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Lauri O. af Heurlin 60 vuotta
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan tarkoituksena on suomalaisen kansantaloustieteen tunnetuksi tekeminen sekä toimiminen talouspoliittisen keskustelun foorumina. Tätä tarkoitusta on ansiokkaasti vienyt
eteenpäin toimitus neuvoston pitkäaikaisena jäsenenä professori LAURI
O. AF HEURLIN, joka täyttää 60 v~otta helmikuun 26 päivänä 1973.
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimituksella on mieluisa tehtävä
onnitella mitä lämpimimmin professori Lauri O. af Heurlinia merkkipäivän johdosta.
Ylioppilaaksi tultuaan Lauri O. af Heurlin aloitti opinnot Yliopistossa vuonna 1931 kansantaloustiede pääaineenaan. Tähän valintaan
vaikutti ilmeisesti osaltaan viettymys teoreettiseen ajatteluun ja kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joille antoi synkän taustan af Heurlinin lapsuuden aikana käyty kansalaissota ja 1930-luvun lamakausi.
Kansantaloustieteen opetus, jossa Saksan historiallisen koulukunnan opit
olivat keskeisessä asemassa, oli yliopistossa noihin aikoihin eräänlaisessa
kriisissä. Af Heurlinin inspiroivana opettajana oli kuitenkin ERNST NEVANLINNA, joka GUSTAV CAsSELin selkeään oppirakennelmaan nojautuen
luennoi kansantaloustieteen teoriaa.
Laudatur-kirjoituksessaan af Heurlin pohti hyvinvoinnin teoriaa ja
esitti, että julkisten yritysten, kuten rautateiden hinnoittelussa olisi
noudatettava rajakustannusperiaatetta. Koko ajatus hyvinvoinnin maksimoinnista sai kuitenkin Pohjoismaiden nuorten kansantaloustieteilijöiden kokouksessa vuonna 1937 ankaran tuomion. Af Heurlin suunta-
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sikin huomionsa nyt yleisen tasapainon teoriaan. Hän oli tullut siihen
tulokseen, että hinnanmuodostuksen tasapaino voi olla monikäsitteinen,
kun sen sijaan Cassel piti sitä aina yksikäsitteisenä. Talvisodan jälkeen
valmistunut väitöskirja (Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen tasapainotila
vapaan kilpailun vallitessa) joutui kuitenkin vastatuuleen Suomessa ja se
hyväksyttiin vasta vuonna 1944.
Ennen sotia af Heurlin ehti opiskella kansantaloustiedettä myös ulkomailla: Ruotsissa vuonna 1937 (Tukholman korkeakoulu) ja Englannissa vuosina 1938 ja 1939 (London School of Economics and Political
Science).
Sodan jälkeen Lauri O. af Heurlin ryhtyi viljelemään perheen yhteisesti omistamaa Tuomelan tilaa Hämeenkylässä aikoen kokonaan luopua
tieteellisistä harrastuksistaan. Talviaika soi kuitenkin mahdollisuuden
teoreettisten probleemojen mietiskelyyn ja luonnollista oli, että ne koskivat erityisesti maanviljelyksen talousteoriaa ja maapoliittisia probleemeja. Af Heurliniä oli aina vaivannut maankorkoteorian kuuluisa oppiriita; RICARDO näet oli esittänyt, että hedelmälliset maapohjat otetaan
viljelykseen ennen hedelmättömiä, kun sen sijaan CAREY empiirisiin
havaintoihin nojautuen väitti, että hedelmättömät maat otetaan viljelykseen ennen hedelmällisiä. Af Heurlin ratkaisikin tämän ristiriidan
tavalla, josta RALF TURVEY sanoi seuraavaa: »In his most ingenious
monograph The Economic Theory of Agricultural Production, Herr af Heurlin
has made a contribution to rent theory of considerable originality» (The
Economic Journal, June 1955, ss. 346-348).
Tutkimuksessaan (The Economic Theory of Agricultural Production, Helsinki 1944) af Heurlin osoittaa, että kysymys maapohjien eriarvoisuudesta
on syytä hajoittaa kahteen komponenttiin: toisaalta kysymykseen maapohjien hedelmällisyydestä, siis siihen, kuinka suurta satoa ne antavat ja
toisaalta kysymykseen niiden hyödynnettävyydestä, toisin sanoen, kuinka
helposti eli kuinka vähin tuotantotekijöin ne ovat viljeltävissä. Hyödynnettävyys eikä pelkkä hedelmällisyys ratkaisee viljelykseenottojärjestyksen. Ricardo on oikeassa silloin, kun hedelmällisyys ja hyödynnettävyysjärjestykset ovat samansuuntaisia ja Carey taas silloin, kun ne ovat
vastakkaissuuntaisia. Koska viimeksi mainittu tapaus on tavallisempi, on
ymmärrettävää, että empiiriset kokemukset korostavat Careyn väitteiden oikeutusta. Hedelmälliset jokilaaksot tarvitsevat kustannuksia vaa-
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tivan kuivatusjärjestelmän, mutta karuilla kukkuloilla pääsee uudisviljelijä vähäisemmin kustannuksin alkuun. Kun maataloustuotteiden hinnat nousevat, tapahtuu maankorkojärjestyksen vaihtuminen ja maan hedelmällisyys pä~see oikeuksiinsa joten hedelmällisempi maapohja antaa
siten suhteellisesti enemmän maankorkoa. Tämän maapohjan kaksiulotteisen kvalifikaation periaate voidaan soveltaa moniin muihinkin maanviljelystaloudellisiin kysymyksiin mm. tekniikan edistymisen taloudellisiin vaikutuksiin.
Af Heurlin on tutkinut myös monia muita hinta- ja tuotantoteoreettisia kysymyksiä. Hän mm. osoittaa, että vajaatyöllisyys voi tulla vallitsevaksi tietyssä tapauksessa myös klassisen eikä vain keynesiläisen teorian pohjalta. Niin ikään hän osoittaa, että rajatuottavuuden vähenemisen laki on taloudelliselta kannalta katsoen yleispätevämpi kuin tekniseltä kannalta. Af Heurlin on niin ikään aina ollut kiinnostunut kansantaloustieteen tieto- ja metodiopillisista kysymyksistä ja julkaissut näistä
teoksen Kansantaloustieteen tutkimuskohteet Ja -menetelmät (Helsinki 1971).
Elämänsä myöhemmässä vaiheessa af Heurlin on ollut eri korkeakouluissa kansantaloustieteen akateemisena opettajana. Niinpä hän hoiti
moneen otteeseen kansantaloustieteen professuuria Yhteiskunnallisessa
Korkeakoulussa ja nimitettiin Teknillisen korkeakoulun kansantaloustieteen professoriksi vuonna 1955 ja Helsingin yliopiston vastaavaan virkaan vuonna 1959. Kansantaloustieteen opettajana af Heurlin on aina
korostanut vankan teoreettisen pohjan merkitystä, mutta kun tämä viime
aikoina on saavuttanut voimakasta vastakaikua on hän jopa joutunut
korostamaan, että »kyllä kansantaloustieteen institutionaalisilla ja ideologisillakin näkökohdilla on oma arvonsa, ettei kansantaloustiede vajoaisi
puhtaaksi kansantaloustekniikaksi». Tällä· tavalla hän on luennoinut
myöskin talouspolitiikasta, taloudellisesta kehityksestä sekä kansantaloustieteen aate- ja oppihistoriasta. ';
Lauri O. af Heurlinin lähestymistapaa ta10ustieteen ongelmiiri' kuvaa
ehkä' parhaiten seuraava Kauppakorkeakoulun entisen kansantaloustieteen professorin MIKKO TAMMISEN af Heurlinia koskevan lausunnon
lainaus: »Luonteenomaista af Heurlinin tutkijanlaadulle on, että hänen
pääteostensa voidaan katsoa kuuluvan siihen kansantaloustieteen alaan,
josta tavallisesti käytetään nimitystä 'puhdas' kansantaloustiede tai
'puhdas' talousteoria. Tällä ymmärretään lähinnä sellaista taloustieteel-

