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KEIJO LIINAMAA: Finnish Manpower Policy in the 1970's. In order to ensure a sufficient demand for labour
it is essential that the economic policy pursued secures stable and sufficiently rapid economic growth.
Important prerequisites for the manpower policy in the 1970's are the implementation of countercyclical policy arrangements, the analysis of ways to eliminate seasonal disturbances in employment
and the reduction of regional differences in the economic growth rate. On the other hand, the policy
instruments used in the overall management of the demand for labour and in coping with longterm structural changes are also used for general economic management; consequently the general
nature of these instruments means that a permanent equilibrium between the demand for and supply
of lahour cannot be made dependent on them.
Better results in trying to establish an equilibrium in the labour market can be achieved through
manpower policy. The supply can be adjusted to changes in demand e.g. by increasing or decreasing
the number of participants in vocational training and by manipulating emigration and immigration
and labour reserves. Central as well as local government investment projects should be more effectively used as an instrument of manpower policy in the 1970's. One way of doing this is to oblige
the central and local government officials in charge of construction to prepare, in addition to regular
construction schemes, special plans on projects which can be implemented when the employment
situation necessitates it, with funds appropriated for this purpose.
Other means available to the employment authorities to manipulate the supply of labour include
vocational guidance, an extended information service and the arrangement of temporary accommodation for migrating labour. Vocational guidance should also be provided for those participating in
re-training schemes. The present objective of vocational training is to re-train approximately 22 000
persons annually. The principle is to offer everybody an opportunity to enjoy vocational training of
some kind. In addition, the traditionai employment exchange service will continue to form an important component of the entire employment service.
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KAUKO HAHTOLA: Regional Aspects ofthe Promotion of Farm Forestry. Agriculture and forestry have certain
specific features, which make the role of regional factors in mixed farming (i.e. farms pursuing both
forestry and agricultural activities) particularly important. Concentration into large production units
and location in more advantageous areas is not possible in agriculture to the same extent as e.g. in
the manufacturing and service industries. The natural conditions as well as the socio-economic environment vary from one area to another. These specific features are also reflected in the activities
designed to promote farm forestry.
Features typical of the depressed areas are the predominance of small farms and a high ra te of
unemployment. Investment in forestry competes primarily with the farmers' consumptioq expenditure. On optimal agricultural areas, it is in the first place the other branches of farm production that
compete with forestry investment. These areas, however, are well-equipped for intensive forestry.
In the neighbourhood of growing population centres investment in other industries competes most
strongly with investment in forestry. Here, the social environment is favourable to urban industries,
to which farming and forestry adapt themselves with difficulty.
In the regional analysis ofthe activities designed to promote farm forestry we notice that fundamental
social changes such as e.g. industrialization affect these activities differently in different regions. As
time passes changes occur in the nature of the most important problems and these problems might
develop in regions hitherto· unaffected. When forecasting the future development of farm forestry
too much stress should not he placed on the relatively small, highly industrialized areas; instead,
most attention should be paid to those extensive areas where primary production can be pursued
without hindrance.
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HEIKKI KOIVISTO: Structural and Monetary Policy. The writer discusses the chances of influencing structural policy in Finland by. means of monetary policy. The Finnish financial market is considered
underdeveloped. The greater part of all credit-granting is by far done by the banks proper. Apart
from the banking institutions only insurance companies and, in the future perhaps also development
credit institutions, are of any significance in the credit market. The Bank of Finland determines the
lending rates of those banks which avail themselves of central bank credit and the interest rates on
deposits are stipulated by agreements concluded between the banks. Thus the rate of interest in the
Finnish financial market is not a factor that would create equilibrium between the demand for and
supply of credit. There is a distinct excess demand for credit, partly because of inflation and partly
because of a relatively low lending rate of interest, and the banks are compelled to pursue a selective
credit policy. This is done on the basis of criteria upon which the banks have agreed and which do
not necessarily clash with structural policy targets but may sometimes be non-optimal as regards
economic growth. This can be the case e.g. when credit is granted because of an old-established business relationship.
There are only a few types of assets in the Finnish financial market. The banks' liquidity is thereforealmost exclusively dependent on central bank credit. Consequently almost the only monetary
policy instrument of the Bank of Finland is the manipulation of the conditions on which central bank
credit is granted; because of political reasons, the pursuance· o( an active interest ra te policy was
not at all possible during the 1960's. An important target of monetary policy in this decade was to
secure the country's externalliquidity position. For this, efforts were made to limit bank lending on
the one hand and to safeguard the expansion of import-substituting and export-generating production
on the other. At times these efforts have been successful, although not to a sufficient extent. Because
the Finnish financial market is not expected to undergo any substantial changes in the 1970's, it is
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Työvoimapolitiikan suunta 1970-luvulla
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 8 päivänä 1971 piti
KEIJO LIINAMAA

1. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan näkymät 1970-luvulla
Työvoimapolitiikalla tarkoitan tässä esitelmässä julkisen vallan toimenpiteitä työvoimavarojen kehittämiseksi ja niiden käytön säätelemiseksi.
En siis puutu etujärjestöjen välisiin työmarkkinapoliittisiin suhteisiin.
Samoin jätän tarkastelusta pois monet käsitemäärittelyt, niin mielenkiintoisia kuin ne kaikessa vakiintumattomuudessaan ovatkin.
Arvioitaessa työvoimapoliittisia näkymiä on soveliasta käyttää kansantaloustieteelle tavanomaista kysyntä-tarjonta-lähestymistapaa. Korkea ja tasainen työllisyys eli täystyöllisyys on taloudellisen kasvun ohella
ja siihen liittyen eräs talouspolitiikan tavoite. Täsmennettynä tämä tavoite tarkoittaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrällistä ja laadullista tasapainoa maan kaikilla alueilla ja elinkeinoaloilla sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Perustavaa ja näköjään myös pysyvää
laatua oleva ongelma täystyöllisyyden saavuttamisessa syntyy siitä, että
tuotannon kasvun aiheuttama työvoiman kysynnän määrä ja rakenne
muuttuvat työvoiman sopeutumiskykyä nopeammin.
Korkean ja tasaisen työllisyyden saavuttaminen riippuu siis toisaalta
työvoiman kysynnän määrästä ja rakenteesta ja toisaalta työvoiman
tarjonnan vastaavista ominaisuuksista. Kysyntäsektorista tulevat tasapainohäiriöt ovat kausivaihtelu, suhdannevaihtelu ja rakennemuutokset.
Nämä kolme ovat olleet ongelmamme menneinä aikoina ja ne ovat
mukana myös 1970-luvun työvoimapoliittisissa näkymissä.
1960-luku oli runsaan työvoiman tarjonnan vuosikymmen. Tarjontasektorissa tapahtui kuitenkin 1960-luvun jälkipuolella väestön kehityksestä aiheutunut olennainen käänne. Työvoiman tarjonnan määrällistä
kehitystä arvioitaessa on todettava seuraavaa:
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1. 1970-luvulla työikäisen väestön määrä ei juuri kasva, vaan saattaa
maastamuuton takia jopa vähentyä.
2. Väestön työhönosallistumisasteen trendi näyttää edelleen olevan
aleneva.
3. Maatalouden mahdollisuudet irrottaa työvoimaa muihin elinkeinoihin ovat ehtymässä. Puolet maatalouden jäljellä olevasta työvoimasta on yli 50-vuotiaita.
4. Väestön maastamuutto jatkuu.
Voidaan siis todeta, että edessä on työvoiman niukkuuden vuosikymmen. Työvoiman laadun ja alueellisen jakautuman kannalta ovat
1970-luvun näkymät samat kuin 1960-luvun kokemukset. Työvoiman
tarjonnan ammatillinen ja alueellinen rakenne ei kaikilta osin vastaa
kysyntää.
Edellä esitetty voidaan koota seuraaviksi toteamuksiksi:
1. Tuotannon ja siten myös työvoiman kysynnän kausi- ja suhdannevaihtelu on edelleen ongelmamme 1970-luvulla.
2. Tuotantorakenteen muuttuminen on välttämätön ja edellyttää
työvoiman alueellisen ja ammatillisen rakenteen jatkuvaa muuttumista 1970-luvulla.
3. Työvoiman tarjonnan kasvu pysähtyy 1970-luvulla.
Näillä näkymillä joutuu sekä talouspolitiikkamme että työvoimapolitiikkamnle toisaalta edelleen kamppailemaan menneiltä vuosilta tuttujen kysymysten kanssa ja toisaalta ratkomaan uusia tilanteita. Seuraavaksi käsittelen ensin talous- ja sitten työvoimapolitiikan tehtäviä.
Monissa kohdin olen saanut arvokasta tukea Talousneuvoston työvoimapoliittisen jaoston mietinnöstä, joka valmistui viime vuoden lopulla.
2. Talouspolitiikan tehtävät korkean ja tasaisen työllisyyden saavuttamiseksi

Kysyntäsektorista tarkastellen korkea ja tasainen työllisyys riippuu harjoitettavan talous- ja tuotantopolitiikan onnistumisesta. Taantumavuosien vakavista ja ajassa pitkälle ulottuvista seurauksista työllisyydelle
meillä on riittävästi kokemuksia. Työllisyyden kannalta on olennaista
talouspolitiikan harjoittaminen niin, että taloudellinen kasvu jatkuu
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tasaisena ja riittävän voimakkaana. Kasvun tasaisuustavoite edellyttää,
että talouspoliittisin toimenpitein pyritään lievittämään suhdannevaihteluja, tasaamaan sekä laaksoja että huippuja. Nykyisten keinovarojen
välttämättöminä täydennyksinä on kehitettävä mm~ suhdannetasausjärjestelmiä ja niiden aktiivista käyttöä. En puutu tähän enemmälti,
koska asia on vielä komiteakäsittelyssä.
Kausivaihtelu, perinnäinen probleemamme, on kysymys, joka aiheuttaa jatkuvasti työllisyyshäiriöitä. Yhtäältä meillä on säännönmukaista
talvityöttömyyttä ja toisaalta säännönmukaista työvoimapulaa kesäisin.
Käyttökelpoisia menetelmiä tuotantotoiminnan ja työllisyyden kausivaihteluiden mittaamiseksi on ke4itetty. Kuitenkin tärkein vielä puuttuu, analyysi niistä keinoista, joilla vaihtelua voidaan tasoittaa.
Kolmas kysyntäsektorin ongelma on alueittaiset erot taloudellisessa
kehittyneisyydessä. Ajateltiinpa näitä eroja joko koko yhteiskuntapoliittiselta taikka talouspoliittiselta tai työvoimapoliittiselta kannalta,
erojen jatkuva kasvu ei ole tervettä. Nimenomaan työvoimapolitiikan
kannalta ei voida pitää tyydyttävänä tilannetta, että samalla kun määrätyillä alueilla on tuotantokapeikkoja ja inflaatiopainetta aiheuttavaa
työvoimapulaa, toisaalla vallitsee 4-5 %:n työttömyys.
Ottaen nimenomaan huomioon näköpiirissä olevan työvoiman tarjonnan niukkuuden ja maastamuuton on selvää, että talouspolitiikassa
on vastaisuudessa otettava nykyistä vakavammin huomioon työvoiman
tasainen käyttö ja työvoiman kysynnän nykyistä tasaisempi alueellinen
jakauma. Entistä useampien päätöksentekijöiden olisi hyväksyttävä ja
omaksuttava yhtenä ulottuvuutena työvoimapoliittinen ajattelu. Nirnenomaan talouspolitiikan hallussa ovat ne keinot, joilla työllisyyden ja
työttömyyden kehitykseen voidaan pääasiallisesti vaikuttaa.
Työvoiman kysynnän yleistasoa ja pitkän ajan rakennemuutoksia
ohjaavat keinot kuuluvat yleisen talouspolitiikan piiriin. Talouspolitiikan keinoilla voidaan saavuttaa tietynasteinen työvoiman kysynnän
ja tarjonnan tasapaino kokonaistasolla, kuten esimerkiksi vuonna 1970
tapahtui. Talouspolitiikan keinot ovat kuitenkin niin yleisvaikuttavia,
etteivät ne· turvaa kysynnän ja tarjonnan rakenteellista tasapainoa.
Täystyöllisyyden tavoitteen saavuttaminen jää sikäli näennäiseksi, että
työmarkkinoiden eri osa-alueilla vallitsee tasapainottomuuksia, yhtäällä
työttömyyttä, toisaalla työvoimapulaa. Juuri kuvatuntapaisessa tilan-
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teessa syntyi oppi aktiivisesta työvoimapolitiikasta Ruotsissa 1950-luvun
alkupuolella.
Tästä näkökulmasta tarkastelen työvoimapolitiikan tehtäviä korkean
ja tasaisen työllisyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
3. Työvoimapolitiikan tehtävät korkean Ja tasaisen työllisyyden saavuttamiseksi

Työvoimapolitiikan tehtävät kohdistuvat yhtäältä työvoiman kysynnän
ohjaamiseen ja toisaalta työvoiman tarjonnan sopeuttamiseen.
Kysyntään kohdistuvat tehtävät voidaan jaotella työttömyyttä ennalta ehkäiseviin ja työttömien työllistämistä tarkoittaviin. Perinteisinä
välineinä näissä tehtävissä sovelletaan julkisen vallan töiden ajoittamista
ja alueellista sijoittanlista työttömyyttä ehkäisevällä tavalla. Näillä
välineillä ei enää niinkään ole tarkoitus vaikuttaa kysynnän yleistasoon
vaan nimenomaan alueellisessa ja ajallisessa ulottuvuudessa selektiivisesti.
Työvoimapolitiikan varsinainen tehtäväkenttä sisältää työvoiman
tarjonnan määrän ja rakenteen sopeuttamisen kysyntää vastaavaksi.
Kansantalouden käytössä olevaa työvoiman kokonaismäärää voidaan
määrätyissä rajoissa sopeuttaa kysynnän vaihteluihin esimerkiksi laajentamalla tai supistamalla työllisyyskoulutuksessa olevien määrää,
vaikuttamalla maasta- ja maahanmuuttoon sekä työvoimareserveihin.
Määrälliset vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat kylläkin lähinnä marginaaliryhmiin. Sen sijaan työvoiman ammatillisen ja alueellisen rakenteen sopeuttamiseen tähtäävät pyrkimykset kohdistuvat periaatteessa
koko työvoimaan. Tämä työvoimavarojen kohdennustehtävä on työvoimapolitiikan tärkein tehtävä. Kohdennustehtävän onnistuminen
edellyttää pitkälle vietyä yhteistoimintaa, monien politiikanlohkojen,
erityisesti koulutus- ja asuntopolitiikan kanssa.
Koulutuksen tehtävänä työvoimapolitiikan kannalta on niin koulutetun työvoiman kysynnän tyydyttäminen kuin yksilön työnsaantimahdollisuuksien lisääminenkin. Periaatteessa työvoimapoliittisten näkökohtien tulisi vaikuttaa kaikentasoiseen koulutukseen. Nykyisin aikuisten ammatillisessa täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutuksessa nähdään selviä työvoimapoliittisia perusteita.
Elinkeino- ja sen myötä ammattirakenteen muutos jatkuu 1970-
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luvulla. Avainsana työvoiman rakenteellisten ominaisuuksien kehittämisessä on työvoima- ja koulutuspolitiikan koordinointi.
Ehkä kaikkein näkyvin työvoimapoliittinen toimenpidekenttä on työvoiman alueellisen liikkuvuuden ohjaaminen. 1960-luvulla on voitu
panna alulle liikkuvuuden mekanismia ohjaava välineistö. J osalueelliset työllisyystekijät otetaan annettuina, näyttää siltä, että tärkein
liikkuvuutta rajoittava ja ohjaava tekijä on asuntojen tarjonta. Tämä
näkökohta on viime vuosina tiedostettu, ja 1970-luvun suurtehtävä on
työvoima- ja asuntopolitiikan koordinointi.

Yhteenvetona työvoiman kysynnän ja tarjonnan säätelystä voidaan
todeta, että työvoimapolitiikan hallinnollisen toimialueen ja nykyisen
keinovalikoiman puitteissa voidaan, tosin rajoitetusti, vaikuttaa sekä
työvoiman kysyntään että tarjontaan. 1970-luvun yhteiskuntapolitiikkaa
kaavailtaessa on tärkeätä huomata, että niin työvoiman kysyntään kuin
tarjontaankin vaikuttavat jokseenkin kaikilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla tehdyt päätökset. Olennaisimpina työvoimapolitiikan onnistumiseen vaikuttavina lohkoina on lueteltava talous-, koulutus-, asuntoja aluepolitiikka. Työvoimapoliittisessa päätöksenteossa joudutaan vastaisuudessa entistä useammin vaikeasti hallittaviin valintatilanteisiin.
Päätöksenteon tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista elinkeino- ja aluepoliittista suunnittelua ja ennen muuta eri viranomaisten toimenpiteiden koordinointia. Vastuuta työttömyydestä ja työvoimapulasta
ei voida sälyttää pelkästään työvoimaviranomaisille. Viime vuosina
on käynyt selväksi myös se, että työvoiman eri ominaisuuksien sopeuttamisessa voidaan edetä vain rajoitetusti. Tästä tehtävä johtopäätös
on, että tuotantotoiminnan on tultava vastaan. Vastaantulo merkitsee
työvoiman kysynnän alueellisen rakenteen ja työn laadun sopeuttamista
työvoiman - siis inhimillisen tuotannontekijän - pyrkimyksiin. Tämä
näkökanta on otettava varteen alkaneella vuosikymmenellä, varsinkin
kun - tätä haluan korostaa - kilpailu työvoimasta tulee yhä kansainvälisemnläksi.
4. Työvoimapolitiikan keinovalikoima
Keinovalikoimaa tarkastelen siten, että ensin käsittelen työvoiman kysyntään ja sitten tarjontaan vaikuttavia keinoja. 1960-luvun yleislinja
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keinovalikoiman painoarvoissa on ollut se, että kysyntään vaikuttavien
työvoimahallinnon keinojen merkitys on vähentynyt ja tarjontaan vaikuttavien kasvanut.
Tärkeimpänä kysyntää säätelevänä keinona on pidettävä valtion ja
kuntien investointiluonteisten töiden ajoittamista ja alueellista painottanlista työttömyyttä torjuvalla tavalla. Menneinä vuosina näillä töillä
voitiinkin tehokkaasti torjua sekä kausityöttömyyttä että jossakin määrin
myös alueellista rakennetyöttömyyttä. Hallinnollisesti tämä oli organisoitu siten, että silloisella työvoimaosastolla oli käytössä ns. pitkä momentti, jonka avulla työvoimaviranomaiset saattoivat ohjata eri työvirastojen töitä~ Vuonna 1967 työohjelmien laatimisen menettelytapaa
muutettiin siten, että työvirastojen osuus työkohteiden valinnassa ja
työvoiman käytössä kasvoi ja työvoimaviranomaisten osuus vastaavasti
väheni. Tämän menettelytapamuutoksen ja rakennustekniikan kehityksen seurauksena on osoittautunut vaikeaksi saada valtion työohjelmaa
talvipainoitteiseksi. Työvoimapolitiikan kannalta tilannetta ei voida
pitää tyydyttävänä, yhtäältä siksi, että talvityöttömyyteen ei nyt kyetä
riittävästi vaikuttamaan ja toisaalta siksi, että kesäkuukausina julkinen
valta töitään juuri tällöin laajentamalla pahentaa työvoimapulaa. 1970luvun tavoitteena tulee olla työvoiman tasainen käyttö julkisen vallan
töissä, ja silloin kun tekniikka sen kohtuudella sallii, käytön tulee olla
talvipainoitteinen.
Kuntien töiden säätely eli ns. työhönsijoitusvelvollisuus on herättänyt
arvostelua. Nimenomaan kehitysalueiden varattomat, työttömyyden rasittamat kunnat ovat joutuneet vaikeuksiin. Vielä ratkaisenlaton, mutta
1970-luvulla ratkaisua vaativa kysymys on, miten sekä valtion että
kuntien töiden teknillinen suoritustapa ja investointikohteiden valinta
saadaan kytketyksi työvoima polii ttisiin tavoi tteisiin.
Määrältään toistaiseksi vähäistä, mutta kuitenkin kehittelemisen arvoista välinettä edustavat valtion lainoittamien, avustamien ja valtion
korkotukea nauttivien töiden työllisyysehdot. Näillä ehdoilla voidaan
jossakin määrin ohjata työvoiman kysynnän painottumista talvikausiksi.
Ehtoja on sovellettu mm. aravarakentamiseen.
Neljäs, tosin vielä vasta idullaan oleva ajatus kysyntään vaikuttamisessa on eräänlaisen valmiusohjelman laatiminen. Tällä tarkoitetaan
sitä, että rakentavat virastot velvoitettaisiin, normaalien työohjelmiensa
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lisäksi, tekemään valmiita suunnitelmia työkohteista, jotka tarpeen vaatiessa voitaisiin käynnistää työvoimaviranomaisille osoitetuilla määrärahoilla.
Nämä ja eräät nluut kysymykset ovat kovin ajankohtaisia, koska työltyöllisyyslain uudistaminen on vireillä työllisyyslakikomiteassa.
Viime vuosikymrnenellä tapahtunut elinkeinorakenteen ja sitä noudattaneen anlmattirakenteen muutos sekä muutokset työvoiman alueittaisessa jakaumassa panivat työvoiman tarjontaa sopeuttavan mekanismin
kovalle koetukselle. Työvoimaviranomaisten nyt käytössä olevina keinoina voin luetella seuraavat: ammatinvalinnanohjaus, informaatiotoiminta, vastaanottoasuntolat sekä tilapäismajoitus.
Ammatinvalinnanohjaus on voittopuolisesti kohdistunut nuoreen
väestöön. Viime vuosina on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että ohjausta
on suunnattava myös aikuiskoulutukseen tuleville. Laajennus tähän
suuntaan on kapasiteettikysymys. Kysymys on hallinnollinen sikäli, ·että
on ratkaistava, kuka päättää käytettävissä olevan kapasiteetin käytöstä.
Tähän vaikuttaa se, mihin ammatinvalinnanohjaus sijoitetaan työvoima- ja kouluhallinnon välillä. Kummallakin on ornat tarpeensa.
Työvoimapolitiikan keinovalikoimassa on työnvälityksen kehitys ollut
kaikkein voimaperäisintä. 1960-luvulla luotiin koko maan kattava valtion työnvälitysorganisaatio ja samalla klassillinen työnvälitystehtävä
sai uusia toimintamuotoja. Näkyvimpiä niistä ovat olleet työvoimapoliittisin perustein ta pah tuvan amma ttikurssitoiminnan laaj entamirien
ja työvoiman liikkuvuus mekanismin luominen. Työnvälityksen merkitystä ei voi olla korostamatta, kun· otetaan huomioon, että esimerkiksi
vuoden 1970 aikana työnvälitystoimistoissa oli keskimäärin 46 000
avointa työpaikkaa ja 88 000 työnhakijaa kuukaudessa.
Klassillinen työnvälitys ja liikkuvuusmekanismin käytännön toimet
kuuluvat edelleen 1970-luvun työnvälityksen kuvaan. Kolmantena ja
työnvälityksen moderneimpana linjana on kehityssuunnitelmissa työnvälityksen palvelutason syventäminen yksilötasolla. Tarkoitus on siirtyä
porrastettuun työnvälitykseen, joka alkaa ns. avoimesta työnvälityksestä ja päättyy vaikeasti työhönsijoitettaviin kohdistettuihin erityistoimenpiteisiin.
Ammattikurssitoiminta on työnvälityksen erityislohko. Lähiaikojen
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tavoitteena on 22 000 henkilön koulutus vuosittain. Tämä vastaa yhtä
prosenttia työvoimasta. Peruskoulutuksen tarve lisää koulutuksen määrää. Periaatteena tulisi olla, että kaikkien olisi saatava mahdollisuus
ammatilliseen koulutukseen. Tältä osin tilanteessa on vielä runsaasti
parantamisen varaa.
Sekä koulutuskysymyksessä että palvelutason syventämisessä julkisen
vallan työvoimapoli tiikka joutuu tekemisiin yritysten henkilöstöpolitiikan kanssa. Julkisen vallan työvoimapolitiikan ja yritysten henkilöstöpolitiikan intressit ovat pitkällä aikavälillä paljossa yhdensuuntaiset.
1970-luvun keskeisimpiä tehtäviä on yritysten sisäisen henkilöstöpolitiikan luominen ja kehittäminen sekä työvoimaviranomaisten ja yritysten yhteistyön rakentaminen. Julkisen vallan intressi yritysten henkilöstöpolitiikassa liittyy työvoiman tasaiseen käyttöön, koulutukseen ja
työvoiman kysynnän määrällisten ja rakenteellisten muutosten arviointiin. Tasainen työvoiman käyttö ympäri vuoden on työvoimapolitiikan
intresseissä siksi, että se vähentää suhdanne- ja kausivaihteluista aiheutuvia häiriöitä. Yritysten kannalta se taas vähentää työhönotto- ja irtisanomiskustannuksia. Työvoimapolitiikan periaatteisiin kuuluu työvoiman saannin turvaaminen tuotantotoiminnan tarpeisiin. Ottaen
huomioon työvoiman alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden jäykkyyden on yritysten kyettävä ajoissa arvioimaan työvoiman määrälliset ja
laadulliset tarpeet, ts. yritysten on kyettävä tekemään ennusteita. Näitä
ennusteita ei pystytä nykyisin menetelmin laatinlaan riittävän eriteltyinä. 1970-luvun tehtäviin kuuluu ennustemenetelmien kehittäminen,
ja onnistumisen edellytys on työvoimaviranomaistenja yritysten yhteistyö.
Työvoimapolitiikan suunnittelu ja ennusteet, joilla päätöksentekoprosessiin liittyviä viivästysaikoja voidaan lyhentää, kaipaavat tilastojen
keruumenetelmien täydentämistä. Vastaisuudessa tulee yhä tärkeämmäksi tietojen saanti mm. teknologian vaikutuksista työvoiman elinkeino;,. ja ammattirakenteeseen. Erityistä painoa on tällöin pantava
avoimien· työpaikkojen mittausmenetelmien kehittämiseen.

5. Työvoimapolitiikan tavoitteenasettelu muuttuvassa yhteiskunnassa
Työvoimapolitiikan tavoitteiden osalta on tunnustettava, että aIna
emme oikein tiedä, mihin pyrimme ja miksi. Tästä syystä työvoima-
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politiikan tavoitejärjestelmän täsmentäminen ja systematisoiminen on
ehkä kaikkein tärkein tehtävä 1970-luvulla.
Työvoimapoli tiikan tavoi tej ärj estelmän selkiinnyttämistä, yh teistyön
koordinoinnin ja keinovalikoiman kehittämistä varten on nyt olemassa
aikaisenlpaa paremmat mahdollisuudet. Tällä kohtaa tyydyn viittaamaan vain työvoimaministeriön suunnitteluosastoon ja työvoimaneuvostoon. Nimenomaan koordinointikysymyksessä katson työvoimaneuvoston ja sen yhteyteen perusteilla olevien jaostojen olevan avainasemassa.
Työvoimapolitiikan tärkeänä tehtävänä on yleensä pidetty työn ja
toimeentulon turvaamista yksilölle. Toisaalta on katsottu, että sen
tulee huolehtia nlYös yhteiskunnan työvoimantarpeen tyydyttämisestä.
Työvoimapolitiikalla tuleekin olla merkittävä osuus edellä mainittuja
tavoitteita toteutettaessa. Toisaalta työvoimapoli6ikka kuuluu muuhun
yhteiskuntapolitiikkaan kiinteästi jäsentyvänä osana. Sen tavoitteet on
johdettava yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyistä tavoitteista.
Nyky-yhteiskunnassa korostetaan kenties enemmän kuin aikaisernmin
yksilön arvoa yhteiskunnan jäsenenä. Puhutaan ihmiskeskeisyydestä,
itsensä toteuttamisesta, yksilön valinnanmahdollisuuksien lisäämisestä
jne. Myös työvoimapolitiikassa on pyrittävä ottamaan huomioon nämä
yhteiskunnassa ilmenevät arvopään1äärien muutokset. Tämän suuntainen kehitys on nykyisin havaittavissa. Niinpä työv~imapolitiikka on
merkittävältä osaltaan sopeuttavaa toimintaa, jolla pyritään paitsi yksilön
toimeentulon turvaamiseen ja parantamiseen myös hänen viihtyvyytensä lisäämis een.
Työvoimapolitiikan suunnittelijoiden ja toteuttajien on syytä pysähtyä jo nyt miettimään, mitä inhimillisiä - ja myös työvoimapoliittisia - ongelmia nopeasti tapahtuva koneistuminen tuo pitkällä
tähtäimellä tullessaan. Tulevaisuudessa, kun yhä pienenevä osa väestöstä osallistuu tuotannolliseen toimintaan, meidän on työnteon tilalle
luotava ihmisille muita välineitä itsensä toteuttamiseen. Nämä murheet
eivät liity kylläkään tämän vuosikymmenen asioihin, mutta ei liene
pahaksi, vaikka joskus yritämme katsoa kauemmaksikin. J outuvathan
meistä monet olemaan mukana vielä seuraavalla ja ehkä sitäkin seuraavalla vuosikymmenellä.

