston 
piirissä. 

Askel julkisen sektorin rahoitussuunnit
telun laajentamiseksi olisi menettely, joka 
kytkisi kaikki sen piiriin kuuluvat rahoi
tukseen osallistuvat organisaatiot samaan 
suunnitteluprosessiin. Tällaisen menette
lyn tavoitteena ei olisi rahoituspäätök
siin saakka ulottuvan optimaalisen oh
jelman tuottaminen, vaan pelkästään teol
lisuuden toimialatasolla toteutettavan opti
maalisen ohjelman tuottaminen eräänlai
seksi julkisen sektorin rahoitustoimenpitei
den puitemalliksi. Vertaamalla rahavir
tojen trendiarvojenja optimaalisesta ohjel
masta saatujen tavoitearvojen eroja olisi 
ratkaistavissa, miten julkisen sektorin ra
hoitus pitäisi kohdentaa toimialoittain 
teollisuuden rakenteessa ilmenevien epä
edullisten kehityssuuntien korjaamiseksi. 

Itse tutkimus ja suunnittelu voisivat 
tässä tapauksessa kenties kuulua Suomen 
Pankin taloustieteelliselle tutkimuslaitok
selle.4 Koordinointivaiheeseen osallistuisi
vat tällöin luonnollisesti asianosaiset minis
terit ja julkisten rahalaitosten johtajat. 
Saadun optimaalisen ohjelman takaisin-

3. Ks. MAUNO KOIVISTO Taloudellisen suunnitte

lun mahdollisuuksista Suomessa. Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1967:1, s. 25. 

4. Vrt. Komiteanmietintö 1969: A 15 (ns. 
RAADEn komitea), s. 47-49 ja 112. 



kytkentä olisi mahdollista toteuttaa esim. 
teollisuuden tasetilaston tarjoaman infor
maation perusteella. Jos tämä kokonais
taloudellisiin päämääriin tähtäävä opti
maalinen rahoitusohjelma saatettaisiinjul
kisuuteen, se vaikuttaisi arvattavasti jo 
informaatioarvonsa perusteella tavoittei
den saavuttamisen suuntaan yksityisessäkin 
rahoi tussektorissa. 

Ohjelman laatiminen ja julkaiseminen 
tuskin vaikuttaisivat merkittävästi julkisen 
sektorin rahoitusorganisaatioiden välisiin 
valtasuhteisiin. Ilmeisesti kuitenkin Suo
men Pankin asema sUlJnnittelussa koros
tuisi. Samalla suunnittelu antaisi kuvan 
julkisten raha- ja luottolaitosten hallinnon 
keskittämispyrkimyksestä. 

Edellistä laajemmalle pohjalle raken
tuva suunnittelu voisi mahdollisesti toteu
tua talousneuvost<?n piirissä. Tällöin suun
nitteluprosessin tutkimus- ja suunnittelu
vaihe kuuluisivat Taloudelliseen suunnit
telukeskukseen, ja sen koordinointivai
heeseen kytkettäisiin julkisen ja yksityisen 
rahoitussektorin organisaatioiden sekä työ
markkinajärjestöjen edustajat. Tällaisen 
laaja-alaisen koneiston etuna olisi se, että 
se turvaisi paitsi julkisen ja yksityisen sek
torin rahoittajien myös rahoitettavien ja 
teollisuuden työntekijäjärjestöjen osallis
tumisen suunnitteluun. Pulman muodos
taisi otaksuttavasti yhteisten tavoitteiden 
löytäminen, vastakkaisten tavoitteiden so
vittelu, tavoitteiden tärkeysjärjestyksen 
määrittely ja keinojen valinta. On mah
dollista, että tavoitteiden moninaisuus ra
joi ttaisi ohjelmointimenetelmän valin taa 
ja on epävarmaa, voitaisiinko lainkaan 
käyttää hyväksi esim. tavoitefunktion mak
simointiin tähtäävää menetelmää. Kom
promissiin pyrittäessä saatettaisiin päätyä 
pelkästään rahavirtojen toimialoittaisten 
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trendien estimointiin ja kuvaukseen ja 
siltä pohjalta tehtyihin pääomarahoituk
sen tulevaa tarvetta koskeviin ennusteisiin; 
ts., suunnitteluprosessista tqteutuisi ainoas
taan varsinainen tutkimus- ja koordinointi
vaihe rajoitetussa laajuudessa. Varsinainen 
suunnitteluvaihe samoin kuin toimeen
pano takaisinkytkentöineenjäisivät toteut
tamatta. Siinäkin tapauksessa, että tavoit
teista ja rajoituksista päästäisiin yksimieli
syyteen ja suunnitteluvaihe voitaisiin to
teuttaa täydellisesti, suunnittelun tulok
sena saadulle optimaaliselle ohjelmalle 
olisi vaikea saada rahoituspäätöksiä sito
vaa sisältöä. 

Koko teollisuuden peittävä rahoitus
suunnittelu jouduttaisiin sopeuttamaan 
saatavissa olevaan informaatioon. Käy
tännössä tämä merkitsisi sitä, että rahoi,;. 
tusohjelman rakenne noudattaisi tasetilas
ton tai vielä sitäkin karkeampaa toimi
alajaottelua eikä missään tapauksessa voisi 
ulottua yritystasolle. Ohjelma muodostuisi 
pakostakin reaalisten yksittäisten päätös
ten puitemalliksi, jonka tehokas hyväksi
käyttö vaatisi informaation takaisinkytken
tää. Takaisinkytkentä vaikuttaisi suunnit..; 
teluun osallistuvien korjauspäätöksiin vä
littömästi ja, jos takaisinkytkennän tulok
set saatettaisiin julkisuuteen, myös välilli
sesti julkisesta kritiikistä takaisin heijastu
vina kerrannaisvaikutuksina. 

Julkisella sektorilla on mahdollisuus vai
kuttaa konfliktitilanteessa yksityiseen sek
toriin suostutteluin, esim. myöntämällä 
kvalitatiivisin perustein takuita ja muita 
etuisuuksia niille lainoille ja rahoituskoh
teille, jotka muuten saattaisivat jäädä to
teuttamatta. Suomen Pankin luottosuosi
tusten välityksellä tarjoutuu mahdollisuus 
vaikuttaa liikepankkien toimialoittaiseen 
rahoitusjakautumaan silloin, kun pankit 
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pyrkivät lisäämään rediskonttaustaan. Yk
sityinen sektori voi puolustautua julkisen 
sektorin toimenpiteitä vastaan ja korostaa 
omia näkökantojaan kieltäytymällä yhteis
toiminnasta. Tälle seikalle antaa paina
vuutta se, ettei koko teollisuuden kattava 
rahoitussuunnittelu ole realistinen, ellei 
yksityinen sektori siihen osallistu. 