312

LAURI O. af HEURLIN

listä järjestelmää, joka lähtemälläempiiristä todellisuutta vain likimää.räisesti vastaavista edellytyksistä hypoteettis-deduktiivista tietä esittää
mahdollisimman yleisiä taloudellista tapahtumista koskevia lainalaisuuksia. Täten puhdas· kansantaloustiede luonteensa puolesta tuntuvasti
eroaa toisaalta induktiivista metodia noudattavastakansantalousteo- riasta, toisaalta talouspolitiikan teoriasta ja sovelletusta kansantaloustieteestä yleensä».
Lähestymistapaansa af Heurlin perustelee lectio praecursoriassaan (Kansantaloudellinen aikakauskirja 1944, Nide 3) seuraavan tapaan: »Ihmisellä on intellektuaalisten tunteittensa johdosta luonnollinen viettymys
teoreettiseen ajatteluun. Näitä tunteita voidaan usein parhaiten tyydyttää deduktiivisten oppirakennelmien avulla». Toisaalta af Heurlin
toteaa: »Se on todella harmaata teoriaa, -ja siltä puuttuu usein se mehu,
joka täyttää elävän elämän todellisuuden». Lausuma osoittaa varsin
selvästi, että af Heurlin on ollut täysin tietoinen lähestymistapansa rajoituksista.
Edellä mainitussa lausunnossa on professori Tamminen esittänyt mielenkiintoisen kommentin, jolla kommentilla voisi yhtä lailla luonnehtia
monissa yliopistoissa tänä päivänä meneillään olevaa tutkimusta. Tamminen nimittäin kommentoi seuraavasti: »Kysymyksenasettelut (af
Heurlinin tuotannossa) ovat sikäli epäajankohtaisia, että ne eivät herätä
erityisen suurta mielenkiintoa nykypäivien maailmassa, jossa monet
erinomaisen tärkeät ajankohtaiset kysymykset odottavat ratkaisuaan.
Tri af Heurlinin tuotantoon perehtyessä ei ole voinut välttyä siltä aja. tukselta, että tekijän poikkeuksellisen terävä analyyttinen äly ja kyky
loogiseen ajatteluun olisivat ehkä hyödyttäneet maamme vaatimattomalla alullaan olevaa kansantaloustiedettä enemmän, jos ne olisivat
suremmassa määrin kuin on tapahtunut, kohdistettu kansantaloustieteen nykytärkeisiin keskusongelmiin. Onhan muistettava, että kansantaloustiede ei luonteeltaan ole ainoastaan puhdasta, vaan mitä suurimmassa määrässä myös sovellettua tiedettä, jonka arvo perustuu sen jatkuvasti kasvavaan merkitykseen käytännön kysymyksiä ratkaistaessa.»
On kuitenkin todettava, että vaikka af Heurlinin pää teokset sijoittuvatkin »puhtaan» kansantaloustieteen alueelle, hänen varsin laajaan
artikkelituotantoonsa tutustumisen kiistattomasti osoittaa, että niin teoreetikko kuin onkin, hän 'on varsin laajasti kiinnostunut yhteiskuntapo-
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liittisista ja erityisesti talouspoliittisista kysymyksistä. Näissä artikkeleissa
af Heurlin on esittänyt erittäin käyttökelpoisia ratkaisumalleja moniin
merkittäviin yhteiskunnallisiin pulmakysymyksiin.
Erityisesti af Heurlin on tullut tunnetuksi professori SUVIRANNAN tavoin
virallisen asutuspolitiikan vastustajana, koska se liiaksi on rakentunut
sille ajatukselle, että maanviljelyselinkeinoon pitäisi sijoittaa mahdollisimman paljon väestöä, kun itse asiassa taloudellinen kehitys viittaa
täysin päinvastaiseen suuntaan. Nämä kuten muidenkin kansantalousmiesten asutuspolitiikkaa vastustavat näkökohdat kaikuivat kuitenkin
kuuroille korville.
Kansantaloudellinen Yhdistys on aina saanut laskea af Heurlinin
aktiivisten jäsentensä joukkoon. Hän on siellä pitänyt monia esitelmiä
ja ollut mm. Kansantaloudellisen Aikakauskirjan toimitusneuvoston
jäsen vuodesta 1947 lähtien. Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokuntaan hän kuului vuosina 1960-66 ja oli Kansantaloudellisen yhdistyksen esimies vuonna 1962.
Kansantaloustiedettä on af Heurlin edistänyt myös muilla tavoin.
Hän on ollut mm. Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen jäsen vuosina
1963-1972 sekä Yhteiskuntatieteiden käsikirjan toimituskunnan jäsen
vuosina 1961-64.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1972:4

Valtiontalouden usean vuoden kattava suunnittelu
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa lokakuun 31 päivänä
1972 piti
JOHANNES VIROLAINEN

1. Usean vuoden kattavan suunnittelun tarkoitus
Valtiontalouden suunnittelun ja päätöksenteon keskeinen asiakirja on
perinnäisesti ollut valtion tulo- ja menoarvio eli vuotuinen budjetti.
Vaikka tulo- ja meno arvio on edelleenkin keskeisessä asemassa valtiontalouden ja finanssipolitiikan ohjausvälineenä, se on yksinään käynyt
riittämättömäksi. Sen lisäksi tarvitaan valtiontalouden suunnittelu- ja
laskentajärjestelmää, minkä toimeenpanon edeltäjäni Esa Kaitila aloitti
v. 1965.
Valtiontalouden tehostuvan suunnittelun keskeisenä tavoitteena on
aikaansaada parempia päätöksiä kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtiovarainministeriön kannalta valtiontalouden suunnittelu on keino ohjata
valtionhallintoa tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Lisäksi se osoittaa valtiontalouden liikkumavaran, ts. sen osan valtiontalouden rahoitusmahdollisuuksista, jota ei lainsäädännöllä tai poliittisesti ole jo edeltä sidottu tiettyihin tarkoituksiin ja jota siten voidaan
vapaasti kohdentaa eri tarkoituksiin. Tämä liikkumavara on vuoden
aikavälillä hyvin vaatimaton, mutta se suurenee nopeasti aikavälin
pidetessä. Valtion menot ja tulot on myös usean vuoden aikavälillä voitava sopeuttaa koko kansantalouden kehitykseen. Tässä valtiontalouden
suunnittelu yhdessä kokonaistaloudellisten kehitys arvioiden laadinnan
kanssa tarjoaa käyttökelpoisen arvostelupohjan nopeasti vaihtuville
finanssipolitiikan päätöstilanteille.
Valtiontalouden usean vuoden suunnittelu nähtiin sitä aloitettaessa
keinona saada tietoja siitä, mihin valtion menotalous on menossa eduskunnan ja hallituksen laeissa ja asetuksissa sekä tulo- ja menoarviopäätöksissä tekemien päätösten perusteella. Nykyisin pyritään valtiontalouden usean vuoden suunnittelu näkemään valineenä, jonka avulla valtiontalouden käytössä olevia voimavaroja voidaan ohjata valtion eri tehtä-
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viin eduskunnan ja hallituksen talous- ja yhteiskuntapolitiikalle asettamien päämäärien mukaisesti. Tällöin tulo- ja menoarvio on nähtävä
näiden usean vuoden suunnittelussa hahmoteltujen päämäärien ja toimintalinjojen hallintoa sitovana toimeenpanon välineenä. Valtiontalouden suunnittelun kokonaiskuvan muuttuminen on kuitenkin vasta tapahtumassa. Mielestäni aivan liian usein tyydytään päätöksenteossa jatkamaan aikaisempaa kehityssuuntaa, uusien tavoitteiden asettamiseen
muuttuvan tilanteen vaatimukset huomioonottaen pannaan liian vähän
paInoa.