Puheenvuoro edellisen johdos ta

EINO H. LAURILA:

Haluaisin aluksi sanoa, että kansliapäällikkö Liinamaan esitys todella selvästi
ja monipuolisesti valaisi niitä ongelmia,
joita meillä nyt on ratkottavanamme,
kun olemme päättäneet siirtyä entisenlaisesta passiivisesta työvoima politiikasta
nykyaikaiseen aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
Työvoimapolitiikasta on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, ettei ole helppo välttää jokapäiväisiksi muodostuneiden asioiden toistamista. Ajatelkaamme vain esim.
OECD-järjestön tältä alalta laatimia julkaisuja ja meillä ilmestyneitä monia komiteanmietintöjä. Sitä paitsi meillä nykyisin työvoimapolitiikan alalla tapahtuu
muutenkin niin paljon, että ulkopuolisen
on ilmeisesti vaikea pysyä ajan tasalla.
Tarkastelen seuraavassa ensiksi työvoimapolitiikan yleisiä periaatteita ja toiseksi Liinamaan esityksen pohjalta meillä
ajateltua työvoimapolitiikan käytäntöä.
Kun puhuu työvoimapolitiikan periaatteista, haluaisi kernaasti lähteä jostakin työvoimapolitiikan teoriasta, joka
talouspolitiikan teoriaan ja ehkäpä koko
yhteiskuntapolitiikan teoriaan liittyen
pystyisi rakentamaan systemaattisen ja
kvantifioitavissa olevan kuvaus- ja selitysjärjestelmän, jossa määriteltäisiin työ-

voimapolitiikan tavoitteet ja keinot sekä
muut tarvittavat käsitteet. Valitettavasti
tällaista teoriaa ei löydä työvoimapolitiikkaa koskevasta kirjallisuudesta, vaikka
se muuten, kuten sanottu, on tavattoman
runsasta. Talousneuvoston työvoimapoliittinen jaosto, josta Liinamaa esityksessään mainitsi, asetti työnsä alkaessa
tavoitetasonsa hyvin korkealle ja yritti
tarkastelussaan lähteä juuri sen luonteisesta työvoimapolitiikan teoriasta, josta
mainitsin. Jaoston oli kuitenkin pian laskeuduttava tavalliselle komiteatasolle,
sillä osoittautui, että asia oli odotettua
huomattavasti vaikeampi ja monimutkaisempi, eikä kirjallisuudestakaan saatu
juuri apua. Tämä yritys osoitti, että
työvoimapolitiikan tutkimiseen ja nimenomaan sen tutkimiseen talouspolitiikan
ja koko yhteiskuntapolitiikan kannalta
olisi kiinnitettävä entistä paljon suurempaa huomiota; Tutkimuksen kehittyminen, sen systematisoituminen ja sen kvantifioituminen, takaa sen, että tutkimustuloksiin perustuviin käytännön toimenpiteisiin myös saadaan kiinteämpi ote.
Työvoimapoliittisen jaoston yritys osoitti
edelleen, että työvoimapolitiikkaa, sen
tavoitteita ja sen keinoja tarkasteltaessa,
on todella kysymys varsin monitahoisista
ja monimutkaisista yhteyksistä.. Tästä
syystä saattaa käsitteiden määrittely jäädä epämääräiseksi. Meillä Suomessa on
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vielä lisävaikeutena se, että työvoImapolitiikan tutkimusta varten tarvittava
terminologia on varsin kehittymätöntä.
Liinamaa ei esityksessään kiinnittänyt
paljon huomiota käsitteiden määrittelyyn, vaikka sanoi, että ne kaikessa vakiintumattomuudessaan ovat mielenkiintoisia. Hän mainitsi aluksi, että hän tarkoittaa työvoimapolitiikalla julkisen vallan
toimenpiteitä työvoimavarojen kehi ttämiseksi ja säätelemiseksi. Tämä on varsin
väljä määritelmä. Edelleen hän sanoi,
että täystyöllisyystavoite tarkoittaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrällistä ja laadullista tasapainoa maan kaikilla alueilla sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. Tämä on jo paljon tarkempi
määritelmä. Esitettyihin määritelmiin ei
sinänsä ole juuri huomauttamista. Ilmeistä
on, että työvoimapolitiikan periaatteet
ovat johdettavissa joko laajemmasta tai
suppeammasta näkökulmasta. Koskettelen seuraavassa paria työvoimapolitiikan määritelmää. Käytän tällöin - ja
yleensä myöhemminkin - samoja termejä kuin Liinamaa, vaikka en niitä
kaikkia hyväksykään. Niinpä en puhuisi
·työmarkkinoiden tasapainottamisen yhteydessä työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta, vaan työvoiman palvelusten kysynnästä ja tarjonnasta taikka työn tarjonnasta ja kysynnästä. Kysymyshän on
tuotannontekijästä ja sen palveluksista.
Laajin työvoimapolitiikan määritelmä
voisi olla seuraava: tavoitteena on inhimillisten voimavarojen kehittäminen yhteiskunnan tarkoitusperiä silmällä pitäen
sekä näiden voimavarojen mahdollisimman tehokas käyttö. Tämä tehokas käyttö
taas käsittäisi sen, että kaikki tarjolla olevat voimavarat ovat käytössä, ja siten
tyydytetään koko yhteiskunnan työvoiman
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kysyntä ja edistetään kansalaisten aineellista ja henkistä hyvinvointia. Näin laajaltapohjalta lähtien on yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen nykyvaiheessa vaikea päästä eteenpäin. Helposti ajaudutaan talouspolitiikan, koulutuspolitiikan,
sosiaalipolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja keinoja koskevien
kysymysten sokkeloihin.
Suppeampi työvoimapolitiikan määritelmä voisi OECD:n selvityksiä mukaillen
olla seuraava: työvoimapolitiikka käsittää toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan tarjonnan ja kysynnän sopeutumista työmarkkinoilla. Ensiksi on tällöin
kysymys siitä, että lisätään tiettyä suuruutta ja tiettyä ikäryhmitystä olevasta
väestöstä saatavissa olevan työvoiman
tarjontaa parantamalla sen laatua ja helpottamalla sen mukautumista työvoiman
kysynnän olemassa oleviin muotoihin,
erityisesti edistämällä ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Toiseksi on kysymys
siitä, että vaikutetaan työvoiman kysynnän määrään ja rakenteeseen eri alueilla,
eri elinkeinoissa ja eri ammattitaitoryhmissä, jotta saavutettaisiin työvoimavarojen mahdollisimman täydellinen käyttö.
Tältä suppealtakin pohjalta lähtien liittyy
työvoimapolitiikka työvoiman tarjonnan
puo]ella läheisesti koulutuspolitiikkaan ja
työvoiman kysynnän puolella alue- ja
elinkeinopoli tiikkaan.
Lienee selvää, että työvoiman tarjonnan ja kysynnän tasapainoon vaikuttavat
monet tekijät, toisaalta tarjontapuolen
tekijät ja toisaalta kysyntäpuolen tekijät.
Kysymyshän ei enää ole, kuten Liinamaan esityksestäkin kävi ilmi, vain kvantitatiivisesta tasapainosta, vaan kysymys
on myös kvalitatiivisesta tasapainosta.
Tärkeimmät tarjontapuolen tekijät liit-
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tyvät koulutukseen, tärkeimmät kysyn- niukkuuden vuosikymmen. Vaikka näitäpuolen tekijät taloudelliseen ja teknil- hin käsityksiin haluaisi nyky tietämyksen
liseen kehitykseen.
kannalta yhtyä, on kuitenkin syytä tietKaiken kaikkiaan edellyttävät nämä tyyn varovaisuuteen, sillä työvoiman tartyövoiman tarjonnan ja kysynnän tasa- jontaan vaikuttavista tekijöistä - jos ei
painoon vaikuttavat monet tekijät, että oteta lukuun puhtaasti demografisia tekilaaditaan varsin laaja tutkimusohjelma, jöitä - emme vielä tiedä läheskään tarjos mieli selvittää näiden tekijöiden mer- peeksi. On selvää, ettei myöskään työkitys työvoimapoliittisissa ohjelmissa ole- voiman tarjonnan ammatillinen ja alueelvien tavoitteiden kannalta.
linen rakenne kaikilta osin vastaa aina
Työvoimapolitiikkaan liittyy tiettyä se- työvoiman kysyntää. Kysyntä muuttuu
lektiivisyyttä, sillä tuntuu selvältä, että huomattavasti herkemmin kuin tarjonta
esim. koulutuksen yleisestä tasosta tai ja syntyneiden tasapainottomuuksien poisyleisestä taloudellisesta kehityksestä huo- tamiseksi tarvitaan juuri aktiivista työvoilehtiminen ei voi olla työvoimapolitiikan mapolitiikkaa. Ja, kuten esitelmässä sahuolena. Talousneuvoston työvoimapo- nottiin, aktiivista työvoimapolitiikkaa tarliittinen jaosto määritteli työvoimapoli- vitaan jatkuvasti yleisen talouspolitiikan
tiikan tehtäväksi työvoimavarojen kehit- täydennykseksi suhdanne- ja kausivaihtämisen ja ohjaamisen, työllisyyshäiriöi- telujen tasoittamisessa sekä alueittaisten
den torjumisen työvoiman kysyntään vali- kehityserojen vähentämisessä.
koivasti kohdistuvin toimenpitein sekä
Esitelmässä tarkasteltiin sitten työvoityöttömyyteen liittyvän sosiaaliturvan ke- mapolitiikan tehtäviä korkean ja tasaisen
hi ttämisen. Pääpaino työvoima politiikassa työllisyyden saavuttamiseksi. On selvää,
olisi siten työvoiman tarjonnan puolella, että juuri tältä kannalta työvoimapolityövoimavarojen kehittämisessä ja ohjaa- tiikan tehtävänä on sopeuttaa työvoiman
misessa. Korostus olisi lisäksi nimenomaan tarjonnan määrä ja sen ammatillinen ja
työvoimavarojen ohjaamisessa. Tältä ka- al ueellinen rakenne työvoiman kysyntää
peammalta pohjalta on jo helpompaa vastaavaksi. Voidaan olla yhtä mieltä
rakentaa työvoimapoliittinen järjestelmä, siitä, että tämä kohdennustehtävänä on
kuten mainittu jaosto tekikin. Järjestelmä työvoimapolitiikan tärkein tehtävä.
ei tosin ole kvantitiivinen eikä kovin yhteTarkastellessaan työvoimapolitiikan keinäinenkään.
novalikoimaa Liinamaa mainitsi ensiksi
Jos siirrytään tarkastelemaan työvoima- työvoiman kysyntään vaikuttavina keipolitiikkaan liittyviä yksityiskohtia, voisi noina julkiset investointiluonteiset työt
aloittaa niillä huomioilla, joita esitelmän- ynnä muut tähän liittyvät tavanomaiset
pitäjä esitti työvoiman tarjonnan odote- keinot. En havainnut, että näistä keinoista
tusta kehityksestä. Hän katsoi, että työ- olisi esitetty paljon uutta. Lienee selvää,
ikäinen väestö ei juuri enää kasva, että että niitä tulevaisuudessakin joudutaan
työhönosallistumisaste alenee, että työ- käyttämään, mutta yhtä selvää lienee,
voiman irrottautuminen, maataloudesta että niitä voidaan huomattavasti kehiton ehtymässä ja että väestön maasta- tää. Talousneuvoston työvoimapoliittinen
muutto jatkuu. Edessä olisi siis työvoiman ,jaosto esitti tästä seuraavaa: työvoima-
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viranomaisten olisi yhteistoiminnassa eri
toimialojen asiantuntijoiden kanssa pyrittävä kehittämään joustavia ja ennakkosuunnittelun avulla nopeasti käyttöön
saatettavia työllisyyden lyhytaikaisten häiriöiden torjuntakeinoja, jotka soveltuvat
eri ammattiryhmien, eri elinkeinojen ja
eri alueiden erityistarpeisiin.
Työvoiman tarjontaan vaikuttavista
keinoista mainittiin esitelmässä lähinnä
ammatinvalinnan ohjaus, työnvälitys, liikkuvuusavustukset
ja
ammattikurssit.
Näistä kiinnittäisin ensiksi huomiota työnvälitykseen ja ammattikursseihin. Kummankin keinon osalta on ilmeisesti odotettavissa huomattavaa kehitystä, kuten
Liinamaakin edellytti. Työnvälitystä voidaan kehittää niin, että perinteellisten
toimintamuotojen rinnalle tulee uusia toimintamuotoja, joilla voidaan tehokkaasti
palvella niin työnhakija-asiakkaita kuin
työnantaja-asiakkaita. Tähän liittyy myös
informaatiotoiminnan tehostaminen. Ammatillista täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutusta olisi suuresti kehitettävä, jotta
sillä toisaalta voitaisiin tasapainottaa työllisyyden kausi- ja suhdannevaihtelua ja
toisaalta edistää työvoimavarojen ammatillisen rakenteen muuttumista taloudellisen kasvun edellyttämän työllisyyden
rakenteen mukaisesti. Tähän ei olisi käytettävä vain valtiovallan järjestämää koulutusta, vaari myös yritysten sisäistä koulutusta, jota olisi tuettava ja ohjattava.
Tässä yhteydessä on vielä huomattava,
että täystyöllisyyden käsitettä tulisi mielestäni laajentaa siten, että ammatillinen
täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutus
voitaisiin rinnastaa työssä olemiseen.
Työnvälityksen tehostamisella ja aikuiskoulutusta laajentamalla parannetaan ilmeisesti edellytyksiä työvoima~ alueelli-
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sen ja ammatillisen liikkuvuuden lisäämiselle, mikä on entistä tärkeämpää nyt,
kun palkkojen rooli »allokatiivisena instrumenttina» lienee 10ppunut.Alueellista liikkuvuutta eniten rajoittavana tekijänä pidetään meillä asuntojen riittämätöntä tarjontaa. Tietenkin asia on näinkin. On kuitenkin huomattava, että yhteiskunnassa on monia muitakin liikkuvuutta
jarruttavia tekijöitä. Jos halutaan liikkuvuus- ja muutakin muutos alttiutta lisätä, nämä tekijät olisi ensin selvitettävä.
Esitelmässä kosketeltiin myös eräitä
koordinointi- ja organisaatio-ongelmia.
On selvää, että kun työvoimapolitiikalla
välttämättä - edellä sanotun mukaisesti
ja ahtaastikin määriteltynä - on monia
liittymäkohtia talous-,. koulutus-, sosiaalija muuhun yhteiskuntapolitiikkaan, koordinointiin on kiinnitettävä erittäin suurta
huomiota. Tämä koordinointi ei koske
vain yhtaiskuntapolitiikan hoitamista
ja sen tarvitsemaa yhteiskuntapoliittista
suunnittelua, vaan myös suunnittelun
edellyttämää tilasto-ja tutkimustoimintaa.
- Tehokas koordinointi kaipaa joskus
organisatorisia toimenpiteitä.
Työvoimapolitiikkamme hoidon organisaatiota lienee vielä kehitettävä, vaikka
itsenäinen työvoimaministeriö onkin perustettu. Jotenkin tuntuu siltä, ettei organisaatio ole vielä valmis ministeriönkään
osalta, saatikka sitten aluehallinnon osalta.
Mutta ehkä tämä johtuu näkemyksestä,
jonka joskus aikaisemminkin olen esittä~
nyt, että meillä niin talouspolitiikka kuin
koko yhteiskuntapolitiikka vaatisi tehostuakseen varsin tuntuvia organisatorisia
uudistuksia.
Katson, että tärkein uusin piirre työvoimaministeriön organisaatiossa on suun-
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nittelutehtävien saama korostettu asema.
Ehkä tämä varmistaa tarpeellisen koordinoinnin muiden yhteiskuntapolitiikan lohkojen kanssa ainakin suunnitteluvaiheessa.
Muuten on kylläkin selvää, että nykyinen
työvoimahallinnon organisaatio kokonaisuudessaankin on huomattava parannus
entisestä, jolla tuskin olisi voitukaan hoitaa tämän vuosikymmenen vaikeita työvoimapoliittisia kysymyksiä.
Esitelmässä oli vielä monia tärkeitä
yksityiskohtia, joista vielä tänä iltana
varmaan tulee puhetta. Eräitä tärkeitä
yksityiskohtia oli toisaalta jätetty pois.
Niistä mainitsisin työttömyysturvajärjestelmämme uudistamisen. Olen tässä
asiassa täysin työvoimaministeriön kan-

nalla. Olisi aikaansaatava tehokas ja
yhtenäinen
työttömyysturvajärjestelmä,
jonka piiriin kuuluisivat kaikki työttömiksi joutuneet; sen hoitaminen olisi keskitettävä yhdelle viranomaiselle, nykyjärjestelmän vallitessa työvoimaministeriölle.
Talousneuvosto antoi joitakin päiviä
sitten valtioneuvostolle mietinnön työvoimapolitiikasta. Mietintö rakentuu sen
mietinnön pohjalle, jonka työvoimapoliittinen jaosto antoi talousneuvostolle. Tämän mietinnön alussa on kolmella toista
sivulla mielestäni varsin selvästi kuvattu
työvoimapolitiikan sisältöä; sitä voi suositella luettavaksi niille, jotka haluavat
vähällä vaivalla saada hyödyllistä lisäinformaatiota.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja
1971:2

Alueelliset näkökohdat maatilametsätalouden
edis tämisessä *

Kirjoittanut

KAUKO HAHTOLA

1. Maatilatalouden ominaispiirteet
Lienee paikallaan kiinnittää aluksi huomiota eralsnn maatilatalouden
ominaispiirteisiin, jotka korostavat alueellisten tekijäin merkitystä maatilataloudessa ja siihen kohdistuvassa neuvonnassa. 1) Perimmäisin niistä
lienee primäärituotannolle ominainen sidonnaisuus kasvupaikkaan. Maaja metsätalous eivät sen vuoksi voi ottaa osaa samassa määrin kuin
teollisuus ja palveluelinkeinot talouselämän yleiseen keskittymispyrkimykseen ja hakeutua vain tietyille edullisimmille alueille. 2) Niitä harjoitetaan sen vuoksi erittäin vaihtelevissa taloudellis-sosiaalisissa ympäristöissä, joskin pääasiassa talouselämän voimakkaimpien ekspansiokeskusten ulkopuolella. Maatilatalous ei ole erityisemmin keskittynyt edes
luonnonsuhteiltaan edullisimmille alueille. 3) Näin laaja-alaisen esiintymisen tekee mahaolliseksi maatilatalouden kolmas ominaispiirre: tuotannonalojen lukuisuus ja erilaisuus ja niiden tarjoamat mahdollisuudet
sopeuttaa tuotantosuunta paikallisten tuotantoedellytysten mukaiseksi. 1
Nämä tekijät vaikeuttavat melkoisesti maatilatalouden taloudellista
neuvontaa. Lukuisat, heterogeeniset tuotannonalat, joista puun tuotanto
edustaa poikkeuksellisen pitkäjänteistä biologista prosessia, vaikeuttavat
omistajan kokonaistaloudellisten näkökohtien huomioon ottanJista ja niihin soveltuvien liiketaloudellisten laskenta- ja suunnittelumenetelmien

* Esitelmä Maataloustieteellisessä Seurassa 28. 1. 1971.
1. Ks. esim. KAUKO HAHTOLA Hankintahakkuut ja maatilakokonaisuus, Acta Forestalia Fennica 84.1,
1967, s. 12, 42-43.
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kehittämistä. Lisäksi näiden laskentamenetelmien soveltuvuus vaihtelee
alueelta toiselle.
Käsittelen tässä esityksessä lähinnä niitä alueellisia eroja, joita voidaan
havaita metsätalouden asemassa ja merkityksessä nlaatilakokonaisuudelle sekä tästä aiheutuvia eroja maatilametsänomistajien metsätaloudellisissa tavoitteissa. Esitän myös joitakin näkökohtia siitä, miten nämä
alueelliset erot voitaisiin ottaa huomioon maatilametsätalouden edistämistoinlinnassa. 2
2. Maatilatalouden luonnonedellytysten Ja taloudellis-sosiaalisen ympäristön
tyypittely

Yleiskuvan saamiseksi on maatilatalouden moninaisista alueellisista eroista saatavaa kuvaa voimakkaasti yksinkertaistettava. Pyrin sitä silmällä
pitäen muodostamaan muutamia harvoja maatilatalouden taloudellisen
ja sosiaalisen ympäristön tyyppejä (ks. oheista kaaviota) . Otan tyypittelyn lähtökohdaksi MYRDALin 3 esittämän kasautuvan kasvun ja alueellis~n erilaistumisen teorian. Sen mukaan teollistuvan yhteiskunnan voimakkain taloudellinen kasvu keskittyy varsin suppeille alueille, jonne
kasautuvat sekä taloudelliset saavutusmahdollisuudet että näiden mahdollisuuksien hyväksikäyttöön kannustavat sosiaaliset arvot. Näistä talouselämän laajenemiskeskuksista käsin heijastuu ympäristöön leviämisvaikutuksia, jotka mm. maataloustuotteiden lisääntyvän kysynnän ja teknisen edistymisen muodossa hyödyttävät väestö- ja teollisuuskeskuksia
ympäröivää maaseutuakin. Laajenemis- ja leviämisvaikutusten alue muodostaisi näin ollen yhden ympäristötyypin.
Koska kasautuvaan kasvuun osaa ottavat taloudelliset tekijät ovat
niukkuuden lain alaisia, tämän aluetyypin vastakohdaksi on otettava
supistumisvaikutusten alue. Taloudellista toinlintaa lamauttaa siellä paitsi
pääoman sekä toimeliaimman ja parhaiten koulutetun väestönosan siirtyminen muualle myös alhainen vaatimustaso sekä pitäytyminen perin2. Luen maatilametsätalouden edistämistoiminnan ja sen organisaatioiden piiriin tässä esityksessä
lähinnä »tapiolaisen» edistämisjärjestön. mukaan lukien metsänhoitoyhdistykset, sekä metsänomistajien kaupallisteolliset yhteistoimintayritykset. Ks. KAUKO HAHTOLA Befrämjandet av privatskogsbruket
i ett samhälle i omvandling, Skogsbruket 10, 1970, s. 287-288.
3. GUNNAR MVRDAL Economic Theory and Under-developed Regions, London 1957, s. 8-19, 31-35.
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teellisiin menettely tapoihin. Tämäntapainen taloudellis-sosiaalinen ympäristö lienee ominaista suurelle osalle Itä- ja Pohjois-Suonlea sekä syrjäseuduille muuallakin maassa.
Näille kahdelle maatilatalouden ympäristön äärityypille ovat leimaa
antavia talouselämän keskittymispyrkimykset tai niiden käänteisvaikutukset. Niiden välimaastoon sijoittaisin kolmannen ympäristötyypin, jossa
syrjäseutujen supistumisilmiöt eivät vaikeuta maatilatalouden harjoittamistä eikä myöskään kasvukeskuksille ja niiden lähiympäristölle ominainen kova kilpailu muiden elinkeinojen kanssa. Nimitän tätä ympäristötyyppiä maatilatalouden optimialueeksi. Näiden kolmen maatilatalouden
ympäristön perustyypin avulla, jotka seuraavan yksityiskohtaisemman
tarkastelun yhteydessä jaan vielä kahtia, yritän valaista eräitä maatilametsätalouden edistämistoiminnan alueellisia eroJa.
I

Supistumisvaikutusten
alue

Ekstensiivinen maatila talous

Ongelmamaatilatalous

II

Maatilatalouden optimialue

Haja-asutus, intensiivInen
maa tilametsä talous

Kyläasutus, intensiivinen
maatalous

Leviämisvaikutukset,
erikoistuneet kaupalliset maatila yri tykset

Laajenemisvaiku tukset,
kauppa- ja teollisuuskeskukset

III Laajenemis- ja leviämisvaikutusten alue

)

Maatilatalouden

luonnonedellytysten ja taloudellis-sosiaalisen ympäristön tyypittely4

3. Supistumisvaikutusten alue
Vielä 1960-luvun alkupuolen Suomessa supistumisalueille olivat lähes
yksinomaisesti ominaisia ongelmamaatilatalouden tunnetut piirteet: maatalousvaltaisuus, karut luonnonolot, korkea syntyvyys, työttömyys, sosiaaliset pidäkkeet työvoiman ja väestön liikkuvuudessa sekä näiden
seurauksena suuri väestöpaine ja pienviljelyvaltaisuus. Viljelmien pientä
kokoa kompensoivat osittain karuille alueille ominainen peltopinta4. Tällä tyypittelyllä on jonkin verran empiiristä pohjaa, sillä se perustuu Etelä-Karjalan maatilatalouden taloudellis-sosiaalista ympäristöä koskevaan faktorianalyyttiseen tutkimukseen. Tyypittelyn
voidaan ajatella soveltuvan sekä koko yhteiskunnan että esim. talousalueiden sisäiseen tarkasteluun.
Kuvassa esiintyvät nuolet tarkoittavat oletettuja kehitystendenssejä teollistuvassa yhteiskunnassa. Ks.
KAUKO HAHTOLA Maatilametsätalouden yhteys taloudelliseen ja sosiaaliseen ymmpäristöön, Acta Forestalia
Fennica 84.2, 1967, s. 41-42.

112

KAUKO HAHTOLA

alaan nähden suhteellisen suuri metsäala sekä sivuansiot - etenkin
metsätyöt - missä niitä oli tarjolla.
Tässä ympäristössä pelkistyvät maatilametsätalouden edistämistoiminnan tähänastisen työkentän ehkä olennaisimmat olosuhteet ja ongelmat.
Muiden työtilaisuuksien loppuessa viljelmän työvoimalta ja kalustolta
ovat metsälöstä saatavat kantoraha- ja työtulot usein aivan välttänlättömiä pienviljelijäperheen toimeentulolle, joten lyhytjänteiset tulo- ja maksuvalmiusnäkökohdat korostuvat metsätalouden päämäärissä. Seurauksena ovat tilakokoon ja puustoon nähden liian voimakkaat hakkuut.
Pitkäjänteisiin metsätaloudellisiin sijoituksiin ei ole useinkaan halua eikä
riittäviä taloudellisia resursseja näiden sijoitusten kilpaillessa ennen muuta
perheen välttämättömien kulutusmenojen kanssa. 5
Maatilametsätalouden edistämistoiminnan keskeisiä tavoitteita näissä
oloissa ovat olleet kasvatushakkuitten ohjailu, metsänkäytön tilakohtaisen kestävyyden säilyttäminen sekä huolenpito lakimääräisten metsänuudistustoimenpiteiden suorittamisesta. Näiden alueiden runsaita työvoimaresursseja on myös yhteiskunnan tukitoinlenpitein pyritty ohjaamaan puun tuotannon voimaperäistämiseen.
Edellä esitetty kuva supistumisalueiden maatilataloudesta on kuitenkin viime vuosina nopeasti muuttunut. Muuttoliike on saanut vauhtia,
väki vähenee ja väestöpaine pienenee. Monet tilat vaihtavat onlistajaa
tai jäävät autioiksi. Maatilataloudelle avautuu näissä oloissa mahdollisuuksia tilakoon suurentamiseen. Pääomanpuute rajoittaa lisämaiden
ostoa, mutta maatalouden puolella tarjoutuu mahdollisuuksia myös peltojen ja laitumien vuokraukseen. Maatilametsälöiden koon suurenemista
hidastuttavat mm. niiden jakaminen perintöosuutena muihin ammatteihin siirtyville perillisille sekä maatilametsien siirtyminen metsätilanomistajien ja puutavarayhtiöiden omistukseen.
Työvoiman vähyyden ja talouselämän alhaisen aktiviteetin vuoksi voidaan näin ollen olettaa, että syrjäseutujen supistumisalueilla työvoimaintensiivinen pienviljelys vähenee ja ekstensiivisen maatilatalouden piirteet
nousevat etualalle. On vaikea muodostaa kuvaa siitä, millaiseksi maatilan tyypillinen tuotantosuunta ja metsän asema maatilakokonaisuudessa
näillä alueilla muodostuu. Mikäli ekstensiiviset tuotannonalat - kuten
5. KAUKO HAHTOLA Metsänomistajien päämäärät ja tavoitteet Pohjois-Karjalanja Uusimaa-Hämeen alueella,
Työtehoseuran Metsätiedotus 153, 1970, s. 4.
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lihakarjan tai lampaiden kasvatus - yleistyvät, olisivat esim. metsätyöt
edelleenkin tarpeellisia maatilan työvoinlan ja kaluston työllistämiseksi.
Sekä maatalous- että metsäpolitiikan tavoitteet lienevät kuitenkin tässä
suhteessa vielä varsin selkiintymättömät.
Ekstensiivisen rnaatilatalouden korostuessa supistumisalueilla, niin kuin
Ruotsissa jo näyttää tapahtuneen6 , muuttavat myös maatilametsätalouden ja sen edistämistoiminnan ongelmat luonnettaan~ Työvoiman väheneminen ja suurmetsätalouden lisääntyminen kohottanevat tällöin myös
maatilametsätalouden koneellistumisastetta. Ongelmana ovat pitkät etäisyydet, vaikeudet raskaan kaluston ja miehistön huollossa sekä niiden
aiheuttama kannattavuuden "'aleneminen. Maatilametsätalouden edellytykset riippuvat näissäkin oloissa suuresti siitä, kuinka hyvin maa- ja
metsätalous voidaan sopeuttaa yhteiseen yritykseen. Esim. ekstensiivinen
maatalous yhdessä puuntuotannon ja metsäkoneurakoinnin kanssa saattaisivat muodostaa sopivan kokonaisuuden. Aluepoliittisesti maatilataloudella on näillä alueilla edelleenkin tärkeä asema riittävän väestöpohjan säilyttämisessä. Myös metsätalouden edistämistoiminnan eräänä tärkeänä tehtävänä on tällöin supistumisalueiden .paikallisten resurssien koordinointi Ja vakinaisten työpaikkojen järjestely yksityismetsien kasvatuksen, korjuun ja markkinoinnin piirissä. Matkailun ja muiden uusien maaseutuelinkeinojen kehittäminen lienee kuitenkin välttämätöntä, mikäli maaseutuyhteiskunta halutaan täällä säilyttää palvelukykyisenä.