Laaja-alaisessa suunnittelussa tehokkuus 
aivan ratkaisevasti riippuu siitä, miten no
peastija kuinka luotettavia tietoja saadaan 
koko tutkittavasta kentästä, sen rahavir
roista, preferensseistä, suunnitelmista ja 
tulevaisuuden näkymistä ja kuinka hyvin 
suunnittelun tulokset saadaan välitetyiksi 
kaikille päätöksentekotasoille ja kuinka 
nopeasti takaisinkytkentä voidaan toteut
taa. 5 Tietojen tehokkaan kulun organi
sointi vaatii paitsi selkeää dokumentointia 
myös tiivistä yhteydenpitoa suunnitteluun 
osallistuvien organisaatioiden informaatio
keskuksiin. 

Työntekijäjärjestöjen osallistuminen ra
hoitussuunnitteluun kolmantena tekijänä 
saisi aikaan sivuvaikutuksia erityisesti tulo
politiikan kentällä. Korostaessaan tulo- ja 
menorahavirtojen keskeistä riippuvuutta 
rahoitussuunnittelu avaisi työmarkkina
järjestöjen väliseen tulopoliittiseen pää
töksentekoon uuden näkökulman: se täh
dentäisi toimialoittaisten rakennemuutos
ten merkitystä mm. yritysten säästämiseen 
ja työntekijöiden palkkatuloihin pitkällä 
tähtäimellä. 

Talousneuvoston piirissä suoritettu suun
nittelu ei sanottavasti vaikuttaisi suunnit
teluun osallistuvien organisaatioiden väli
siin valtasuhteisiin, jos suunnittelu rajoit
tuisi pelkästään rahavirtatrendien esti
mointiinja siitä kertyvän informaationjul-

5. Vrt. NOUSIAINEN - HEISKANEN mao s. 26. 

kaisemiseen. Jos suunnittelu ulotettaisiin 
optimaalisen puitemallin asteelle, se vai
kuttaisi paitsi rationaalista ajattelua edis
tävästi myös suunnittelun keskitystä ko
rostavasti. Suunnittelun keskittämispyrki
mykset, varsinkin liikuttaessa pääomavir
tojen ohjaamisen poliittisesti aroilla alueil
la, saatetaan yksityisessä 'sektorissa kokea 
valtasuh teisiin kaj oa vina. 

5. Lopputoteamus 

Rahoitussuunnittelun suppea-alainen ja 
laaja-alainen toteutus eivät ole toisiaan 
poissulkevia, vaan ne voidaan, tehokkuu
den siitä vain lisääntyessä, suorittaa saman
aikaisesti ja tarvittaessa koordinoituina. 
Teollisuuden rahoitussuunnittelun kytke
minen muiden sektori en rahoitussuunnit
teluun ja toisaalta rahoitussuunnittelun 
liittäminen eksplisiittisesti investointisuun
nitteluun muodostavat taloudelliseen suun
nitteluun liittyvän laajan ongelman, johon 
tässä yhteydessä ei ole puututtu. 

Kokonaistaloudellisen suunnittelun to
teuttaminen etenee talousjärjestelmässäm
me verraten hitaasti ja tavallisesti siten, 
että julkisessa sektorissa tapahtuva suun
nittelu on sille tiennäyttäjänä. 

Tilanteessa, jossa julkisen sektorin teol
lisuusyritykset lisääntyvät ja laajenevat, 
voidaan julkisen teollisuus sektorin rahoi
tussuunnittelua pitää kansanvaltaisen kon
trollin kannalta keskeisen,ä ja ensisijaisena 
tehtävänä. Yksityisen ja julkisen sek~orin 
kattava teollisuuden rahoitus suunnittelu 
olisi myös puitemallina tarpeen julkisen ja 
yksityisen sektorin raha- ja luottolaitosten 
tavoitteiden sovitteJemiseksi sekä toimialo
jen rahoituksellisten pullonkaulojen paljas-



tamiseksi. Rahoitussuunnittelu muodos
taisi lähtökohdan investointien pitkän ai
kavälin suunnittelulle. 

Suunnitteluorganisaation soveliain muo
to ja laajuus, samoin kuin suunnittelussa 
hyväksyttävien vaihtoehtoj en, tavoitteiden 
ja keinojen realistisuus tulevat järkevän 
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punnfnnan kohteeksi vasta sitten, kun 
suunnittelutyö on herättänyt rahoitukseen 
osallistuvien organisaatioiden mielenkiin
non. Ennen sitä muodostuu pohdiskelu, 
kuten tässäkin tapauksessa, spekulatiivi
seksi lähtökohtien ja menettelytapojen 
kartoi ttamiseksi. 
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FUCHsin teoksen The Service Economy pää
tarkoituksena on kuvata ja selittää Yhdys
valloissa tapahtunutta palveluelinkeino
jen työllisyyden suhteellista (ja samalla 
myös absoluuttista) kasvua. Tätä verra
taan »muun kansantalouden» tai sen 
osien vastaavaan kehitykseen. Kokonais
työllisyys kasvoi USA:ssa vuodesta 1947 
vuoteen 1967 lähes seitsemällätoistamil
joonalla työvuodella. Tavaratuotannon 
työllisyys pysyi tänä aikavälinä suhteel
lisen vakaana. Teollisuustyöllisyyden lie
vää kasvutrendiä vastasi maa- ja metsäta
louden sekä kaivos toiminnan työllisyyden 
suurin piirtein samansuuruinen lasku. Tä-

ten työllisyyden kasvu kohdentui lähes 
kokonaisuudessaan sellaisiin instituutioihin 
kuin pankit, sairaalat, vähittäiskaupat, 
koulut jne., ts. palveluelinkeinoihin. 

Ilmiön kiinnostavuutta ja merkitystä li
sää sen yleismaailmallinen luonne. Esi
merkiksi työllisyyden muutos trendit Suo
messa muistuttavat varsin paljon USA:n 
vastaavia. Aikavälillä 1948-1968 koko
naistyöllisyys kasvoi 313 000 työvuodella. 
Palvelusektorin työllisyyden kasvu oli sa
mana aikavälinä jopa 372000 työvuotta 
eli suurempi kuin kokonaistyöllisyyden 
kasvu . 

. Fuchs onkin kirjassaan vertaillut USA:n 
kehitystä eräisiin muihin maihin. Teok
sessa on esitetty 20 OECD-maata (muita 
jäsenmaita paitsi USA:ta) koskeva poikki
leikkaustutkimus. Siinä estimoitiin vuo
den 1960 tietojen pohjalta yhtälö, jonka 
avulla selitettiin eri sektoreiden (maata
lous, teollisuus sektori , palvelusektori) työl
Ii syys osuutta (X) kansantulon per capita 

(Y) avulla: Käytetty malli oli muotoa 

1 
X=a + b-. 

Y 

Kukin saadusta kolmesta käyrästä lä-



hestyy asymptoottia, joka oli maatalou
den, teollisuuden ja palvelusektorin koh
dalla vastaavasti 3 0/0,57 0/0 ja 40 %. Ver
tailu suoritettiin s~ten, että USA:n aika
sarjahavaintoja vuosilta 1870, 1880, ... , 
19.60 verrattiin estimoitujen regressioyhtä
löiden antamiin tuloksiin. Maatalouden 
kohdalla kehitys kulki hyvin samalla ta
valla kuin poikkileikkaustutkimuksessa. 
Sen sijaan teollisuuden osuus oli alemmal
la tasolla kllin OECD-maiden poikkileik
kauksen »keskimäärä». Tämä on ainakin 
osittain ,selitettävissä sillä, että teollisuus
tuotteiden vienti näyttelee huomattavasti 
tärkeämpää osaa kyseisissä OECD-maissa 
kuin USA:ssa. Vastaavastipalvelusekto
rin osuus USA:ssa kulkee huomattavasti 
regressiokäyrän ylä puolella. 