2. Usean vuoden kattavan suunnittelun muodot
Nykyään suoritettavassa usean vuoden kattavassa valtiontalouden suunnittelussa on vakiintunein asema tällä hetkellä valtiontalouden viisivuotissuunnittelulla eli valtion taloussuunnittelulla. Nykymuotoisena sitä
on suoritettu neljä kierrosta, viidennen, eli vuosia 1974-78 koskevan,
kierroksen ollessa parhaillaan käynnissä. Mainittuja vuosia koskevien
hallinnonalojen suunnitelmien on määrä olla valtiovarainministeriössä
näinä päivinä. Tämä valtiontalouden keskipitkän aikavälin suunnittelu
kattaa koko valtiontalouden. Kukin virasto tai laitos laatii periaatteessa
oman suunnitelmaehdotuksensa valtiovarainministeriön yleisohjeen sekä
ammattiministeriön mahdollisesti antamien erityisohjeiden ja menokehysten perusteella. Ministeriöt kokoavat tämän jälkeen virastojen
suunni telma t teh täväpohjaisiksi hallinnonalan kokonaissuunni telmiksi.
VaI tiovarainministeriön epäkiitollisena teh tävänä on sovittaa yh teen
nämä laatu- ja tavoitetasoltaan hyvin vaihtelevat suunnitelmat ja ottaa
niihin kantaa. Tällöin otetaan huomioon suunnitelmiin perustuvien
valtiontalouden kehitysnäkymien sopivuus kokonaistaloudellisiin puitteisiin. Valtion talouden keskipitkän aikavälin suunnitelmien kokonaistaloudelliset vaikutukset tutkitaan yhteistyössä taloudellisen suunnittelukeskuksen kanssa.
Valtiontalouden suunnittelussa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota valtionhallinnon toirp.innan tavoitteellisuuteen ja toiminnan aktiiviseen ohjaukseen. Ministeriöitä on kehotettu esittämään tavoitevaihtoehtoja toimintansa kehittämiseksi. Ministeriöiden osuutta keskipitkän
aikavälin suunnittelussa on muutoinkin pyritty korostamaan. Nimen-
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omaan ministeriötasolla valtiontalouden viisivuotissuunnittelu on nähtävä osaksi ministeriön hallinnonalaan kohdistuvaa yhteiskuntapolitiikan
suunnittelua. Vaihtoehtotarkastelu on toistaiseksi kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Ministeriöt ovat tyytyneet usein esittämään pelkästään jo olemassa olevien säädösten mukaisia menokehityslaskelmia. Toiminnan
kehittämistarpeiden sijasta on pyritty osoittamaan vain voimavarojen
lisäystarpeita ilman selvää kuvaa siitä, mitä yhteiskunta saa näiden
uhrausten vastapainona.
Toisen keskeisen, usean vuoden kattavan suunnittelun lohkon muodostaa joillakin hallinnonaloilla suoritettava sektorisuunnittelu, josta on
otettu eräissä tapauksissa määräykset myös lainsäädäntöön. Esimerkiksi
vuonna 1966 annetun korkeakoululaitoksen kehittämislain mukaan hallitu!<-sen on annettava joka kolmas vuosi varsinaisen tulo- ja menoarvion
yhteydessä selvitys opiskelupaikkojen lisäys suunnitelmista lähimmän kolmen vuoden aikana sekä laskelmat lisäyksen aiheuttamista kustannuksista. Kolmas tällainen suunnitelma sisältyy liitteenä vuoden 1973
budjettiesitykseen.
Lainsäädännössä edellytetyistä viisivuotissuunnitelmista on vielä mainittava valtakunnallinen kansanterveyssuunnitelma ja tilastotoimen kehittämisohjelma, jotka molemmat valtion,euvosto on vahvistanut ensimmäistä kertaa kuluvana vuonna. Useilla hallinnonaloilla on lisäksi
vireillä yhteiskuntapoliittisen ohjelman laadinta jostakin keskeisestä yhteiskuntapolitiikan osa-alueesta. Esimerkkeinä mainittakoon liikennepoliittisen, työvoimapoliittisen, kehitysaluepoliittisen sekä asuntopoliittisen ohjelman laadinta.
Varsinainen pitkän aikavälin suunnittelu, jolla tarkoitetaan vähintään 10-15 vuotta eteenpäin ulottuvaa, lähinnä päämäärien sekä vaihtoehtoisten tavoitteiden ja toimintalinjojen kartoittamista ja tärkeysjärjestykseen asettamista koskevaa suunnittelu toimintaa, puuttuu toistaiseksi valtionhallinnosta lähes kokonaan. Erilaisia pitkän aikavälin ennusteita ja selvityksiä on tosin yksittäistapauksissa la~dittu eri hallinnonaloilla, esimerkiksi laajoja investointihankkeita toteutettaessa. Laaditut
selvitykset eivät ole sisällöltään vastanneet pitkän aikavälin suunnittelun
vaatimuksia ja ne ovat useimmissa tapauksissa olleet kapea-alaisia.
Keskipitkällä aikavälillä ei ole mahdollista toteuttaa perustavaa laatua
olevia rakenteellisia uudistuksia. Erilaiset näköpiirissä olevat mittavat
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ongelmat, kuten' energian ja raaka-aineiden riittävyys sekä ympäristön
suojelu edellyttävät pitkän aikavälin suunnittelua. Tässä yhteydessä on
korostettava yleisen yhteiskuntapoliittisen suunnittelun merkitystä ja sen
yhteyttä valtiontalouden suunnitteluun. Ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksessä on ehdotettu perustettavaksi valtioneuvoston kansliaan
erityinensuunnitteluosasto. Sen tehtävänä olisi laatia vaihtoehtoisia
tavoitteita erityisesti kehitysaluepolitiikan osalta sekä yhdessä yhteiskuntapoliittisen suunnitteluneuvoston kanssa antaa lausuntoja myös
muista tärkeistä yhteiskunnan suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä.

3. Valtiontalouden useita vuosia kattavan suunnittelun kehitysnäkymiä
Julkisen talouden suunnittelujärjestelmiä on viime vuosina pyritty kehittämään useissa maissa lähinnä ns. suunnittelu-ohjelmointi-budjetointi
eli SOB-järjestelmän pohjalta. Tämän ajattelutavan mukaisesti valtiontalouden suunnittelujärjestelmä on nähtävä kokonaisuutena. Pitkän aikavälin suunnitelmista on voitava johtaa keskipitkän aikavälin 'suunnitelmat ja näitä' edelleen tarkentamalla on päästävä vuotuiseen budjettiin.
Toisaalta koko valtiontalouden tehtävä alue on kyettävä tarkentamaan
suppeahkoiksi ohjelmakokonaisuuksiksi ja viime kädessä yksittäisiksi
ohjelmiksi. Tämän suunnittelujärjestelmän on ulotuttava kaikille hallinnon tasoille, joskin eri tavoin painottuneena. Valtioneuvostossa, ja
myös ministeriöissä on painopiste päämäärien, yleisten tavoitteiden ja
toimintalinjojeri puolella. Virastoissa ja laitoksissa taas suunnittelu on
lähinnä toimenpiteiden suunnittelua ja yksityiskohtaista ohjelmointia
verraten lyhyellä aikavälillä.
Tämän tyyppinen yhtenäinen suunnittelujärjestelmä on tänään kaukainen tavoite. Toisaalta nykyisessä valtiontalouden suunnittelujärjestelmässä onjo useita SOB:n ajatuskulkuun perustuvia piirteitä. Nykyinen
valtiontalouden keskipitkän aikavälin suunnittelu perustuu valtion toimintojen tehtäväpohjaiseen luokitteluun, minkä lisäksi budjetissa esitetään .menot ja tulot myös tehtäväryhtnittäin. Valtiontalouden keskipitkän aikavälin suunnittelu liittyy varsin kiinteästi budjetointiin, muun
muassa ns. kehysmenettelyn muodossa. Budjettiin on lisäksi viime aikoina
pyritty lisäämään pääluokka- ja lukuperusteluja, joilla on pyritty parantamaan tavoite- ja ohjdmatietoisuutta. Budjetointia on tarkoitus kehit-
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tää siten, että alueelliset tavoitteet ja vaikutukset käyvät nykyistä paremmin ilmi. Valtionhallinnossa on myös meneillään valtiovarainministeriön suunni ttelusih teeristön ohjaama virastoj en sisäisen lasken tatoimen
uudistus, joka sisältää mm. tavoitebudjetoinnin käyttöönoton.
Valtiontalouden usean vuoden suunnitteluun sisältyy vielä monia
kehittämistarpeita. Valtiovarainministeriön toimesta on kiinnitetty huomiota mm. valtiontalouden keskipitkän aikavälin suunnittelussa esiintyviin ongelmiin, joiden poistamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Poliittisten päätöksentekijöiden, lähinnä valtioneuvoston, mutta myös eduskunnan asemaa on selvennettävä ja niiden vastuuta valtiontalouden
keskipitkän aikavälin suunnittelussa on tarpeen lisätä. Vuoden 1974
tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä on tarkoitus esittää valtioneuvoston kannanotto valtiontalouden kehitysnäkymiin ja tärkeimpiin
finanssipoliittisiin toimenpiteisiin myös vuosien 1975-78 osalta. Valtioneuvoston käsittelyn avulla pyritään poistamaan poliittisten päätöksentekijöiden ja virastojen tavoitetasoissa ilmenevät erot tai ainakin vähentämään niitä nykyisestään.
Virastojf':n tavoitetaso mitoitetaan yleensä liian korkeaksi lähinnä rakentamista suorittavissa ja eräissä palveluksia tuottavissa virastoissa.
Liian alhaiseksi tavoitetaso on asetettu virastoissa, jotka huolehtivat
lakisidonnaisista tulonsiirroista. Eräissä tapauksissa on valtion siirtomenot
systemaattisesti aliarvioitu. Valtioneuvostotason käsittelyn voidaan myös.
olettaa tehostavan suunnitelmien hyväksikäyttöä. Suunnitelmien hyväksikäyttö ministerioissä, virastoissa ja laitoksissa riippuu kuitenkin huomattavasti siitä, miten kyseessä olevan hallintoyksikön johto yleensäkin
käyttää hyväksi laskentatoimen tuottamia tietoja ja suunnitelmia johtamIsessaan.
Valtiontalouden suunnittelussa käytettävän aikavälin pidentämiseksi
aloitettiin. valtiovarainministeriössä vuonna 1971 tätä tarkoittava selvitystyö. Pitkän aikavälin suunnittelu kokeiluluontoisena aloitetaan eräillä
hallinnonaloilla valtiovarainministeriön ja asianomaisten ministeriöiden
välisenä yhteistyönä. Pitkän aikavälin suunnittelu on nähtävä keskipitkän
aikavälin suunnittelua täydentävänä suunnittelumuotona, joka osaltaan
parantaa suunnitelmien realistisuutta.
Nimenomaan pitkän aikavälin suunnittelua kehitettäessä on otettava:
painavana realiteettina huomioon se, että nykyisen tuotannollisen toi-
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mintamme perusteet saattavat muutaman vuosikymmenen kuluessa
kokonaan muuttua. Uusiutumattomat luonnonvaramme voivat loppua.
Jos näin tapahtuisi, se saattaisi aiheuttaa teollisen romahduksen ja heikentäisi ratkaisevasti myös uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoa. Siksi
olisi nämä tekijät kansantaloudellisia laskelmia laadittaessa otettava
täysin uudella tavalla huomioon. Nykyisin teemme laskelmat ja asetamme tavoitteet sen varaan, kuinka paljon pystymme vuosittain lisäämään jonkin luonnonvaran hyväksikäyttöä. Olisi välttämätöntä samalla
selvittää, miten paljon meillä on luonnonvaroja käytettävissä ja kuinka
kauan käyttö voi määrätyllä tasolla jatkua.