4. Maatilatalouden optimialue
Maatilatalouden optimialueella edistävät maatilatalouden harjoittamista
mm. seuraavat tekijät: edulliset luonnonolot, riittävä kunnallinen palvelutaso ja palvelukeskusten sopiva sijainti sekä maatilataloutta arvostava
sosiaalinen ilmapiiri. Nämä tekijät sekä toisaalta ansiomahdollisuuksien
suhteellinen vähäisyys maatilatalouden ulkopuolella johtavat nimenomaan maatilatalouden tarjoamien mahdollisuuksien tehostettuun hyväksi käyttöön. Näissä oloissa metsätaloudellisista sijoituksista kilpailevat ennen
kaikkea maatilatalouden muut tuotannonalat.
Maatilametsätalouden edellytykset määräytyvät lähinnä sen mukaan,
6. SVEN

HOLMSTRÖM

Skogen i det kombinerade lantbruksföretaget, Skogsägaren 4, 1970, s. 10-15.
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mikä on metsätalouden asema maatilakokonaisuudessa. Tässä suhteessa
kylä- ja haja-asutusalueet poikkeavat varsin selvästi toisistaan. Käsittelen
niitä sen vuoksi erikseen.
Haja-asutusalueilla yhtenäiset viljelykelpoiset alueet ovat yleensä pieniä
ja usein vesistöjen pirstomia. Tilat ovat kuitenkin yleensä kokonaispintaalaltaan suurehkoja ja niiden metsävarat ovat runsaat, joten metsätalous
täydentää sopivalla tavalla maatilakokonaisuutta. Metsä on omistajalle
sekä taloudellinen reservi että oman työvoiman tasaisen käytön turvaaja.
Haja-asutusalueilla myös metsän keskittynyt sijainti talouskeskuksen ympärillä helpottaa oman työvoiman ja kaluston käyttöä metsätöihin. Etenkin hankintakaupoin tapahtuvat, säännöllisesti toistuvat hakkuut kuuluvat näin ollen kuvaan. Tässä ympäristötyypissä pelkistyykin itse asiassa
.eräs maatilatalouden sodanjälkeinen kehityssuunta. Tarkoitan maatilatalouden muuttumista perhetilamuotoiseksi työyritykseksi7 , jolloin sekä vieraan
työvoiman käyttö tilalla, että oman työvoiman käyttö ansiotöihin ovat
vähäisiä.
Tässä tarkoitettujen edullisesti sijaitsevien haja-asutusalueiden olosuhteet, maatilojen suurehko koko ja runsaat metsävarat, metsän olennainen
merkitys maatilakokonaisuudelle sekä hyvä työvoiman saanti tarjoavat
hyvät edellytykset maatilametsätalouden harjoittamiselle, etenkin voimaperäiselle puun kasvatukselle. 8 Nämä alueet ovatkin maatilametsätalouden edistämistoiminnan kiitollisimpia kohteita. Ottaen huomioon metsälön ja maatilan muiden osien läheisen yhteyden olisi vastaista kehitystä
ajatellen maatilan kokonaistalouden suunnittelu, johon myös metsätalouden
suunnittelu kytkettäisiin, näissä oloissa erityisen tarpeellinen.
Näissä oloissa maatilametsien työvoimaolojen järjestely on edistämistoiminnan tärkeä tehtävä. Hankintahakkuiden yleistyminen 1950-luvun
loppupuolelle saakka oli ilmaus juuri perhetilan luonteisten metsäisten tilojen omistajien ja perheväen osuuden lisääntymisestä hakkuissa
pienviljelijä-kausityövoiman vähetessä. Viime vuosina ovat pystykaupat
jälleen yleistyneet. Tilanne lienee se, että omistajat mielellään osallistuisivat joko hakkuuseen tai kuljetukseen, mutta he tarvitsisivat siinä lisäksi
vierasta työvoimaa tai kalustoa. Sen hankkiminen on vaikeutunut. Asia
7. NILS WESTERMARCK Taloudellisesta ajattelusta ja suunnittelusta perheviljelmillä, eripainos Maatalousseurojen Keskusliiton julkaisusta 448, 1955, s. 1.
8. KAUKO HAHTOLA Maatilametsätalouden yhteys taloudelliseen ja sosiaaliseen ympäristööri, s. 51-55.
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voidaan ilmaista sitenkin, että elleivät metsänomistajat ja heidän järjestönsä pysty tarjoamaan kilpailukykyisiä vakinaisia työsuhteita tarvitsemalleen palkkatyövoimalle, he menettävät ennen pitkää osallistumismahdollisuutensa puunkorjuuseen omankin työvoimansa osalta.
Kyläasutus on yleensä syntynyt alueille, missä on laajoja yhtenäisiä
viljelyalueita ja hyvät edellytykset peltoviljelyn harjoittamiseen. Metsäalan osuus maatilan pinta-alasta on tällöin yleensä vähäinen. K yläasutuksen luonteeseen kuuluu vielä, että metsäpalstat sijaitsevat kaukana
ja ovat usein muodoltaan epäedullisen pitkiä ja kapeita, mitkä seikat
edelleen vaikeuttavat metsätalouden harjoittamista ja vähentävät metsän merkitystä maatilakokonaisuudelle. Etenkin kyläasutusalueella metsätalous onkin usein maatilayrityksessä alistetussa asemassa ja isäntien
mielenkiinto keskittyy maatalouteen. Metsälöstä saatavat kantorahatulot
muodostavat lähinnä taloudellisen reservin, johon turvaudutaan esim.
maatalouden koneellistamisen ja perusparannusten yhteydessä. Varsin
tavallista onkin, että huomio kiinnitetään metsätalouteen ja puutavaran
myyntiin vasta sen jälkeen, kun on nähty millaiseksi sato maatalouspuolella muodostuu. Kyläasutuksen piirteisiin kuuluu vielä perinteellisiin
menettelytapoihin sitova ja uudistuksia jarruttava sosiaalinen paine 9 ,
jonka sekä maatalous- että metsätalousneuvonta on usein joutunut kokemaan. 10
Eräänä metsätalouden edistämistoiminnan ongelmana on tällöin isäntien liian vähäinen mielenkiinto metsätalouden sijoituksiin, vaikka varallisuuden puolesta siihen olisikin edellytyksiä. Sijoitukset maatalouteen pyrkivät saamaan etusiJan. 11 Perinteellinen »talonpoikaisharsinta» lienee sitä
paitsi sitkeimmin juurtunut juuri tähän ympäristöön, eikä metsänviljelykustannuksia vaativia avohakkuita suosita siitäkään syystä. Maatilakokonaisuuden näkökulmasta lähtevä ja omistajan yksityis taloudellisiin tavoitteisiin perustuva metsätalouden suunnittelu, jossa otettaisiin huomioon mm. nletsälön mahdollinen merkitys poikkeuksellisen rahantarpeen tyydyttäjänä, saattaisi lisätä isäntien mielenkiintoa metsätalouteen.
9. OLAVI RIIHINEN Teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaistuneisuus, Helsinki 1965, s. 158-171.
10. NILS WESTERMARCK Den mänskliga faktorn och framsteg i jordbruket, Särtryck ur Hushållningssällskapens Tidskrift 8, Stockholm, 1960, s. 4.
11. VILJO HOLOPAINEN Private Forestry - A Review of Problems, Sixth World Forestry Congress,
Third plenary session: The institutional framework for forestry development, 1966 (moniste), s. 5-6.
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Metsätalouden suunnittelu on joka tapauksessa välttämätön pyrittäessä
koordinoimaan se yksityistaloudellisesti edullisimmalla tavalla maatilan
muiden lyhytjänteisempien tuotannonalojen kanssa. Ottaen huomioon,
että tämäntapaisilla keskitetyillä maatalous alueilla korostetaan voimakkaasti itsenäisyyttä ja taloudellista riippumattomuutta sekä suhtaudutaan
usein epäluuloisesti virkamiehiin, metsänomistajien taloudellisilla yhteenliittymillä saattaisi olla paremmat edellytykset lähestyä metsänomistajia kuin
valtionjohtoisella edistämisorganisaatiolla. Eräät suomalaiset metsänomistajien käyttäytymistutkimukset antavat viitteitä tähän suuntaan. 12

5. Laajenemis- ja leviämisvaikutusten alue
Laajenemis- ja leviämisvaikutusten alue, jolla tarkoitan yhteiskunnan
voimakkainlpia ekspansio alueita lähiympäristöineen, käsittää Suomessa
varsin vähäisen osan maan kokonaispinta-alasta, joten sen merkitys maatilatalouden kannalta ei ole läheskään samaa suuruusluokkaa kuin edellisten ympäristötyyppien. Kireä kilpailu tuotannontekijöistä ja tämän
ympäristötyypin kaupunkimaisuus merkitsevät maatilataloudelle sekä
positiivisia että negatiivisia tekijöitä. Vaatimustason kohoaminen ja perinteellisiin menettely tapoihin sitovan sosiaalisen kontrollin heikentyminen helpottavat uudistusten omaksumista. Maa- ja metsätalouden kannalta ei näiden alueiden sosiaalinen ynlpäristö ole kuitenkaan yhtä suotuisa, koska se arvostaa ensi sijassa kaupunkimaisia elinkeinoja ja menettelytapoja,
joihin maatilatalouden on vaikea sopeutua. Tähän ympäristöön soveltuvien kaupallisten maatilayritysten olennaisin piirre lienee yhä pitemmälle menevä erikoistuminen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että leviämisvaikutusten alueella ovat vielä monet maatilataloudelle suotuisat piirteet. etualalla, mutta varsinaisilla talouselämän laaj enemisal ueilla j ou tu u
maatilatalous - etenkin puuntuotanto - yhä enemmän väistymään
muiden elinkeinojen ja maankäyttömuotojen tieltä.
Maatilametsätaloudelle ja sen edistämistoiminnalle aiheuttanevat teol12. VELI-PEKKA JÄRVELÄINEN Metsänhoidolliset mielipiteet ja metsänhoidollinen toiminta maatilametsätaloudessa, Silva Fennica 3, 1969, s. 176. Ks. myös KAUKO HAHTOLA Pohjois-Karjalan ja Uusimaa-Hämeen
metsänomistajien mielipiteet metsätalouden keinoista, Työtehoseuran Metsätiedotus 158, 1970, s. 4 sekä
KAUKO HAHTOLA Pohjois-Karjalan ja Uusimaa-Hämeen metsänomistajien mielipiteet yhteistoiminnasta, Työtehoseuran Metsätiedotus 162, 1970, s. 3-4.
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listuminen ja kaupungistuminen tässä ympäristössä asteittain lisääntyviä
vaikeuksia. Metsän merkitys maatilakokonaisuudessa vähenee. Metsätöiden koneellistuessa yhä pitemmälle metsänomistajilla ei ole enää juuri mahdollisuuksia eikä kiinnostustakaan omatoimisuuteen. Metsä jää lähinnä
nlaatilan taloudelliseksi reserviksi. Seurauksena on hakkuiden epäsäännöllisyys ja omistajien ajoittainen myyntihaluttomuus. Lisäksi on mahdollista, että osakkeet, pankkitalletukset, erilaiset vakuutukset jne. syrjäyttävät vähitellen metsän myös säästämiskohteena ja taloudellisena
reservinä. 13 Varsinaisilla laajenemisalueilla, missä maatilametsiä siirtyy
huomattavassa määrin asutuksen, teollisuuden, kaupan ja liikenteen
käyttöön, huomio kiintyy helposti ensisijaisesti metsämaan arvonnousuun
ja metsien virkistyskäyttöön, ja puun tuotanto jää tästäkin syystä takaalalle. Maanarvon jatkuvasti noustessa lisääntyy kuitenkin kiinnostus
metsänomistukseen ja seurauksena on metsien entistä pahempi pirstoutuminen.
Metsätaloudellisten sijoitusten osalta voidaan todeta, että pahimpia
kilpailijoita, joita supistumisalueilla olivat omistajaperheen kulutusmenot
ja maatilatalouden optimialueilla maataloudelliset sijoitukset, ovat tässä
ympäristössä maatilatalouden ulkopuoliset siJoitusmahdollisuudet. Vaihtoehtoisten sijoitusmahdollisuuksien lisääntyessä joutuu metsätaloudellisten toimenpiteiden kannattavuus näin ollen entistä tarkemman arvioinnin ja
harkinnan kohteeksi. Varsinkin pienestä metsälökoosta ja epäedullisista
jako-oloista aiheutuvat kannattavuus ongelmat metsätöiden koneellistamisessa ja yleensä teknisen kehityksen seuraamisessa ovat näillä alueilla
huolen aiheena.
Omatoimisuuden vähetessä maatilametsänomistajat joutuvat tässä ympäristössä yhä enemmän riippuvaisiksi edistämisorganisaatioista työvoima-, työnjohto- ja markkinointipulmissaan. Metsänomistajien kiinnostuksen säilyttäminen aktiiviseen metsätalouteen edellyttää näin ollen
edistämisorganisaatioilta lisääntyvää palvelukykyä sekä puuntuotannon
sopeuttamista omistajien moninaisiin maankäyttöä koskeviin päämääriin.
Tärkeäksi tehtäväksi muodostuu myös kaupunkiväestön virkistysmahdollisuuksien ja matkailuelinkeinon järjestely yksityismetsien osalta.
13. Ks. esim. KAUKO HAHTOLA Pohjois-Karjalan ja Uusimaa-Hämeen metsänomistajien mielipiteet metsätalouden keinoista, s. 4.
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6. Maatilametsätalouden edistämistoiminnan alueellinen erilaistuminen
Olen edellä esitetyssä pyrkinyt osoittamaan, että teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaistuminen merkitsee myös maatilametsätalouden
edellytysten, yksityis taloudellisten päämäärien ja kehitystendenssien erilaistumista. 14 Vastaavasti muuttuu myös edistämistoiminnan työkenttä.
Keskeiset tehtävät muuttavat luonnettaan ja saattavat siirtyä alueelta
toiselle. Esimerkiksi huoli syrjäseutujen pienviljelyalueiden liian voimakkaista hakkuista näyttää vähenevän, ja sen sijaan kysymys kaupungistuvien alueiden metsänomistajien myyntihaluttomuudesta korostuu.
Alueellisesta erilaistumisesta seuraa, että teollistumisen vaikutukset
maatilametsätalouden edistämistoimintaan ovat varsin erilaisia eri alueilla. Edistämistoiminnan kehitystendenssejä arvioitaessa ei lienekään hedelmällistä kiinnittää huomiota vain suhteellisen suppeille, teollistuneille
alueille ominaisiin maatilataloudelle kielteisiin ilmiöihin. Maatilametsätalouden ja sen edistämistoiminnankannalta olennaisempia ovat laajat
primäärituotannon alueet varsinaisten kasvukeskusten ulkopuolella. Sitä
paitsi edistämistoiminnan tulevaisuudennäkymät ovat siellä paljon valoisampia.

14. Ks. esim. KAUKO HAHTOLA Yhteiskunnan muutos ja maatilametsätalous, Työtehoseuran Metsätiedotus 164, 1970, S. 3-5.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1971:2

Rakennepolitiikka ja rahapolitiikka*
Kirjoittanut
HEIKKI KOIVISTO

Rajatakseni esitykseni aiheen totean heti aluksi, että tulen käsittelemään varsinaisen rakennepolitiikan toteuttamismahdollisuuksia rahapolitiikan avulla, toisin sanoen sellaisten rahamarkkinoiden instituutioiden kautta, joita ei ole suunniteltu ensi sijassa rakennepolitiikan
tekoon. Suurin osa esityksestäni koskee pankkeja ja niiden kautta tapahtuvaa rahoitusvälineiden ohjautumista. En käsittele yleisiä rahoitusmarkkinoiden rakenne- ja kehittämiskysymyksiä enkä rajoittavien ehtojen asettelua. Ensin mainittua sivuutettavaa kysymystä ovat varsin
laajalti käsitelleet muutama vuosi sitten VALVANNE ja LASSILA! sekä
eräät muut kirjoittajat. Osa tuolloin esitetyistä uudistamisehdotuksista
on parhaillaan käsittelyvaiheessa ja varmaankin useimmille läsnäolijoille varsin tuttuja. Rajoituksiin joudun viittaamaan, mutta otan ne
ja niiden hoitamisen tavallaan annettuina tosiasioina.
Rahamarkkinoiden olemassaolo perustuu siihen nykyaikaisen talouden piirteeseen, että yhtälö S = I pitää paikkansa enintään koko maapallolla. Käteen sattui erään VAN HORNEn kirjoittama kirja2, jota lainaan: »Jos kaikkien talousyksiköiden säästäminen on yhtä suuri kuin
investointi kaikkina ajanjaksoina, ei ole tarvetta ulkoiseen rahoitukseen

*Esitelmä ekonomistipäivänä 13.11. 1970. Päivän muut estelmät on julkaistu Ekonomiska Samundets Tidskriftin niteessä 1971 :2.
1. HEIKKI VALVANNE - JAAKKO LASSILA Rahoitusmarkkinaimme uudistustarve rahansijoittajain kannalta,
KOP:n Taloudellinen Katsaus 1964:4; SAMAT Yritysten verotus ja rahoitusmarkkinoiden kehittäminen, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1964:4.
2. JAMES C. VAN HORNE Function and Anabsis of CapitaI Market Rates, Englewood Cliffs 1970.
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eikä rahoitusvälineisiin. Toisin sanoen jokainen talousyksikkö on omavarainen: juoksevat menot ja reaali-investoinnit maksetaan juoksevista
tuloista. Rahoitusväline luodaan vain, kun talousyksikön reaali-investointi ylittää sen säästöt ja se rahoittaa tämän alijäämän lainaamalla;
tarvitaan luonnollisesti toinen talousyksikkö tai toisia talousyksiköitä,
jotka ovat halukkaita luoton antamiseen» (s. 2). Raha- tai rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet välittämään näitä säästöylijäämiä investointiylijäämäisille yksiköille. Säästöylijäämäiset talousyksiköt saavat »myydessään» ylijäämänsä vaateeksi ostajaa kohtaan hintana (tai vuokrana)
koron ja säästöalijäämäsektorit puolestaan maksavat koron.
Mikäli rahoitusmarkkinoihin sisällytetään, kuten meillä voinee tehdä,
Suomen Pankki, pankit, vakuutuslaitokset, osamaksuluottolaitokset,
palveluluottolaitokset ja kehitysluottolaitokset, jää osa rahoitusmarkkinoista laajassa mielessä pois - esimerkiksi se osa, joka näkyy yritysten
tiliveloissa ja tilisaatavissa sekä niiden maksu- ja korkoehdoissa. Tällä
kertaa rajoitun kuitenkin rahamarkkinoihin, jotka käsittävät vain Suomen Pankin, pankit ja vakuutuslaitokset. Etenkin kehitysluottolaitokset
kuuluisivat tietysti mukaan, mutta jätän niiden käsittelyn - nehän
palvelevat jo määritelmän mukaan rakennepolitiikkaa.
Pankit ostavat siis ylijäämäsektoreilta rahoitusvälineitä ja myyvät ne
alijäämäsektoreille ja saavat omat tulonsa tästä palvelutehtävästä. Karkeasti ottaen meikäläisten pankkien taseen oikealla puolella ovat ostetut rahoitusvälineet ja vasemmalla puolella myydyt rahoitusvälineet.
Pankit ostavat rahoitusvälineitä kotimaan yleisöltä, ulkomailta ja - olosuhteiden pakosta - Suomen Pankilta. Pankit myyvät ostamansa välineet pääasiassa yleisölle ja ulkomaille. Tase on tällöin, kun ulkomaat
käsi tellään netto eränä, seuraava:
Vastaavaa

Vastattavaa

Antolainaus

Ottolainaus
Ulkomainen nettovelka
Velka Suomen Pankille

Näistä eristä yksittäiset pankit voivat periaatteessa säädellä antolainausta tarjoamalla myytäväksi vain haluamansa määrän rahoitusvälineitä (rahaa tai vaateita itseään kohtaan). Toisaalta yleisön ottolainauksen kysyntä on ilmeisesti sen hinJ?-an, koron, sekä rahoitusalijäämä-
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sektorin koon ja sen rahoitusalijäämän suuruuden funktio. Jos poiketaan yrityksen teoriaan, todetaan että investoinnin tuoton on oltava
suurempi kuin kuluminen plus korko miinus pääomavoitot. Siirtymällä
aggregaattitasolle voidaan todeta, että yleisön investointihalukkuus ja
sen mukana luoton kysyntä on ilmeisesti myös koron funktio. Mikäli
pankki voi säädellä korkojaan, se voi saattaa toimintaparametrinsa,
antolainauksen, kysynnän haluamalleen tasolle.
Periaatteessa pankki kysyy myös taseensa vastattavien puolella olevia
eriä haluamansa määrän. Meillä voitaneen kuitenkin katsoa, että pankkien ottolainauksen kysyntä on käytännössä ääretön. Pankin mahdollisuudet vaikuttaa ottolainaukseen hintaa muutellen ovat kuitenkin varsin vähäiset - korkotaso ei tunnu paljonkaan vaikuttavan yleisön halukkuuteen myydä tai luoda rahoitusylijäämiä (poikkeuksena ovat ehkä
kuitenkin muutamat indeksiehtoisten talletusten ja kovan inflaation
vuodet). Näin yleisön talletushalukkuus jää riippumaan tulo- ja hintakehityksestä sekä kilpailevien sijoitusmuotojen - meillä lähinnä valtion
obligaatioiden - ehdoista ja tarjonnasta. Pankeille jää vain mahdollisuus kilpailla keskenään siitä rahoitusvälineiden määrästä, jonka yleisö
on halukas myymään pankeille.
Kuten varmasti panitte merkille, jätin äsken antolainauksen käsittelyn toteamalla, että voidessaan säädellä antolainauskorkoa pankit
voivat saattaa antolainauksen kysynnän oman tarjontansa tasolle. Suomessahan ei näin kuitenkaan ole, vaan Suomen Pankki määrää keskuspankkivelassa olevien pankkien suurimman sallitun keskikoron ja tosiasiassa kaikkien muittenkin pankkien keskikoron. Tästä on seurannut,
että antolainauksen luottokelpoinen kysyntä Suomen Pankin määräämän keskikoron puitteissa on miltei jatkuvasti ollut suurempi kuin tarjonta, jonka pankit ovat pystyneet aikaansaamaan ottolainausta keräämällä. Näin on luottokelpoisten (sekä riski- että tuottomielessä) luottopyyntöjen karsinnasta täytynyt tulla se väline, jolla pankit ovat rajoittaneetantolainaustaan haluamalleen tasolle. Luottopyyntöjä karsiessaan pankit ovat meidän oloissamme joutuneet perustamaan ratkaisunsa lähinnä siihen, mitä tuottoja koron lisäksi saadaan luotottamalla
luottopyynnön esittänyttä asiakasta, ja siihen, miten luottopyynnön täyttäminen lisää ottolainauksen markkinaosuuden korottamismahdollisuuksia. Selvää niin yleisten pankkiperiaatteiden kuin pankkien koko anto-
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lainauksen riskinäkökohtien kannalta on tietysti ollut se, että vanhat
asiakassuhteet on useimmiten pyritty hoitamaan.
On ehkä syytä myös muistuttaa täälläkin varmasti keskustelua herättävästä suurten yritysten luottamuspolitiikasta. Tavallaanhan edellä
esittämäni luottojen karsintasysteemi on vahvasti yksinkertaistettu ja
toimii selvimmin marginaaleilla. Selvä rakennepolitiikan vastainen ilmiö·
pankkien käyttäytymisessä saattaa olla niiden suhtautuminen joihinkin
suuryrityksiin, jotka esimerkiksi ovat olleet jo muutamia vuosia kannattavuusvaikeuksissa tai jotka vain voidaan jotenkin todeta vähemmän
kannattaviksi kuin jotkin uudet elinkeinot. Jyrkän rakennepolitiikan
periaatteita ajavan rahapolitiikan täytyisi kai tällaisessa tapauksessa
pyrkiä suuntaamaan rahoitusvälineet näiden vanhojen vähemmän
kannattavien' yritysten sijasta Husille enemmän kannattavilIe aloille.
Meillä ei kuitenkaan mikään suuri pankki voi sallia todella suuren yrityksen menevän nurin sen vuoksi, että pankki kieltäytyy jonkin kannattavamman yrityksen hyväksi luotottamasta esimerkiksi uusinta- tai
rationalisointi-investointeja. Pankit eivät voi lopettaa valtakunnallisia
suuryrityksiä noin vain muita yrityksiä kannattamattomampina, vaikka
niillä saattaakin olla siihen muodolliset mahdollisuudet. Omien riskinäkökohtien lisäksi tätä ovat estämässä esimerkiksi työllisyyskysymykset
ja pankkien PR-seikat. Ajatdtakoon vain Lievestuoreen tehtaan tai
Villayhtymän tapausten nostattamaa myrskyä - näissä oli kysymys verraten pienistä työntekij ämääristä moniin muihin teollisuusyrity ksiin
verraten. Tällaisissa ongelmissa saattaa pankkien toiminta olla selvästi
enemmän rakennepolitiikan rajoittavien ehtojen kuin itse rakennepolitiikan mukaista. Näistä seuraavat manööverit eivät kuitenkaan näy lehtien otsikoissa vaan useinkin yritysten rationalisoinneissa tai muissa samantapaisissa asioissa. Muistettava on myös, että yhtä hyvin kuin pankeilla on mahdollisuus myöntää luottoa asiakkailleen, suurasiakkailla on
joskus mahdollisuus heilutella' pankkeja.
Pankkien pyrkimys »olla mukana» tulee edellisiin käsityksiin verraten
päinvastaisessa valossa esiin perustettaessa oleellisesti poliittisin päätöksin joitakin suuria teollisuuslaitoksia. Pankit, joille tarj outuu tilaisuus
rahoittaa tällaisia suuria, ehkä valtion yrityksiä, pitävät asianaan luotottaa niitä mahdollisuuksiensa mukaan. Näistä tavallaan poliittisista
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hankkeista VOISI maInIta vaikkapa Rautaruukin tai uudemmista Pekeman. Ne edustavat aloja, joiden kannattavuudesta tai tuottavuudesta on
etukäteen vaikea sanoa juuri mitään. Pankeilla ei näihin investointipäätöksiin ole juuri m,ahdollisuutta vaikuttaa, on vain mahdollisuus olla rahoittamassa niitä. Tosin on huomattava, että pankkien asiantuntemuksella saattaa suunnitteluvaiheessa olla merkitystä. Tämänkaltaisten hankkeiden alullepano on kuitenkin varsinaisesti poliittinen päätös ja sellaisena ehkä »määritelmän mukaan» sopusoinnussa rakennepolitiikan
tavoitteiden kanssa - joskus tosin varmaankin enemmän sopusoinnussa
myös rakennepolitiikan rajoittavien ehtojen kuin itse rakennepolitiikan
toteu ttamisen kanssa.
Suomalaisten pankkien kannalta ulkomainen nettovelka on suure,
jonka koon pankit määräävät ulkomaisen korkotason ja joskus Suomen
Pankin luottoehtojen mukaan.
Pankkimme ovat tällä hetkellä ja ovat yleensä koko 1960-luvun ajan
olleet varsin suuressa keskuspankkivelassa. Suomen Pankin rahapolitiikan pääasiallinen keino onkin ollut vaikuttaa tämän avulla pankkien
käyttäytymiseen.
Rakennepolitiikan kannalta rahapolitiikan vaikutusmahdollisuudet
ovat rahoitusvälineiden määrän, suuntaamisen ja hinnan säätelymahdollisuuksissa. Rahoitusvälineistön, Suomen Pankin kannalta setelistön, suuruuden muutokset määräytyvät meillä pitkällä tähtäyksellä rahoitusmarkkinoiden kehitys asteen ja kansantalouden kokonaisvaihdon, toisin
sanoen lähinnä bruttokansantuotteen arvon, kasvun mukaan - viittaan
tässä erityisesti PUNTILAn väitöskirjaan. 3 Lyhyellä tähtäyksellä Suomen
Pankki pyrkinee säätämään setelistön määrää suhdannepolitiikan vaatimusten mukaan - tässä voisi viitata vaikkapa Federal Reserve Bank oj
St. Louisin tutkijoiden äärifriedmanilaisiin suosituksiin. 4 Näistä näkemyksistä on tuskin kuitenkaan kysymys - Suomen Pankki yrittänee
vain käyttää suhdannepolitiikassaan ainoaa asetta, mikä sille on jätetty.
Rahoitusvälineiden tarjonnan määrän säätely lienee kuitenkin rakenne3. MARKKU PUNTILA Pankkijärjestelmän rahoitusvarannot Suomen taloudellisessa kehityksessä vuosina 19481964, Helsinki 1969.
4. Esim. LEONALL C. ANDERSEN-JERRY L. JORDAN Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Volume 50, Number
11, November 1968.
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tavia ehtoja on liikaa, ja elinkeinorakenteemme vielä liian selvittämä~ön. Tällaisessa tilanteessa rahapolitiikan ja Suomen Pankin muunkin
politiikan tehtäväksi on jäänyt yleisten edellytysten luominen talouselämän kehittämiselle ja rakennemuutoksille - tätähän Suomen Pankin
aiempi valuuttavarannon säilyttämispolitiikka ja nykyinen suhdannepolitiikkakin ovat. Selvempi rakennepoliittinen toimenpide oli tosin
vientimaksujen keruu ja nimenomaan niiden käyttö - systeemihän
luotiin Suomen Pankin aloitteesta. Tällaisia rakennepoliittisiksi luettavia erityistoimenpiteitä on tietysti myös Suomen Pankin omassa luottopolitiikassa - siitä ei kylläkään yksittäisratkaisujen osalta ole tietoja.
Mainittakoon luettelon jatkoksi esimerkiksi se, että Suomen Pankki valvoo ulkomaista luotonottoa ja voi myös näin harjoittaa rakennepolitiikkaa.
Edellä esittämääni nojaten väitän,että rahapolitiikalla voidaan myös
pankkeja hyväksi käyttäen tehdä rakennepolitiikkaa. Ilmeistä kuitenkin
on, että rakennepolitiikan tehokkaaseen harjoittamiseen rahapolitiikan
avulla tarvitaan paitsi yksityiskohtaiset tavoitteet selvittävää tutkimustyötä myös rahamarkkinoittemme kehittämistä siihen suuntaan, että
rahapolitiikan tekijöillä on yhtäläinen tuntuma koko rahamarkkinoihin.
Edellähän on käsitelty vain pankkeja, ja näiden osuus esimerkiksi luottokantatilaston loppusummasta (liikepankit, säästöpankit, osuuspankit
ja kiinnitysluottolaitokset) on vain 70 %. Vaikka tähän lisätään Suomen
Pankki ja Postipankki, jäi vielä noin neljännes ulkopuolelle, huomattavimpina vakuutuslaitokset. Joudun lainaamaan LAURI KORPELAISTA
ja SEPPO LEPPÄSTÄ:6 »Ainoa merkittävä ei-julkinen luotonantajaryhmä,
jonka luottoehtojen säätely ei kuulu keskuspankin päätäntävaltaan ja
jonka korkoehdot eivät ole sidottuja rahalaitosten ottolainauskorkoja
ja siten välillisesti antolainauskorkoja koskeviin sopimuksiin, on ollut
vakuutuslaitokset» (s. 51). Ja edelleen: »Luottojen liikakysynnän vallitessa rahalaitosten soveltamin korkoehdoin vakuutuslaitoksista on
niiden käyttämien ankarampien luottoehtojen vuoksi muodostunut
muun kuin takaisinlainauksen osalta marginaaliluotonantajia, joiden
tarjoamiin luottoihin lienee turvauduttu yleensä vasta rahalaitosluot6.

LAURI KORPELAINEN -

SEPPO LEPPÄNEN

dellisia Selvityksiä 1969, Helsinki 1969.

Vakuutussektori rahoitusmarkkinatarkastelun valossa. Talou-
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tojen jäädessä riittämättömiksi. Tämän asiantilan vallitessa rahalaitokset ovat ilmeisestikin joutuneet kantamaan huomattavasti suuremman
luottojen kysyntäpaineen kuin vakuutuslaitokset» (s. 56). En tunne riittävästi vakuutuslaitoksia voidakseni arvata, voidaanko rakennepolitiikkaa harjoittaa niiden kautta. Suomen Pankki on kuitenkin tehnyt niiden kanssa esimerkiksi sopimuksen keskimääräisestä vuotuisesta lainakorosta, joten keskuspankin arvovallalla voidaan ilmeisesti rahoitusmarkkinoittemme rakennettakin muuttamatta tehdä jotakin.
Kuten alussa totesin, jätän kehitysluottolaitosten asiat käsittelemättä.
Samaten lienee syytä jättää maininnan varaan valtion pankkien kautta
rakennepolitiikkaan vaikuttavat välineet: pienteollisuuslainat, opintolainojen valtiontakaukset ja korkotuet ja monet muut, jotka nekin
tavallaan kuuluvat rakennepolitiikan toteuttamiseen rahapolitiikalla.
Rakennepolitiikan toteuttaminen on joka tapauksessa hidasta. Normaaleiksi luonnehdittavin keinoin - saamalla pankit karsimaan jonkin
alan luottopyyntöjä vähemmän kuin muiden ja noudattamaan korkodifferentiointia - voivat rahapolitiikan tekijät vaikuttaa rakennepolitiikkaan antamalla suosituksia näistä mainituista välineistä. Tämä
prosessi on kuitenkin varsin hidas - todellisesta luottojen kiertonopeudesta ei ole tietoja. Nopean rakennepolitiikan harjoittaminen edellyttää
erityisjärjestelyjä - uusia valtakunnallisia yrityksiä tai Suomen Pankin
suoraa luotonantoa. Sen on joka tapauksessa oltava varsin korkealta
poliittiselta tasolta johdettua.
Ja lopuksi tuttua tekstiä: Kaiken rahoitusvälineiden suuntaamisen
tai »pääomavirtojen ohjailun» edellytyksenä voi olla vain riittävä elinkeinoelämän tuntemus. Rakennepolitiikan tekoon on lähdettävä sekä
kehittämällä sen välineistöä että selvittämällä ja vertaamalla eri elinkeinojen .tuottavuutta ja kannattavuutta. Tarvitaan Teollistamisrahaston, Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen ja pankkien tekemien
toimialatutkimusten lisäämistä ja jonkinlaista standardoimista, joka
tekee vertailun selkeäksi. Ja ennen kaikkea: selvityksiä ja julkista keskustelua niistä tarvitaan huomattavasti enemmän - enpä paljon liioittele,
jos väitän, että varsinainen talouspoliittinen keskustelumme on miltei
olematonta.