Edellä olevassa on kausaalisuhteita tie
tenkin voimakkaasti yksinkertaistettu. Esi
merkiksi voidaan ottaa kaksi kansantalout
ta, joissa kansantulo per capita on yhtä suu
ri. Tällöin palvelu sektorin työllisyysosuus 
voi olla toisessa suurempi, jos urbanisoi
tumisasteon korkeampi, jos koulutustaso 
on korkeampi, jos tulojen jakautuminen 
on tasaisempi, jos alaikäisten ja eläke-:
ikäisten osuus väestöstä on suurempi jne. 
Nämä ovat eräitä hypoteeseja, jotka pi
täisi testata. 

Tautologisessa mielessä palvelusektorin 
ja »mllun kansantalouden» työllisyyske
hityksen eroavuutta voidaan kuvata iden
titeetillä 

(dEs-dEg)= (dOs-dOg)-dPs-dPg), 
jossa alaindeksit. s ja g merkitsevät palve
lusektoria ja »muuta kansantaloutta», E 
työllisyyttä, ° tuotosta, P suhdelukua 
tuotos/työllisyys ja d suhteellista muutosta 
edellisestä. periodista. 

Tämä identiteetti ei kuitenkaan kerro 
mitään niistä vaikutus tekijöistä, jotka ai-
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heuttavat ja jotka ovat aiheuttaneet eroa
vuuksia muuttujien välisissä kehitystren
deissä. Juuri näiden tekijöiden identifioi
miseen sekä vaikutusten mittaamiseen 
Fuchs· pyrkii tutkimuksessaan. Etsittäessä 
selitystäpalvelusektorin työllisyyden no
peammalle kasvulle testataan kolme hy
poteesia: 

1. Palvelusten lopputuotekysynnän kas
vu on ollut nopeampi kuin muiden 
lopputuotteiden. 

2. Palvelusten välituotekysynnän suh
teellinen kasvu on ollut nopea ver
rattuna kokonaiskysynnän suhteelli
seen kasvuun. 

3. Suhdeluvun tuotos/tyÖllisyys kasvu 
palvelusektorissa on ollut hidasta 
verrattuna koko kansantalouteen. 

Pääasiallisesti siitä syystä, että palvelu
sektorin osuus BKT:sta on pysynyt suh
teellisen vakaana - vieläpä laskenut, jos 
I?aataloustuotteet jätetään ottamatta huo
mioon - Fuchs hylkää ensimmäisen hy
poteesin. Jos tilannetta ajatellaan Suomen 
kannalta, tulos näyttää varsin samankal
taiselta: teollisuussektorin ja palvelusek
torin tuotannon kasvuvauhdit ovat sodan
jälkeisenä' aikana olleet hyvin lähellä tOI
siaan. On selvää, kuten jo ADAM SMITH to
tesi, ~ttä vatsan kapasiteetti asettaa rajoi
tuksen maataloustuotteiden kysynnän kas
vulle tai ainakin hillitsee sitä tulojen riittä
västi kohotessa. Sen sijaan aggregaattina 
ottaen muiden tavaroiden kohdalla sa
manlaisia rajoituksia ei ole selvästi nähtä
vissä. Tiettyjen tavaroiden kysynnällä 
saattaa olla kyllästymispiste, mutta on ai
na mahdollista luoda uusia tarpeita ja 
uusia tavaroita. 

Toinen hypoteesi lähtee siitä, että eri-
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koistumisen tähden palvelusektoriin syn
tyy uusia välituotepalveluksia myyviä yri
syksiä, joko sellaisia, jotka aikaisemmin si
tältyivät laskennallisesti teollisuussekto
riin, tai kokonaan uusia. Vertailemalla.pa
nos-tuotos-taulukkoja eri ajankohdilta 
Fuchs uskoo näkevänsä, että tällaista ke
hitystä on tapahtunut, mutta se on vain 
vähäisessä määrin vaikuttanut selitettä
vään työllisyyssiirtymään. 

Näin ollen suurin osa työllisyyskehityk
sen eroavuuden selityksestä jää edellä esi
tetyn identiteetin oikean puolen toiselle 
osalle. Tähän on Fuchsin mukaan ollut 
vaikuttamassa neljä päätekijää, joiden 
vaikutusten suuruusluokkaa hän pyrkii 
kvantifioimaan. 

Ensinnäkin päivittäinen työaika on 
laskenut nopeammin palvelusektorissa kuin 
teollisuussektorlssa. Tällä on vaikutusta si
käli, että mittana»työllisyys» ei ota huo
mioon tällaisia muutoksia. 

Toinen huomattavasti tärkeämpi mutta 
samalla vaikeaselkoisempi selitys sektorei
den eroavuuksille suhdeluvussa tuotos/ 
työllisyys on siinä, että työvoiman koulu
tus, ammattitaito jne. on noussut nopeam
min teollisuudessa kuin palvelusektorissa. 
On huomattava, että kysymys ei ole tasois
ta vaan muutoksista. Kyseisiä muutoksia 
Fuchs mittaa lähinnä palkkojen muutos
ten avulla. Vaikka tällöin on jouduttu te
kemäänmonia varsin rajoittavia oletta
muksia, katson mittaustavalla olevan em
piiristä käyttöä muuhunkin kuin tähän 
tarkoitukseen. 

Kolmas selitys liittyy fyysisen pääoman 
käytön muutoksiin standardisoituina työn
tekijää kohti eri sektoreissa. Tässä suhtees
sa kasvu, vaikkakin tiedot ovat sangen epä
luotettavia, näyttää olleen nopeampi teol
lisuussektorissa kuin palvel usektorissa. Kui-

tenkin Fuchs arvelee, että tämän tekijän 
vaikutus työllisyyseroihin on ollut huo
mattavasti pienempi kuin edellä esitetyn 
»inhimillisen pääoman» kasvueron vaiku
tus. 

Neljäs selitys on ns. residuaalierä. Jos 
sille halutaan antaa tulkinta, eräs mah
dollisuus on nimittää sitä sektoreiden väli
seksi eroksi teknologisessa kehityksessä. 
N umeerlsten tulosten valossa tämä ero oli 
pieni, se selitti ainoastaan 0.5 % työllisyys
kehityksen eroavuudesta. Toinen tapa 
tulkita tämä residuaali on viittaus econo
mies of scalen olemassaoloon. 

Riippumatta eri maissa käytetyistä hie
man erilaisista sektorimääritelmistä ylei
nen kehitys näyttää melkein poikkeukset
ta johtavan palvelusektorin kokonaista
loudellisen tärkeyden kasvuun. Tämä an
taa Fuchsille aiheen pohtia, miten mai
nittu kasvu vaikuttaa yhteiskuntaan, mitä 
uusia vaatimuksia se asettaa taloudellisen 
analyysivälineistön kehittämiselle jne. 