4. Yhteenveto
Valtiontalouden usean vuoden kattava suunnittelu on viime vuosina
kehittynyt voimakkaasti ja se on saavuttanut suhteellisen vakiintuneen
aseman valtiontalouden ja yhteiskuntapolitiikan suunnittelujärjestelmässä. Julkinen sektori on tässä asiassa pysynyt mukana kehityksessä.
Yhteiskunnan jatkuva monipuolistuminen asettaa jatkuvasti uusia haasteita suunnittelulle. Tämän valossa näyttää selvältä, että valtiontalouden usean vuoden kattavan suunnittelun kehitysvauhtia ei tulevaisuudessa saa hidastaa.
Valtiontalouden pitkän aikavälin kattava suunnittelu ei ole vielä
saavuttanut yhteiskunnallisessa keskustelussa ansaitsemaansa huomiota.
Asenteet näyttävät kuitenkin olevan muuttumassa. Tästä on esimerkkinä
valtion talouden kehitysnäkymiä koskevan liitteen osakseen saama huomio vuoden 1973 budjettiesityksen lähetekeskustelussa. Tämä on oikea
suunta. Kansanvaltaisuuden vaatimus edellyttää valtiontalouden usean
vuoden kattavan suunnitelman, kuten muunkin päätöksentekoa palvelevan suunnittelun saamista entistä enemmän julkisen keskustelun kohteeksi.

PUHEENVUOROT EDELLISEN JOHDOSTA
MATTI KAJE:
Perehtyessäni valtiovarainministerin puheenvuoroon tulin siihen käsitykseen, että valtiontalouden suunnittelun kehittäminen Suomessa edistyy hyvää vauhtia ja terveeseen suuntaan. Haluan kuitenkin varoittaa
eräistä karikoista, joille muualla maailmassa samantapaisen kehittämisen
yhteydessä on ajettu. Erityisesti tarkoitan ns. ohjelmabudjetoinnin käyttöön otossa varottavia asioita.
, Mehän tiedämme, että ns. suunnitelma-ohjelma-budjetointi järjestelmä virallisesti otettiin käyttöön Yhdysvaltain puolustuslaitoksessa 60luvun puolessa välissä ja systeemi sitten pikavauhtia levitettiin muuallekin julkishallintoon. Samoin monet muut maat nopeasti poimivat ajatuksen. (Sivuhuomautuksena todettakoon, että joissakin yrityksissä ohjelma-budjetoinnin ajatus on toteutettu jo varmaan 50 v. sitten). Myös
monet sosialistiset maat kiinnostuivat systeemistä.
Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että käyttöön otettu SOB tai
PPBS on Yhdysvalloissa romutettu sekä liittovaltion että osavaltioiden
hallinnossa samoinkuin kaupunkihallinnossa. Vastaavasti muissa maissa,
jotka nopeasti poimivat SOB:n, on ajettu pahoihin vaikeuksiin (Latinalaisen Amerikan maat tyypillisenä esimerkkinä). Ja kuitenkin ohjelmabudjetoinnin perusajatukset ovat erittäin hyviä; itse asiassa juuri tämän
takia systeemiin rynnättiin suin päin. Ajatus oli niin hyvä että se sumensi kritiikin. Yhdysvalloissa hallinnon kehittäjät toteavat tänään,
että jopa termiä ohjelmabudjetointi on syytä varoa sen pahan kaiun
takia, mutta he myös ,toteavat, että n. 10 vuoden kuluttua heillä on
ohjelmabudjetoinnille perustuva hallinto - mutta se on sovellettu
käyttäen viisautta, tervettä järkeä ja kovaa työtä.
Ohjelmabudjetointiin pohjautuvan suunnittelun ongelma-alueita, karikkopaikkoja voi nähdä paloittelemalla suunnittelu luonteeltaan toisistaan poikkeaviin palasiin, esimerkiksi käsittelemällä seuraavia osasia:
1. Suunnittelun tavoitteen asettelu, ts. mistä ja kenen toimesta asetetaan yleiset yhteiskunnalliset tavoitteet, joihin pyrkimisen tulisi
heij astua sekä budjetista että pitkän tähtäyksen suunnitelmista.
Hallinnon sisäisenä kysymyksenä tämä aspekti esiintyy mm. siinä
prosessissa, jonka kautta hallinnonalat ja virastot jne. saavat tavoitteensa.
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2. Suunnitelman laatiminen eri hallinnon tasoilla; tässä erityisesti se
prosessi, jonka kautta alempien tasojen suunnitelmat ohjautuvat
ylöspäin, korjautuvat ja muodostuvat mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.
3. Suunnitelman ja budjetin lopullinen kokoaminen ja sen eduskuntakäsittely.
4. Uuden ajattelutavan saaminen istutetuksi nykyiseen henkilöstöön.
Miten ts. saataisiin hallinnon piirissä elämään se ajatus, että pitää
toimia tavoitteellisesti, että pitäisi saada aikaan jotain tiettyä sen
sijaan että vain jaeltaisiin resursseja? Kyseessä on selvästikin motivoinnin ongelma.
Hyppään ensimmäisen ongelma-alueen eli suunnittelun tavoitteenasettelun yli hyvin nopeasti, mutta toivon, että keskusteltaisiin mm.
siitä, miten yhteiskunnassa syntyvät pyrkimykset tulevat hallinnon
tavoitteiksi. Tulevatko nämä tavoitteet henkilöiden mukana esim. siten,
että Valtiovarainministeriö on aika hyvin sosialidemokraattisissa käsissä
ja Valtioneuvoston kansliaan perustettavassa kepulaisten dominoimassa
organisaatiossa pyritään samaan suuntaan? Vai tulevatko tavoitteet
hihasta; jos näin, niin onko meillä hyvät hihat oikeissa paikoissa? Onko
esim. Viidan hiha riittävän viisas näkemään teollisuuspoliittiseen tulevaisuuteen?
Tavoitteenasetteluun liittyy myös sen pohjana oleva tutkimus ja perustiedon tuottaminen. Jos vähän yksinkertaistetaan, niin tässä tutkimuksessa· Suomen pankilla on rahapoliittinen kiinnostus, Valtiovarainministeriöllä finanssipoliittinen, Työväen taloudellisella tutkimuslaitoksella on työmarkkinapolitiikka mielessään ja ETLA:lla elinkeinoelämä. Missä on kokonaiskiinnostus? Esim. hintakehityksen ennusteissa
VVM edustaa virallista optimismia, Supmen pankki kai salassa toimivaa
pessimismiä, ETLA on sitten jonkunlainen .omatunto, jollaisia ehdottomasti tarvitaan. Kenen pitäisi luottaa mihinkin lukuihin?
Alueellisen kehittämisen kohdalla selvien tavoitteiden puuttuminen
on ollut demoralisoiva. Aikanaan, kun alueellinen kehittämisinnostus
oli korkeimmillaan, kehitettiin eri puolilla Suomea superoptimistisia
suunnitelmia, toisistaan riippumattomia. Niihin käytetty energia valui
suurelta osin hiekkaan, koska koordinointia ei ollut. Toivoa sopii, että
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Valtioneuvoston kansliaan nyt perustettava organisaatio saa järjestystä
alueelliseen suunnitteluun.
Jos etsitään sitä tekijää, joka ensisijaisesti romutti SOBin eli ohjelmabudjetoinnin amerikkalaisessa alkumuodossaan, niin päädytään ongelmaalueeseen 2. Ts. systeemi kaatui niihin käytännön -vaikeuksiin, jotka
tulivat eteen suunnitelmia hallinnon eri tasoilla laadittaessa. Eräs tyypillinen vaikeus on siinä, että suunnitelmia yhteen sovittavat pisteet
hallinnon organisaatiossa sananmukaisesti hukkuivat jäsentymättömän
materiaalin paljouteen, jota tulvi alemmilta tasoilta. Suunnittelupro·sessi oli mahdoton hallita ja päreensä polttivat nopeassa tahdissa sekä
ylemmät että alemmat organisaation osat. Lyhyesti sanottuna suunnitteluprosessi oli huonosti strukturoitu (ilmassa oli liian paljon hurskaita
toiveita) ja kehittymätön laskentajärjestelmä sekä yleisemmin kehittymätön johdon informaatiojärjestelmä ei antanut suunnitteluprosessille
tarvittavaa tukea. Tämäntapaisenproblematiikan ovat monet suuryritykset pystyneet ratkaisemaan varsin tyydyttävällä tavalla, ja julkishallinnolla olisi tässä suhteessa ehkä paljon opittavissa.
Suomessahan tilanne ei ole päässyt kovin pahaksi, koska on edetty
varovasti. Olisi kuitenkin korkea aika kiinnittää sangen päättäväisesti
huomio suunnittelun käytännön johtamisen ja siihen tarvittavan informaatiojärjestelmän kysymyksiin. Valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristön toimesta on laadittu ohjekirjanen vira'sto- ja laitoskohtaisesta
suunnittelusta. Kirjanen on mielestäni aika hyvä, mutta se on vain pieni
osanen siitä strukturointityöstä ja käsitteistön opettamisesta, joka on tar·peen. Sanoisin, että esimerkiksi laitostasolla tarvittaisiin lähes puoliautomaattista työkirjan muotoista strukturointivälinettä muokkaamaan
suunnitelmien rakenne ylemmillä tasoilla hallittavaan muotoon.
Olisi todella mielenkiintoista kuulla, mitä tällä suunnittelun management-puolella valtionhallinnossa tällä hetkellä tapahtuu. Kysymyksessä
,ovat ehkä vaikeat, mutta maanläheiset ja mikä pahinta, välttämättä
hoidettavat asiat. Yksinkertaistaen kysymys on siitä, missä muodossa
informaatio tulee kussakin hallinto-organisaation kohdassa esittää, jotta
käsitys informaation takana olevasta asiasta ei liiaksi vääristy; kuinka
paljon tällaista informaatiota ihminen enintään mukavasti nielee, miten
se hankitaan ja mitä teknillisiä apuvälineitä (tietokoneita, työkirjoja jne.)
sen tuottamiseen tarvitaan.