Puheenvuorot edellisen johdosta

UNTO LUND:

Rahoituspolitiikka on totuttu näkemään
rakennepoli tiikasta jotensakin erillisenä
ja riippumattomana. Rahoituspolitiikan
avulla on pääomat ohjattu säästöylijäämäsektoreilta säästöalijäämäsektoreille ilman
,mainittavaa rakennepoliittista valintaa.
Toiminta on ollut pikemminkin välittävää
kuin ohjailevaa. Luottolaitosten kohdalla
on ollut pyrkimyksenä kohdentaa säästöylijäämät sinne, missä niistä on ollut kysyntää kohtuullisin tuottovaatimuksin ja
riittävin vakuuksin.
Jos lähdetään siitä, että säästöpääomia
on niukasti luovutettavissa teollisuudelle
muilta sektoreilta ja että maa- ja metsätaloudesta vapautuu jatkuvasti puutteellisen ammattikoulutuksen saanutta työvoimaa, niin rakennepolitiikan kannalta
eivät esim. prosessiteollisuus ja konepajateollisuus välttämättä ole saman arvoisia
kasvukohteita, olkoonkin, että molempien
tuotto-odotukset ja vakuudet saattavat
olla kohtuulliset.
Jos ja kun rahoituspolitiikka halutaan
nähdä rakennepolitiikan keinona, sen tehtäväsisältöä on nykyisestään laajennettava,
ts. rahoituspolitiikan avulla on pyrittävä

kohdentamaan niukat säästöpääomat ensisijaisesti niille toimialoille, jotka talouspoliittisten tavoitteiden kannalta ovat
arvojärjestyksessä korkeimmalla. Rahoitussuunnittelussa voidaan asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat
toimialoittaiset pääomanlisäykset ja niiden
ulkoinen rahoitustarve asettaa hierarkiseen
järjestykseen. Tällöin rahoituspolitiikan ja
rakennepolitiikan tavoitteet niveltyvät loogisesti toisiinsa.
Teollisuuden rahoitukseen osallistuvat
julkiset ja yksityiset raha- ja luottolaitokset
ovat teollisuuden rahoituksessa avainasemassa. Sen vuoksi on hyödyllistä, jopa
välttämätöntä saada aikaan teollisuuden
pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelma samansuuntaistamaan hajautetusti tehtävien
luottopäätösten rakennepoliittisia vaikutuksia. Tällainen rahoitussuunnitelma on
eräänlainen runko-ohjelma, jonka tehokas
hyväksikäyttö vaatii nopeaa informaation
takaisinkytkentää. Takaisinkytkentä vaikuttaa suunnitteluun osallistuvien korjauspäätöksiin välittömästi, ja jos takaisinkytkennän tulokset saatetaan julkisuuteen,
ne heijastuvat kerrannaisvaikutuksina välillisesti julkisesta kritiikistä.
Tänä päivänä voimme panna tyytyväisinä merkille, että Talousneuvoston piirissä
on pari päivää sitten nimitetty asiantuntijaryhmä pohtimaan mm. rahoituspolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ongelmia. Jäämme mielenkiinnolla
odottamaan tuloksia.

PUHEENVUOROT

KARI PUUMANEN:

Korkotason vaikutus investointirakenteeseen on huomattava. Mitä korkeampi
korko on, sitä edullisemmilta vaikuttavat
sellaiset investointikohteet, joissa työvoiman osuus on suhteellisen suuri ja pääoman vastaavasti pieni. Maailmassa, jossa
tuotteet liikkuvat yli rajojen kitkattomammin kuin tuotannontekijät, pitäisi kansainvälisen kaupan puhtaan teorian mukaan
olla tuloksena tuontorakenne, jossa maat,
joilla on runsaasti pääomia, ovat erikoistuneet pääomaintensiiviseen tuotantoon
ja maat, joilla on vähän pääoma mutta
runsaasti työvoimaa, ovat erikoistuneet
työvoimaintensiiviseen tuotantoon. Tie-
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tyin edellytyksin päästään tällöin myös
hyvinvoinnin kannalta optimaaliseen tilaan. Jotta tuotannon rakenne hakeutUISI teorian edellyttämään suuntaan,
tuotannontekijöiden suhteellisen niukkuuden olisi tietenkin sallittava heijastua
niiden suhteellisissa hinnoissa, siis myös
koron korkeudessa. Verrattain nuorena
teollisuusmaana näyttelee Suomi omassa
kilpailuryhmässään pääomaköyhän osaa.
Kilpailevan tuotantomme kasvun painopiste on kuitenkin selvästi pääomaintensiivisellä puolella. Toisaalta on korkotaso
inflaation ja verotuksen huomioon ottaen
ollut sodan jälkeisenä aikana keskimäärin
alhainen. Jos kasvun rakennetta halutaan
muuttaa työvoimaintensiivisempään suuntaan, reaalikorot olisi pyrittävä säilyttämään tähänastista korkeammalla tasolla.

Ka nsa nta loudellinen
aikakauskirja 1971:2

The Measurement of Business ConcentrationA Two-Dimensional Approach
by
CHRISTIAN MARFELS*

1. Introduction
The purpose of measurement of business concentration is twofold.
Mathematically, it provides us with a measure for the location of a series
of observations in addition to means and dispersion. In this respect,
sophisticated measures like the indexes of HIRSCHMAN [6)1, HERFINDAHL
[5], and RosENBLuTH [9], which fulfill certain requirements are superior
to a simple measure like the concentration ratio.
This changes, however, once we look to the economic meaning of concentration measurement. Here, a measure of concentration can serve as
an indicator for possible monopolization if structural aspects are adequately comprised since monopolization presupposes concentration and,
in turn, concentration is the most important element of market structure. Moreover, a measure of concentration can be a useful tool for
antitrust authorities to observe monopolization in concentrated industries. To be effective in this way, the measure has to be clear and
simple and eventual mathematical shortcomings are secondary. Obviously, a concentration ratia comes closer to this requirement than
the aforementioned indexes. In addition to its simplicity, a concentration ratio seems to be a good proxy for those indexes, too ([4], pp. 167-

168).
Concentrationconsists of two different aspects, inequality and fewness
([1], pp. 223-224). Since a concentration ratio refers to the size distribution of firms in an industry, it covers the inequality aspect only but
* Assistant Professor at the Department of Economics, Dalhousie University, Halifax, N. S.,
Canada. - The author is indebted to Professors H. MUNZNER, H. H. ARNDT, and G. OLLENBURG for
helpful comments on an earlier draft of this paper. Remaining errors are to the author's sole responsibility.
1. The numbers in brackets refer to the references at the end ofthe paper.
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it does not take the fewness into account. Thus, the problem of a multidimensional measurement of concentration arises.
This problem was originally raised by FELLNER in 1955 when he proposed a three-dimensional measurement ([3J, pp. 115-116). On the
other side, HALL and TIDEMAN reject any such measure ofmore than one
dimension because of its ambiguity ([4J, p. 163). The objective of this
study is to show however, that a two-dimensional measurement is necessary to meet the requirements of a measurement of business concentration. The main reason for this being the fact that the two structural aspects
of business concentration are conflicting and may tend to outweigh each
other: an increase in the number offirms tends to decrease concentration
whereas an increase in the relative size of the top firms tends to increase
concentration, and vice versa. Obviously, a one-dimensional measurement
is insufficiently sensitive towards these conflicting effects. To avoid that
deficiency, a dominance-component and a dispersion-component are
introduced which correspond to the two structural aspects of concentration.

2. Some Definitions
The term »dominance» describes the position and the influence of relatively large firms in an industry. In oligopoly theory this dominance is
mostly combined with the aspect of fewness: either there are a few large
firms in an industry only or a few large firms dominate an industry, which
consists of medium-sized and of small firms also. In empirical analysis,
the criterion of how many firms should be considered as »few» cannot
be uniformly determined since there are no definite limits between »few»
and »many». Therefore, this problem may be solved only on an intraindustry basis rather than on an inter-industry basis by taking the structural characteristics of a specific industry into due account.
Obviously, the dominance alone cannot give sufficient information
about an underlying concentration situation. It is important whether,
for example, in the case of four largest firms accounting for 60 per cent of
the total output of an industry there are ten or fifty firnls left sharing into
the remainder. If, on the other hand, only four firms of equal size exist
in an industry neglect of the number of firms as a criterion of concentra-
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tion would lead to an erroneous interpretation of the situation. This gap
has to be closed by the dispersion-component. The term »dispersion» is
chosen to indicate the opposite side of concentration.
For purposes of measurement of concentration the dominance-component has to be an increasing function of the relative size of the top
firms, the dispersion-component an increasing function of the number
of firms.
The following list contains the symbols used:
Xi
Size of the ith firm (in volume or value terms),
Output (physical or dollar output) of an industry,
N
Number of firms,
n
m Number oftop firms considered,
N m Output (physical or dollar output) of the top firms,
r m Dominance-component,
Sm
Dispersion-com ponent.
3. The Dominance-Component (Concentration Ratio)

The dominance is measured by the well-known concentration ratio, which
has proved to be rather efficient under the given difficulties of empirical
investigations into market structures.
If r m includes the cumulated share of the m largest firms (m= 1, 2,
•.. , n)2 in an industry's output a concentration ratio is given by:
m

2:xi

(1)

rm =

i=l

-n-

2:xi

=

( ~Xi =
1=1

N).

i=l

Although the method of concentration ratios is commonly used, some
problems are worthto be stated in this context.
While firms of unequal size do not show difficulties when to be ranked
by size, an unambiguous arrangement of equal-sized firms is not possible.
But from the quantitative aspect, it is sufficient to choose only one of the
k! arrays (k = number of equal-sized firms). In the following structure
2. To ohtain meaningful results a necessary condition is m

<

n, which can he strengthened to m

< n.
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diagrams, in which the equal-sized firms are shown side by side, it is
unimportant which ofthem is to be taken to compute r m •

1

2

x··I .J~

N

....

i

. ".....

".

Charts 1 and 2. Line of ranks of firms in structure diagrams.

Limiting cases in computing r m are total dominance and absence of
dominance. Total dominance and total concentration are the same where
there is only one firm in the industry. That firm also is the largest one under the assumption of an assumed rank-order that is cut off after the
first and only firm and in which the »other» firms are artificial basic
subjects carrying no objects, and this means potential newcomers [8].
Then n = m = 1 and r m = rl = 1. Moreover, in consequence of the
neglect of the number of firms in r m, total dominance is given for each
m = n at any n. Therefore, the necessity of m < n on the one hand and
the presence of a second measure on the other hand becomes evident.
A state of absence of dominance is not possible because of the construction of r m : at the lower limit r m cannot take a specific value. In the
case of uniform distribution of objects we get r m = mln, from which
results little dominance even with a large number offirms. This, however,
is not ofweight in a qualitative discussion of concentration. It is assumed,
therefore, that r m takes a value near zero at the lower limit of the conm

< r < 1.
n- m -

centration range. Then r m is standardized to the range -
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4. The Dispersion-Component
If r m is brought into relation with the remainder of the distribution,
rm/l-rm, we get an inequality in the distribution of objects in the form
of the relative dominance. The inverse relationship, 1-rm /r m , can be seen
correspondingly as an indicator of the dispersion, since the latter ratio
decreases with increasing r m, and vice versa. If this ratio is combined
with the relative numbers of largest firms and of non-Iargest firms, mln
and n-m/n, respectively, we get
n-m
n

Sm--

(2)

(1-rm ) (n-m)
-------

Sm is an increasing function both with the number of firms and with the
share of the non-Iargest firms in the total output of an industry. It thus
runs opposite to concentration. A transformation of (2) gives the dispersion-component
(1 -

Sm
(3)

Sm = Sm

+1 -

r m ) (n-m)

(1-r m) (n-m)

+ rm X

m

which is standardized within the range < 0,1 >.
In the case of total concentration Sm equals zero, in that of non-concentration Sm will take values near unity analogous to the tendency with
r m,3 i.e., O<sm < 1; therefore, a state of total dispersion is not possible.
The following scheme shows the limits of r m and Sm.
Table

1. Values 01 the two concentration components with non-concentration and with total concentration

N on-concentration

Total concentration

near 0
near 1

o

As shown in Table 1, total concentration is characterized by total dominance with minimum dispersion; non-concentration, on the other
hand, is characterized by little dominance with high dispersion.
3. In the case ofuniform distrib'ution of objects
towards unity for large n and m< n.

Sm

=

(n- m)2J(n - m)2+ m2]. This term tends
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The following matrix shows the reaction of Sm; the irrelevant values
of the dispersion-component resulting from the construction of the dominance-component are indicated by a point in Table 2 and by dotted lines
in Chart 3 below. 4
Table 2. Values 01 Sm witk m

~I
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.990

5

.059
.027
.013
.003

I

8

I

=

1: and rm and n given arbitrary values

10

.692
.600
.500
.391
.273
.143
.077
.015

.500
.400
.300
..200
.100
.050
.010

I

20

40

I

I

.988
.973
.955
.931
.900
.857
.794
.692
.500
.321
.083

.941
.903
.857
.800
.727
.632
.500
.308
.174
.039

100
.995
.990
.982
.973
.960
.941
.911
.857
.727
.558
.195

5. T wo-Dimensional Representation of Business Concentration
by the Dispersion-Curve
The dependence of the dispersion-component Sm from the dominancecomponent r m with given m can be represented for each n in a diagram
in plotting the values of r m on the abscissa and the values of Sm on the
ordinate scale. Because of the lack of continuity, a straight line results
from the connection of adjacent points, which represent the coordinates
(rm;sm)' The locus of points with given n shall be called a »dispersioncurve», although it is stricdy speaking, only a polygon.
With increasing n the dispersion-curve gets a concave shape to the
origin, and vice versa (see Chart 3). For n = 2m the curve takes the
form of a diagonal. This cah be derived from (3) as follows:

(3')

(l-r m) (2m-m)
sm=-----------------(l-rm) (2m-m)
rmxm

+

(l-rm)m
(l-rm)m
rmx m

- - - - - - - - - - = l-rm •

+

4. The lower limits of the re1evant values of sm are determined to each case by the ratio of m to n
with uniform distribution of objects.

136

CHRISTIAN MALFELS

o

0.1

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Chart 3. Dispersion-curves for various n with m

1.0

=

r4

4.

Since this line with the points of intersection (0; 1) and (1 ;0) has a
slope of one, its equation is y = l-x, which corresponds to the relation
ahove. If, however, n>2m, the curve runs concave, and if n<2m, ii
runs convex to the origin.
In this connection, it has to he pointed out that the comhination
(rm; sm) is unaffected from a redistrihution among the top firms and/or
among the remainder of an industry, ceteris paribus. For example, the pair
(0.679; 0.262) can he represented hy either one of the seven following
structures :

763 3 3 3 3
7 543 3 3 3
7 444 3 3 3
6 643 3 3 3
6553333
6 5 444 4 1
5 5 5 444 1
The invariance towards those seven structures, however, is consistent
with the separation of firms into the m largest and the n-m non-largest
ones; accordingly, the seven various structures are to he seen as a unit.
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6

o~--------------~~

7

8

r:m .

Charts 4-8. Representation of possible courses of the concentration process by dispersion-curves
(C = concentration, D = deconcentration):
Chart 4. Concentration and deconcentration with constant number of firms;
Chart 5. Concentration and deconcentration with constant dominance;
Chart6. Concentration and deconcentration with opposite variations of both dominance and number
of firms;
Chart 7. Concentration aud deconcentration with parallel variations of both dominance and number
of firms;
Chart 8. Course of an arbitrary concentration process.

6. Some Comparative-Static and Dynamic Aspects of the Measurement
of Business Concentration
The staties of business concentration describe the status of concentration
as proposed here in a two-dimensional way. In a comparative-static and,
as a further step, in a dynamic analysis the trend and the causes, in other
words, the process of concentration, are to be considered ([2J, p. 19).
The dispersion-curve can serve as an instrument to analyze that process.
Variations of the dominance of an industry in a period with constant
number of firms are characterized by a movement on· a dispersion-curve: an
increase of the dominance signifies the course in the direction of the ,coordinates (1 ;0), and a deerease of the dominance the course in the di-
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rection to (0; 1). The first case means concentrati6n, the second one deconcentration (Chart 4) 5.
With a change in the number offirms, there is a shiftfrom one dispersioncurve to another one. In the case of constant dominance an increase of the
number of firms leads to deconcentration, a decrease to concentration
(Chart 5).
Opposite changes of r m and n describe unambiguously the course of
the concentration process, i.e. with an increase (decrease) of r m and a
decrease (increase) of n concentration (deconcentration), as illustrated in
Chart 6. With parallel changes, however, their effects tend to offset
each other partly by superimposition, and the stronger effect decides the
course of the concentration process (Chart 7).
Finally, Chart 8 shows the course of an arbitrary concentration process, which may lead to monopolization: the dominance of the top firms
increases via economies of scale and high innovative activity without immediate disappearance of small firms. Thus, the concentration process
moves towards the coordinates (1 ;0). The struggle for survival becomes
more and more vigorous, and some small firms disappear either by
acquisition. or by liquidation. This causes the concentration process to
shift to a lower dispersion-curve, from where it may continue in the
indicated way.

7. An Empirical Example
The passenger-car industry of Canada in the decade 1959-1968 shall
serve as an example to prove the reaction of the proposed measurement
towards changes in dominance andfor number of producers. A top-twoconcentration ratio is selected because of the small number of producers
in that industry. Concentration is measured in terms of physical output,
i.e., vehicles co ming off assembly lines. 6
Table 3. Concentration of production in the passenger-car industry of Canada, 1959-1968

I
ra
S2

C

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

.8307
.1693
.3799

.8277
.1723
.3978

.8116
.2583
.3735

.8122
.2575
.3806

.7630
.3832
.3473

.7145
.4442
.3092

.7335
.4208
.3413

.6960
.4663
.3141

.6943
.4683
.3169

.6944
.5239
.3045

5. In Charts 4-8, the starting point is put on the diagonal n = 2m because of easier comparison.
6. The production figures have been taken from [7]. Canadian Motor Industries Ltd. produced
504 units in 1968 according to information from CMI.
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Chart 9. Dispersion-curves for the passenger-car industry of Canada, 1959-1968.

The time-series from 1959 through 1968 in Tab1e 3 shows an overall
deerease of the dominance component of nearly 14 percentage points
being one faetor for the dispersion component to increase by more than
35 points; the other faetor is the presence of three more competitors in
the market in 1968 as compared to 1959.
The concentration process is represented with dispersion curves in
Chart 9 below asfollows: In 1959, the concentration situationischaracterized by high dominance and 10w dispersion. The continuous decline
of the dominance causes a movement of the concentration process to-
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wards the coordinates (0; 1) on a given dispersion curve whereas shifts
of the process to higher dispersion curves indicate the appearance of
newcomers to the market. Accordingly, the dispersion has increased significantly till 1968 with decreased but still high dominance. 7
Because of the different dimensions, a direct comparison of the proposed measurement with the Herfindahl-Index and related measures is not
possible. However, as can be seen from Table 3, the Herfindahl-Index
yields low values and thus tends to understate concentration.8 This·
means that there is only little sensitivity of the measure. For example,
the comeback of one producer in 1961 with slightly decreased dominance
(minus 1.6 percentage points) reduces the Herfindahl-Index by 2.4
points but increases the dispersion-component by 8.6 points.

8. Conclusion
The proposed two-dimensional measurement tries to improve the
information on concentration based upon the two conflicting structural
aspects of business concentration, viz. dominance of the largest firms and
number of firms. This approach cannot claim to be optimal since two
measures instead of one cause a certain ambiguity in interpretation. But
this is only a shift of the general problem of evaluation of a given level of
concentration owing to the fact that there are no definite limits for low,
medium, and high concentration. Therefore, the evaluation of a dominance-dispersion-situation will be dependent from the peculiar structural
7. The following is a briefsummary ofthe history. In 1959, there were four producers in the market:
General Motors of Canada Ltd., Ford Motor Co. of Canada Ltd., Chrysler Canada Ltd., and Studebaker-Packard of Canada Ltd. After having discontinued production from 1958-1960, American
Motors (Canada) Ltd. started production in 1961 again. Studebaker-Packard of Canada Ltd. disappeared from the market in 1966. Newcomers were Volvo (Canada) Ltd. in 1963, Renault Canada
Ltd./SOMA Inc. in 1967, and Canadian Motor Industries Ltd. in 1968. General Motors of Canada
Ltd. maintained the lead throughout the whole decade with Ford Motor Co. of Canada Ltd. being
second except for 1967 when Chrysler Canada Ltd. showed slightly higher production figures.
8. The Herfindahl-Index is given by:
C =

)1

n . / ( ~x.,
n
~x.

i=1

1

i=1

1

where
Xi = size of the ith firm.
See [5], p. 19.
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criteria of an industry. Furthermore, it is felt, that the gain ofmore information outweighs the aforementioned deficiency. But this is in itself
again a matter of evaluation.
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Katsauksia

Osmo Forssell:

PANOS-TUOTOS-MALLIN
KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESTA
TEHTYJEN HAVAINTOJEN VALOSSA *

1. Arvioiden virheet

Kiinteäkertoimisessa muodossa panos-tuotos-mallia käytetään useassa maassa kokonaistaloudellisen suunnittelun ja ennustamisen apuvälineenä.1 Sen käyttöä puoltavina seikkoina ovat mallin yksinkertaisuus,
yksityiskohtaisen tarkastelun mahdollisuus, yleisluonteisuus ja laaja peittävyys.
Haittana on, että panoskertoimet todellisuudessa muuttuvat, jolloin asetettuihin
kysymyksiin saadaan vain likimääräiset
vastaukset. Tämän haitan suuruutta voidaan kartoittaa tutkimalla, kuinka paljon
panoskertoimet muuttuvat ja mitkä ovat
panoskertoimien .muutosten vaikutukset
mallilla saatavien arvioiden tarkkuuteen.

* Tämä artikkeli perustuu suurimmaksi osaksi
Helsingin Yliopistossa 11. 5. 1970 pitämääni
lectio praecursoriaan. Tutkimukseni tulokset ovat
kokonaisuudessaan kirjassa OSMO FORSSELL Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1954-1965,
Tilastollisia tiedonantoja 47, Helsinki 1970. Ks. m. o. E. NUTAMO Panos-tuotos-menetelmä ja
Osmo Forssellin tutkimus, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1970:4.
1. Käytön laajuudesta saa hyvän kuvan julkaisusta Development in the Construction and Use of
Macro Economic Models, Economic Commission
for Europe, ME/GER/68 Dl, United Nations,
New York 1968, s. 25-31.

Kiinteäkertoimisen panos-tuotos-mallin
arvioiden havaittavissa olevat virheet voidaan esittää seuraavasti:

(1)

e = x(t) - x(t)
((I-A(O) t1-(I-A(t) t 1)y(t),

jossa
e

{ei} on tuotannon arvioiden virheiden pystyvektori;
{Xi (t)} on toimialojen tuoX(t)
tannon pystyvektori vuonna t;
{Xi (t)} on toimialojen tuoX(t)
tannon arvioiden pystyvektori vuonna t; se on laskettu olettamalla vuoden 0
panoskertoimet kiinteiksi:
x(t) = (I-A(O) t1y(t) ;
y(t)
{Yi(t)} on lopputuotteiden
pystyvektori vuonna t;
A(O), A(t) = [aij] ovat panoskertoimien
matriiseja vuonna 0 ja t.
Toimialojen välituotteiden tuotannon
arvioiden havaittavissa olevat virheet aiheutuvat tällöin panos-tuotos-mallin käänteismatriisin kertoimien muutoksista. Toimialan i arvion virhe aiheutuu näin ollen
sekä niiden toimialojen panoskertoimien
muutoksista, jotka käyttävät välittömästi
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toimialan i tuotteita panoksina, että niiden
toimialojen panoskertoimien muutoksista,
jotka käyttävät välillisesti toimialan i tuotteita. Tämän jaottelun mukaisesti havaittavissa olevat virheet voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti: 2

(2)

e = le + 2e

= [A(O)-A(t)]x(t) +A(O) [x(t)-x(t)],
jossa
le
{lei } mittaa tällöin tuotosten välittömien arvioiden virheitä ja
2e = {2eJ mittaa tuotosten välillisten arvioiden virheitä.
Panos-tuotos-mallin käyttökelpoisuuden
tarkastelu voi nyt perustua virheiden e
tarkasteluun. Kun näiden virheiden syitä
tahdotaan selvittää on tarkoituksenmukaista tutkia erikseen
a) panoskertoimia laadittaessa tehtäviä
ratkaisuja,
b) itse panoskertoimien muutoksia.
Arvioiden 'Virheiden alkuperäinen syy
on tietysti panoskertoimien muutoksissa.
Näillä muutoksilla saattaa kuitenkin olla
erilaisia vaikutuksia arvioiden virheisiin,
ja mallia laadittaessa tehdyt ratkaisut saattavat määrätä nämä vaikutukset.
Tutkimuksessani panoskertoimien muuttumisesta Suomessa vuosina 19541965 pyrin valaisemaan Suomen talouselämästä tehtyjen havaintojen valossa panoskertoimien kiinteyden olettamuksen
heikkouksia juuri esittämieni suuntaviivojen mukaan. Tällöin tutkittiin, a) kuinka
2. Kertomalla yhtälö x(t) = (I-A(O))-l y(t)
termillä (I-A(O)) saadaan yhtälö x(t)
A(O)x(t) +y(t) ja samalla tavoin x(t)
A(t)x(t) + y(t). Muuttuja ±A(O)x(t) lisätään
sitten yhtälöön ja muuttujat ryhmitellään uudelleen.
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paljon panoskertoimet muuttuivat, b) miten muutokset ja mallia rakennettaessa
tehdyt ratkaisut vaikuttivat mallilla saatavien arvioiden tarkkuuteen sekä c) mitkä
syyt vaikuttivat panoskertoimien muuttumiseen.
Käytettävissä oleva aineisto ja sen luonne rajoittivat huomattavassa määrin tutkimuksen tekemistä. Jos käytettävissä olisi
pitkä aikasarja yhtenäisin menetelmin laadittuja panos-tuotos-taulukoita ja muuta
tarvittavaa tilastoaineistoa, kaikki viimeksi
luetellut kohdat a)-c) olisi voitu selvittää
samanaikaisesti tai ainakin samaan aineistoon perustuen. Suomen kansantaloudesta
on kuitenkin laadittu vain neljä panostuotos-taulukkoa, nimittäin vuosilta 1956,.
1959, 1963 ja 1965. Tätä aineistoa voitiin
käyttää panoskertoimien muutosnopeuden ja eräiden mallia laadittaessa tehtävien ratkaisujen vaikutusten selvittämiseen. Panoskertoimien muutoksien syitä
tutkittiin vuorostaan eräiden puunjalostusteollisuuden toimialojen panoskertoimien vuosilta 1954-1965 tehtyjen havaintojen ayulla.

2. Panoskertoimien muuttumisen suuruus

Teollisuuden suurimmat panoskertoimet
muuttuivat tutkimuksen mukaan verrattaessa vuosilta 1956, 1959, 1963 ja 1965·
laskettuja panoskertoimia sitä enemmän,.
mitä pitempi kulloinenkin tarkasteluaika
oli.Panoskertoimien muuttuminen kasvoi
kuitenkin vähemmän kuin suhteellisesti
tarkasteluajan pidentyessä. Niinpä keskimääräinen muutos oli ensimmäisenä vuonna lähes 9% ja kymmenen vuoden kuluttua lähes 22 %. Panoskertoimet muuttuivat tällöin riveillä sitä vähemmän, mitä
suurempi osa tuotannosta käytetään raa-
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ka-aineina ja välituotteina. Panoskertoimet olivat näin ollen kiinteimpiä juuri
sellaisilla toimialoilla, joilla suurin osa tuotannosta arvioidaan panos-tuotos-mallilla.
Arvioiden suurimmat virheet olivat taas
toimialoilla, joiden tuotannosta vain pieni
osa arvioidaan panos-tuotos-mallilla.
Panoskertoimien muutosten suuruuden
ja muutosnopeuden ei voida tehtyjen havaintojen valossa katsoa poikkeavan Hollannin, Englannin ja Yhdysvaltojen panoskertoimien muutosten havaitusta suuruudesta ja nopeudesta. Tämä viittaa siihen, että panoskertoimien muuttuminen
ei ole Suomessa epätavallisen suurta ja
nopeaa.
Tutkittaessa panoskertoimien muutosten suuruutta on otettava huomioon yksittäisten kertoimien muutosten ja panostuotos-mallin arvioiden välinen yhteys.
Kertoimien erisuuntaiset muutokset saattavat eliminoida toisiaan, jolloin tuotosten
välittömien arvioiden virheet ovat pienempiä kuin yksittäisten kertoimien muutoksista johtuvat virheet. Toisaalta yksittäisten panoskertoimien muutoksista johtuvat
virheet kertaantuvat mallin käänteismatriisissa, ja tämä saattaa lisätä lopullisia
tuotannon arvioiden virheitä.
Teollisuuden suurimmissa panoskertoimissa vastakkaisiin suuntiin tapahtunut
muuttuminen pienensi vuosina 1956, 1959,
1963 ja 1965 yksittäisten panoskertoimien
muuttumisesta aiheutuvaa välittömän arvion virhettä yhdellä neljäsosalla. Panoskertoimien muutoksista aiheutuvat arviointivirheet kertaantuivat malleilla tehdyissä välittömissä ja välillisissä arvioissa.
Vuoden 1959 mallien vuodelle 1963 tehdyissä arvioissa kertaantumisen havaittiin
aiheuttaneen keskimäärin neljänneksen
arvioiden virheistä.