Hän tutkii mm. sektoreiden tuotoksen 
ja työllisyyden muuttumista eri suhdanne
vaiheissa ja päätyy siihen tulokseen, että 
palvelusektorissa näiden muuttujien vaih
telut ovat huomattavasti pienempiä kuin 
teollisuudessa. Jos palvelusektorin kasvu 
jatkuu, kokonaistyöllisyyden vaihtelujen 
voidaan tällöin odottaa tasoittuvan. Edel
leen Fuchs käsittelee erilaisia implikaa
tioita, joita palvelusektorin kasvu aiheut
taa tuotanto-organisaatioille ja työvoi
man koostumukselle. Tässä yhteydessä hän 
ei mm. hyväksy käsitystä.(vrt. esim. GAL':' 

BRAITH), jonka mukaan suurten teollisuus
yritysten merkitys on jatkuvasti kasvava. 
Päinvastoin hän toteaa, että USA:ssa on 
tässä suhteessa saavutettu huippu vuoden 
1956 tienoilla, jolloin suurten yhtymien 
osuus kansantulosta oli 57 %. Tämän jäl-



keen mainittu osuus on pysynyt suurin 
piirtein samana, jopa hieman laskenutkin, 
huolimatta uusista verolaeista,joiden tar
koituksena on ollut helpottaa yhtiöiden 
fuusioitumista. 

Palvelusektorin suhteellisen osuuden 
kasvu johtaa traditionaalisen analyysivä
lineistön yhä välttämättömämpään muu
tostarpeeseen mm. siinä mielessä, ettämo
nissa palveluelinkeinoissa kuluttaja esit
tää tärkeätä osaa myös tuotannontekijänä. 
Esimerkiksi pankkien tuotannon tulos ei 
liene yksinomaan pankkien omien panos.., 
tekijöiden aikaansaama, vaan siihen vai
kuttaa myöskin pankkipalvelusten kulut
tajien »koulutustaso». 

Pah~eluelinkeinoj en tuottavuus analyysi 
poikkeaa esimerkiksi teollisuuden tuotta
vuusanalyysista nimenomaan sen takia, 
että palveluksia ei voida varastoida. Täl
löin kysynnän (=tuotos) ja tuottavuuden 
välinen suhde saa uusia dimensioita. Esi
merkiksi kysynnän kasvu korkeasuhdan
teen aikana vaikuttaa tuottavuuteen ai
van eri tavalla kuin vastaavan suuruinen 
kysynnän kasvu laman aikana. Palvelu
elinkeinojen tuottavuuteen vaikuttaa myös 
mahdolliset muutokset yksittäisten trans
aktioiden koossa (the size of the production 
run). Mainittuja lisädimensioi ta valais tak
seen Fuchs on sisällyttänyt kirjaansa kol
me case-tutkimusta disaggregoidummalla 
tasolla. Nämä koskevat vähittäiskauppaa, 
parturi- ja kampaamopalveluksia sekä 
lääkintähuoltoa. Tutkimuksissa on varsin 
konkreettisesti kyetty tuomaan esiin niitä 
vaikeuksia, joita palvelusektorin tuotta
vuusanalyysiin liittyy. Samalla on osoitet
tu epätyydyttäväksi se olettamus, että 
tuottavuuden kasvu palvelusektorissa on 
lähes olematonta. 

Palvelusektorin suh teellisen osuuden 

KIRJALLISUUTTA 73 

kasvu edellyttää analyysivälineistön kehit
tämistä myös sikäli, että BKT per capita tu
lee hyvinvoinnin kasvaessa sen yhä epä
tarkemmaksi estimaatiksi. Tämä johtuu 
siitä, että nimenomaan niiden tuotantoak
tiviteettien osuus, joita on vaikea mitata, 
kasvaa. Edelleen hyvinvointiin vaikutta
vat myös monet tuotantoaktiviteetit (do it 
yourself -~ype), joita kansantulolaskelmissa 
ei lainkaån oteta huomioon. Tässä yhtey
dessä Fuchs toteaa olevan tulevaisuudessa 
välttämätöntä kehittää BKT:lle uusia apu
mittoja. 

Toinen esiteltävänä oleva teos sisältää 
Kanadassa Dominion Bureau of Statisticsissä 
pidetyn konferenssin esitelmät niihin liit
tyvine keskusteluineen. Teoreettisesti kir
jassa ei ole edelliseen teokseen verrattuna 
kovin paljon uutta. 

Kolmessa artikkelissa käsitellään yksit
täisiä palveluelinkeinoja: lääkintähuoltoa, 
liikepankkeja ja vähittäiskauppaa. Esite"
tyt ratkaisu ehdotukset kyseisten tuotos
ten mittaamiseksi ovat mielenkiintoisia, 
mutta eivät erityisen yleisiä luonteeltaan. 
Tämä tulee esille myös käydyistä keskus
teluista: ratkaisuehdotukset eivät saaneet 
yleistä hyväksymistä. 

ARTHUR B. TREADWAY käsittelee artik
kelisaan What is Output? teoreettisella ta
solla palveluelinkeinojen reaalituotoksen 
määrittelemistä. Hän toteaa, että teoree
tikon tulee suhtautua kriittisesti olemassa 
oleviin empiirisiin mittausmenetelmiin. 
Toisaalta· teoreetikon täytyy olla raken
tava vaihtoehtoja esittäessään, muussa ta
pauksessa hän ei ole kiinnostunut todel
lisuudesta. Treadway jakaa tuotoksen yri
tyksen ollessa epätasapainotilassa kahteen 
a) konventionaalinen tuotos, jonka yritys 
myy markkinoille, b) tulevaisuudessa käy-
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tettävien tuotantovälineiden lisäys. Tästä 
hän lähtee kehittelemään sangen mutki
kasta yleistä teoreettista mallia, jonka aja
tuksenjuoksun seuraaminen· ei todellakaan 
ole yksinkertaisimpia tehtäviä. Lopuksi 
hän sanookin, että yritys olisi täysin he
delmätön, jos sen perusteella pitäisi »lähi
tulevaisuudessa» kyetä laskemaan empii
risiä tuotoslukuja. Jos sen sijaan aikahori
sonttia pidennetään, lähestymistapa saat
taa olla hyödyllinen. 

DAVID A. WORTON tutkii palveluelin
keinojen kehitystä Kanadassa Fuchsin 
kanssa menetelmällisesti identtisellä ta
valla. Suurin mielenkiinto artikkelissa on
kin siinä, että Kanadan empiirisiä tulok
siaon voitu verrata Yhdysvalloista saatui
hin vastaaviin tuloksiin. Huolimatta siitä, 
että kyseiset maat taloudellisessa mielessä 

G. HADLEY Introduction to Business Statistics. 
Holden-Day, San Francisco-Cambridge 
-London-Amsterdam 1968. X + 463 
sivua. $ 10.95. 