PUHEENVUOROT. . .

323

Puheessaan ministeri Virolainen totesi, että »poliittisten päätöksentekijöiden, lähinnä Valtioneuvoston, mutta myös Eduskunnan asemaa on
selvennettävä». Näin ulkopuolisena on toistaiseksi mahdoton nähdä,
minkälainen käytännön roolijako on tähtäimessä suunnitteluhierarkian
huipulla, kun budjetissa mainitut uudistukset Valtioneuvoston kansliassa
ja Valtiovarainministeriössä toteutetaan. Olisi mielenkiintoista kuulla
valtiovarainministerin näkemys tästä asiasta. Hiukan kärjistetysti sanottuna: Onko tulevaisuudessa niin, että yhteiskuntapoliittinen kokonaisnäkemys tulee mukaan budjettiesitykseen muutakin tietä kuin Valtiovarainministeriön parin virkamiehen punakynän kautta.
Lopetan puheenvuoroni kysymykseen, johon en totisesti tiedä vastausta: Miten saadaan nykyinen hallinnon organisaatio ja henkilöt asennoitumaan tehtäväänsä tavoitteellisesti? Tämän luettelossani neljännen
ongelman merkitystä ei missään tapauksessa tule väheksyä. Käsitykseni
mukaan ongelman ratkaiseminen vaatii ainakin seuraavien edellytysten
olemassaoloa:
1. Laitosten ja virastojen tulee kokea tehtävänsä mielekkäinä, mikä
käsittääkseni edellyttää, että ne suunnitteluvaiheessa aktiivisesti
osallistuvat tavoitteenasetteluun.
2. Operatiivisen toiminnan puolella tulisi nykyistä enemmän luottaa
laitosten ja virastojen kykyyn hoitaa niille lankeavat tehtävät, ja
siis budjettien kunkin yksikön sisällä tulisi olla suhteellisen joustavia.
3. Valtionhallinnon, palveluksessa olevien nuorten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa suunnittelutyöhön tulisi olennaisesti lisätä,
etteivät nämä hallinnon kenties luovimmat aivot varhaisessa vaiheessa kadottaisi innostustaan vallitsevan seniori teettij ärj estelmän
puristuksessa.

HENRIJ. VARTIAINEN:

Ministeri Virolaisen esitys on nähdäkseni antanut meille selkeän ja havainnollisen kuvan siitä miksi, miten, kenen toimesta ja mihin suuntaan
pitempijänteistä suunnittelua on kehitetty ja ollaan edelleen laajentamassa. Suunnittelu auttaa finanssipolitiikkaa tarpeiden ja mahdollisuuksien yhteensovittamisessa esim. osoittamålla sen budjettipoliittisen liikkumavaran, johon voimassaolevin meno- ja tuloperustein päädytään.
Pääasiallinen suunnitteluinstrumentti on valtiontalouden viisivuotinen
taloussuunnittelu, minkä lisäksi keskeisiä hallinnonaloja tai yhteiskuntapolitiikan osa-alueita otetaan erillisesti sektorisuunnittelun kohteiksi.
Todella pitkän aikavälin suunnittelu, joka koskee enemmänkin tavoitteiden ja toimintalinjojen kartoitusta kuin konkreettista toimeenpanoa,
näkyy olevan vasta alullaan.
Esityksessä liikuttiin suunnittelun yleisperiaatteellisella tasolla puuttumatta siihen faktiseen numeromateriaaliin, mitä budjetin liitteenä oleva
tuorein katsaus valtiontalouden kehityspiirteisiin vuosille 1974-77 tarjoaa. Esitetyn perusteella kävi selväksi, että nämä kehitysnäkymät eivät
suinkaan pyri antamaan ennustetta siitä, miten valtion menotalous
tulisi kehittymään ottaen huomioon myös tulevien vuosien todennäköiset
budjettipäätökset ; kysymys on yksinomaan jo sovittuihin menoperusteisiin pohjautuvasta kehityksestä. Näin on ymmärrettävä se, että katsauksessa esitetään valtion menovolyymin keskimääräiseksi vuosimuutokseksi
ajanjaksona 1973-77 vaatimattomat 3 0;0' vähemmän kuin menneinä
kuutena vuonna ja vähemmän kuin kokonaistuotannon kasvulle samalta
ajalta arvioitu 4 prosentin vauhti. (Mainittakoon, että esim. Ranskassa
on valtion menovolyymin arvioitu kasvavan 6 % vuodessa ja valtion
reaalisijoitusmenojen 8 0;0 nyt alkaneen suunnitelmaperiodin aikana).
Esitetty vaatimaton tulos johtuu meillä siitä, että suunnittelija on arvioinut reaalisijoitusmenojen absoluuttisesti suorastaan supistuvan, ts.
investointihankkeet lienee merkitty sen mukaan mitä niistä nyt tiedetään
ja painotettu vastaavasti lähimpiin vuosiin. Esimerkkinä mainittakoon
sairaanhoidon ala, jonka kehitysnäkymissä keskus- ja paikallissairaaloiden rakentaminen on merkitty supistuvaksi nykyiseltä lähes 100 milj.
markan vuositasolta miltei olemattomiin vuoteen 1977 mennessä; sama-
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ten on investoinnit tielaitokseen ja rautateihin arvioitu vuonna 1977
pienemmiksi kuin v. 1973.
Tältä pohjalta laadittu arvio valtiontalouden tulevien vuosien rahoitus~
tasapainosta ei sekään esitä sellaista todennäköisten menojen ja tulojen
väliin syntyvää rahoituserotusta, jolla olisi merkitystä esim. rahoitusmarkkinoiden riittävyyttä suunnittelevalle ekonomistille; kyseessä on
vain se rahoitustila, joka valtion menoille nykyperustein on käytettävissä.
Kun kyseinen tila lisäksi näkyy olevan erittäin kapea tai suorastaan olematon, on sanoma selvä: jos tulevina vuosina tehdään valtion menoja
olennaisesti lisääviä päätöksiä, on niitä varten löydettävä uusia rahoituslähteitä tai tingittävä vanhoista menoista.
Tiettyä sektoria tai yhteiskuntapolitiikan osa-alaa koskeva suunnittelu
avaa mielenkiintoisia näköaloja yli hallinnollisten rutiinipuitteiden. Huomion kohteeksi otetaan laaja kenttä ja lähdetään vaikkapa alusta alkaen
miettimään toiminnan päämääriä, mittayksiköitä ja keinoja tällä alalla;
tulokset voivat ravistella kipeästikin aikaisempia hallintorutiineja, mutta
ne voivat myös johtaa entistä tarkoituksenmukaisempaan voimavarojen
käyttöön. Meillä on tästä eriasteisia esimerkkejä ministeriöiden ja keskusvirastojen uusjärjestelyissä. Sektorisuunnittelu vastaa tieteenharjoittamisen alalla poikkitieteellisiä yhteistyö- ja tutkimusprojekteja, joissa eri
tieteiden panosta yhdistelemällä pyritään tulokseen, joka olisi painavampi kuin sen erillisten osien summa.
Sektorisuunnittelu tarvitsee menestyäkseen esitutkintaa ja itsekuria,
jotta se ei menisi pelkäksi varojen vaatimisen kilpalaulannaksi. Tä:ssä
tilaisuudessa voitaisiin lausua toivomus, että suunnittelukelpoisten sektorien joukkoon mahdutettaisiin sellainenkin nimike kuin 'julkisten
investointien sektori'. Suunnittelun esivaiheena pantaisiin toimeen tutkimus ·siitä, millä perusteilla julkiset investoinnit meillä suoritetaan,
mukaan lukien myös valtioenemmistöisten yhtiöiden suorittamat investoinnit. Vaikka ei ehkä ole mahdollistakaan päästä yksiselitteiseen kustannusten ja hyötyjen mittaamiseen, ja vaikka viime kädessä on kysymys
subjektiivisista arvostuksista, voitaisiin ehkä kehitellä joitakin kriteerejä
investointien kokonaistaloudellisten vaikutusten vertailua varten.
Mielenkiintoista keskustelun aihetta tarjoaa edelleen esitelmöitsijän
toteamus siitä, että tärkeimpien poliittisten päätöksentekijöiden eli valtioneuvoston ja eduskunnan asemaa on selvennettävä samalla kun vas-
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tuuta keskipitkän aikavälin suunnittelussa on tarpeen lisätä. Nimenomaan lienee aihetta tutkia, minkälaiset mahdollisuudet eduskunnalla
on -.- tai tulisi olla - vaikuttaa ja osallistua taloudelliseen suunnitteluun.
Jopa lainsäädännön henkeäkin voi olla hyödyllistä punnita tällöin uudelleen; lakihan on perinteisesti konservatiivista, tiettyä olotilaa säilyttävää,
mutta talous suunnittelussa siltä edellytetään kannanottoa hyvinkin
dynaamisiin ohjelmiin, joiden toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä
on vaikea pykälätarkasti tulkita.

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1972:4

International Co-operation and the Role
of the O.E.C.D.
An address presented to the Finnish Economic Association and
N ationalekonomiska Samfundet on the 6th NOlJember, 1972

EMILE VAN LENNEP*
1 am very happy that, on the occasion of my official visit to Finland,
1 have been given the opportunity to address the membership of these
two learned societies and other distinguished guests.
The very nature of the activities of the O.E.C.D. is such that, as
you know, it does not usually attract extensive adention from news
media. As Secretary-General 1 therefore appreciate the need for keeping
in touch with well-informed circles of public opinion in the Member
countries.
Perhaps here in Finland, which is the second youngest Member
country of the O.E.C.D.,you sometimes wonder what is the purpose and
the usefullness of an organisation like ours. 1 shall try today to answer
some of the questions which may be on your minds, and to give you
a brief survey of our activities.
Although we publish each year a great number of studies - which
makes us one of the biggest economic publishing houses in the world
- we are not a research institute but an intergovernmental organisation.
Our purpose is not an academic one. lt is policy oriented, i.e. it aims
at policy conclusions and decisions.
Although the O.E.C.D. has inherited most of its rules and traditions
from a European organisation, the O.E.E.C., it is not a regional but
a world' organisation with selective membership: our 23 Member
countries belong to four continents. They are for the most part highly
industrialised countries, relying on marketeconomies. Neither is the
O.E.C.D. a specialised agency in the sense that is given to this word
*MR. EMILE VAN LENNEP is Secretary-General of the Organisation for Economic Cooperation and
Development.
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in the context ofthe United Nations for instance. One ofits most striking
characteristics is that it is multi-purpose. 1t is concerned with almost
every sector of economic and social policy and 1 will give you later
some examples of this. Finally, the O.E.C.D. is not an economic entity;
it has no supra-national flavour. 1t does not aim at drawing up a
common policy, as the E.E.C. does, but at making national policies
more efficient and, to a certain extent, at harmonizing them.
1f 1 were to sum up in a nutshell what the O.E.C.D. is 1 would say
that it is an »organisation of 23 market-economy countries of the world
seeking to promote co-operation among sovereign governments in all
fields of economic and social policy».
But if you want to know more about the O.E.C.D., 1 need to say
a few words about its organisational peculiarities and about its style.
From the first point of view, perhaps the most striking peculiarity of
our Organisation 1S that it not only consists of a Council, made up
from Ambassadors of our Member countries, and of an international
8ecretariat, but also of a great number of committees, and working
parties where countries are represented by policy-making officials and
experts coming from capitals. 1t would take me some time only to
name these bodies. But the important fact is that the O.E.C.D. is a
meeting place for high-ranking officials where they can compare and
review policies. 80 the O.E.C.D. acts as a permanent international
conference.
As to the style, 1 would dare say that we would like our image to
be that of a modern, forward-looking organisation. 1n reflecting on
economic and social policies for our times we consider that we have
a duty to be always one step ahead, in order to monitor the changes in
our modern society, and propose, thanks to the expertise of our staff,
and drawing on the experience of the most advanced countries, new
methods and new ventures.
While we are concerned with many different areas or sectors of
policy we do not think it is enough to deal with them in isolation. A
»vertical», approach to the problems may lead to dis~ortions and inconsistencies, and finally to wrong decisions. That is why we have tried
within the 'Organisation to promote a more integrated or »horizontal»
approach.
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Ey this approach we aim at confronting the interests and objectives
of particular sectors with other sectors and with the general economic
and social objectives. It means that as options are defined and solutions
to problems are sought in particular sectors of economic policy treated
by the O.~.C.D., the relevant results of work performed by different
committees and different parts of the Secretariat are brought to bear,
in order to ensure that particular interests, both national and sectoral,
are »confronted» by and weighed against the overall interest. This
method of work is not, of course, in any way unique. It is the practical
problem which all governments have to face in their own economic
and social policy-making. It is my conviction, however, that the O.E.C.D.
can most directly assist and influence its 23 Member governments in
their own decision-making - the decisions are, of course, finally theirs
- through a constant effort to implement this horizontal approach.
To give you an illustration of the application of this approach I may
mention the long-term energy study on which we are about to embark.
In the .field of energy policy there are a number of good but conflicting
objectives that we want to achieve. For example, we want low-cost
energy', convenient energy, non-polluting sources of energy, reliability
of delivery, and also to take balance-of-payments considerations into
account. U nfortunately all these objectives cannot be realised; a confrontation of conflicting objectives will have to be made. This is what
we understand by the horizontal approach. Consequently, in 'our
forthcoming energy study we shall engage all our Committees concerned:
Industry, Environment, ete.
In a world of rapid social change, another asset of the O.E.C.D. is,
I think, a great flexibility in the formulation of agreements and of the
»rules of the game». Experience has shown that our objectives can
often be attained more expediently through rather informal discussions
than through lengthy legal negotiations. We very seldom engage in
drawing up internationa~ conventions - although we sometimes do.
Most of the time the outcome of our work consists of policy conclusions
agreed, by committees, gentlemen's agreements, decisions or recommendations of the O.E.C.D. Council. In many cases, a »harmonized» policy
is neither possible nor desirable. Diverse action of all O.E.C.D~ Member
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countries or of individual countries may, ln many instances, lead to
better overall resul ts.
There are, however, also instances where a »harmonized» action is
the only alternative to no action at all in the sense that there is a need
for a certain reciprocity, a general »burden sharing», or the avoidance
of unwanted diversion of trade. Examples of such issues are agreements
on liberalisation of trade, of capital movements, of insurance and other
invisibles, »untying» of aid, conditions for export credits for shipbuilding,
ete.
Traditionally, and by virtue of its Convention, the O.E.C.D. was
primarily devoted to co-operation among its Member countries in the
economic field, while, at the same time, contributing to a sound expansion of developing countries. During the 1960s the stress was mainly
put on the ways to achieve the highest sustainable economic growth,
he highest expansion of output, trade and income, through appropriatet
sectoral as well as cydical policies. However, our Member countries
have become more conscious, over time, of the fact that policies geared
only to maximum economic growth might lead not Qnly to unwanted
side-effects such as pollution, but even, in certain conditions, to social
disruption. Promoting any kind of economic growth cannot be the
final aim of economic policy. Thus the idea evolved that we must give
more attention to the qualitative content of growth, and to relate it
more directly to social objectives.
This general orientation was given dear expression in the Communique
that was issued after the meeting of the O.E.C.D. Council at Ministerial
level in May, 1970. 1 quote:
»Ministers stressed that growth is not an end in itself, but rather an
instrument for creating better conditions of life. Increased attention
must be given to the qualitative aspects of growth, and to the formulation of policies with respect to the broad economic and social
choices involved in the allocation of growing resources. Ministers
emphasized that an important task of the O.E.C.D. will be to assist
Governments in these aims.»
In order to illustrate this new general orientation of our work, 1 should
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like now to speak in more detail on Science, Environment, Education
and Social Affairs.
1t became clear a little over a decade ago that the growth of the
economy could not be fully explained in terms of the traditionaI inputs
of capital and labour and that much of the success of what are known
as the developed countries has relied on quality aspects - that is the
quality of manpower at all levels from top management to unskilled
iabour, and on the quality of capital utilisation - to produce new and
lmproved products more efficiently. Thus education at alllevels appears
to be essential to effective economic development as do management
skills, the entrepreneurial flair, harmonious relations between management and labour as well as technology and the scientific research
on which it is based. Both education and scientific activity are therefore seen as important areas of national investment which necessitate
the same level of management competence as other types of investment
and have to be developed within a framework of policy. Science and
education are, therefore, considered within the O.E.C.D., not only
for their own sake, as has been common in the past, but also in terms
of the contribution which new thinking and action in these fields can
have on the general policies and hence the social and economic development of the individual Member countries. Social demand and cultural
aspects are, of course, not ignored, but economic and policy aspects
of both education and research are ~tressed as an important aspect
of the development of society as a whole.
A further factor which now influences our attitudes both to research
and to growth is the recognition of the growing importance of the unwanted side-effects of technology, not only in environmental deterioration but in the decreasing satisfaction of work in modern industry, increasing problems of urban life, transportation deficiencies and the
whole range of contemporary social problems.
When 1 mention environment, it is of course very tempting here in
Finland, where 1 know of your keen interest in this subject, to give a
full account of our work within the new Environment Directorate in
the fields of air and water pollution, chemicals, and problems of the
urban environment. 1 will, however, limit myself to indicating why
there is a special role for the O.E.C.D. in the area of environmental