Panos-tuotos-malleilla laskettujen arvioiden tarkkuus oli jokseenkin sama kuin
kansantalouden tilinpidon yhteydessä kus-·
sakin elokuussa tehtävien meneillään olleen vuoden taloudellista kehitystä koskevien arvioiden tarkkuus. Tämä ilmaisee,
että panos-tuotos-mallilla laskettavien arvioiden tarkkuus on samaa luokkaa kuin
muilla käytettävillä menetelmillä saatavien arvioiden tarkkuus.
3. Panos-tuotos-mallia laadittaessa tehtävien
ratkaisujen vaikutukset mallilla saatavien
arvioiden tarkkuuteen

Vaihtelemalla niitä ratkaisuja, jotka tehdään 1uokiteltaessa hyödykkeitä ja tuotantomenetelmiä, arvostettaessa panoksia
ja tuotoksia, käsiteltäessä tuontia, yhdistettäessä toimialoja ja mitattaessa panoskertoimia, saadaan erilaisia panos-tuotosmalleja. Niillä saatavien arvioiden tarkkuus saattaa myös vaihdella paitsi käyttötarkoituksen myös ratkaisujen tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Tutkimuksessani tarkasteltiin näistä ratkaisuista mallin
aggregoinnin asteen, arvokertoimien ja
kiinteähi·ntaisten kertoimien käytön sekä
ulkomaisten hyödykkeiden ja kotimaisten
tuotteiden kertoimien yhdistämisen vaikutuksia sekä riveittäin että sarakkeittain
tarkastellun toimialoittaisen välituotteiden
käytön arvioiden tarkkuuteen.
Vuoden 1959 malleilla tehtyjen arvioiden (124 toimialaa) tarkkuus parani, kun
käytettiin vähemmän toimialoja (44 ja 8)
sisältäviä malleja. Kun 124 ja 44 toimialan mallin arvioita yhdistettiin, arvioiden virheet eliminoivat osittain toisiaan.
Arviot tarkentuivat tällöin niin paljon, että
yhdistettyjen arvioiden virheet olivat keskimäärin pienempiä kuin suoraan tätä
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aggregoinnin astetta olevaa mallia käyttäen saatujen arvioiden virheet.
Vuoden 1959 arvokertoimillaja kiinteähintaisilla kertoimilla vuodelle 1963 laskettujen arvioiden tarkkuudet eivät poikenneet huomattavasti toisistaan. Kiinteähintaisten kertoimien arvioiden tarkkuus
parani yleensä enemmän aggregointiasteen kohotessa kuin arvokertoimien arvioiden tarkkuus. Arvioiden yhdistäminenkin paransi enemmän kiinteähintaisil. la kertoimilla kuin arvokertoimilla laskettujen arvioiden tarkkuutta.
Kotimaisten hyödykkeiden ja tuontihyödykkeiden panoskertoimien yhdistäminen lisäsi arvioiden tarkkuutta 1-2
prosenttiyksikköä mallin aggregointiasteesta ja rivin tai sarakkeen tarkastelukulmasta riippuen. Yhdistettyjä 'panoskertoimia käyttäen voidaan näin ollen päästä
10-20 prosenttia erillisiä arvioita tarkempiin tuloksiin. Kotimaisten ja ulkomaisten
hyödykkeiden substituution vaikutus panoskertoimien muuttumiseen oli näin ollen huomattava.

4. Panoskertoimien muutosten .ryyt
Panoskertoimien muutosten syyt eriteltiin
seuraavasti:
l. tekninen kehitys:
- panoksen laadun muuttuminen,
- oppiminen,
- tuotantokoneiston uudistaminen;
2. panosten suhteellisten hintojen muutokset;
3. tuotannon koostumuksel'l muutokset;
4. tuotannon suuruuden muutokset.
Tutkimuksessani näitä panoskertoimien
aij suuruuteen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin seuraavan yhtälön perusteella:
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aij(t) =

(3)
k
o ij
k

2

+

k
1

pj(t)qj(t)
ij Pj(t)qj(t)

+

Pj(O)qj(t) - Pj(O)qj(t-l)
ij
p/O)qj(t-l)
+

Pi(t) /Pi(O)
3 ij Pj(t)/Pj(O)
k

ZKj(t)
5kij -(-)
ZMj t

+4

k

qsj(t)
ij ZTj(t)

+

+ 6kij t + u i/ t).

Yhtälön oikealla puolella olevat termit
ovat järjestyksessä seuraavat:
1. vakio;
2. toimialalla j eniten tuotetun hyödykkeen arvon osuus koko toimialan tuotannon arvosta kuvaa tämän tuotannon koostumuksen muutoksia; p;(t),
Pj(t) merkitsevät eniten tuotetun
hyödykkeen ja koko tuotannon hintaa vuonna t, kun taas qj (t) , qj (t)
merkitsevät vastaavia määriä;
3. toimialan j kiinteähintaisen tuotannon suhteellinen muutos edellisestä
vuodesta kuvaa toimialan tuotannon
suuruuden muutoksia;
4. toimialan j pääasiallisen raaka-ainepanoksen hinnan muutoksen ja tuotannon hinnan muutoksen suhde
kuvaa panosten suhteellisten hintojen muutoksia (»1954» = l.00);
Pi(t) merkitsee panoksen hintaa
vuonna t ja Pj(t) koko tuotannon
hin taa vuonna t;
5. sähköenergian kulutus qs/t) kilowattitunneissa
jaettuna
valmistustyöntekijäin tekemillä työtunneilla ZTj eli sähköistämisaste kuvaa
eräällä tavalla teknistä kehitystä;
6. voimakoneiden käyttövoima ZKj hevosvoimissa jaettuna valmistustyön-
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tekijöiden, toimihenkilöiden ja omistajien keskimääräisellä luku määrällä
ZMj vuonna t eli koneellistumisaste
kuvaa myös teknistä kehitystä;
7. aikamuuttuja mittaa suoraviivaisesti
ajan mukaan tapahtuvaa panoskertoimen muuttumista; sekin on lähinnä teknisen kehityksen mitta;
8. satunnaismuuttuja.
Yhtälön (3) avulla tarkasteltiin panoskertoimien suuruuteen vaikuttavia tekijöitä puuteollisuuden, huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuuden, paperiteollisuuden ja graafisen teollisuuden 21 toimialalla. Näille valituille toimialoille on
ominaista, että ne käyttävät pääasiallisena raaka-aineenaan puuta ja sen jalosteita. Ne muodostavat näin ollen eräänlaisen tOIsIaan seuraavien tuotantojen
rekursiivisen .ryhmän. Valituilta toimialoilta tutkittiin seuraavia panoskertoimia: 1. pääasiallisen raaka-ainepanoksen
arvokerroin ja 2. kiinteähintainen kerroin,
3. sähköpanoskerroin, 4. jalostusarvokerroin, 5. valmistustyöntekijöiden, toimihenkilöiden ja omistajien työvuosikerroin,
6. valmistustyöntekijöiden työtuntikerroin
ja 7. käyttövoimakerroin.
Panoskertomien suuruutta selittävät yhtälöt estimoitiin vuosien 1954-1965 havainnoista pienimmän neliösumman menetelmällä, jolloin selittävät muuttujat
olivat vapaasti valittavissa mukaan lopulliseen yhtälöön. Valikoivaa regressioanalyysia käyttäen haettiin se selittävien
muuttujien yhdistelmä, jonka kokonaiskorrelaatiokerroin oli suurin. Jokaisen
ijsättävän ja poistettavan muuttujan selityskykyä testattiin tällöin F-testillä kriittisen arvon ollessa 4.000.
Lopullisissa yhtälöissä esiintyvien se-

littävien muuttujien lukuisuuden perusteella tutkittuihin panoskertoimiin vaikuttaneista tekijöistä voitiin tehdä seuraavat päätelmät:
pääasiallisen raaka-ainepanoksen arvokertoimen suuruus määräytyi
useimmiten sähköistämis- ja koneellistamisasteen mukaan; panosten suhteellisilla hinnoilla ja tuotannon koostumuksen muutoksilla
oli myös vaikutusta tämän kertoimen suuruuteen;
pääasiallisen
raaka-ainepanoksen
kiinteähintaisen kertoimen suuruus
määräytyi useimmiten panosten suhteellisten hintojen mukaan; aika ja
sähköistämisaste olivat muita tähän
kertoimeen selvästi vaikuttavia tekijöitä;
sähköpanoskertoimen suuruus mää. räytyi miltei aina sähköistämisasteen mukaan; ajalla ja tuotannon
koostumuksen vaihtelulla oli myös
jonkin verran vaikutusta tämän kertoimen suuruuteen;
- jalostusarvokertoimen suuruus määräytyi useimmiten koneellistumisasteen ja ajan mukaan; panosten
suhteelliset hinnat ja tuotannon
koostumus vaikuttivat myös jonkin
verran kertoimeen;
työvuosikertoimen suuruus määräytyi miltei jokaisessa tapauksessa
ajan mukaan; tämän lisäksi vain
sähköistämisasteella voitiin todeta
olevan vaikutusta tämän kertoimen
suuruuteen;
työtuntikertoimen suuruus määräytyi useimmiten ajan mukaan; myös
sähköistämisaste vaikutti tähän kertoimeen;
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käyttövoimakertoimen suuruus määräytyi useimmiten koneellistumisasteen mukaan; aika ja sähköistämisaste vaikuttivat myös selvästi
tähän kertoimeen; tuotannon koostumuksen ja panosten suhteellisten
hintojen vaihteluilla oli myös jonkin verran vaikutuksia siihen.
Näiden tutkimustulosten perusteella
voidaan päätellä, että tuotannon koostumus, panosten suhteelliset hinnat ja koneellistuminen vaikuttavat panoskertoimien suuruuteen vaihtelevalla tavalla,
joka määräytyi sekä panoksen luonteen
että tutkittavan toimialan ominaispiirteiden mukaan.

5. P anos-tuotos-mallien käyttömahdollisuudet
Panoskertoimien muutosnopeudesta ja
mallien arvioiden tarkkuudesta tehtyjen
havaintojen perusteella kiinteäkertoimisen panos-tuotos-mallin voidaan päätellä
antavan likimääräiset vastaukset asetettuihin
kysymyksiin.
Panoskertoimien
muuttuminen oli samansuuruista kuin
muissa maissa, ja arviot olivat likipitäen
yhtä tarkkoja kuin muilla käytettävillä
menetelmillä saatavat arviot.
Kiinteäkertoimisilla malleilla saatavien
arvioiden tarkkuutta voidaan lisätä luopumatta kiinteyden olettamuksesta valitsemalla mallia laadittaessa tehtävät ratkaisut tarkoituksenmukaisesti esillä olevan ongelman mukaan. Kiinteähintaisten tai arvokertoimien käyttämisellä ei
tällöin sinänsä päästä toisiaan tarkempiin
arvioihin. Valinta näiden kertoimien välillä onkin syytä tehdä mallin käyttöä
silmällä pitäen. Olennaisesti vaikuttaa
tällöin se, pyritäänkö selvittämään arvo-
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jen vai volyymien kehitystä, ja se, onko
mahdollista arvioida panosten suhteellisten hintojen odotettavia muutoksia.
Arvioiden tarkkuuden parantamista
kotimaisten hyödykkeiden ja tuontihyödykkeiden kertoimia yhdistämällä ei voida
välittömästi käyttää hyväksi ennuste- ja
suunnittelumalleja rakennettaessa, kun
niissä aiotaan selvittää tuonnin ja kotimaisen tuotannon välinen suhdekin. Sen
määrääminen voidaan nyt kuitenkin yhdistää kotimaisen tuotannon suuruuteen
kullakin toimialalla. Kilpailutilanteen
eroavuudet erilaisten hyödykeryhmien
kesken voidaan tällöin ottaa huomioon.
Mahdollisimman yksityiskohtaisia panos-tuotos-malleja käyttämällä voidaan
puolestaan parhaiten käyttää hyväksi yksittäisiä tietoja ja välttää näin myös tuotannon koostumuksen muutoksista aiheutuvia virheitä. Panosten substituutiosta
johtuvia virheitä voidaan tällöin välttää
yhdistämällä arvioiden jälkeen toisiaan
korvaavia tuotoksia ja selvittämällä sub~
stituution suuntaa ja suuruutta.
Kiinteäkertoimista mallia rakennettaessa tehtävät ratkaisut on edellä esitetyn
valossa valittava mallin käyttötarkoituksen mukaan siten, että mallilla laskettavien
keskeisten arvioiden virheet ovat mahdollisimman pieniä. Tämä edellyttää tilastojen kehittämistä siten, että panos-tuotostaulukoista saatavat tiedot ovat riittäviä
luokittelun, aggregoinnin, arvokertoimien
ja kiinteähintaisten kertoimien sekä tuonnin ja kotimaisen tuotannon käsittelyn
joustavaa soveltamista varten.
Vaikka kiinteäkertoimisen panos-tuotos-mallin tarkkuutta voidaankin parantaa mallin huolellisella rakentamisella,
tällaisella mallilla saatavat arviot jäävät
kuitenkin melko epätarkoiksi. Mallia on
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pyrittävä kehittämään myös ennakoimalla
panoskertoimien tulevia muutoksia ja
määrittämällä niitä mallissa mukana olevien muuttujien funktioina.
Tuotannon koostumuksen, panosten
suhteellisten hintojen ja koneellistumisen
vaikutukset panoskertoimien muuttumiseen vaihtelivat huomattavasti sekä saman toimialan erilaisten panoskertoimien
että eri toimialojen saman panoksen kesken. Yhtä samaa, selvästi yhtäläisesti vaikuttavaa tekijää ei siis havaittu. Tämä
viittaa siihen, että kukin kerroin olisi
muutosten ennustamiseksi tutkittava erikseen. Tutkimuskohteita on tällöin paljon.
Esimerkiksi teollisuudessa suurimpia panoskertoimia on noin 130 kappaletta 44
toimialan mallin ollessa lähtökohtana.
Olettamus, että kunkin toimialan tuotanto valmistettaisiin vain .yhdellä tuotantomenetelmien yhdistelmällä ei pidä
paikkaansa, koska panosten suhteellisten
hintojen vaihtelut vaikuttivat panoskertoimiin. Kun suunnitteluun käytettävää
panos-tuotos-mallia halutaan kehittää tältä osin paremmaksi, panosten suhteellisista hinnoista riippuvat tuotantomenetelmien valinnat pitäisi myös olla mallissa.
Ennustemallissa määrät ja hinnat pitäisi
sisällyttää samanaikaisesti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa malliin.
Olettamus, että kunkin toimialan panosrakenteella tuotettaisiin vain yhtä hyödykkeiden yhdistelmää ei pidä paikkaansa, koska tuotannon koostumuksen vaih~
telut vaikuttivat panoskertoimiin. Lisää-

mällä mallin toimialojen lukumäärää olettamuksen pitävyyttä voitaisiin parantaa.
Panosten substituution mahdollisuudet
suurenisivat kuitenkin tällöin, ja panosten suhteelliste~ hintojen vaikutukset panoskertoimiin ilmenisivät selvemmin kuin
ennen.
Koneellistumisen vaikutus panoskertoimiin ilmaisee, että kaikki tuotantomenetelmät eivät olekaan mallissa tunnettuja. Silloin kun ajankulun voidaan katsoa
kuvaavan panoskertoimien muuttumista,
sen ennakoiminen on ekstrapoloinnilla
helposti toteutettavissa mallissa. Tämä
edellyttää kuitenkin, että panoskertoimista on riittävän pitkä aikasarja käytettävissä ja että muuttumista voidaan jatkuvasti
seurata. Toinen vaihtoehto on dynaamisen mallin kehittäminen, jossa pääomanmuodostuskin on endogeenisena muuttujana. Koneellistumisen kehitystä voitaisiin tällöin seurata itse mallilla.
Lopuksi voidaan todeta, että huolellisesti laadittua kiinteäkertoimista panostuotos-mallia voidaan edelleen käyttää
hyväksi taloudellisessa suunnittelussa ja
ennakoimisessa. On kuitenkin selvää, että
panoskertoimien muutokset selittävä panos-tuotosmalli tarjoaa huomattavasti laajemmat kehitysnäkymät. Kun siihen voidaan sisällyttää panosten suhteellisten
hintojen, tuotannon koostumuksen ja koneellistumisen vaikutukset panoskertoimiin, mallista saadaan entistä monipuolisempi ja tarkempi suunnittelun ja ennustamisen apuväline.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1971:2

Jussi Linnamo: PANKKITILASTOT JA LAKI

1. Suomen pankkitilastojulkaisut

1.1. Suomen Pankki. Suomen Pankin toiminnasta on julkaistu tietoja pankin vuosikertomuksessa vuodesta 1811 alkaen. Suomen Pankin vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1914 ja kuukausijulkaisua Bank of
Finland Monthly Bulletin vuodesta 1921
alkaen. Tiedot Suomen Pankin vuosi taseista sisältyivät vuosina 1910-1933 Suomen virallisen tilaston sarjaan SVT VII
0:1-24. Tilastojen muoto määrättiin
senaatin päätöksellä (70/09) ja niitä julkaistiin paitsi tällä päätöksellä, valtiovarainministeriön päätöksillä vuosilta 1919
ja 1921. Vuonna 1933 jäi tilastojen muoto
Suomen Pankin omaan harkintaan.
1.2. Liikepankit Ja kiinnitysluottopankit. Liikepankkien ja kiinnitysluottopankkien toiminnasta on saatavissa tietoja vuosilta
1891-1909 niistä yhteenvedoista, jotka
valmistettiin senaatin raha-asiaintoimikunnassa. Yhteenvedoissa käytetty tasemalli perustui puolestaan vuonna 1891
annettuun senaatin päättämään »kaavaan». Varsinainen liikepankki tilasto perustettiin vuonna 1909 annetulla senaatin
luottolaitostilastoja koskevalla päätöksellä
(70/09). Tällä päätöksellä vahvistettiin
ti1i- ja tilastokaavat Suomen Pankille, liikepankeille, kiinnitysluottopankeille, sääs-

töpankeille, Postisäästöpankille ja panttilainauslaitoksille. Vahvistettuja »kaavoja»
oli kaikkiaan 41. Kerätyt tiedot julkaistiin sarjassa SVT VII 0 nimeltään »Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset» vuosittain vuoteen 1933 saakka
ja sarjassa SVT VII D nimeltään »Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset» kuukausittain tammikuusta 1910
marraskuuhun 1934. Julkaisemisesta huolehti vuosina 1910-1919 senaatin valtiovaroje.n toimituskunta, myöhemmin valtiovarainministeriö. Tehtävä siirrettiin
valtiovarainministeriön päätöksellä 12. 12.
1921 Tilastolliselle pää toimistolle, joka
julkaisikin vuositilaston vuodelta 1920
sekä kuukausitilastot tammikuu 1920maaliskuu 1922. Pankkitarkastusvirasto
perustettiin vuonna 1922 pankkiyhtiön
toiminnan valvonnasta annetun lain (26/
22) perusteella. Tilastointitehtävät pankkitarkastusvirasto sai valtioneuvoston päätöksellä, joka sisältää tarkemmat määräykset pankkitarkastusviraston järjestysmuodosta ja toiminnasta (27/22). Mainitun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n
mukaan pankkitarkastusviraston »asiana
on laatia ja julkaista virallinen pankkitilasto sekä suorittaa muitakin toimeksisaamiaan tilastollisia tehtäviä». Pankkiyhtiön toiminnan valvontalaki (26/22)
kumosi luottotilasto-ohjeet (70/09), »mi-
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käli ne ovat ristiriidassa tämän lain kanssa». Pankkitarkastusvirasto julkaisi Suomen Pankkia, yksityispankkeja ja hypoteekkilaitoksia koskevan vuosi tilaston vuodesta 1921 alkaen. Tosin tilastotyö myöhästyi siinä määrin, että vuosien 1921,
1922 ja 1923 tilastot julkaistiin vasta
vuonna 1924. Tilastointi- ja tilastojen julkaisuvelvollisuus sisällytettiin muuttumattomana pankkitarkastusvirastolle vuonna
1930 annetulla valtioneuvoston päätöksellä pankkitarkastusviraston järjestysmuodosta ja toiminnasta (120/30).
Pankkitarkastuslaki vuodelta 1933 (89/
33) ei säätänyt pankkitarkastusvirastolle
mitään tilastointivelvollisuutta. Sen sijaan
valtioneuvoston päätös pankkitarkastusviraston järjestysmuodosta ja toiminnasta
(254/33) sääti 2 §:n 3) kohdassa: »Pankkitarkastusviraston asiana on sen lisäksi:
... laatia ja julkaista pankkitilasto.» Valtioneuvosto antoi 22. 11. 1934 uudet määräykset pankkitilastosta. Näitä määräyksiä ei julkaistu asetuskokoelmassa, vaan
ne saatettiin pankkitarkastusviraston tietoon valtiovarainministeriön kirjeellä.
Mainitut määräykset ovat olleet pankkitilaston runkona käytännöllisesti katsoen
muuttumattomina aina vuoden 1970 loppuun saakka, ja niiden perusteella pankkitarkastuslain (548/69) mukaisesti perustettu pankkitarkastusvirasto julkaisi vuoden 1969 pankkitilaston (vuositilastona)
SVT VII C:60.
Mainittujen määräysten mukaisesta
pankkitarkastusvirastonjulkaisemastakuukausi tilastosta poistettiin Postisäästöpankki vuoden 1935 alusta. Sen tilalle otettiin
sopimuksen mukaan Osuuskassojen Keskus Oy joulukuusta 1934 alkaen. Suomen
Pankin tilaa ei julkaistu toisen maailmansodan aikana, marraskuusta 1939 jou-

lukuuhun 1940 ja elokuusta 1941 joulukuuhun 1944. Osuuskassojen Keskus Oy:n
kuukausitilan julkaiseminen virallisessa
kuukausi tilastossa lopetettiin vuoden 1947
alusta lukien. Tästä lähtien pankkitarkastusviraston kuukausijulkaisu on sisältänyt
vain Suomen Pankin, liikepankkien ja .
kiinnitysluottolaitosten kuukausitaseet.
Hallituksen esityksen eduskunnalle
pankkilaeista (1969 vuoden valtiopäivät
n:o 53) yleisperusteluihin sekä keskinäisiin neuvotteluihin nojaten pankkitarkastusvirasto ja Tilastollinen päätoimisto ovat
sopineet siitä, että kuukausitilasto siirtyy
Tilastollisen päätoimiston julkaistavaksi.
Pankkitarkastusvirasto keräsi perustilaston vuoden 1933 valtioneuvoston päätöksen kaavaa noudattaen vielä vuoden 1970
ajan siten, että viimeinen pankkitarkastusviraston vastuulla julkaistu kuukausitilasto oli SVT VII D:6l, marraskuu 1970.
On ilmeistä, että liike- ja kiinnitysluottopankkitilastot ovat olleet vuoden 1969
loppuun saakka erityistilastoja, joiden
kerääminen, julkaiseminen ja muoto ovat
olleet valtioneuvoston päätöksellä säädettyjä. Vuosina 1922-1969 on keräävä ja
julkaiseva virasto ollut pankkitarkastusvirasto. Tilastointivastuu vuonna 1970 oli
sopimusteitse jaettu.

1.3. Säästöpankit. Jo 1800-luvulla tehtiin
ns. kuvernöörinkertomuksissa selkoa kunkin läänin alueella olevista säästöpankeista. Senaatin raha-asiaintoimikunnan
toimeksiannosta Tilastollinen päätoimisto
julkaisi säästöpankkitilastoa Suomen virallisen tilaston sarjassa SVT VII A vuosilta 1870-72, 1883-85, 1886-90,
1891-95. Kun vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen (27/95) nojalla perustettiin
säästöpankkien tarkastajan virka, lausut-
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tiin tarkastajan johtosäännön (31/95) 2 tuksen ja tilastoviranomaisten välillä.
§ :ssä: »Sen lisäksi tulee säästöpankkien tar- Säästöpankkitarkastus organisoitiin uudelkastajan ... saamiensa tilastollisten tieto- leen taas vuonna 1954 annetulla lailla
jen ja muiden ilmoitusten nojalla joka ka- säästöpankkilain muuttamisesta (472/52),
lenterivuodelta valmistaa ja kertomuksen jolloin perustettiin Suomen Säästöpankkiohessa virkatoimistaan sekä mitä hän siinä liiton säästöpankkitarkastus. Tästä anneton havainnut, viimeistään seuraavan vuo- tu asetus (382/53) vahvisti edelleen tarden syyskuun kuluessa Senaattiin antaa kastuksen ja tilaston rajat 14 ja 156 §:ssä.
yleiskatsaus säästöpankkien tilasta ja hoi- Tilastollinen päätoimisto on julkaissut
dosta edellisenä vuonna ... » Säästöpank- säästöpankkitilastoa vuodesta 1923 alkaen.
kitilasto hoidettiinkin tällaisena vuosina Säästöpankkitilastonkin kohdalla on siis
1896-1922. Säästöpankkien tasekaaviot tilaston muoto ja julkaisutapa vahvistettu
vahvistettiin edellä mainitun luottolaitos- asetusteitse. Pankkilakien voimaantulo
tilastoa koskevan senaatin päätöksen (70/ vuoden 1970 alussa ei muuttanut tilas09) yhteydessä. Säästöpankkilain (139/18) tointivastuusuhteita.
mukaan annetun säästöpankkiasetuksen
(175/18) 6 §:ssä vahvistettiin säästöpank- 1.4.
Postipankki. Postisäästöpankkitilaskien tarkastajan velvollisuus kerätä ja jul- toa on Suomessa julkaistu vuodesta 1887
kaista säästöpankki tilastoa. Sen sijaan vuoteen 1919 Suomen virallisen tilaston
vuonna 1923 säädetyn säästöpankkiase- sarjassa SVT VII B. Postisäästöpankkiatuksen (286/23) 13 §:ssä lausutaan: »Sääs- kin koski vuoden 1909 luottolaitostilastotöpankkien toimintaa koskevat yleiskat- päätös. Kun Postisäästöpankki vuonna
saukset ja muut tilastolliset tiedonannot 1924 organisoitiin uudelleen, se sai itse
laatiin ja julkaisee Tilastollinen päätoi- päättää tilastoistaan.P ostisäästöpankkimisto valtiovarainministeriön antamien tilastoa on julkaistu vuodesta 1923 alkaen
ohjeiden mukaisesti.» Seuraavana vuonna jälleen sarjana SVT VII B.
annettuun valtiovarainministeriön päätökseen säästöpankkitarkastajien ohjesään- 1.5. Osuuspankit. Osuuskassatilastoa on
nöstä ei enää sisällytetty mitään tilas- julkaistu vuosittain vuodesta 1909 alkaen.
tointia koskevia määräyksiä. Valtiovarain- Julkaisijana on ollut OKL, ja tilasto ei ole
ministeriö antoi vuonna 1928 päätöksen koskaan kuulunut Suomen viralliseen
säästöpankista viranomaisille annettavista tilastoon. Sen julkaisemisesta ei. tiettävästi
tiedoista (5/28), jossa säästöpankkitarkas- mikään julkinen viranomainen ole antatukseen ja Tilastollisen päätoimiston toi- nut sitovia ohjeita. Osuuspankkitilaston
mivaltuuksia selvennettiin.
julkaisemisvastuu on vuodesta 1970 peSäästöpankkilaki vuodelta 1931 (235/ riaatteessa ja vuodesta 1971 käytännössä
31 ) antoi 66 §: ssään pankkisalaisu us- siirtynyt Tilastolliselle päätoimistolle.
määräyksen. Kun säästöpankkitarkastus
orgamsOItIIn uudelleen vuonna 1939 1.6. Panttilainauslaitokset. Panttilainausti(säästöpankkilaki 25/39), säästöpankki- lastoa on julkaissut panttilainauslaitosten
tarkåstusasetuksessa (26/39) ei puututtu tarkastelija. Julkaisemisvelvollisuus perusenää vakiintuneeseen työnjakoon tarkas- tuu ammattimaisesta panttilainausliikkeen
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harjoittamisoikeudesta annetun asetuksen (17/98) perusteella annetun panttilainauslaitosten tarkastelijan johtosäännön 2 §:ään. Tilasto julkaistiin vuosina
1898-1922 Suomen virallisen tilaston
sarjana SVT XXV. Panttilainaustilastoa
koskivat edellä mainitut luottolaitostilastomääräykset (70/09). Valtiovarainministeriö päätti (283/24) vuonna 1924, ettei
panttilainaustilastoa enää julkaista, mutta
panttilainauslaitosten tarkastaja kerää sitä
yhä.
1.7. Yhteenveto. Luottotilaston yksityiskohtainen säätely sekä asetuksin että valtioneuvoston päätöksin voi johtua ainakin
kolmesta syystä:

a) on haluttu korostaa erityisesti pankkisalaisuuden merkitystä, ja siksi
tilastojen kerääminen ja niiden julkaiseminen on annettu asian merkitykseen paneutuneen erityisviranomaisen tehtäväksi;
b) tilastoviranomaiselta on puuttunut
tarpeellinen oikeus tai edellytys tietojen saantiin;
c) yhtenäisten kirjanpitosäännösten
puuttuminen.
On kuitenkin selvää, että tällä hetkellä
ei ole olemassa yksityiskohtaista määräystä siitä, kenen tulisi julkaista liikepankki-,
kiinnitysluottopankki- tai luotto-osakeyhtiötilastoa. Luotto-osakeyhtiötilastoa ei ole
toistaiseksi lainkaan julkaistu. Samoin ei
ole määräyksiä siitä, kenen tulisi julkaista
osuuspankki tilastoa. Mainittakoon lisäksi,
etteivät ns. luottokaupan rahoituslaitokset ja palveluluottolaitokset ole lainkaan
j~kisen tarkastuksen alaisia. Millään tarkastusviranomaisella ei ole juuri mahdol-

lisuuttakaan niitä koskevan tilaston julkaisemiseen. Hypoteekki- ja asuntohypoteekkiyhdistysten julkinen valvonta on
järjestetty erityislaeilla: lailla hypoteekkiyhdistyksistä (130/25) (17 §) ja lailla
asuntohypoteekkiyhdistyksistä (1/27) (15
§). Pankkitarkastusvirasto on perinteellisesti kerännyt ja julkaissut hypoteekkiyhdistyksiä koskevat tilastot, vaikka sillä
ei olekaan ollut vuoden 1933 kiinnitysluottopankkilain (89/33) perusteella siihen velvollisuutta.
Nykyinen pankkitarkastuslaki (548/69)
lausuu 7 §:ssä: »Pankkitarkastusviraston
on erityisesti: ... 6) huolehdittava virallisen pankkitilaston julkaisemiseen tarvittavien tietojen keräämisestä valvonnassaan olevilta pankeilta.» Mitään julkaisuvelvollisuutta pankkitarkastusvirastolla ei
ole. Laki ei myöskään nimeä julkaisevia
tilastoviranomaisia. Tilastointivelvollisuus
on selvitetty vasta tilastokeskuslain (796/
70) 2 §:ssä.
2. Pankkisalaisuus ja tilastotietojen
antovelvollisuus