Teos on tarkoitettu lukijan ensimmäiseksi 
tilastotieteen oppikirjaksi, ja se muistuttaa 
monessa suhteessa lukemattomia muita 
alan alkeiskirjoja. Sisältö on pääpiirteis
sään seuraava: 

1. todennäköisyys teoria, 
2. satunnaismuuttujain teoria, 
3. estimointiteoria, 
4. hypoteesin testaus, 
5. moderni päätöksentekoteoria (bayesi

lainen tilastotiede), 
6. laaduntarkkailu 

muistuttavat varSIn paljon tOIsIaan, tu
lokset ovat joissakin suhteissa hyvin poik
keavia. Kovin syvällisesti tätä vertailua ei 
ole kuitenkaan suoritettu. 

Kaiken kaikkiaan teoksissa on paljon 
puhtaasti empiiristä aineistoa, joka tuskin 
sellaisenaan jaksaa kiinnostaa suomalaista 
lukijaa. Niissä tutkitut kehitys tendenssit 
ovat kuitenkin yleismaailmallisia ja kiis
tatta Suomen kansantaloudessakin vallit
sevia. Mielenkiintoisinta on se kritiikki, 
joka milloin eksplisiittisesti, milloin rivien 
välistä on suunnattu talousteoriaan. Väi
tetään, että se ei ole riittävän nopeasti 
pystynyt mukautumaan muuttuvaan yh
teiskuntaan. Kritiikkiä on kohdistettu 
myös tilastotuotantoon, jonka. perusteet 
kuvastavat puhtaasti tavaratuotannon olo
suhteita. 

VEIKKO T. MAKKONEN 

7. regressio- ja korrelaatioanalyysit, 
8. aikasarja-analyysi ja ennustaminen. 

Tyydyn esittelemään teosta vain niiltä 
osin, kuin se eroaa SIsällöltään tai sanon
naltaan tilastotieteen muista standardi
oppikirjoista. 

Todennäköisyysteorian ja satunnais
muuttujien teoria eroavat mielestäni posi
tiivisesti useimmista muista vastaavista 
esityksistä. HADLEY esittelee lyhyesti ja 
selkeästi matemaattisten, etenkin stokas
tisten mallien käyttöä ilmiöiden kuvaami
seen. Tässä osassa selvitetään mielestäni 
erittäin onnistuneesti tilastotieteen opis
kelua aloittavalle hämärääsatunnaismuut
tujan käsitettä. Useissa vastaavan tason 
oppikirjoissa lähestytään asiaa esimerkkien 



pohjalta eikä tehdä heti alussa selvää eroa 
mallin ja todellisuuden välillä. 

Estimoinnin ja hypoteesin testauksen 
esittäminen noudattaa normaalia alkeis
kirjojen tapaa. Modernia päätöksenteko
teoriaa esittelevässä osassa kritisoidaan 
aluksi hypoteesin testaukseen perustuvaa 
tilastollista päätöksentekoa ja osoitetaan 
sen rajoittuneisuus. Tämän jälkeen mää
ritellään yleinen yksivaiheinen päätöksen
teko-ongelma, joka ei aseta rajoituksia 
valittavana olevien va;ihtoehtojen luku;.. 
määrälle kuten hypoteesin testaukseen pe
rustuva menetelmä. Yksivaiheisessapää
töksentekotilanteessa päätöksentekijä tekee 
täsmälleen yhden päätöksen. Tämä voi
daan esittää satunnaiskokeena, jonka tulos 
määrää päätöksentekijälle tulevan palk
kion. Ongelma voidaan saattaa päätök
sentekotaulukon muotoon, jossa luonnon

tiloihin eI' ... ' en liittyvät tietyt toden
näköisyydet Pl' ... ' Pn' ja kunkin toi
mintavaihtoehdon a1 , ••• , a r ja luon
nontilan kombinaationa saadaan edellä
mainittu palkkio Yw Tällöin valintakri
teeriksi tulee odotusar'Vo 

n 

1t.= '" U .. p., 1 Ä 1J,J 

j=l 

joka joko maksimoidaan tai minimoidaan 
riippuen siitä, onko palkkio positiivinen 
vai negatiivinen. Tämän jälkeen päätök
sentekoteoria yleistetään koskemaan myös 
useampivaiheisia päätöksiä. Hadley kuvaa 
edellä olevan teorian yhteyden bayesilai
seen tilastotieteeseen ja esittelee siihen 
kuuluvat a priori- ja a posteriori-todennäköi

syydet. Päätöksentekote.orian käytöstä- esi
tetään muutamia erittäin selventäviä so
vellutuksia. 

Tilastotieteen käyttöä laaduntarkkai-
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lussa esitellää:q. teoksess'a muutamalla si
vulla. Esitys jä~ lähinnä periaatteita ku
vaavalle tasolle, joskin lukuun liittyvistä 
esimerkeistä ja harjoituksista saa myös 
viitteitä käytännön ratkaisujen tekemiseen. 

Regressio- ja korrelaatioanalyysit käsi
tellään lyhyesti. Esityksessä tyydytään 
vain menetelmien periaattdsiin eikä pyri
täkään esittämään käytännön sovellutuk
sia. Tämä osa on huomattavasti puutteel
lisempi kuin muissa vastaavan tason oppi
kirjoissa. 

Aikasarjojaja ennustamista teoksessakä
sitellään lyhyesti mutta mielestäni selke
ästi ja omaperäisesti. Normaalin kompo
nen tteihin j akar:p.isen esi ttel yn jälkeen aika
sarja määritellään myös stokastisena pro
sessina, joka taas johdetaan monivaihei
sesta satunnaiskokeesta. Tämä esitys tapa 
puuttuu yleensä tämän tasoisista kirjoista. 

Teoksen arvostelu lienee suoritettava 
käyttäen kriteerinä sen soveltuvuutta 
oppikirjaksi. Se eroaa muista alkeiskir
joista edukseen ,lähinnä siksi, että se on 
noin 300 sivua ohuempi kuin muut mutta 
sisältää kuitenkin useimmat standardi
oppikirjaan kuuluvat asiat; siinä on li
säksi johdatus päätöksentekoteoriaan ja 
laaduntarkkailuun. Edelleen teoksen alus
sa oleva todennäköisyysmallia käsittelevä 
osa on mielestäni erittäin hyvä. Kirjan 
käyttökelpoisuutta lisäävät vielä jokai
seen lukuun liittyvät monet esimerkit ja 
harjoitustehtävät. Puutteena voi pitää 
regressio- ja korrelaatio analyysien niuk
kaa esitystä ja varianssianalyysin puut
tumista. Teos ei vaadi matematiikan tie
toja oppikoulukurssia enempää. Teksti 
saattaa kuitenkin olla vaikeaa ainakin 
itseopiskelua silmällä pitäen, ja kirja lie
neekin tarkoitettu luettavaksi luentosar
jan tukemana. 

MATTI HEIMONEN 
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RUTH P. MAQK Information, Expectations, 

and Inventory Fluctuation. NBER/Columbia 
Univ. Press, New York-London 1967. 
XIV + 306 sivua. 