332

EMILE VAN LENNEP

questions in which so many international organisations are now active.
The nuisance effect of pollution is of course the same everywhere in
the world, but the fact is that countries whichare developed industrially
and which employ the market economy system have a common set
~f problems in dealing with the environment. Decisions on the allocation of costs for environmental protection must take into account the
operation of the market forces and the need to avoid. trade distortion.
Just as an example of particular interest to Finland and where we have
benefited from your very active participation, I would mention the
recent study on pollution from the pulp and paper industry which
was the first study by the O.E.C.D. of an industry to be given a fully
integrated economic, technological and administrative approach.
Public disquiet concerning the unwanted side-effects of technology
has given rise to increasing suspicion of technology itself and of its
influence on the quality of life. It has also thrown a shadow over scientific research on which technology ultimatelydepends. This attitude
towards technology is, to my mind, basically unsound. Ever since the
invention of fire, the wheel, the lever and the plough, technology has
been man's main means of groping his way upward from poverty and
disease. It is hardly more sensible to blame technology for all the modern
ills than it is to accuse the assassin's knife rather than the mind and
heart of the man who wields it. The problem is not basically that of
technology, but of man's wisdom to guide and manage it to his ultimate
good.
.
There is, however, an immediate need to reassess the place of science
and technology in society and to reorient research programmes more
precisely to the attainment of formulated national objectives. This was
the purpose behind the creation of the so-called Brooks Group, whose
report on »Science, Growth and Society» formed the background material for the fourth meeting af the scienceministers of the O.E.C.D. in
October, 1971.
With regard to the main trends of research and of science policy for
the next decade, the ministers foresaw three major thrusts. Firstly, all
the Member governments were committed to policies of economic growth
to provide not only prosperity but public services, such as more education, better health care, more liveable cities and a cleaner environment.

INTERNATIONAL...