Pankkitarkastusviraston virkamiehille ja
muille toimihenkilöille on annettu ehdoton salassapitovelvollisuus. Pankkitoiminnan valvontalain (26/22) 10 §:ssä säädettiin: »Pankkitarkastusviraston virkamies
tai muu toimihenkilö pitäköön ehdottomasti salassa, mitä virkatoimensa kautta
on saanut tietoonsa pankin tai sen asiakkaan liikeasioista ; älköönkä ilmoittako
niistä muille kuin tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle.» Tietoja saamaan
oikeutettujen viranomaisten joukossa mainittiin vuoden 1933 pankkitarkastu~lain
(89/33) 8 §:ssä myös Suomen Pankki.
Voimassa
olevan pankkitarkastuslain
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(548/69) 17 §:n 2 momentissa säädetään:
»Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
on oikeus antaa ainoastaan syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikosten selvittämiseksi
sekä muuten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle.»
Säästöpankkien tarkastajalle ei säädetty
vuoden 1895 johtosäännössä (31/95) erityistä vaitiolovelvollisuutta enempää kuin
vuoden 1918 asetuksessakaan (178/18).
Vuoden 1923 asetuksella (285/23) säästöpankkien tilastointi siirrettiin Tilastolliselle päätoimistolle, mutta säästöpankkitarkastukselle ei säädetty enempää vaitiolovelvollisuutta kuin avustamisvelvollisuuttakaan tilastojen keruussa.
Säästöpankista annettavista tiedoista
annettu valtioneuvoston päätös (3/28)
sääteli sen, mitä tietoja säästöpankkien oli
kuukausittain annettava Tilastolliselle
päätoimistolle sekä määräsi vuositilastotiedot lähetettäväksi säästöpankkien tarkastajalle. Vasta vuoden 1939 säästöpankkitarkastusasetuksen (26/31) 6 §:ssä säädettiin: »Säästöpankkitarkastuksen virkamies, lisäjäsen tai toimihenkilö älköön
muille kuin tiedon saamiseen oikeutetulle
viranomaiselle ilmoittako, mitä hän virkatoimessaan on saanut tietoonsa säästöpankin tai sen asiakkaan liikeasioista ja
taloudellisesta asemasta.» Säästöpankkitarkastusta uudelleen organisoitaessa vuoden 1953 säästöpankkiasetuksen (382/53)
6 §:ssä laajennettiin tiedonanto-oikeus
koskemaan myös säästöpankkien keskusjärjestön toimihenkilöä.
Osuuskassojen tarkastajista ei ole ollut
ennen vuotta 1970 olemassa mitään julkista asetusta, joten tiedonanto-oikeus on
ollut ilmeisesti johonkin yleiseen lakiin
perustuva.
Panttilainauslaitosten tarkastelijalle ei
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niinikään ole säädetty erityistä vaitiolovelvollisuutta.
Kun säästöpankki- ja osuuspankkitarkastus s~irrettiin pankkitarkastusvirastoon,
on niihin sovellettavissa edellä mainittua
pankkitarkastuslain pykälää.
Liittojen asettamien säästöpankki- ja
osuuspankkitarkastusten kohdalta on todettava, ~ttä voimassa olevan säästöpankkilain (541/69) 76 §:ssä ja osuuspankkilain (542/69) 65 §:ssä on säädetty, että
» ... tarkastuksen ja sen edustajien oikeuksista on soveltuvin osin voimassa,
mitä pankkitarkastusviraston oikeuksista
on pankkitarkastuslaissa säädetty». Tiedonanto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuudesta . on kuitenkin säädetty säästöpankkitarkastusasetuksen
(476/70)
ja
osuuspankkitarkastusasetuksen
(477/70)
5 §:ssä seuraavasti: » ... pankkien tarkas:tusjohtaja, ... pankkitarkastaja ja muu
... pankkitarkastuksen toimihenkilö on
velvollinen pitämään salassa, mitä hän
on työssään saanut tietää ... pankin, sen
asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta
asemasta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja on oikeus antaa ainoastaan syyttäjäja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle ... pankin liikeasioista ja taloudellisesta asemasta on oikeus antaa tietoja myös
... pankkien vakuusrahastolle ja ... pankkien keskusjärjestön toimihenkilölle. »
Lainsäädäntö on siis selvästi oikeuttanut
pankkitarkastusviranomaiset
an tamaan
tietoja mm. tilastoviranomaisille silloin,
kun nämä ovat puolestaan niiden saantiin
oikeutettuja.
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3. Tilastoviranomaisten tiedonsaantioikeus

Tilastotoimi on Suomessa orgamsOItu jo
vuonna 1748, jolloin perustettiin .Tabellivärkki. Tämä keräsi tietoja väestöstä, sadoista ja vuodesta 1799 alkaen teollisuudesta. Suuriruhtinaskunnan aikana tietojen keräämisestä huolehti hallituskonseljin (myöh. senaatin) kamaritoimikunta,
kunnes vuonna 1865 perustettiin erillinen
toimisto tilastoa varten. Tämä väliaikainen toimisto muutettiin vuonna 1884
keskusvirastoksi ja sai nimen Suomen tilastollinen päätoimisto.
Tilastollisen päätoimiston organisaation
perustana oli sittemmin vuonna 1928 annettu asetus (182/28). Tosin Tilastollisen
päätoimiston tehtävänä oli (1 §) »valmistaa ja julkaista Suomen virallisen tilaston
sarjat, mikäli ne eivät ole muiden viranomaisten toimitettavia sekä seurata muiden viranomaisten toimittamia tilastollisia julkaisuja» sekä »huomauttaa niissä
ilmenevistä vaillinaisuuksista tai muutosta
kaipaavista seikoista». Ennen nykyistä tilaa oli voimassa asetus tilastollisesta päätoimistosta (200/54). Siinä päätoimiston
tehtäväksi oli annettu (1 §) »valmistaa
ja julkaista Suomen yhteiskuntaoloja koskevaa tilastoa, mikäli tilaston valmistaminen tai julkaiseminen ei kuulu muulle viranomaiselle» sekä »valvoa valtion toimesta laadittavaa tilastoa». Edelleen päätoimisto (2 §) »valmistaa ja julkaisee
tilastollisen vuosikirjan, tilastollisen kuukausijulkaisun ja ne Suomen virallisen
tilaston sarjat, joiden laatimista tai julkaisemista ei ole annettu muiden valtion
viranomaisten tehtäväksi, sekä muita tarpeellisia tilastojulkaisuja». Lisäksi päätoimiston tulee (4 §) »valtion tilastotyön
kehittämisestä huolehtivana virastona teh-

dä aloitteita uusista tarpeelliseksi katsottavista tilastoista sekä tarpeettomaksi katsottavien tilastojen lopettamisesta».
Päätoimisto on ollut oikeutettu jo vuodesta 1885 valtion viranomaiselta saamaan ne tiedot tilastoja varten, joita nämä hallussaan olevan aineiston nojalla
voivat antaa. Sama sääntö uudistettiin
vuonna 1928 (8 §) ja vuonna 1953 (5 §).
Tilastolliselle päätoimistolle on. lisäksi
erityisasetuksin annettu oikeus saada joitakin erityistietoja.
Lain tilastokeskuksesta (796/70) 1-3
§:issä vahvistettiin edellä olevat velvollisuudet laatia ja julkaista tilastoa sekä
saada valtion viranomaisilta niiden hallussa olevat tilastojen laatimista varten
tarvittavat tiedot.
Yksityisen henkilön velvollisuus antaa
tilastollisia tietoja säädettiin vasta vuoden
1940 laissa tietojen antamisesta eräitä yleisiä, virallisia tilastoja varten (588/40).
Tämän lain I §:ssä säädetään: »Jokainen,
joka harjoittaa vuoritointa, teollisuutta
tai muuta siihen verrattavaa toimintaa,
on velvollinen ... antamaan tilastolliselle
päätoimistolle ... tarvittavat tiedot». Nykyisin voimassaolevan lain (96/54) I §
säätää: »Jokainen, joka harjoittaa elinkeinoa, liikettä taikka vapaata tai muuta
ammattia, on velvollinen antamaan virallista tilastoa varten tarpeelliset, vahvistettujen kaavakkeiden mukaisesti laaditut
tiedot harjoittarnastaan elinkeinosta, liikkeestä tai ammatista».
Tilastollisen päätoimiston ja muiden tilastoviranomaisten salassapitovelvollisuudesta on säädetty vuoden 1954 tilastotietolaissa, jonka 6 §:ssä säädetään: »Jokainen
on velvollinen pitämään salassa, mitä hän
virassaan tai julkisessa toimessa on tilastoviranomaiselle annetuista tiedoista saanut
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tietää toisen taloudellisesta asemasta tai
liikesuhteesta, eikä kerättyjä tietoja saa
käyttää muihin kuin tilastollisiin tarkoituksiin. Vastaava määräys sisältyy tilastokeskuslain 3 §:n 1 momenttiin.
Tilastollisesta päätoimistosta annetun
asetuksen (200/54) 5 §:n 2 momentissa
säädettiin lisäksi: »Asiakirjat, jotka sisältävät päätoimiston tilastoa varten hankkimia tai saamia tietoja, on pidettävä salaisina sillä tavoin kuin yleisten asiakirjojen julkisuudesta on erikseen säädetty.
Tällaisia tietoja älköön myöskään siten
julkaistako, että niistä koituu vahinkoa
tai muuta haittaa asianomaiselle.»
Edellä olevan perusteella on ilmeistä,
että Tilastollinen pää toimisto olisi voinut
saada pankkitarkastusviranomaisilta tilastotietoja valtioneuvoston päätöksen perusteella, samoin kuin se sai esim. säästöpankeilta vuodesta 1922 alkaen ja liike- ja
kiinnitysluottopankeilta vuodesta 1921.
Tilastollinen päätoimisto ei olisi voinut
saada yksityisiltä pankeilta tietoja ennen
vuotta 1940 ilman erityistä lakia, mutta
sen sijaan kyllä vuodesta 1954 alkaen. Tilastotietojen julkaiseminenkaan ei olisi
ilmeisesti rikkonut pankkisalaisuutta, kunhan vuoden 1954 asetuksen 5 §:n määräyksiä noudatetaan. Oli kuitenkin epäselvää, oliko mainitun asetuksen 5 § riittävä tae
sille, että liikepankkilain 43 §:ssä, säästöpankkilain 55 §:ssäja osuuspankkilain 47 §:ssä mainitut salassapitovelvollisuudet säilyvät. Muutoin on tilastotietojen antamislaki vuodesta 1954 alkaen sovellettavissa kaikkiin
pankkeihin, mutta näin ei ollut ennen
mainittua vuotta. Voimassa olevan uuden
tilastokeskuslain 3 §:n 2 momentin mukaan tilastokeskuksella on sama salassapitovelvollisuus kuin pankkitarkastuksella.
Tilastollisella päätoimistolla oli vuoden
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1954 asetuksen 4 §:n mukaan aloiteoikeus
tilastojen aloittamisessa, uudistamisessa ja
lopettamisessa. Ennen uuden tilaston aloittamista oli asiasta pyydettävä tilastollisen
neuvottelukunnan lusunto. Näin ollen
lienee selvää, että Tilastollisen päätoimiston oli julkaistava luottolaitostilasto liikepankkien ja kiinnitysluottopankkien kohdalta, koska se ei ollut enää pankkitarkastusviraston tehtävä. Tilastollisen päätoimiston olisi ollut ehkä pyydettävä
lausunto tilastollisClta neuvottelukunnalta, jos se katsoi osuuspankki- tai luottoosakeyhtiötilaston julkaisemisen tarpeelliseksi esim. uudistetussa muodossa. Se
voi mahdollisesti kerätä tiedot suoraan
pankeilta, mutta pankkitarkastusvirasto
oli velvollinen avustamaan Tilastollista
päätoimistoa tilastotietojen keräämisessä
valvonnassaan olevilta pankeilta. Uusi
tilastokeskusasetus (112/71) ei enää muuttanut asiantilaa.
4. Kirjanpitosäännöstö

Suomen liikepankkeja koskeva lainsäädäntö sai alkunsa vuonna 1886 annetusta
pankkiliikeasetuksesta, jonka 6 §:n mukaan tilinpäätöksen kaavan hyväksyi pankkikohtaisesti pankin toimintaa valvomaan
asetettu julkinen asiamies. Tilinpäätös oli
myös julkistettava. Osakeyhtiölainsäädäntö oli tätäkin vanhempaa, mutta vuonna
1864 annetussa asetuksessa nimettömistä
eli osakeyhtiöistä ei kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin puututtu. Laki osakeyhtiöistä,
joka annettiin vuonna 1895 (22/95) mainitsee kirjanpidon pakollisuudesta ja vahvistamisesta. Laki kirjanpitovelvollisuudesta annettiin vasta vuonna 1925 (54/
25). Sii:q.ä säädettiin varsinaisesti - paitsi
itse kirjanpitovelvollisuutta - arvostus-
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periaatteista. Mitään tilinpäätösten julkistamissääntöä ei ollut.
Kirjanpitovelvollisuus oli sen sijaan
säädetty asetuksella vuonna 1895 säästöpankeille, joiden tilinpäätös tehtiin myös
julkiseksi. Itse asiassa luottolaitosten tilastointia koskeva senaatin päätös vuodelta
1909 on tietyssä mielessä ollut myös
kirjanpito-ohje liike- ja säästöpankeille
sekä kiinnitysluottolaitoksille, ja se yhtenäisesti tasetiedot pankkiryhmittäin. Taseasetelmat täsmennettiin vasta vuonna
1945 annetulla kirjanpitolailla (701/45),
jolloin myös säädettiin tilinpäätösten julkaisemisvelvollisuudesta. Itse taseasetelmat täsmennettiin niinikään vuonna 1945
annetussa kirj anpitoasetuksessa (781 /45) ,
erityisesti sen 8 ja 9 §:ssä.
Osuustoimintalaki vuodelta 1901 (22/
01) sääti osuuskuntien tilinpäätösvelvollisuuden, jonka vuoden 1954 osuuskuntalaki (247/54) edelleen vahvisti. Hypoteekkiyhdistyksistä annettu laki (130/25)
ja asuntohypoteekkiyhdistyksistä annettu
laki (1/27) vahvisti tilinpäätösmuodon
päättämisen valtioneuvostolle. Panttilainauslaitosten silmäUäpitämisestä annettu
julistus vuodelta 1898 teki myös niiden
panttilainausliikkeiden tilinpäätöksen pakolliseksi, jotka eivät olleet yhtiömuotoisia.
Kirjanpitolain 2 §:n 3 momentissa annetaan ohje: »Raha- ... laitosten ... kirjanpidossa noudatettakoon tämän lain
säännöksiä, mikäli ei erikseen ole toisin
säädetty tai asianomainen valtion tarkastusviranomainen ole toisin määrännyt.»
Näin ollen pankkitarkastusvirasto voi määrätä valvottaviensa rahalaitosten tasekaavioista.
Tilastotietojen antamiseen velvoittava

laki vuodelta 1940 (588/40) antoi 3 §:ssään
Tilastolliselle päätoimistolle oikeuden
kerätä kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien bilanssitiedot sen haluamassa
muodossa. Vastaava laki vuodelta 1954
(96/54) antoi 5 §:n 2 momentissa Tilastolliselle päätoimistolle oikeuden vahvis-.
taa ne kaavakkeet, joilla tietoja kerätään.
Voimassa oleva tilastokeskus asetus antaa
4 §:ssä Tilastokeskukselle oikeuden antaa
viranomaisille ohjeita tilastotietojen muokkaamisesta tilastokäyttöön seoveltuviksi.
Kirjanpitolain mukaan pankkitarkastusvirasto voi siirtää Tilastokeskuksen ohjeet
pankkeja si toviksi.
Näin ollen Tilastokeskus ei tarvitse
enää erityistä ulkopuolista päätöstä edes
sen vahvistamiseksi, miten ja missä muodossa se kerää suoraan pankeilta tai pankkitarkastusviraston välityksellä pankki- ja
1uottolai tostilaston.
Aloite- ja määräysoikeus on Tilastokeskuksella. Pankkitarkastusvirastolla ei ole
ilman Tilastokeskuksen virka-avun pyyntää mitään tilastointivelvollisuuksia. Toisaalta Tilastokeskus ei tarvitse mitään erityistä vahvistusta
pyynnäilleen muilta viranomaisilta.
Historiallinen pankkitilaston laatimissäännöstö on menettänyt merkityksensä
erillispäätöksinä. Jos panttilaitostilastoa
ruvetaan uudelleen julkaisemaan, sen
tulisi tapahtua ilmeisesti vuoden 1909
kaavan mukaisesti. Sen sijaan vuoden 1934
kaava on edelleen voimassa liikepankkien
ja kiinnitysluottopankkien kohdalta, jollei
Tilastokeskus sitä päätöksellään muuta.
Lainsäädäntö on lopultakin antanut
Tilastokeskukselle oikeuden laatia rahalaitostilaston tilastoperiaatteiden mukaisesti.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1971:2

Risto Ranki: ALUEPOLITIIKKAA OECD-MAISSA*

Jäsenmaiden aluepolitiikkaa tutkinut
OECD:n teollisuuskomitean työryhmä on
julkaissut työnsä tuloksen. Raportissa käsitellään varsin seikkaperäisesti kehitysalue ongelmia, aluepolitiikan päämääriä
ja keinoja, julkisen vallan toimenpiteiden
laatua sekä erilaisia hallinnollisia järjestelyjä. Tekstissä selostetaan aina tarkasteltavan aiheen yhteydessä kahdentoista
jäsenmaan (mm. Suomen) erityis.ongelmia ja harjoitettua politiikkaa, minkä lisäksi liitteinä esitetään vielä kolmen muun
jäsenmaan aluepolitiikan pääpiirteet.
Aluepolitiikka ei koske yksinomaan
alikehittyneitä tai kehittymättömiä alueita; myös kehittyneisyyden ja vaurauden tuomat ongelmat saattavat vaatia
aluepolitiikkaan luettavia toimenpiteitä.
Jäsenmaiden alueellisen taloudellisen kehityksen ongelmia voidaan siten tarkastella seuraavan varsin yleisen jaon puitteissa: 1. kehittymättömät, maatalousvaltaiset, yleensä harvaanasutut alueet,
joiden teollistuminen on hidasta ja jotka
monessa tapauksessa kärsivät väestön vähenemisestä; 2. industrialismin varhaisvaiheessa teollistuneet, huippukautensa
sivuuttaneet, taantuvien elinkeinojen va-

*

Katsaus perustuu julkaisuun The Regional
Faetor in Economic Development. Policies in Fifteen
Industriali.~ed OECD Countries, OECD, Paris 1970.

rassa elävät alueet; 3. tiheään asutut,voimakkaimmin teollistuneet alueet, joilla
taloudellisen kehityksen nopeus ja aste
alkavat aiheuttaa liikaväestöstä ja teollistumisesta syntyviä tungos-, saastumisyms. ongelmia. Kahden ensimmalsen
ryhmän alueille on yhteistä korkea työttömyys ja alhainen tulotaso; kehitysongelma on siten suurimmaksi osaksi talouspoliittinen. Kolmannen ryhmän alueiden ongelmat ovat infrastruktuurin kalleuteen, ympäristönsuojeluun ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä; näillä alueilla voidaan sanoa tarvittavan jo restriktiivisiä
toimenpiteitä vastakohtana kehitysalueisiin kohdistettaville ekspansiivisille toimenpiteille.
Raportissa mukana olevien jäsenmaiden
alueelliset ongelmat voidaan jaotella karkeasti edellä esitetyn ryhmittelyn mukaan
seuraavaan tapaan. Ensimmäisen ryhmän
kehittymättömiä, vähän teollistuneita ja
muuttoliikkeestä kärsiviä alueita on varsinkin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa,
1talian eteläosa eli ns. Mezzogiorno sekä
jotkin osat Ranskan ja Länsi-Saksan
maatalousalueista. Toisen ryhmän taantuvista . elinkeinoista kärsiviin alueisiin
kuuluvat Koillis-Ranskan, Ruhrin, Englannin ja Benelux-maiden hiilikaivosalueet. Kolmanteen kehittyneisyyden ja teollistumisen aiheuttaman tungoksen ja tasa-
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painottomuuden leimaamaan alueryhmään voidaan lukea Pariisin seutu, Lontoo ympäristöineen sekä vähäisemmässä
määrin myös Länsi-Saksan suurimmat
kaupungit. Tasapainottomuudesta on hyvänä esimerkkinä Tanska, jossa Kööpenhaminan koko on suhteettoman suuri
muuhun maahan verrattuna.
Näiden OECD-maiden aluepoliittiset
päätavoitteet voidaan kiteyttää seuraaviksi neljäksi kohdaksi: 1. taloudellisen
kehityksen, erityisesti investointien suunnittelu huomioon ottaen koko kansantalouden edistämisen ohella myös eri
alueiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet; 2. alueiden välisten hyvinvointierojen
pienentäminen; 3. alueiden sosiaalisen ja
sivistyksellisen perustan säilyttäminen; 4.
fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin
suunnittelu.
Vaikka eri jäsenmaiden konkreettiset
tavoitteet tietenkin vaihtelevat kunkin
maan erityisongelmien ja -olosuhteitten
mukaisesti, mainittakoon tässä kuitenkin
joitakin pääpiirteitä muutamien maiden
aluepolitiikan päämääristä.
Ranskan aluepolitiikka on suunnattu lähinnä potentiaalisen kehityksen kiihdyttämiseen eikä taantuvien tai jälkeenjääneiden alueiden auttamiseen. Vuoteen
1970 ulottuneessa kuusivuotissuunnitelmassa oli neljä selvää tavoitetta: 1. Pariisin alueen kasvun hillitseminen; 2. kahdeksan »tasapainottavan kaupunkikeskuksen» (metropoles d'equilibre) luominen,
joiden tarkoitus on olla vastapainona Pariisin vetovoimalIe ; 3. Länsi -Ranskan
osuuden nostaminen uusien teollisuustyöpaikkojen luomisessa; 4. Itä-Ranskan kehittyneisyyden tuomien ongelmien edellyttämä maankäytön ja infrastruktuurin

uudelleensuunnittelu. Yhtenä perusperiaatteena Ranskan aluepolitiikassa voidaan
mainita vielä fyysisen ja taloudellisen
suunni ttelun yhdistäminen.
Englannissa aluepolitiikan luonne on
viime vuosina muuttunut taloudellisissa
vaikeuksissa olevien alueiden auttamisesta
siihen suuntaan, että tunnustetaan aluesuunnittelun merkitys maan kaikkien osien
kehitykselle. Paikallisella tasolla on maankäytön suunnittelua harjoitettu pitkään,
ja se on nyt yhtymässä aluetason väestön
ja taloudellisten muutosten tutkimiseen.
Kehitysalueiden tukemisessa on hieman
samaan tapaan kuin Suomessa otettu huomioon myös ns. välialueet.
Myös Alankomaissa aluepolitiikan päätarkoituksena oli aluksi vähentää tiettyjen alueiden rakennetyöttömyyttä, mutta
nyt pannaan yhä enemmän painoa fyysiselle suunnittelulle ja teollisuusyritysten
uudelleensijoittamiselle lähinnä maan länsiosassa vallitsevan paineen helpottamiseksi.
Italian aluepolitiikka on melkein yksinomaan keskittynyt Etelä-Italian ongelmien poistamiseen. Tälle lähes Rooman
korkeudelle ulottuvalle ns. Mezzogiornon
alueelle on ensimmäisessä vaiheessa pyritty rakentamaan riittävä infrastruktuuri
ja toisessa vaiheessa pääasiallisesti teollisuutta. Tavoitteena on kuroa umpeen
20 vuodessa Mezzogiornon ja muun 1talian välinen kuilu. Suuri merkitys on ollut
kehitysaluerahastolla, Cassa per il Mezzogiornolla.
Länsi-Saksan valtiomuoto asettaa omat
rajoituksensa liittohallituksen toimille,
vaikka se toisaalta velvoittaakin tätä luomaan yhtäläiset elinolosuhteet koko liittotasavallan alueelle. Osavaltioilla on laaja
autonomia, ja ne ovatkin pääasiallisesti
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vastuussa aluepolitiikasta. Alueellisen epätasapainon ja taloudellisen voimakkuuden mittaamiseksi on mm. kehitetty sellainen tilastojärjestelmä, jossa bruttokansantuote on jaettu piirihallintoyksikköjen
tasolle asti (näitä on yli 600). Liittohallituksen alueellisen kehityksen ohjelman
piiriin kuuluu varsinaisia kehitysalueita,
vyöhykerajan läheisiä alueita sekä erityisiä kehityskaupunkeja.
Yhdysvalloissa al ueellinen kehittäminen
kohdistuu lähinnä vaikeimpiin työttömyys- ja alhaisten tulojen alueisiin. Lukuisten kriteeri en perusteella on toistaiseksi muodostettu kuusi suurta kehitysaluetta~ joista esim. Uuden Englannin
kehitysalueeseen kuuluu kuusi kokonaista
valtiota. Täälläkin on vaikeutena liittovaltiorakenne, joka haittaa yhtenäisten
suunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa
sekä osavaltioiden raja-alueilla että yleisesti julkisen vallan eri tasojen toimivallan
rajoittamisena.
Pohjoismaista Norjassa ei enää ole yleisiä kehitysalueita, vaan maan kehitysrahasto avustaa maan eri osia harkintansa mukaan. Ruotsissa päämääränä on
resurssien tehokkaan käytön lisäksi myös
nousevan elintason oikeudenmukainen jakautuminen ja tyydyttävän palvelutason
takaaminen maan kaikille osille.
Tarkasteltaessa aluepolitiikan hallintoa ja sen jakautumista eri hallinnontasojen välillä on tehtävä jako toisaalta liittovaltiomuotoisiin maihin ja toisaalta muihin maihin, joista voidaan erottaa vielä
sentralisoidun ja desentralisoidun hallinnon maat.
Liittovaltioissa osavaltiot muodostavat
1uonnollisen kokonaisuuden aluepolitiikan
harjoittamisessa. Länsi-Saksassa osaval-
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tioiden hallitukset vastaavat liittohallituksen kehittämisohjelman toimeenpanosta, mutta toisaalta liittohallituksella ei
ole perustuslaillista oikeuttakaan luoda
mitään aluepolitiikan hallinnon tarvitsemia erityiselimiä alueellisella tasolla. Päävaikeutena on ollut eri osavaltioiden rahoitusvoiman erot, joita on pyritty tasaamaan erityisjärjestelyjen avulla. Yhdysvalloissa suunnitteluvaikeudet ovat paljon suurempia, koska varsinaisten ongelmakenttien tutkiminen sekä puutteiden
poistamisen suunnittelu ja hallinto kuuluvat suuressa määrin liittovaltion »ohjelmille», jotka näin ollen vähentävät melkoisesti osavaltiotasolla aluesuunnittelun
merkitystä. Tärkeämpiä »ohjelmia» on
lähes 200, eikä liittohallitus koordinoi
niiden paikallisille hallintoelimille antamaa apua.
Keskitetyn hallinnon maihin luettavassa
Ranskassa on keskushallinnon suuren vaikutusvalhin vuoksi vaikea saada kaikkea
paikallista aloitekykyä ja resursseja aluepolitiikan tehokkaaseen käyttöön. Päämääränä on ministeriöiden suorittaman
valvonnan vähentäminen ja alueellisten
ja paikallisten elinten päätös- ja konsultointimahdollisuuksien lisääminen. Hallitusjärjestelmä asettaa kuitenkin omat
tiukat rajansa tällaisille uudistuksille, joiden toteuttaminen lieneekin ollut toinen
pääkysymys kahden vuoden takaisessa
de Gaullelle tappiollisessa kansanäänestyksessä. Kaupunkisuunnittelun koordinoimiseksi on perustettu erityiselimiä, sillä kuntauudistuksen puuttumisen vuoksi jotkin suuremmat kaupungit saattavat koostua 20 tai 30 kunnasta. Hollannissa taas
on yli 900 kuntaa, mutta erityisiä hallintoelimiä ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa 11 provinssihallituksen rinnalle.
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Vaikka 1taliassa onkin sentralisoitu hallinto, joka muodostuu 92 :sta hallituksen
nimittämän prefektin johdossa olevasta
provinssista, maan perustuslaissa on kuitenkin säädetty tietty alueellisen autonomian periaate, jota on viime aikoina yritetty voimaperäisesti soveltaa, olkoonkin,
että alueen kehittämisen alkuunpääsy
näyttää joissakin tapauksissa pysähtyneen
erimielisyyksiin alueen keskuspaikasta.
Kolmannen erilaisen hallintotyypin
muodostaa desentralisoitu hallinto, jollainen
on lähinnä Englannin ja pohjoismaiden
järjestelmä. Englannissa on vanha paikallishallinto vastannut fyysisestä suunnittelusta, erityispalvelusten kehittäminen
on taas keskushallinnossa ollut jaettuna
useille ministeriöille. Aluepolitiikan koordinointi on siten ollut riittämätöntä mm.
paikallisviranomaisten ja eri ministeriöiden piirihallintoviranomaisten suuren lukumäärän vuoksi (esim. Manchesterin
ympäristön peittävällä Luoteis-Englannin
suunnittelualueella on 24 erillistä suunnitteluviranomaista ja 130 muuta paikallisviranomaista).
Paikallishallintoviranomaisten määrän supistamista on ehdotettu vuonna 1969 valmistuneessakomiteanmietinnössä, jossa myös esitetään nykyisten hallituksen nimittämien kahdeksan
aluesuunnitteluneuvoston
korvaamista
osittain epäsuorilla vaaleilla valittavilla
maakuntaneuvostoilla. Pohjoismaissa perinteellinen kunnallinen itsehallinto on
ollut perustana alueellisen kehittämisen
suunnittelulle. Kaikissa neljässä pohjoismaassa kunnilla on suuri autonomia, myös
verotuksen alalla, mutta toisaalta kaikissa niissä on pyritty myös kuntajaon
uudistamiseen ja suurempien kuntakokonaisuuksien muodostamiseen.
Pyrkimystä alueiden suurempaan itse-

hallintoon taloudellisella, sosiaalisella ja
sivistyksellisellä alalla, mahdollisesti yleisillä vaaleilla valittujen maakunnallisten
elinten avulla, voidaan kutsua regionalismiksi. Tämän suuntaiseksi ehdotukset
maakuntaitsehallinnosta meilläkin on tulkittava. Tällaiset pyrkimykset ovat tarkastelluissa maissa myötätuulessa, mistä
yhtenä esimerkkinä voidaan mainita 1talia.
Regionalismin katsotaan soveltuvan erityisen hyvin silloin, kun maassa on selviä
etnisiä, kielellisiä tai muita vähemmistöalueita. Liittovaltioissahan tämä sama
tavoite on jo rakenteellisesti otettu huomioon. Vaikka regionalismin tarkoituksena ei pitäisikään olla maan eri osien
itsenäisyyden korostaminen, vaan pikemminkin maan yhtenäisyyden vahvistaminen paikallisen osallistumisen ja hallinnon
tehostamisen avulla, kaikki suunnitteluviranomaiset eivät kuitenkaan katsele
suopeasti tällaista kehitystä; niinpä esimerkiksi eräs Pakistanin korkeimman
suunnitteluviraston johtava virkamies valitti Lundissa vuonna 1969, että Pakistanissa »regionalism is raising its ugly hand».
Aluepolitiikan toteuttamiseen on monessa maassa liittynyt uusien hallintoelinten ja koordinointi-, konsultointi- tai suunnitteluelinten perustaminen olemassa oleVIen organisaatioiden puutteellisuuden
vuoksi. Alueellista kehittämistä varten on
monissa maissa perustettu myös erityisiä
rahastoja tai muuten osoitettu varoja.
Lisäksi yrityksiä on voitu tukea muiden
keinojen, kuten esimerkiksi verohelpotusten avulla. Seuraavassa tarkastellaan
vielä lyhyesti näitä seikkoja muutamassa
OECD-maassa.
Englannissa on päävastuu aluesuunnittelun koordinoinnista kokonaisuutena kuu-
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lunut syksyllä 1969 tapahtuneesta hallituksen uudelleenorganisoinnista lähtien
paikallishallinnon ja aluesuunnittelun valtiosihteerille osan vastuusta kuuluessa
asunto- ja kuljetusministeriöille. Teknologiaministeriölle kuuluvat aluetaloudellinen kehittäminen ja teollisuuden sijaintikysymykset. Varsinaistakehitysaluerahastoa Englannissa ei ole. Kehitysalueille
maksetaan vuosittain suoria investointiavustuksia 182 milj. puntaa, minkä lisäksi
50 milj. puntaa käytetään työttömyysapuna näillä alueilla. Lisäksi on käytössä
erikoinen alueellinen työllistämistuki työnantajille. Valtiovalta rakentaa sopiviksi
katsomiinsa paikkoihin myös valmiita
teollisuusrakennuksia, jotka sitten joko
myydään tai vuokrataan yrittäjille.
Ranskassa hallitus on perustanut kaksi
komissiota, joiden tehtävänä on huolehtia
koko kansantaloutta koskevan suunnitelman alueellistamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä seurata ja vaikuttaa alueelliseen
kehitykseen. Kolme kehitysaluerahastoa
käyttävät yhteensä vuosittain vain noin
600 milj. frangia, mikä johtuu siitä, että
teollisuuden uudelleensijoittumiseen vaikutetaan lähinnä julkisten investointien
allokoinnilla. Yksityisille yrityksille suoraan annettava apu ei Ranskassa ole kovin
merkittävää, koska luottolaitosten ja alueellisten kehittämisyhtiöitten katsotaan
tässä olevan avainasemassa.
Italiassa on keskeinen asema vuonna
1950 perustetulla Cassa per il Mezzogiornolla, joka on autonominen valtion
laitos, mutta yrityksen luonteinen. Sen
budjetti on noin 4500 milj. dollaria eli
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3 % valtion menoista. Vuosiksi 19661970 laadittu kansallinen suunnitelma
edellytti, että ainakin 40 % kokonaisinvestoinneista kiinteään pääomaan tehtiin Mezzogiornoon ja että ne yritykset,
joissa valtio oli osakkaana, sijoittivat ainakin 60 % investoinneistaan uusiin tuotantoyksikköihin tälle alueelle. Esimerkiksi Tarantoon perustetun suuren terästehtaan ympärille on kehittymässä suuri
teollisuu~keskus, jossa apuna on käytetty
mm. sopimusyhteistyötä yksityisten yritysten kanssa.
Pohjoismaista vain Tanskalla ja Norjalla
on erityiselin aluepolitiikan toteuttamista
varten. Ruotsissa kehitysaluepolitiikkaa toteuttavan työmarkkinahallituksen budjetti on noin 2 000 milj. kruunua eli 5 %
valtion menoista. Yksityisille yrityksille
annettava tuki kehitysalueilla on enimmäkseen lainoja, korkotukea ja lainojen
takaamista.
Tässä tarkasteltu OECD:n raportti
antaa lukijalle varsin seikkaperäisen kuvan
viidentoista jäsenmaan aluepolitiikan tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi sovelletuista toimenpiteistä. Esitys on kauttaaltaan tiiVIstä, mutta toisaalta kirja toistaa
itseään hyvin monessa kohdin tiukkaan
näkökulmakiertoon pitäytymisen vuoksi.
Oiva tuki tämä raportti kuitenkin on
etsittäessä vastausta kysymykseen »How
to spread the resources butter on the
regional bread?», vaikka vaikuttaakin
siltä, että aluepoliittinenjääkaappimargariini ei vielä ole tullut markkinoille.