Empiiristä taloustieteellistä tutkimustyötä 
motivoiva peräänantamaton uteliaisuus 
saa tyydytyksensä silloin, kun selvityksen 
kohteena olevasta ilmiöstä voidaan erottaa 
joitakin tärkeitä riippuvuuksia ja kun sa
malla voidaan osoittaa jotkin toiset seikat 
vähemmän tärkeiksi. Tämä lausuma luon
nehtii MACKin tutkimuksen perusasetel
maa. 

Varastojen muutokset ja niihin vaikut
tavat tekijät muodostavat keskeisen talou
dellisia ilmiöitä selvittävän ongelmakoko
naisuuden. Eri aggregointitasoisten talou
dellisten kokonaisuuksien (yritykset, toimi
alat ja koko kansantalous) käyttäytymisen 
selittäminen voidaan suurelta osaltaan 
palau ttaa varastoj en muutostenanalyysiin . 
Sillä varastojen muutosten selville saami
nen edellyttää niiden ·ongelmien ratkai
semista, jotka liittyvät erilaisten taloudel
lisista päätöksistä vastuussa olevien pää
töksentekijöiden suunnitelmien, odotusten, 
tavoitteiden, voimavarojen käytön, käy
tettävissä olevan tiedon, muiden talous
yksiköiden käyttäytymisen arvioinnin jne. 
käsittelyyn. 

Varastoinvestointien muutoksiin liitty
viä ongelmia on yleensä pidetty vaikeina, 
ja esim. kansantulolaskelmissa »varastojen 
muutos» on yhdistetty »tilastovirheeseen». 
Mack on tutkimuksellaan osoittanut, että 
varastojen muutoksia voidaan analysoida, 
ja analyysin tuloksista voidaan johtaa 
mielenkiintoisia empiirisiä ja teoreettisia 
kysymyksenasetteluja. 

Aiheensa historiallisessa ankkuroinnissa 

Mack toteaa, että varastojen muutosten 
analyysi on melko myöhään tullut perin
teistä talous tieteellistä käsitteenmuodos
tustapaa soveltavan tutkimuksen mielen
kiinnon kohteeksi. Perinteisen empiirisen 
tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää 
teoriaa, jonka mukaan varastoinvestoinnit 
ovat funktio hyödykkeiden kysynnän ja 
varastojen halutun koon välisestä vakio
suhteesta. Tämä teoria sai klassisen muo
tonsa J. M. CLARKin vuonna 1917 esit
tämässa »johdannaisen kysynnän laissa». 
Ajan mittaan varastojen muutosten ana-
1yysissä saatettiin nojata yhä parempaan 
tilasto aineistoon ja kehittyneempiin ekono
metrisiin välineisiin, mutta perusideana 
säilyi se, että varastojen kokoa ja muu
toksia selitettiin tuotteiden odotettujen 
myyntimäärien . perusteella. 

Mack osoittaa, miten varastointikäyt
täytymisen analyysin sekä yritys- että eri 
aggregointitasoilla tulee olla huomatta
vasti läheisemmässä yhteydessä muihin 
tekijöihin kuin talousyksikön odottamaan 
tuotteittensa myynnin tulevaan kehityk
seen. Keskeinen tässä mielessä on yrityk
sen odottaman voiton ja varastojen muu
tosten välinen yhteys. Varastojen muutos
ten syinä eivät siis ole niinkään tuotannon 
ja kysynnän muutokset, vaan olennaisia 
ovat erityisesti kustannusten ja hintojen 
kehitykseen liittyvät odotukset. 

Mackin argumentointi perustuu Yhdys
valtojen talouselämää kuvaavien aikasar
jojen analyysiin. Koska varastojen muu
toksia koskevat perustiedot ovat heikkoja 
ja tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on 
vailla riittävästi kehitettyä teoriaa, hän 
käsittelee tutkimuksen perusaineistoa ver
raten yksinkertaisin aikasarja-ana1yyttisin 
välinein. Empiirisen aineiston perusteella 
on laadittu varastojen muutoksia kuvaa-



vien aikasarjojen sekä eräiden muuta ta
loudellista toimintaa kuvaavien vertailu
aikasarjojen graafiset kuvaajat. Tämän 
jälkeen tutkimus rakentuu eri aikasarjojen 
ominaisuuks~en vertailuun, jossa kiinni
tetään huomio mm. aikasarjojen välisiin 
viiveisiin ja aikasarjoihin sisältyvien hei
lahtelujen luonteeseen. Analyysin yhtey
dessä esitetään 19 useasta aikasarjasta 
koottua kuviota sekä 50 erilaista vertailu
taulukkoa. 

Tilauskannan vaihteluita aiheuttavaksi 
keskeiseksi tekijäksi osoittautuu raaka
ainemarkkinoita koskevat odotukset. Kun 
kysyntä on voimakasta, toimitusajat pite
nevät, jolloin tarjoajien lupauksiin aletaan 
suhtautua epäröiden, raaka-ainekustan
nusten odotetaan nousevan jne. 

Edellä esitettyjen ja muiden empiirisen 
aineiston perusteella tekemiensä havain
tojen nojalla Mack ei esitä varastojen 
vaihteluiden selitysmalliksi perinteistä 
kiih tyvyysperiaa tteen sovellu tukseen no
jautuvaa mallia, vaan lähtökohdiltaan 
paljon yleisemmän käsitevälineistön. 

Kirja sisältää runsaasti käsitteellistä 
selvitystä, joka liittyy varastojen koon ja 
sen muutosten selvittämiseen. Tässä yh-

WICKHAM SKINNER American Industry zn 
Developing Economies. The Management of 

International Manufacturing. John Wiley & 
Sons, lnc., New York-London-Sydney 
-Toronto 1968. IX + 278 sivua. Sh. 

901-· 

Yksityiset sijoitukset kehitysmaihin ovat 
viime vuosina kasvaneet voimakkaasti; 
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teydessä voin luetella vain eräitä käsitteen
muodostustapoja, joita teokseen sisältyy: 
varastojen ja varastoinvestointien tehtävä 
talousyksikön päätöstenteossa, varastojen 
muutosten analyysi aggregointitason vaih
dellessa sekä varastojen muutoksiin liit
tyvän talousyksikön käyttäytymismallin 
luonnehdinta. Tästä esittämästään mal
lista Mack käyttää nimitystä An Ecological 
Model of Price- Timed Buying. Se koostuu 
kolmenlaisista osista: a) tietyn toimialan 
ja sen sisältämien eri yritysten. rakenteel
lisista tekijöistä, b) talousyksikön varas
tointikäyttäytymiseen liitettävistä seikoista 
sekä c) erilaisista markkinoiden käyttäy
tymiseen liittyvistä tekijöistä. 

Ken ties tulevaisu udessa aikasarj a-aineis
ton paraneminen ja aikasarja-analyysime
netelmien kehittyminen, pätevien tiedus
telujen suorittaminen, joissa' kysytään 
liikemiehiltä heidän päätöksentekotapo
jaan, ekonometristen menetelmien kehit
tyminen sekä erilaisten simulointimene
telmien soveltaminen muodostavat kir
jassa hahmotellulle mallille testin. Tässä 
vaiheessa Mack ei ole esittänyt hahmotte
lemaansa mallia täsmällisessä analyytti
sessä muodossa. 

HEIKKI HÄMÄLÄINEN 

niinpä yksityisen paaoman viennillä on 
nykyisin varsin huomattava merkitys ke
hitysyhteistyössä. Ei ole lainkaan yhden
tekevää, millaisin liikkeenjohdollisin mene
telmin ulkomaiset yritykset kehitysmaissa 
toimivat. Yritys, jolla on heikko johto, 
vaarantaa oman asemansa ja tulevaisuu
tensa, ja lisäksi se saattaa pitkiksi ajoiksi 
myrkyttää isäntämaansa taloudellisia ja 
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poliittisia oloja. SKINNER tajuaa varsin 
selvästi ulkomaisen yrityksen ristiriitaisen 
roolin kehitysmaissa toisaaita teknisen 
tiedon lisääjänä ja hyvinvoinnin edistä
jänä, toisaalta vieraana tunkeilijana, joka 
useasti vielä koetaan tunnottomana riis
täjänä. Siksi hän tähdentää paikallisen 
kulttuurin ja poliittisten olojen tuntemuk
sen tärkeyttä, eikä kaihda suosittelemasta 
yritysten käyttöön sellaisiakaan kehitty
neissä maissa melko harvinaisia liikkeen
johdon asiantuntijoita kuin valtio-oppi
neita ja kulttuuriantropologeja. 

Teoksensa esipuheessa professori Skin
ner toteaa, että tämä kirja on ensimmäinen 
yritys kuvailla kokonaisvaltaisesti liik,;, 
keenjohdollisia ongelmia kehitysmaissa. 
Alaviitteistä päätellen alalta sentään löy
tyy kirjallisuutta ennestäänkin - vahinko 
vain, ettei kirjassa ole minkäänlaista lähde
luetteloa yhteenvetona. Lähdeteokset ovat 

yrityksen on tunnettava tarkasti maan 
poliittiset olot, hallitus ja taloudellinen 
kehitysvaihe ja suhtauduttava niihin rea
listisesti. Toiseksi paikallisen tuotantoyk
sikön päämäärien, suunnitelmien ja tar
peiden on oltava yrityksen voimavaroihin 
ja suunnitelmiin sopeutettuja. Edelleen 
yrityksen tuotantosuunnitelmien on oltava 
sopusoinnussa isäntämaan taloudellisten 
intressien kanssa sekä yrityksen päämää
rien ja voittotavoitteiden realistisia. 

Perustettu yritys käy ikääntyessään 
läpi useita vaiheita. Sen koko suurenee, 
se tulee riippumattomammaksi emäyrityk
sestä, se saa lisää alihankkijoita jne. Ennen 
kaikkea sen poliittinen asema, siihen koh
distuvat taloudelliset odotukset ja sen 
suhde työntekijöihin muuttuu ajan mu
kana. Alussa uusi yritys on· ehkä odotettu 
tulokas, jolle suodaan monenlaisia etui
suuksia ja jonka suhde työntekijöihin on 

kauttaaltaan amerikkalaisia, joten muun . kutakuinkin harmoninen. Vähin erin sii
maailman panos tämän alan tutkimuk... hen kohdistuu yhteiskunnan taholta suu-
sessa jää hämärän peittoon. 

Kirjan aineisto on saatu tutkimalla itse 
paikalla kolmeatoista amerikkalaista yri
tystä kuudessa Euroopan, Aasian ja Afri
kan maassa. Tutkimus ei pyrikään ole
maan tilastollinen, vaan kirjoittaja kuvai
lee havaitsemiaan ongelmia ensin esimer
kein ja esittää sitten näiden esimerkkien 
pohjalta hypoteesinomaisia yleistyksiä. 
Tällainen metodi ei luonnollisesti riitä 
täsmälliseen tietoon pyrittäessä, mutta 
teos on ymmärrettävä alustavaksi k'!lrtoi
tukseksi, josta myöhempi tutkimus voi 
saada herätteitä ja yritysten johto puoles
taan aavistuksen kehitysmaiden olosuh
teista. 

Aluksi kirjoittaja määrittelee ehdot, 
joiden on oltava voimassa, ennen kuin in,;, 
vestointipäätös kannattaa tehdä. Niinpä 

rempia odotuksia, etuoikeuksia vähenne
. tään ja työtaistelut yleistyvät. Pitkällä 
aikavälillä kehitys yleensä vakiintuu, kun 
konfliktit muuttuvat säännellyiksi. 

Yrityksen ympärillä olevan yhteiskun
nan tuntemus on erityisen tärkeätä, kun 
tarkastellaan yrityksen eri toimintoja. 
Niinpä työvoiman käsittelyyn ja työsuh
teisiin vaikuttaa suuresti kulttuuriympä
ristö. Tuotannon kontrolli, alihankintajär
jestelmä ja teknologia vaativat tarkkaa etu
käteissuunnittelua, sillä emäyrityksen jär
jestelyt näissä kysymyksissä eivät aina kel
paa esimerkiksi, olivatpa ne teknisesti miten 
ylivoimaisia hyvänsä. Organisaatio ja 
yhteydet pääyritykseen ovat monimut
kaisempi asia kuin hedelmätön pohdinta 
sentralisaation tai desentralisaation ete
vämmyydestä, sillä patenttiratkaisua ei 



näihinkään ongelmiin ole. Kehitysmaista 
syntyisin olevan johtajiston ja teollisuus
maista tulevan johtajiston asemat ovat 
aivan erilaiset. Edellisillä on vaikeuksia 
sopeutua tekniseen kulttuuriin, jälkim
mäisillä taas siihen kulttuuriYlIlpäristöön, 
johon heidät on totutuista mukavuuksista 
heitetty. 

ANDREW H. WHITEFORD(toim.) A Re
appraisal of. Economic Development. Aldine 
Publishing Co., Chicago 1967. 259 sivua. 
$ 6.00. 

Viitisen vuotta sitten oli Chicagoon kut
suttu koolle 33 amerikkalaista kehitysmai
den asiantuntijaa neuvottelemaan yhteis
työmahdollisuuksista eri tutkimusalojen 
välillä. Kokouksessa olivat edustettuina 
ennen kaikkea talous- ja yhteiskuntatie
teet, mutta myös antropologia, maan
tiede ja· maatalous. Muuan kokouksen 
neuvottelukunnan jäsenistä, Beloit Collegen 
antropologian professori ANDREW H. 
WHITEFORD . on koonnut esiteltävänä ole
van teoksen seminaarin alustusten ja kes
kustelujen pohjalta. Vaikka hän on jou
tunut paljon tiivistämään ja täsmentä
mään keräämäänsä aineistoa, hän on 
pyrkinyt tallettamaan kuulemansa ja ko
kemansa mahdollisimman tuoreena. Sen 
tähden teoksessa on säilytetty vuoropuhe
lumuoto, eikä purevimpiakaan sivuhuo
mautuksia ole liikoja siloteltu. 