Kirj allisuutta

LEO A. SALOVAARA Aktiivinen työvoimapolitiikka. Helsinki 1970. 105 sivua.
Työvoimaministeriömme
apulaisosastopäällikön, valtiot. tri SALovAARAn äskettäin ilmestynyt teos sisältää työvoimapolitiikastamme ja talouspolitiikasta yleensä lähinnä samoja kriittisiä ajatuksia,
joita hänen kaksi vuotta sitten ilmestynyt
väitöskirjansakin. Tätä väitöskirjaahan
arvosteltiin viralliselta taholta verraten
ankarasti, mutta siinä esitetyille omaperäisille ajatuksille on myös annettu
arvoa. (Teos on arvosteltu Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 1968:4.)
Niihin sisältyvät oivallukset kotitalouden
piirissä esiintyvän taloudellisen aktiviteetin kohottavasta vaikutuksesta lapsiperheiden elintasoon, samoin kuin työvoiman tuotannon kansantaloudellisesta
merkityksestä, ovat ilmeisesti tärkeitä.
Tekijä katsoo, että markkinatalous ja
sosiaalipolitiikka on meillä kuten monissa
muissakin maissa orientoitunut lähinnä
lapsia vailla olevien perheiden elintasovaatimuksia silmällä pitäen. Yhteiskunta
hyvittää lapsilisillä ja veronalennuksilla
vain 10-11 % lasten kasvatuksen, siis
samalla työvoiman tuotannon kustannuksista. Sen sijaan »saa markkinatalouden
pääoman uusinta markkinatalouden tuotoksesta oman verovapaan jako-osuutensa». Kuitenkin on työvoima kansan-

talouden ensiarvoisen tärkeä tuotannontekijä.
Vaihdannan ulkopuolelle jäävä kotitalouksien taloudellinen aktiviteetti on
selvästikin tekijä, joka talouspolitiikan
harjoittajien on syytä ottaa huomioon ja
johon on syytä suhtautua positiivisesti.
Miten paljon on esim. omakotitaloja syntynyt maassamme tällaisen toiminnan
tuloksena ja suhteellisen alhaisilla kustannuksilla? Maataloustuotteetkin on miltei näihin saakka voitu tuottaa suhteellisen halvalla talonpoikaisissa perheviljelmätalouksissa, joissa on ollut oma,
yhteiskunnalle varsin vähän kustannuksia
aiheuttanut sosiaalinen huoltojärjestelmänsä. Nämä perhetaloudet ovat lisäksi
tuottaneet työvoimaa markkinataloutta
varten ja luovuttaneet perintöosuuksien
muodossa myös tuotantopääomaa talouselämän muita sektoreita varten. - Kotitalouksien taloudellista aktiviteettia koskeva esitys tuo muuten helposti mieleen
venäläisen maatalous ekonomistin A. V.
TSAJANovin 1920-luvulla esittämän teorian talonpoikaisesta taloudesta, jollaisen
taloudellinen aktiviteetti on riippuvainen
perheen suuruudesta ja kulutustarpeista.
Tekijä toteaa itse, että aktiivisella työvoimapolitiikalla on tähän saakka tarkoitettu jotain muuta kuin sitä, mitä
hän pitää tärkeänä, nimittäin työvoiman
tarjontaa ja kysyntää koskevien tasapaino-
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häiriöiden syiden etsimistä ja poistamista.
Hän tuntuu - ehkä aiheellisesti - pelkäävän eniten syntyvää työvoiman puutetta, joka hidas taisi aikanaan taloudellista kasvua ja synnyttäisi käyttämätöntä
pääomaa. Tämä voitaisiin hänen mielestään torjua siirtymällä perheenäitien palkkajärjestelmään ja runsaampiin lapsilisiin.
Se olisi mahdollista aikaansaada, kuten
Ranskassa, työnantajan verorasitusta lisäämällä, mikä hintojen kohoamisen vuoksi
alentaisi ainakin alussa palkkatyövoiman
reaalista ansiotasoa. Edelleen hän suosittelee sitä, että ihmisten sallittaisiin, esim.
työaikarajoitusten ja progressiivisen verotuksen estämättä sijoittaa taloudellinen
aktiviteettinsa markkinatalouteen sen suuruisena kuin kukin itse haluaa.
Jotta erityisesti kehitysalueilta vapautuva työvoimareservi voisi hyödyttää talouselämäämme, olisi tekijän mielestä
tuettava korkeatasoista ammattikoulutusta näillä alueilla. Tähän voidaan täysin yhtyä, ehkä korostaen myös yrittäjäkoulutuksen merkitystä. Asenteita yrit-

täjätoimintaan nähden olisi myös pyrittävä kehittämään mahdollisimman myönteisiksi, jolloin samalla olisi vastustettava jopa valtion ylläpitämän tiedotustoiminnan monesti varsin kielteistä suhtautumista yksityiseen yrittäjätoimintaan.
On vaikeampi seurata tekijän ajattelutapaa niiden muiden talouspoliittisten keinojen suhteen, joita hän suosittelee. Erityisesti hänen esi ttämänsä »teknillisen
rahalaitoksen» idea kuvastaa sekä rahapolitiikan että yritystoiminnan ongelmien
melkoista aliarviointia. Mutta kysymys
siitä, miten erityisesti kehitysalueille saataisiin yrittäjiä, joilla on tarpeellinen pääoma ja toteuttamiskelpoisia ideoita, olisi
koetettava ratkaista. Epäilen puolestani,
voisiko lapsilisien tuntuvakaan korottaminen näillä alueilla johtaa osakesäästämiseen tai muuhun vastaavaan kilpailukykyistä tuotantotoimintaa hyödyttävään
säästämi~een. Kotitalouksissa tapahtuvan
tuotannon lisäämisellä tuskin päästään
kovin pitkälle.
K. U. PIHKALA

KARL JOHAN WECKMAN Production Allocation in Finnish Agriculture. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja 117.
Hämeenlinna 1970. 116 sivua.

lineaarinen ohjelmointi tullut käytäntöön
tuotannon sijoitusongelman tutkimuksessa,
jossa erityisesti LEFEBER (1958) ja ISARD
(1960) ovat tehneet merkittävää työtä
soveltaessaan W ALRAs'n tasapaino teorian
ajatuksia. Maatalousekonomistien piirissä ovat mm. HEADyn koulukunta Yhdysvalloissa, RENBORG, BIROWO ja FOLKESSON Ruotsissa ja LANGVATN Norjassa
ehtineet julkaisemaan mielenkiintoisia, lähinnä empiirisiä tutkimuksia. Pohjoismaisissa tutkimuksissa on päämääränä ollut
eräänlaisen alueellisen tuotantosuunnitel-

Taloudellisen toiminnan alueellisen sijoittumisen ongelma on ollut ekonomistien mielenkiinnon kohteena ainakin VON
THuNENin monessa suhteessa vieläkin
esikuvaksi kelpaavasta tutkimuksesta· alkaen. Viime aikoina on DANTZIGin alunperin toisen maailmansodan kuljetusongelmia silmällä pitäen - kehittämä
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man laatiminen maataloutta varten nykyaikaisen tekniikan tarjoamien rationalisointimahdollisuuksien pohjalle.
Maat.metsät. tohtori WEcKMANin väitöskirja noudattaa pääasiassa samoja linjoja kuin mainitut pohjoismaiset tutkimukset. Siinä on pyritty osoittamaan,
miten rajoitetut tuotantovarat on tietyn
teknologian tason vallitessa yhdistettävä,
jotta edeltäpäin määrätty kokonaistuotos
voidaan tuottaa pienimmillä mahdollisilla kokonaiskustannuksilla. Tavoitteeksi
on edellytetty 100 %:n omavaraisuutta
vastaava tuotos, paitsi leipäviljan kohdalla, jossa 80 %:n on katsottu riittävän;
mm. sokerijuurikkaan on ajateltu tulevan
mukaan nykyisessä laajuudessaan. - Laskelmissa on edellytetty kahta eritasoista
työteknologiaa: toinen, jonka on katsottu
kuvaavan nykyisin mahdollisen huipputason mukaista, ja toinen, jonka on katsottu olevan huipputason ja nykyisin vallitsevan tason välillä.
Tutkimustekniikan näytteenä tutkimus
on huomattava. Kuitenkin tämäntapaisen koko maataloutta koskevan tutkimuksen vaikeudet ovat tavattoman suuret ja
liittyvät erityisesti pätevien perustietojen
saamiseen. Panoskertoimet vaihtelevat ei
vain tekniikasta, vaan myös voimaperäisyysasteesta, talousyksiköiden suuruude~ta
sekä vaihtelevista luonnonedellytyksistä
riippuen. Työn tarpeen kausiluontoisuus
rajoittaa huomattavasti tuotantosuunnan
valintaa. En luule, että kukaan pystyisi
näitä kysymyksiä ratkaisemaan niin, ettei
arvostelulle jäisi sijaa. Kun tälle tutkimukselle saatetaan kuitenkin antaa huomattavakin paino tulevaa maatalouspolitiikkaa
suunniteltaessa, lienee syytä puuttua eräisiin tämän tutkimuksen kyseenalaisiin
kohtiin. Teen sen tosin vain painettuun

julkaisuun tutustuttuani, saamatta aikaa
perehtyä siihen aineistoon, joka on säilytettävänä arkistoissa.
Tekijän selostus käytetystä aineistosta
on eräissä kohdin verraten tyydyttävä,
mutta useissa kohdissa niin niukka, että
tärkeidenkin datojen soveltuvuuden arvostelu ei ole lukijalle mahdollista. Tästä
yhtenä esimerkkinä mainittakoon väkilannoitteihin käytetyt tuotantopanokset,
joista tekijä mainitsee vain, että on sovellettu »uniform input leveliä», koska on ollut
hyvin vaikea saada luotettavia tietoja
todellisesta tilanteesta. Kun väkilannoitteiden käytöllä on tunnetusti ollut hyvin
suuri vaikutus satotuloksiin ja niiden
sodanjälkeiseen nousuun, olisi ollut syytä
mainita joitakin numerotietoja ja syventyä enemmän siihen tietoaineistoon, jota
toisin kuin tekijä olettaa, on olemassa
alueittaisesta väkilannoitteiden käytöstä.
Väkirehujen muodossa käytetyistä tuotantopanoksista ei myöskään ole esitetty
sellaisia tietoja, että lukija voisi niiden
tarkoituksenmukaisuutta arvostella. Tekijä sanoo vain, että ruokinnassa käytettyjen rehujen tarve on arvioitu »on the
basis of normative figures». Ruokintahan voidaan kuitenkin samojenkin normien puitteissa kokoonpanna hyvinkin monella tavalla, ja ilmeisesti se onkin esim. pohjoisilla alueilla taloudellisuuteen pyrittäessä
pantava kokoon toisin kuin eteläisimmillä
tuotantoalueilla. Epäilystä herättää mm.
se, että kuoritusta maidosta tehty maitojauhe olisi rehuviljan vaihtoehtona sikojen ruokinnassa.
Erityisesti rakennusten aiheuttamiIla
kustannuksilla on rationalisointisuunnitelmia toteutettaessa ilmeisen suuri merkitys.
Niistä mainitaan vain, että ne on arvioitu
erityyppisten karjarakennusten rakenta-
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miskustannusten pohjalla. Kun mitään
lukuja ei ole esitetty, ulkopuolisella ei ole
muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen,
että tekijä tietää »oikeat» kustannukset.
Tällaisia tietoja ei ole myöskään koneinvestoinneista, mutta niiden kohdalta on
sentään sanottu, että on käytetty syksyn
1968 hintaluetteloita.
Tekijän käyttämät työmenekkiluvut,
jotka' laskelmien kannalta ovat erityisen
tärkeitä, perustuvat osaksi ruotsalaisiin
selvityksiin, osaksi Suomessa tehtyihin
maatålousekonomistien arvioihin. Erityi-.
sesti huipputekniikan kohdalta tuskin on
lopullisesti selvitetty, voidaanko korkea
työteho esim. kotieläintaloudessa käytännössä yhdistää taloudelliseen ruokintaan
ja asetettuihin tuotantotavoitteihin.
Tekijän esittämät tutkimustulokset ovat
samansuuntaisia kuin muiden pohjoismaisten tutkijain. Ne viittaavat siihen,
että haluttaessa minimoida omavaraisuutta varten välttämättömän maataloustuotannon kustannukset ja edellytettäessä tuntiansiot koko maassa samoiksi
kuin teollisuudessa keskimäärin 1968,
vuoden 1968 peltoalasta voitaisiin jättää
käyttämättä noin 770 000 ha, ja työtuntien luku supistuisi noin 900 milj. tunnista 115-156 milj. tuntiin. »Tietokone
on vähentänyt» pellon nykyisestä 18-35
%:iin ei vain Oulun ja Lapin lääneissä
vaan vieläpä Etelä-Pohjanmaallakin,mikä
on jonkin verran vaikeasti ymmärrettä-

vaa. Sikoja ja kanoja ei kannattaisi pitää
muualla . kuin Lounais-Suomessa, jossa
noin 1 800 lihotussikaa vuodessa tuottavat sikataloudet ja 4 000 kanan häkkikanalat vastaisivat kuluttajain tarpeen
tyydyttämisestä. Tämän kirjoittajan mielestä mm. maitotalouden sivutuotteet
voisivat vetää viimeksi mainittuja talousmuotoja muillekin alueille. Talouksien
luvusta ei ole esitetty arviota, mutta voitaneen laskea, että perheviljelmiä tulisi
olemaan noin 40000, erikoistuneita sikatalouksia noin 500 ja kanatalouksia 9001 000.
Alueellisessa sijoittumisessa tietenkin
myös metsätalouden osuus tulonmuodostuksessa sekä viljelijäin tulotasovaatimukset ovat tärkeitä, ja laskelmissa huomioon
otettuina ne saattaisivat muuttaa kuvaa.
Tekijä aavistaa ilmeisesti joitakin makrotaloudellisia ja sosiologisia seurauksia,
joihin tämäntapaisen suunnitelman mahdollinen toteuttaminen johtaisi, sillä hän
esittää eräitä varauksia. Sekä Ruotsissa
että Norjassa on esiintynyt verraten paljon kritiikkiä vastaavanlaisista suunnitelmista. Eräs amerikkalainen maatalousekonomisti-ystäväni kirjoitti puolestaan
äskettäinb että Yhdysvaltain väestökeskuksissa esiintyvä sosiaalinen levottomuus
hänen mielestään osaksi johtuu maatalouden liian nopeasta rakennemuutoksesta.

Invandrare i Sverige.
Enkäter, brev och samtal-främst omfinländare.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Stockholm 1970. 169 sivua. Mk
19.50, Rkr. 24.50.

Viimeksi kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana Ruotsi on kehittynyt huomattavasta työvoiman luovuttajasta merkittäväksi työvoiman vastaanottajaksi. Nykyään lasketaan joka viidennen ruotsa1ai-
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sen olevan joko itse siirtolainen tai siirKoska 90 % ulkomaisesta työvoimasta
tolaisvanhemmista syntynyt. Merkillistä Skövden tehtailla oli suomalaisia ja loput
kyllä Ruotsissakaan ei ole tähän asti lii- jakautuivat 15 kansallisuuteen, päätetemmin tutkittu ulkomaisen työvoiman tiin tutkimuksessa keskittyä suomalaisiin.
sopeutumisongelmia. Mahdollisesti nyt Haastatellun 495 suomalaisen vertailukäsiteltävän kirjan painatusvaiheessa sat- . ryhmänä oli 200 ruotsalaista työntekijää.
tuneet lukuisat korpilakot, joissa ulko- Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että
maalaisten työntekijöiden panos oli suuri, haastatellut saivat palkkion palauttaesantaa lisää puhtia tutkimuksille ja toimen- saan haastattelulomakkeen. Haastatelpiteille, ehkä suorastaan maahanmuutto- luista suomalaisista oli vain 6 % ruotsinrajoituksillekin.
kielisiä, eikä yli neljä viidennestä suomaRuotsin tämänhetkinen siirtolaispoli- laisista osannut lainkaan ruotsia muuttatiikka pohjautuu kuitenkin siihen tosi- essaan maahan. Vaikka haastatteluhetasiaan, ettei sen talouselämä selviä ilman kellä vielä neljännes oli ummikkoja, niin
ulkomaista työvoimaa. Koska tarve on siitä huolimatta yli 90 % vastasi viihtypysyväinen, on muuttajat saatava tunte- vänsä vähintään aika hyvin Ruotsissa.
maan olonsa mahdollisimman kotoisaksi. Huonosti viihtyvät osasivat jonkin verran
GEDIN-ERIXON on tutkimuksessaan pyr- huonommin kieltä ja olivat muita tyytykinyt selvittämään, miten sopeutuminen mättömämpiä työpaikkaansa ja Ruotsin
ruotsalaiseen yhteiskuntaan on sujunut oloihin.
ja mitä sopeutumisvaikeuksia on havaitKotikaupungiltaan suomalaiset kaipatavissa.
sivat yhdensuuntaisesti ruotsalaisten kansItse tutkimus jakautuu kahteen osaan. sa urheilumahdollisuuksia ja tietoja sosiTärkein osa käsittää Skövdessä Volvon aaliasioista. Eritystarpeinaan suomalaiset
tehtailla suoritetun haastattelututkimuk- korostivat suomenkielisten kirjojen, elosen. Toinen osa käsittelee siirtolaisten kuvien, lehtien sekä ammattiyhdistysinkanssa käytyjä keskusteluja, heidän kir- formaation lisäämistä. Eikä naisseuraajeitään viranomaisille ja eräiden siirto- kaan unohdettu mainita. Nykyistä maaslaistyövoimaa runsaasti käyttävien yri- tapakoa ajatellen on meilläkin hyvä tietysten edustajien haastatteluja. Alunperin tää, että vaikkakin suomalaiset asuvat
tutkimuksen tarkoitus oli palvella lähinnä Skövdessä keskimäärin ah taammin kuin
paikallisia tarpeita ja siksi sen rahoitta- vertailuryhmän ruotsalaiset, heidän asujiksi saatiin Skövden kaupunki ja Volvo. mistasonsa on siellä korkeampi kuin SuoSittemmin se päätettiin julkaista, koska messa aikaisemmin.
sillä katsottiin olevan laajempaakin merSiirtolaisten tekemien töiden laadusta
kitystä, etenkin kun se koski maahanmuut- antanee osviittaa tieto, että puolet suotajien suurinta ja ehkä ongelmalIisintakin malaisista ei olisi halunnut tehdä nykyistä
ryhmää, suomalaisia. Sopeutumisongel- työtään, kun ruotsalaisista oli neljännes
mien kartoituksen ohella tutkimuksen tyytymättömiä työhönsä. Tutkimus ei
suorittajat pyrkivät keskusteluin lisää- suoranaisesti anna tietoa, kuinka ruotsamään ymmärtämystä siirtolaisten ongel- laiset yritykset hankkivat siirtolaistyömiin.
voimansa, mutta 40 % suomalaisista oli
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tullut työhön työnvälityksen kautta, yli
kolmannes tuttavien ja sukulaisten antamien tietojen perusteella ja vain vajaa
neljännes omatoimisesti. Suomalaiset tuntuivat olevan myös verraten pitkäaikaisia työntekijöitä: 2/3 haastatelluista
oli työskennellyt maassaoloaikanaan vain
Skövdessä. Melkoinen epävarmuus tosin
leimasi maanmiestemme osotuksia: vain
hieman yli 10 % ilmaisi aikovansa palata
seuraavien viiden vuoden kuluessa Suomeen ja kokonaista 2/3 ei tiennyt, miten
kauan he maassa viipyvät.
Suomalaiset eivät vaikuttaneet kovin
apaattiselta ryhmältä, koska yli kolmannes
kuului pakollisen ammattiyhdistyksen
ohella johonkin muuhun järjestöön. TV:tä
katsottiin runsaasti, mutta lehtien luvussa
suomalaiset kielivaikeuksien takia olivat
pitkälti ruotsalaisista jäljessä. Työpaikalla suomalaiset ja ruotsalaiset pitivät
toisiaan avuliaina ja keskustelivat toistensa kanssa yhtä usein. Sen sijaan vapaaaikana neljä viidennestä suomalaisista ja
yli 90 % ruotsalaisista seurustelee vain
maanmiestensä kanssa. Lieneekö sitten
syy vai seuraus se, että molemmat ryhmät valittivat kontaktivaikeuksia vastapuolen kanssa seurusteltaessa.
Kirjassa julkaistut siirtolaisten kirjeet
ja keskustelut antavat selkeän kuvan tie-

don puutteesta, joka vasta muuttaneella
ja usein kielitaidottomalla siirtolaisella on.
Tietoa kaivataan lähinnä työhön, yhteiskuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvistä asioista, siis juuri niistä joita haastattelututkimuksessakin korostettiin. Y ritysten edustajat tähdentävät haastatteluissaan, että ruotsalaiset yritykset ovat
valmiita huomattaviinkin sijoituksiin siirtolaisten! viihtyvyyden kohentamiseksi ja
siten jatkuvan työvoiman saannin turvaamiseksi. Yritykset katsovat asiakseen
hoitaa sellaisiakin toimintoja, jotka meillä
on katsottu lähinnä julkisen vallan huoleksi, kuten esim. lasten päivähoito, asuntorakenmus, kielikurssit, urheilu- ja muu
harrastustoiminta jne.
Suomen tulevaa työvoimapolitiikkaa
ajatellen ei kirjan lukeminen herätä kovin
ruusuisia näkymiä. Kaikesta päättäen
Ruotsissa paneudutaan lähiaikoina yhä
perusteellisemmin siirtolaisten viihtyvyysongelmiip. ja yritetään myös korjata puutteet. KlJln taloudellisia kiihokkeita muuttoon ei puutu, on melko todennäköistä,
ettei Ruotsiin muuttaneiden luku kovin
paljon nykyisestään alene, ellei ihmeitä
tapahdu esim. asuntopolitiikassa ja työllisyydessä. Ja mikä pahinta: muuttaneet
myös pysyvät Ruotsissa.

Scarcity Challenged. An Introduction to Economics. HoI t, Rinehart

Taloustieteen oppikirjamarkkinoille suhteellisen tiheään ilmestyvät amerikkalaiset esitykset pohjautunevat usein eri yliopistoissa pidettyihin luentosarjoihin, ja
niinpä samaa vaatimustasoa olevat yleisteokset ovat jokseenkin homogeenisia asia-
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sisältönsä puolesta. Luonnollisesti teorian
kehittyminen ja vakiintuminen antavat
oman leimansa kunkin »aikakauden»
oppikirjoille.
KOHLER on pyrkinyt tietoisesti irti
tavanomaisuudesta ja asettanut tavoitteekseen mahdollisimman kiinnostavan
ja selkeän taloustieteen kokonaisnäkemyksen välittämisen opiskelijalle - kokonaisnäkemyksen sekä makrotaloudellisella että eri taloussysteemien tavallaan
universaalilla tasolla. Tavoitteensa toteuttamiseksi tekijä on valinnut teemaksi
»haasteen niukkuudelle», joka kieltämättä
varsin osuvasti motivoi taloustieteen opiskelua.
Teoksen tekstin valinta ja asioiden painottaminen on eräiltä osiltaan todella
»erilainen». Aluksi Kohler kritisoi sekä
henkisten että fyysisten resurssien vajaakäyttöä kapitalistisessa taloudessa, analysoi työttömyyttä ja sen muotoja ja selvittelee potentiaalisen kansantuotteen käsitettä. Lyhyen kritiikin jälkeen siirrytään
klassiseen kansantuloteoriaan, suhdanneteoriaan jne. Julkisen taloussektorin selvittelylle on myös annettu tilaa varsin
kohtuullisesti esiteltäessä kapitalistista, lähinnä USA:n kansantaloutta. Kautta
koko teoksen on kapitalismin vastapainona, »kilpailevana» vaihtoehtona (lainausmerkit Kohlerin), amerikkalaiselle
oppikirjalle todellisena uutuutena käsitelty keskitetysti johdettua suunnitelmataloutta, esimerkkitapauksena Neuvostoliitto.
Kirjan toisessa osassa paneudutaan resurssien tehokkaan käytön mahdollisuuksiin, esitetään tavanomaiset marginaalikäsitteet ja todetaan täydellisen kilpailun

talouden teoreettinen tehokkuus. Mielenkiintoisena yksityiskohtana käsitellään lyhyesti myös OSKAR LANGEn sosialistinen
»kilpailutalous».
Teoksen kolmas osa keskittyy taloudelsen kasvun ja sen komponenttien tarkasteluun sekä kehittyneissä kapitalistisissa
että sosialistisissa maissa. Niin ikään annetaan tavanomainen kuva kehitysmaiden
taloudellisen kasvun vaikeuksista puuttumatta juuri muuhun kuin näitä alueita
koskeviin taloudellisiin faktoihin ja kulttuuritekijöihin.
Kirjan lopussa Kohler kiinnittää huomion hetkeksi myös taloustieteen ulkopuolisiin, mutta kuitenkin taloudellisiin
rakenteisiin vaikuttaviin tekijöihin.
Kokonaisuutena Scarcity Challenged sisältää huolellisesti jäsennettyä ja selkeästi
esitettyä tietoa, jota taloustieteen opiskelijan lienee suhteellisen helppo omaksua.
Se ei sisällä liiaksi detaljeja, mutta käsittelee teoriaa, joka tavallisesti esitetään
vasta sitten, kun perusteet hallitaan, siis
toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.
Teoksen moderni painoasu, yhteenvedot,
käsitteiden selitykset sekä laaja sanasto ja
hakemisto helpottavat tarjotun tiedon
omaksumista.
Suurimpana heikkoutena suomalaisen
opiskelijan kannalta on tekstin USAkeskeisyys. Ymmärrettävästi kirjaan sisältyy myös subjektiivisia arviointeja erityisesti »kilpailevaa» vaihtoehtoa käsiteltäessä, mutta toisaalta Kohleria voidaan
pitää amerikkalaisesta näkökulmasta katsoen myös Neuvostoliiton ja muiden ItäEuroopan maiden talousasiantuntijana.
TUOMO NENONEN
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H. MYINT Kehitysmaiden taloustiedettä (alkuteos The Economics ofthe Developing Countries,
suom. ERKKI KOSKELA ja KYÖSTI LÄHTEENMÄKI). Forum-kirjasto. Tammi, Helsinki 1970. 203 sivua. 13 mk.
Kehitysmaiden ongelmien taloustieteellinen pohdinta on valtaosin ollut teollisuus~
maiden tutkijoiden käsissä. Sitäkin merkittävämpää on, että ceylonilaisen professori MYINTin teos on selvinnyt korkeakoulujen kurssikirjaksi kaukaisessa Suomessa saakka, aikaisemmin englanninkielisenä ja nyt suomenkielisenä käännöksenä. Kääntämispäätökseen lienevät muiden seikkojen ohella vaikuttaneet ensiksikin kirjan helppotajuisuus ja toisekseen
monipuolisempi
tarkastelutapa
kuin
useimmissa aihetta koskettelevissa alkeiskirjoissa. Käännös on yleensä moitteetonta. Jokunen käännösuutuus sen sijaan
alussa oudoksuttaa. Esim. seisetila paljastuu ennen pitkää vanhaksi tutuksi stagnaatiotilaksi.
Myint toteaa aluksi, ettei kehitysmaat
ole mikään yhtenäinen ja selväpiirteinen
käsite. Ensiksikin kehitysmaat ovat erilaisia väestömäärältään, ~äestötiheydel
tään, luonnonvaroiltaan jne. Toiseksi ne
ovat eri kehitysvaiheissa ja kolmanneksi
niiden köyhyys ei ole yksiselitteistä. Kehitysmaiden ongelmia kärjistää lisäksi se,
että kestää pitkän aikaa, ennen kuin kehitysohjelmat alkavat tuottaa tuloksia.
Tyypilliset kehitysongelmat eivät johdu
kehitysmaiden eristyneisndestä, vaan siitä, että kehitysmaat ovat joutuneet ulkoisten voimien puristukseen ulkomaan:kaupan, ulkomaisten investointien ja siirtomaavallan muodossa.
Kirjoittaja erittelee sitten kahdentyyppisen kehitysmaa-talouden joutumista ul-
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komaankaupan ja rahatalouden piiriin.
Pienviljelystalouden osalta rahatalous syntyy ensinnä todennäköisesti siten, että viljelijät ryhtyvät harjoittamaan vientituotantoa tuottamalla enemmän kuin omavaraistalous vaatii. Toisessa vaiheessa
eräät viljelijät erikoistuvat pelkästään
vienti tuotantoon. Ensimmäisen vaiheen
maita ovat kirjoittajan mielestä useimmat
Afrikan pienviljelysmaista ja toisen esim.
Burma, Thaimaa ja Ghana.
Kaivos- ja suurviljelmäsektorin luonnehtimissa maissa on tämä sektori useimmiten ollut ulkomaalaisten käsissä, joka
halvan työvoiman politiikallaan on jarruttanut koko kansantalouden kehitystä.
Alhainen palkkataso johtaa alhaiseen
tuottavuuteen ja se taas alhaiseen palkkatasoon jhe. Kun pienviljelyssektori hankkii pääomansa pääasiassa paikallisilta rahanlainaajilta, se on synnyttämässä samalla kotimaisia pääomamarkkinoita. Kaivos- jasuurtilasektori sen sijaan hankkii
pääomansa ulkomaisilta rahalaitoksilta
tai kotimaisilta rahalaitoksilta, jotka varsin usein ovat ulkomaisten laitosten haarakonttoreita. Näin ovat kotimaiset pääomamarkkinat jääneet kehittymättä.
Poliittisen itsenäisyyden myötä kehitysmaat ovat luoneet omat rahajärjestelmänsä. Myint katsoo tästä olevan kolme etua:
l. siirtomaavallan aikainen rahajärjestelmä voimisti suhdannevaihtelujen aiheuttamia vientitulojen vaihteluja, 2. keskuspankit voivat irroittaa varoja pitkäaikaisiin kotimaisiin luottoihin ja 3. potentiaaliset voimavarat voidaan lamakaudenkin
aikana kohdentaa rakenteellisiin puutteisiin.
Teoksessa esitellään kasvuteoria, jonka
mukaan tavoitteena ei tulekaan olla kaikkien sektoreiden samanaikainen kehittä-
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minen, vaan on keskityttävä ainoastaan
tärkeimpiin. Taloudellisen dynamiikan
tulee toimia liikakysynnän ja liikatarjonnan muodossa, ja strategisten sektoreiden
tulee sopeuttaa toimintansa kehitystä edistäviksi voimanlähteiksi. Myint tähdentää
kuitenkin, että kansantalouden kasvuvauhti määräytyy sen hitaimmin kehittyvän sektorin, maatalouden mukaan. Siksi
maataloutta on kehitettävä muiden elinkeinojen rinnalla, sillä sen tuottama toimeentulovaranto tyydyttää muiden alojen työntekijöiden kulutus tarpeita, niin
kauan kuin näiden alojen tuotannosta ei
ole apua.
Ulkomaankaupassaan esiintyvät vaikeudet kehitysmaa voi kirjoittajan mielestä
ratkaista periaatteessa kolmella tavalla:
1. lisäämällä alkutuotteiden vientiä, 2. vähentämällä tuontitarvetta pääomahyödykkeiden tuotannolla ja 3. teollisuustuotteiden viennillä. Luonnollisesti kukin maa
voi politiikassaan yrittää soveltaa myös
eri vaihtoehtojen yhdistelmiä. Kehitysmaiden usein voimakasta inflaatiota ja
jatkuvia maksutasekriisejä vastaan Myint
suosittelee kaavamaisesti sovellettavan suojelupolitiikan sijasta tehokasta harvoihin
elinkeinoihin kohdistuvaa suojelua. Tosin hän epäilee tällaisen politiikan realistisuutta.
Kirjan lopussa otetaan kantaa eräisiin
kehityspolitiikan yleisiin kiistakysymyksiin. Kehityspolitiikan tavoitteiden aset-

telussa on ensiksikin valittava per capita
-tulojen suuren lisäyksen ja taloudellisen
turvallisuuden ja stabiliteetin välillä. Toiseksi on valittava, lisätäänkö tuloja nyt vai
tulevaisuudessa. Kolmanneksi: edistetäänkö kasvua vai taloudellista tasa-arvoa tai
missä suhteessa näitä molempia edistetään. Neljänneksi on valittava kansanjoukkojen tulotason ja kasvun nopean lisäämisen ja toisaalta perinteellisten kulttuuriarvojen välillä. Markkinamekanismin soveltamislaajuutta sen sijaan ei voi
yleisesti määritellä, vaan se riippuu kunkin maan oloista. Koulutusinvestointien
määrän lisäys ei välttämättä ole taloudellista kasvua tukeva. Vaarana on usein
akateemisen koulutuksen ylikorostus, joka
voi johtaa työttömyyteen ja tyytymättömyyden laajaan leviämiseen. Koska kehitysmaiden kyky käyttää pääomia on erilainen, olisi niukka kansainvälinen apu
suunnattava suhteellisen pitkälle edisty-neisiin 'maihin, jolloin myös tulokset olisi-vat parhaat. Kuvitella kyllä voi, millaisen
myrskyn tällainen tavoite esim. YK:n
ajamana nostaisi. Eri asia tietenkin on,.
että jo nykyäänkin kansainvälinen apu
per capita (saajamaiden kannalta) jakau-tuu perin epätasaisesti. Varsin yksinkertainen kehitysavun muoto on kuitenkin
vielä suurimmaksi osaksi käyttämättä, ni-mittäin kaupan esteiden poistaminen kehitysmaiden vientituotteilta.
KYÖSTI RENKO
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BERNARD M. S. VAN PRAAG Individual
Welfare Functions and Consumer Behavior.
A Theory of Rational Irrationality. Contributions to Economic Analysis 57. North-

Holland Publishing Co., Amsterdam
XVII + 235 sivua. Hfl. 40.00.

1968~

VAN PRAAGin teos kuuluu sarjaan Con-
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tributions to Economic Anafysis, jota toimittavat JOHNSTON, SANDEE, STROTZ, TINBERGEN ja VERDOORN. Sarjan ja toimittajien nimet panevat odottamaan suhteellisen korkeatasoisia teoreettisia tutkimuksia. Van Praagin tutkimus ei petä
näitä odotuksia.
Kuluttajan valintateoria on traditionaalisen talousteorian perusteellisimmin
selvitettyjä osia. Matemaattisesti sitä voidaan pitää jopa melko täydellisenä. Teorian staattisuutta ja lähtökohtaolettamusten epärealistisuutta vastaan on kuitenkin esitetty aina silloin tällöin moitteita.
Positiiviset parannus ehdotukset ovat tosin
jääneet harvalukuisiksi. Eräs näistä oli
Strotzin 1950-luvun lopussa lanseeraama
_»utility tree»-käsite, jonka pohjalta käytiin Econometrican palstoilla opettavaista
keskustelua. Van Praagin tutkimuksen
eräänä lähtökohtana on juuri tämä keskustelu. Hän käyttää myös, tosin rajoitetummassa määrin, hyväkseen LANCASTERin ajatuksia uudesta kuluttajan valintateoriasta.
Aluksi Van Praag luopuu klassillisesta
n-ulotteisen hyödykeavaruuden olemassaolon olettamuksesta. Sen sijaan hän olettaa, että on olemassa jokin suuri hyödykejoukko, josta kuluttaja tarkastelee yhdellä kertaa vain pientä relevantiksi katsomaansa osaa. Tätä alijoukkoa kutsutaan relevantiksi hyödykejoukoksi ja sitä
vastaa relevantti hyödykeavaruus. Van
Praag nimittää pistettä relevantissa hyödykeavaruudessa
hyvinvointiasemaksi.
Kun relevantti hyödykejoukko on annettu, oletetaan hyvinvointiasemien olevan asetettavissa paremmuusjärjestykseen
ja että enemmän on kuluttajan mielestä
aina parempi kuin vähemmän. Näin pystytään määrittelemään ordinaalisten uti-
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liteettifunktioiden olemassaolo relevantissa hyödykeavaruudessa. Ne ovat monotonisesti ei-väheneviä kaikkien relevanttien hyödykkeiden suhteen. Tästä seuraa,
että kuluttajalle optimaalinen tilanne
vallitsee silloin, kun hänellä on kaikkia
hyödykkeitä käytettävissään äärettömän
paljon. Van Praag normittaa utiliteettifunktion siten, että tässä optimitilanteessa
se saa arvon 1.
Arvostaessaan hyvinvointi asemia Van
Praag vertaa niitä optimaaliseen hyvinvointiasemaan. Näin hän saa määritellyksi yksikäsitteisen kardinaalisen utiliteettifunktion olemassaolon relevantissa
hyödykeavaruudessa. Koska hyvinvoinnin
arvostus riippuu olennaisesti siitä, mikä
hyödykejoukko sattuu sillä hetkellä olemaan relevantti, kardinaalisuus ei tarkoita tässä aivan samaa
kuin aikoinaan
..
EDGEwoRTHilla. Van Praag nimittää omaa
teoriaansa neokardinalistiseksi.
Hänem hyvinvointifunktionsa on siis
monotonisesti ei-vähenevä ja saa arvoja
välillä [0,1]. Siten se muistuttaa muodollisesti todennäköisyysjakautuman kertymäfunkt,iota, jollaisena Van Praag sitä
alkaa käsitelläkin. Yksiulotteisessa tapauksessa identifiointi sujuu helposti. Derivoimalla päästään hyvinvoinnin tiheysfunktioon, jota traditionaalisessa teoriassa
kutsutaan rajahyötyfunktioksi. Rajahyöty
on hyödykkeen viimeksi kulutetun yksikön tuottama hyvinvoinnin lisäys. Näitä
kulutus tapahtumia Van Praag nimittää
alkeispalveluksiksi. Ominaista niille on se,
että ne eivät ole keskenään vaihdettavia,
vaikka ne ovatkin fyysisesti samanlaisia,
koska niitä arvostetaan eri lailla riippuen
kulutusjärjestyksestä. Van Praag yleistää samanmuotoisuuden todennäköisyysja hyvin.vointikäsitteiden välillä myös nI
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ulotteisessa tapauksessa. Tällöin utiliteettifunktio kuvaa hyvinvoinnin massan· jakautumista relevantissa hyödykeavaruudessa.
Koska arvostettavien hyödykkeiden
joukko on hyvin suuri, tulee kokonaishyvinvointia arvostettaessa eteen ongelma,
miten supistaa arvostettavaa hyödykejoukkoa. Van Praag esittää kaksi periaatetta tämän ongelman ratkaisemiseksi.
Ensinnä voidaan valita suhteellisen pieni
joukko relevanteiksi katsottuja hyödykkeitä. Tässä hän käyttää Lancasterin lähestymistapaa: kuluttajat eivät voi saada
hyötyä hyödykkeistä sinänsä, vaan hyödykkeiden ominaisuuksista. Soveltamalla
arvostusoletusta tällaiseen ominaisuusjoukkoon utiliteettifunktio määrittelee hyvinvointImltan. Toinen tapa ratkaista
hyödykeavaruuden supistamisen ongelma
on aggregoida läheisiä substituutteja suuremmiksi hyödykeryhmiksi. Tällaisia epähomogeenisia hyödykeryhmiä voidaan käsitellä kuten kuvitteellisia homogeenisia
hyödykkeitä. Näin saadaan ensi vaiheessa
allokoiduksi kulutukseen käytettävä rahamäärä hyödykeryhmien kesken. Arvostettaessa johonkin hyödykeryhmään käytettävän rahamäärän tuottamaa hyvinvointia täytyy olla tiedossa, mitä rahamäärällä saa todella ostetuksi. Tätä kuvaavat palveluavaruuden samahintakäyrät. Tekemällä muutamia melko yleisiä
oletuksia samahintakäyristä Van Praag
pystyy osoittamaan, että epähomogeenisen hyödykeryhmän osittaisen hyvinvoinnin kertymäfunktion matemaattinen muoto on likiihäärin »log-normaalinen». Tässä
yhteydessä hän kehittää myös mitan eri
hyödykeryhmien
komplementtisuusasteelle. Hän suorittaa sitten muutamia
simulointikokeita mallillaan. Simuloin-

nin tulokset ovat varsin yhtäpitävät teoreettisen päättelyn kanssa. Saadut ENGELin käyrät ovat log-normaalisia - mielenkiintoinen yhtymäkohta AITCHlsoNin
ja BROWNin todellisesta aineistosta estimoimiin Engelin käyriin - samoin tulon
u tili teettikäyrä.
Tämän jälkeen kirjoittaja hahmottelee
mallinsa dynamisointia. Ajan hän liittää yksinkertaisesti uudeksi ulottuvuudeksi hyödykeavaruuteen ja määrittelee
siinä hyvinvointimitan samaan tapaan
kuin aikaisemminkin. Lisäksi hän ottaa
huomioon ajan mukanaan tuoman epävarmuuden. Hän osoittaa, että epähomogeenisten hyödykeryhmien hyvinvoinnin kertymäfunktiot ovat tässäkin tapauksessa likimäärin log-normaalisia. Lopuksi Van Praag käyttää kehittämäänsä
mallia dynaamisen kuluttajan käyttäytymisteorian perustana. Tässä hän erottaa kolme keskenään vuorovaikutuksessa
olevaa prosessia: päätöksenteko kulutuksen ja säästämisen välillä, alustavan kulutussuunnitelman teko, todellinen lyhyen
tähtäimen kulutuskäyttäytyminen. Näistä
hän pitää kahta ensimmäistä prosessia
melko stabiileina, mutta todellista lyhyen
tähtäimen kulutuskäyttäytymistä .hän pitää yhtä lailla ennustettavana kuin lantin heittoa.
Van Praag nimittää kehittämäänsä valintateoriaa rationaalisella tavalla irrationaaliseksi vastakohtana traditionaalisen valinta teorian irrationaaliselle rationaalisuudelle. Intuitiivisesti onkin huomattavasti helpompi uskoa, että kuluttaja
enemmän tai vähemmän satunnaisesti
valitsee pienen osan tarjolla olevista hyöhykkeistä tarkasteltavakseen yhdellä kertaa suorittaen tällöin mielessään myös
hyödykkeiden aggregointia, ja että hän
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vasta näistä pienemmistä hyödykeryhmistä suorittaa hyödykekohtaisen valinnan. Van Praagin optimistisuuteen tarkasteltavien ilmiöiden mitattavuudesta on
vaikeampi yhtyä. Hän ottaa vertailukohdaksi luonnontieteet ja toteaa siellä voitetun myös vaikeilta näyttäviä mittausongelmia. Allekirjoittaneen mielestä on
kuitenkin melko uhkarohkeata pelkästään
tällä perusteella väittää, että utiliteetin
mittaamisongelmat ennen pitkää voitetaan.
Van Praagin esitystapa on varsin matemaattinen. Hän sanoo tarkoittaneensa
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teoksensa etupäässä talousteoreetikkoja
varten. P 4ikoitellen hän kuitenkin käsittelee myös markkiI?-atutkijoita kbskettelevia ongelrpia, nime:p.omaan. epähomogeenisten hyödykeryhmien osalta.
Kaiken kaikkiaan Van Praagin. teos
on merkittävä kontribuutio kuluttajan
valintateoriaan.. Hänen kehittelemissään
ajatuksissa on runsaasti realistisia ja huomionarvoisia piirteitä, joskaan malli kokonaisuudessaan ei vielä sovellu empiiriseen käyttöön. Ilmeisesti sitä kuitenkin
voidaan kehittää teoreettisella tasolla
eteenpäin r
I
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C. VAN TASSEL Economic Essentials:
A Core Approach. Houghton Mifflin Co.,
Boston - New York - Atlanta - Geneva,
111. - Dallas - Palo Alto 1969 XVII
410 sivua. $ 4.95.
ROGER

+

Huolimatta suhteellisen pienestä sivumäärästä, kirjassa on käsitelty talousteorian perusteet lähes kokonaisuudessaan.
Teos on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee taloudellisia ilmiöitä
allokoinnin problematiikan kannalta. Erityisesti ensimmäisessä osassa kiinnitetään
huomiota tuotannontekijöiden allokoinnin tehokkuuteen markkinataloudessa,
erikseen täydellisen ja epätäydellisen kilpailun vallitessa. Tuotannontekijöiden tehokas allokointi täydellisen kilpailun, oligopolin ja monopolin vallitessa samoin
kuin julkisen vallan vaikutukset allokointiin esitetään varsin yksinkertaisessaja selkeässä muodossa.
Toinen osa sisältää pääasiassa tulonmuodostuksen ja työllisyyden teoriaa sekä

jossain määrin suljetun talouden tasapainoteor!iaa. Erityisesti tulonmuodostuksen osalta klassinen ja keynesiläinen teoria
on käsitelty tavanomaisesta poikkeavalla
tavalla; ei ole tyydytty vain selostamaan
niitä, vaan erot ja yhtäläisyydet on selvitetty vaI;sin yksityiskohtaisesti. Toisessa
osassa ta~kastellaan myös raha- ja finanssipolitiikkaa rajoituksineen. Tasapainoteorian käsittelyn yhteydessä selvitetään teknisen kehityksen ja kulutustottumusten
muutosten sekä taloudellisten tavoitteiden
ristiriitaisuuksien vaikutuksia taloudelliseen tasapainoon sekä suljetun että osittain avoimen talouden kannalta.
Kolmannessa osassa. käsitellään kansainvälisen kaupan ja taloudellisen kehityksen teoriaa. Selvittelyn kohteena ovat
mm. kan.sainvälinen kauppa, mak'Sutase,
kansainv.älisen kaupan tasapaino sekä taloudellinen kasvu.
Van Tassel ei rasita lukijaa talousteorian historialla, kuten on laita useimmissa muissa alkeisoppikirjoissa. Samoin
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aloittelijan kannalta, joka ei tunne korkeampaa matematiikkaa, on erittäin miellyttävää, ettei kirjassa käsiteltyjä, usein
varsin vaikeita ja monimutkaisia asioita
ole »pilattu» liian matemaattisella esitystavalla. Ei voida kieltää, etteikö matemaattinen esitystapa useimmissa tapauksissa selvennä käsiteltävää probleemaa,
mutta todennäköistä on, että se vaatii
tiettyä matemaattista ongelmien omaksumiskykyä, joka vielä usein äskettäin
opiskelunsa aloittaneilta sekä muilta taloudellisista asioista kiinnostuneilta »harrastelijoilta» puuttuu. Van Tassel esittää
varsin lyhyesti ja ytimekkäästi talousteorian keskeiset probleemat, ei kuitenkaan
niin, että kirjasta olisi muodostunut luettelo kansantalouden ongelmista, vaan
valaisevien, käytännön kannalta hiukan
- mutta ei liikaa - yksinkertaistettujen

esimerkki tapausten avulla on tuotu esiin
kansantaloutta hallitsevat lainomaisuudet
ja ongelmat.
Kuten alussa todettiin Van Tassel itse
luonnehti teostaan uudenlaiseksi oppikirjaksi. Kirja on uudenlainen tosiaan
siinä mielessä, että esitystyyli on opiskelijan kannalta tehokas. Kaikki epäolennainen, varsinkin amerikkalaisia kansantaloustieteen oppikirjoja vaivaava rönsyily on sivuutettu ja pitäydytty vain ns.
ydinkysymyksiin. Negatiivisena piirteenä
ainakin suomalaisen opiskelijan kannalta
on pidettävä sitä, että Van Tassel tyytyy
vain ohimennen toteamaan ns. sosialistisen talousteorian olemassaolon, eikä vai.,.
vaudu tarkemmin selittämään, miten
sosialistisen talousteorian piiriin kuuluvissa maissa käsiteltyjä taloudellisia kysymyksiä hoidetaan.
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KERTOMUS
KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1970

Vuosi 1970 oli Kansantaloudellisen Yhdis- Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvatyksen 86. toimintavuosi. Esitelmätilai- rojen valtuuskunnan yhteiskuntatieteellisuuksien järjestäminen sekä Kansantalou- sessä jaostossa ovat olleet professorit
dellisen Aikakauskirjan julkaiseminen oli- LAURI O. AF HEURLIN ja FEDI V AIVIO
vat keskeisessä asemassa kertomusvuoden varamiehinään valtiotieteen tohtori O. E.
toiminnassa.
NUTAMO ja professori MATTI LEPPO.
Yhteistoiminnassa Ekonomiska SamKansantaloudellisten tutkimusten sarfundetin ja Taloustieteellisen Seuran kans- jassa ilmestyi kertomusvuoden tammisa järjestettiin ensimmäinen ns. ekonomis- kuussa valtiotieteen lisensiaatti MUKKA
tipäivä 13 päivänä marraskuuta 1970. Päi- JAHNUKAISEN väitöskirja Yrityksen iriforvän teemana oli »Rakennepolitiikka Suo- maatiosysteemin suunnittelun kehysmetodi (numessa». Lisäksi Yhdistys järjesti yhdessä mero XXX) ja toukokuussa valtiotieteen
Ekonomiska Samfundetin ja Taloustie- lisensiaatti TIMO TERÄSVIRRAN väitösteellisen Seuran kanssa kokouksen 26 päi- kirja On Stepwise Regression and Economic
vänä tammikuuta, jolloin professori FRITZ Forecasting (numero XXXI).
MACHLUP piti 'esitelmän »GreaterFlexiYhdistyksen kokouksissa pidettiin kerbiIity of Exchange Rates», ja kokouksen tomusvuonna seuraavat esitelmät:
25 päivänä toukokuuta, jolloin profesHelmikuun 11 päivänä valtiotieteen
sori HANS BREMS piti esitelmän »Inter- tohtori TIMO HELELÄ piti esitelmän »Suonational Direct Investment Theory malaisen suhdannepolitiikan puitteet ja
and Reality».
puutteet». Korreferentteina toimivat panYhdistyksen edustajana talouselämän kinjohtaja ROLF KULLBERG ja valtiotiebibliografiatoimikunnassa on ollut ylijoh- teen tohtori KAARLO LARNA.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 26 päivätaja EiNO H. LAURILA. Bibliografian ilmestyminen siirtyi vuoteen 1971. Yhdis- nä helmikuuta toimistopäällikkö JAAKKO
tyksen edustajana Yrjö Jahnssonin sää- ILONIEMI piti esitelmän »Kansainvälisen
tiön hallituksessa on edelleen toiminut kehitysrahoituksen ongelmia: " J 970-luprofessori LAURI O. AF HEURLIN. Alfred vulla». Esitelmää täydensivät johtaja
Kordelinin säätiön tieteen jaostossa on JORMA ARANGON ja osastopäällikkö KAYhdistystä edustanut ylijohtaja .EINO H. LEVI KAILASVUOREN puheenvuorot.
Maaliskuun 23 päivänä järjestetyssä
LAURILA, varamiehenään professori LAURI
O. AF HEURLIN. Yhdistyksen edustajina kokouksessa apulaisosastopäällikkö KLAUS
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A. SAHLGREN piti esitelmän »Kauppapo- professorit VEIKKO HALME, LAURI O. AF
liittisia kysymyksiä 1970-luvulla». Kaup- HEURLIN ja Auvo KIISKINEN, valtiotiepatieteiden tohtori VEIKKO K. REINIKAI- teen tohtorit KAARLO LARNA ja EINO
NEN ja johtaja B. O. JOHANSSON esittivät H. LAURILA sekä professori FEDI V AIVIO.
Aikakauskirjan päätoimittajana toimi valvalmistelemansa puheenvuorot.
Huhtikuun 29 päivänä järjestetyssä ko- tiotieteen tohtori AHTI MOLANDER ja toikouksessa valtiotieteen tohtori PERTTI mitussihteerinä valtiotieteen maisteri
KUKKONEN esitti alustuksen »Jäänmur- HEI_KKI U. ELONEN. Aik~kauskirjanpaina
tajia, rautafeita vai maanteitä?». Alus- tustyöstä ja jakelusta on huolehtinut
tusta täydensivät pääjohtaja HELGE JÄÄ- Sanoma Oy. Aikaisempien vuosien taSALon, pääjohtaja MARTTI NISKALAn ja paan taloustieteiden opiskelijoilla oli tipääjohtaja ESKO REKoLAn puheenvuo- laisuus saada Aikakauskirjan vuosikerta
- alennettuun hintaan. Näitä tilauksia oli
rot.
Syyskuun 29 päivänä International Mon- 223.
etary Fundin Euroopan osaston johtaja
Kertomusvuoden aikana Yhdistyksen
LESLIE ALAN WHITTOME piti esitelmän jäsenistä kuoli 23 ja erosi 6. Yhdistyksen
Kansainvälisen Valuuttarahaston viime- jäseniksi hyväksyttiin 27 henkilöä. Vuoaikaisesta toiminnasta ja tulevaisuuden den päättyessä jäsenmäärä oli 793.
näkymistä.
Yhdistyksen esimiehenä toimi valtioLokakuun 21 päivänä järjestetyssä ko- tieteen tohtori TIMO HELELÄ ja varaesikouksessa valtiovarainministeri C. O. miehenä kauppatieteiden tohtori JAAKKO
TALLGREN piti esitelmän »Budjettipoli- LASSILA. Lisäksi kuuluivat johtokuntaan
tiikka ja suhdanteiden tasoittaminen». pankinjohtaja VEIKKO MAKKONEN, valValmistelemansa puheenvuorot esittivät tiotieteen tohtori O. E. NIITAMO sekä proagronomi HEIKKI HAAVISTO, toimitus- fessorit J. J. PAUNIO ja FEDI VAIVIO. 'Yhjohtaja SAKARI T. LEHTO ja valtiotieteen distykren sihteerinä ja rahastonhoitajana
lisensiaatti" SEPPO LINDBLOM.
toimi yhteiskuntatieteiden maisteri HEIKKI
Kertomusvuoden viimeisessä kokouk- J. KUNNAS. Yhdistyksen tilihtarkastajina
sessa 3 päivänä joulukuuta professori J. J. toimivat valtiotieteen lisensiaatit VILJO
PAUNIO piti esitelmän »Keynesiläisyys KOPONEN ja SEPPO LINDBLOM' sekä heivastatuulessa». Korreferentteina toimivat dän varamiehinäänkauppatieteiden lisenprofessori LAURI O. AF HEURLIN ja val- siaatti JOUKO LEHTOVUORI ja· valtiotietiotieteen maisteri HEIKKI KOSKENKYLÄ.
teen tohtori MARKKU PUNTILA.
Kokouksiin osallistuneiden henkilöiden
Helsingissä, 20 päivänä tammikuuta
luku vaihteli 36:sta 95:een.
1971.
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan 66.
vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. AikaTIMO HELELÄ
HEIKKI J. KUNNAS
kauskirjan toimitusneuvostoon kuuluivat
Esimies
Sihteeri
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KANSANTALOUDELLINEN
YHDISTYS

Kansantaloudellisia tutkimuksia
1. E. NEVANLINNA Suomen valtiotalous. Menotalous
II. LEO HARMAJA Tullipolitiikan
vaikutus S'!-lomen kansantalouden teollistumissuuntaan ennen
maailmansotaa
III. A. E. BERG Puhelintariffi yksityisessä ja julkisessa yrityksessä
IV. ILM. KOVERO Tulokäsite ja julkinen talous
V. KYÖSTI HAATAJA Maakysymyksemme
VI. K. A. VANAMO Vientitavarain
kuljetusmaksut Suomen valtionrautateillä ennen maailmansotaa
VII. REINO CASTREN Valtionrautateiden tariffipolitiikka vuosina
1897-,-1932
VIII. MATTI LEPPO Suomen valtion
sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet
IX. V. J. SUKSELAINEN Hankintaosuuskunta yritysmuotona
X. LEO HARMAJA Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen
kehitykseen
XI. MATTI LEPPO Liikevaihtoverotus "
XII. LAU~1 O. AF HEURLIN Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen
tasapainotila
XIII.· REINO AJo Tampereen liikennealue
XIV. KLAUS WARIS Kuluttajain tulot,
kulutus ja säästäminen suhdannekehityksen valossa

XV. VÄINÖ KANNISTO Kuolemansyyt väestöllisinä tekijöinä Suomessa
XVI. WEIJOWAINIO Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys- ja rahanarvopoli tiikassa
XVII. REINO LENTO Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus
finanssi poli tiikassa
XVIII. OSMO V. JASKARI Rahapolitiikka ja strategiset taloudellisetmuuttujat eri suhdannevaiheissa
XIX. RAIMO ILASKIVI Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa
XX. OLAVI NIITAMO Tuottavuuden
kehitys Suomen teollisuudessa
vuosina 1925-1952
XXI. ELE ALENIUS Kansainväliset
pääomansiirrot työllisyys poli tiikan välin einä
XXII. RAIMO ILASKIVI Rahapolitiikka
ja taloudellinen tasapaino Suomessa toisen maailmansodan
jälkeen
XXIII. KAARLO LARNA The money
supply, money flowsand domestic product in Finland 1910
-1956
XXIV. ILMARI KOVERO Tulon uudelleenjaosta
XXV. Kokonaistaloudellisia ongelmia
(kokoomateos)
XXVI. CARL G. UHR Antti Chydenius
1729-1803, Adam Smithin
suomalainen edelläkävijä
XXVII. ARVI LEPONIEMI On the demand
and supply ofmoney: the evidence from the quarterly time
series in the United Kingdom
and Finland 1949-1962
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XXVIII. KYÖSTI PULLIAINEN Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna
XXIX. VEIKKO K. REINIKAINEN Kansainväiisen kaupan uusklassinen
tasapainoteoria metodina
XXX. MIIKKAJAHNUKAINEN Yrityksen
informaatiosysteemin suunnittelun kehysmetodi
XXXI. TIMO TERÄSVIRTA On Stepwise
Regression and Economic F orecasting
Yhteiskuntataloudellisia kirjoituksia

1. J .H. VENNOLA Työväensuojeluskysymys agraaripolitiikassamme
II. E. G. PALMEN Venäjän nykyinen taloudellinen asema
III. ONNI HALLSTEN Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen
järjestäminen Suomessa
IV. KYÖSTI JÄRVINEN Kauppakorkeakoulukysymysja sen ratkaisu
Suomessa
V. EINAR BÖÖK Valtion toimista
työväenasuntojen rakentamisen
edistämiseksi
VI. OTTO STENRoTHja EINAR BÖÖK
Asuntokysymyksiä
VII. J. H. VENNOLA Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava
IX. OSKARI AUTERE Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen
X. YRJÖ HARVIA Tonttiäyrikysymys kaupungeissamme
XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
XII. YRJÖ HARvIA Kaupunkien ylei-

XIII.

XIV.
XV .
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

sen kunnallisverotuksen uudistamisesta
HUGO RAUTAPÄÄ Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta htonteesta
PAAVO K.ORPISAARI Suomen rahan arvon aleneminen
PAAVO KORPISAARI Rahaolojemme uudistaminen
Y. O. RUUTH Valtiotieteellisistä
opinnoista Suomessa
YRJÖ HARVIA Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
LAURA HARMAJA Nykyajan kulutuspolitiikan tehtäviä
MAX SERING Maailmansodan
taloudelliset j a yhteiskunnalliset
seuraukset
K. V. Hoppu Setelirahoitus
KYÖSTIHAATAJAMaa-jamaanvuokra politiikkamme vaiheita
yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
E. NEVANLINNA Taloudellisia
välttämättömyyksiä
OSK. GROUNDSTROEM Suomen
virallinen maataloustilasto
KYÖSTI JÄRVINEN Suomen valtion talous
BR. SUVIRANTA Valtionrautateiden tulo talous

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin kuin
Yhteiskuntataloudellisen AikakauskirJan ja
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan vanhempia vuosikertoja ja niteitä saadaan Yhdistyksen kirjaston- ja kirjavarastonhoitajalta
(valtiot.maist. Heikki Koskenkylä, osoite:
Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, Postilokero 10 160, 00100
Helsinki 10, puh. 10051).
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