Kokouksen tarkoituksena oli laatia jon
kinlainen tilinpäätös niistä tuloksista, 
joita kehitysmaa tutkimuksissa oli saavu
tettu kokousta edeltäneen kymmenvuotis-
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Teoksen tutkimuskohteena on amerik
kalaisef yritykset kehitysmaissa, mutta sen 
havainnot ovat varmaankin yleistettävissä 
muunmaalaisiinkin yrityksiin, ainakin 
eräin varauksin; Ehkäpä meilläkin olisi 
tarvetta tutustua tämäntapaiseen teok .... 
seen niissä· piireissä, joissa suunnitellaan 
investointeja kehitysmaihin. 

KYÖSTI RENKO 

kauden aikana. Useimmat kokouksen 
osanottajista olivat toimineet muutamia 
vuosia kenttätyössä kehitysmaissa, joten 
heillä oli teoreettisen pohjan tukena run
saasti omakohtaisia kokemuksia. Tavan 
takaa monet heistä olivat joutuneet huo
maamaan tietojensa ja taitojensa sup
peuden, vaikka he tunsivat hallitsevansa 
oman erikoisalansa melko hyvin. Kaikille 
oli selvinnyt nimittäin yhteistyön ja raja
tieteiden välttämättömyys. 

Useimmilla oli kokemusperäistä tietoa 
kehi tysmaiden työttömyysongelmista, joi ta 
käsi tel tiin W. ARTHUR LEWIsin alustuksen 
pohjalta. Työttömyyden todettiin olevan 
kehitysmaiden kiperimpiä ongelmia ja 
vaativan nopeimpia ratkaisuja. Vaikka 
kehitysmaiden vuotuinen taloudellinen 

kasvu oli ollut keskimäärin 4-5 0/0' työt
tömyys näissä maissa oli lisääntynyt mel
kein samassa tahdissa. Vanhoissa teolli
suusmaissa on työttömyys perinteisesti 
totuttu käsittämään kausi- tai suhdanne
työttömyydeksi, joista viimeksi mainittu 
johtuu laskusuhdanteen riittämättömistä 
jnvestoinneista. Kehitysmaissa on sen si
iaan kyse kasvaviin investointeihin ja eks
pansiiviseen talouteen liittyvästä työttö
myydestä, jonka k~tsotaan aiheutuvan yh-
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teiskuntarakenteen muuttumisesta. Teol
listuva maa jakautuu vähitellen kahteen 
sektoriin, perinteiseen maatalous- ja käsi
työsektoriin sekä nykyaikaiseen teollisuus
sektoriin. Koska jälkimmäisen palkat ovat 
yleensä moninkertaiset edelliseen verrat
tuna, syntyy muuttopainetta suuriin asu
tuskeskuksiin, joihin hakeudutaan parem
pien palkkojen ja sosiaalisten etujen toi
vossa. Kun teollisuus ei pysty sijoittamaan 
näitä ammattitaidottomia, nämä joutuvat 
työttömyyskortistoihin, mikä ei ole tosi
asiallista työttömyyden lisääntymistä, 
vaan ainoastaan piilotyöttömyyden muut
tumista avoimeksi. Vertailussa on lisäksi 
otettava huomioon, että kansantuote
tilastot ovat yleensä luotettavampia kuin 

. työttömyys tilastot, jotka kehitysmaissa 
ovat melko summittaisia. 

Mitä lääkkeitä Chicagon kokous sitten 
tarjosi työttömyysongelmiin? Todettiin, 
että monissa kehitysmaissa ammattiyhdis
tykset ovat saaneet liian suuren vallan, 
mistä seuraa, että teollisuussektorin palkat 
ovat kohtuuttoman korkeat ja pyrkivät 
jatkuvasti nousemaan aiheuttaen pysyvän 
inflaation. Se taas houkuttelee teollisuus
sektorin laajempaan koneellistamiseen ja 
automaatio on, mikä yhä lisää työttö
myyttä. Valtiovallan tiukkaa vakauttamis
politiikkaa' pidettiin .parha~na keinona, 
mutta sen soveltamiseen on harvalla kehi
tysmaalla mahdollisuuksia poliittisen epä
vakaisuuden vuoksi. Valtiovallan voima 
joutuisi koetukselle myös käytettäessä 
toista kokouksen tarjoamaa parannuskei
noa: olisi pyrittävä tasoittamaan eri so
siaaliry hmien välistä juopaa parantamalla 
maaseudun sosiaalisia oloja ja nostamalla 
maataloussektorin palkkoja. Teollisuu
dessa olisi suosittava - varsinkin teollis
tamisen alkuvaiheessa - enemmän työ-

voima- kuin pääomaintensiivistä sijoitus
toimintaa. Teollisuuden suunnittelun tulisi 
olla nykyistä pitkäjännitteisempää, jotta 
vältyttäisiin virheinvestoinneilta ja tuo
tantovoimien vajaatehoiselta käytöltä. 

Toisena keskeisenä aiheena oli kehi tys
maiden asema maailmantaloudessa. Ke
hitysmaiden taloudellista kehitystä ei tule 
tarkastella erillisenä ilmiönä, vaan osana 
maailmanlaajuista talousprosessia. Tois
taiseksi niiden teollisuus on enimmäkseen 
suunniteltu tyydyttämään vain kotimaan 
tarpeita, jolloin menekki- ja kehittymis
mahdollisuudet ovat rajoitetut. Olisi us
kallettava lähteä liikkeelle maailman
markkinat tähtäimessä. Kansainvälisillä 
markkinoilla selviäminen edellyttää kui
tenkin kilpailukykyisyyttä, joka voidaan 
saavuttaa vain pitämällä inflaatio kurissa. 
Kehitysmaiden - samoin kuin pienten 
kehittyneempien maiden - kannattaa 
erikoistua jollekin suppealle teollisuuden 
alalle. 

Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, 
että juuri tällä kohdin on länsimaisella 
kehitysavulla työtä riittämiin. Sen tulee 
suuntautua enemmän teknisen know-hown 

kuin pääoman vientiin. Monissa kehitys
maissa ei enää tarvita niinkään paljon 
pääomia kuin tietoa siitä, kuinka jo ole
massa olevia pääomaresursseja tulisi käyt
tää. On myös pyrittävä edistämään ke
hitysmaiden kesken tapahtuvaa ulko
maankauppaa, johon niillä on edellytyk
siä komparatiivisen edun periaatteen poh

jalta. 
Whitefordin toimittama teos on onms

tunut välittämään Chicagon kokouksen 
tunnelmia niin elävästi, että lukija usein 
kuvittelee olevansa mukana korokekes
kustelussa. Tällaisella autenttisuuteen pyr
kimisellä on kuitenkin omat haittansa. 



Kun mielipiteitä satelee eri tahoilta ja kes
kustelu polveilee, selkeän kokonaiskuvan 
luominen on vaikeata. Mielestäni kirja 
olisi paljon parempi, jos joka luvun päät
täisi . yksityiskohtainen yhteenveto käsi tel
lyistä asioista. 

Chicagon kokouksen osanottajat oli 
valittu eurooppalaisen lukijan kannalta 
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