333

Growth requires still further technological development and the scientific research to sustain it.
However, the ministers stressed that the new technologies would
have to be socially acceptable. The second thrust of science policy
should, therefore, be concerned with the management and control
of technology. 1n particular, it Was necessary to develop and apply
methods of technology assessment and to evaluate not only the economic consequences, but the probable social and even cultural results of
various technological options.
The third direction for future research would be towards the solution
of problems in the social and service sectors operating under direct
government sponsorship. Such sectors are fast becoming the main areas
of public investment, but in general their productivity, if unmeasured,
is low, their management often less advanced in comparison with that
of industry, and the research inputs ,marginal.
Science means the pursuit of knowledge, but science policy includes
also the explanation of how such knowledge may best be developed
and applied to the needs of society. As such ithas an important place
in the O.E.C.D.
To turn to education, the fact that expenditure on education has
risen about twice as fast as national income in the O.E.C.D. countries
during the 1960s, is ample evidence of the importance attached to
education by the O.E.C.D. Member governments. Yet we must admit
that this rapid growth of education has placed us on the horns of a
dilemma. Education, like some other social sectors such as health, has
the special characteristic that it entails both consumption as well as
investment. 1t has a value in its own right for the individual, whilst
at the same time being an investment in his future earnings, and in
the intellectual infrastructures need ed by society. Moreover, it has a
social value in that it is an essential p~rt of the redistribution process
in our societies, since it also has the purpose
offering equal opportunities for the life chances of individuals.
But let us freely admit that these powerful motivations for the expansion of education cannot result in the unchecked exponential growth
of educational expenditures. Somehow or other we must find ways
and means of introducing major innovations into the pattern of edu-
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cational growth, so as to achieve our goals effectively within the resources that society can make available. This is why, in addition to examining the policy problems raised by education growth in the work
of the O.E.C.D. Committee on Education, the Organisation has more
recently established a Centre for Educational Research and Innovation,
CERI, whose main task is to study the transformation ofeducation
needed in the society of today, thereby fulfilling the pioneer role of the
O.E.C.D. in placing education in its social and economic context as a
guide to policy.
A fundamental problem today is how to make education more sensitive
to the needs of the individual consumers, how to widen the range of
options open to individuals by more flexible educational arrangements
which permit mixtures of education, work and experience, which are
impossible in the system as it now stands. A basic step forward would
be to extend the range of the life-span of the individual over which
society is prepared to give educational opportunities, and to organise
the system so that there is much closer co-operation between educational institutions, trade unions, employers and other groups in the
community. This is the concept of recurrent education on which our
CERI is now doing research. Such a policy would also, 1 believe, reinforce the contribution of education to the welfare objectives of society.
It is obvious that such major extensions of educational services as
those hnplied by policies for early childhood education and recurrent
education could only happen if there is growing efficiency in the use
of educational resources.
Education is competing for resources with other equally important
social needs, such as health or the protection of the natural environment.
In all domains, in the economy at large as well as in all the major
service sectors of the economy, growth and improved effectiveness must
go hand in hand. The O.E.C.D. is therefore attempting to develop
criteria for effectiveness,' at both the national and institutional levels
of education.
It will be obvious from the above that the policies outlined could
only be achieved by relating ed'ucational policies to the broader social
policies to which 1 now turn.
It is particularly the Manpower and Social Affairs Committee which
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has to look after the general problem of creating a well-balanced labour
market, where the total labour potential can be utilised and where
full employment can be achieved under conditions which as much as
possible provide harmonious growth of productivity and stave off inflationary shortages of labour at crucial points. This Committee, parallel with the Education Committee and CERI, therefore has tried
to promote the development of systems for recurrent education that 1
just mentioned and training, need ed both for the sake of individual
welfare and the efficiency of the economy. But it has also given full
attention to all other aspects - social and economic.- of what we call
»active manpower policy». During the 1960s this Committee sponsored
a long series of studies and policy debates in this field. In September
this year a conference on »New Patterns for Working Time» was arranged to discuss a broad set of new and old ideas and experiences concerning the time allocation of the three big categories: income-earning
work, studies and training off the job, and retirement and other forms
of leisure, all with a view to reconciling personai freedom of choice
with the exigences of an industrial economy.
The apparently increasing difficulties of avoiding atone and the same
time unemployment and inflation are making it particularly pertinent
to develop the machinery for rapid counteraction in the labour market
against both sudden employment disturbances and those chronic
employment difficulties for special areas and groups, which tend to
become particularly manifest when overall economic policy tries to
cool down inflationary overheating. Our fight against inflation, in itself
necessary for the sake of both economic efficiency and social justice,
should not be fought at the expense of, for instance, the older work
force, which anyway has little influence upon the speed of movement
in the wage-price spiral. This is both a manpower and social policy
issue. The machinery for implementing adequate policies is as yet underdeveloped in most countries. We have been glad to register that
Finland with its recent »Employment Policy Law» has made an important move in a positive direction, and also that your authorities are
willing to join in our series of country examinations in this field.
Irrespective of the particular employment aspect however, we have
cause to look at what the O.E.C.D. Ministerial Council has called
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»the broad economic and social choices involved in the allocation of
growing resources» to which 1 referred earlier. We see how public
expenditure for social purposes, either in the form of collective services
as hospitals and schools, or in the form of income transfer measures,
is irresistably growing. The higher the level of real income per person,
the higher is the percentage that goes to those purposes. What is the
result of all this and of other things nations do to promote social values?
This is not measured in the traditionaI national accounting systems.
Special methods of measurement, different from those of ordinary
economic statistics, have to be developed to answer those questions and
to give governments better guidance in their choices of resource allocation, which is studied in Working Party 2 of the Economic Policy
Committee, to achieve their social goals. Therefore we are in the
O.E.C.D. also working on what are called Social Indicators. We have
started by trying to reach agreement about what can be regarded as
»social concerns» and shall then go into the specific intricacies of measuring progress, in areas like health, education, employment security,
working conditions, income distribution, freedom of occupational choice,
freedom from criminal attacks, ete. This is, however, a very difficult undertaking from the technical point of view and truth obliges me to
say that much further work and certain investments in statistical facilities will be needed before the operational stage is reached.
In the social field we are particularly anxious to keep positive contacts with the organisations of workers and employers. We have in
fact two consultative bodies - the Trade Union Advisory Committee
and the Business and Industry Advisory Committee - for permanent
contacts although these are not limited to the social field only.
After this review ofsome ofthe particular sectors ofO.E.C.D. activities,
1 should like to revert to a more general view of how 1 see the role
and functions ofthe O.E.C.D. in the economic field, which is traditionally
seen as its particular responsibility.
As you are well aware, the post-war period has seen an unpaialleled
expansion of international economic relations and consequently increased
international interdependence. This has been achieved by the will of
our governments, through the medium of international organisations not solely in the O.E.C.D. but in the GATT and IMF - and it is
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there that the cornerstones of our present trade and monetary system
have been laid. But the expansion of output and trade has had a feedback effect and the need for updating our rules and institutions has
been recognised recently.
1n my view there are three main sets of considerations that will
continue to make multilateral economic co-operation increasingly necessary, if we want to continue to make progress and safeguard the
resul ts already achieved.
The first set of considerations is that the steps taken so farhave been
relatively easy. On the whole, the economic structural adaptations
necessitated by world trade expansion have been made without too
much friction. This judgment applies of course in particular to the
reconstruction phase after the war and the following period when the
United States still occupied a special position. But we are now approaching the hard core of trade liberalisation where the tools for action
need much more refinement than in the past, if we are to continue to
reap economic benefit from the process of trade liberalisation and
smooth the way for the necessary transition.
We will thus be needing efficient policies of adjustment on the national
as well as the internationallevel, aiming in particular at making structural changes economically and socially acceptable, without creating
new barriers to trade.
This leads me to my second set of considerations. Trade or monetary
measures can no longer be seen in isolation but must be put in a much
wider and complex context of steadily growing interaction between
problerris of economic balance and growth, social progress, environment and development assistance. 1n these fields, all our governments
want· to achieve a number of highly desirable goals: full employment,
price stability, regional development, protection of the environment,
ete., and have developed a range ofpolicies with these aims in view.
These policies need to be worked out not in isolation but in a comprehensive framework of economic and social policy.
My third consideration is, in a way, a synthesis of the first two: the
need to maintain international vigilance and discipline in the areas
to which 1 have just referred. 1n a shrinking world, policies with an
economic impact increasingly need international concertation at all
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stages, from theirfirst formulation to their active application. Governments are subjected to all kinds of pressure to take protective measures
due to factors like monetary imbalance, sectoral troubles or regional
problems. There has been an increasing tendency to take such measures
on the fringe, if not outside the framework of agreed international rules.
To illustrate this point, 1 need only mention the plethora of national
measures to avoid the problem of low-cost textile imports, where governments have shown particular imagination in the creation of protective
devices. If we cannot agree on and obse.rve appropriately designed
safeguard measures, there is great danger of a continuing erosio n of
international discipline, to the eventual detriment of all concerned.
The interriational monetary crisis, which has as yet not seen its final
solution, is but one of the symptoms of radical changes in international
economic relations. During the Summer of 1971, the question was
relevant whether the Westetn countries were to continue to make
progress along the lines of multilateral co-operation, mutual assistance
and liberalisation of trade, or whether there was not a danger of witnessing the onset of a retrogressive process marked in particular by
the creation of rival monetary areas, by the recrudescence of protectionism in all its forms and by a return to bilateral forms of negotiation.
Considerations of this kind prompted the O.E.C.D. Ministerial
Council in June, 1971, to set up within the Organisation a High Level
Group under the Chairmanship of Mr.' JEAN REY to consider trade
and related problems in a long-term perspective.
The Group has now presented its report, generally referred to as
the »Rey Report», which is being considered both in the O.E.C.D.
and in other organisations. This document strikes a balance and makes
a forecast of international economic relations and analyzes the major
problems which at present arise in the different sectors and defines
the various alternative solutions open to governments. 1 do not propose
to summarise the conclusions of the' Report. 1t is enough for me to
recall that the authors were unanimous in recommending the continuance of the liberalisation of trade, the return to a stricter application
of international rules' in 'trade matters, and a monetary order accepted
by common agreement.
, In the co ming year, we shall see the start of a new round of tariff
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negotiations ln the GATT. Reform of the international monetary
system is already under way in the IMF.
The problems to which 1 have alluded and their interrelationship
are all common to the developed industrial countries or, in other words,
the Member countries of the O.E.C.D. At the beginning of my speech
1 mentioned the strength of our unique membership and the advantages
of the structure of our Organisation. It is on this basis that the O.E.C.D.
will be able to contribute to the forthcoming negotiations. 1 expect
that the Organisation will very soon go into an active phase of defining
this contribution.
1 would not like to leave the field of economic problems and policy
and end this speech without a word on certain long-range global issues
of a socio-economic, environmental and technological nature which
have recently come to the fore. Although part of the foregoing deals
also with long run and structural problems, the need and possibility of
continuous expansion of our productive resources were taken for granted
in each of the areas discussed. More recently this possibility has been
questioned by a number of scholars. For the first time a synthesis has
been attempted on a global scale of several fundamental linkages, relating such conce'pts as economic development, population growth,
environmental pollution and non-renewable natural resources. Although
these studies clearly are as yet of an experimental nature and have
met with substantial criticism, they have undoubtedly had an important
ilnpact on public opinion and official thinking in many of our countries.
They have led some to advocate or to strengthen their confessed belief
that we are on the wrong track and that continuous economic expansion in the traditionaI sense could lead to disaster and should be
slowed down 6r even stopped completely.
Whatever the truth in such beliefs, the fact alone that they have
caught the imagination - not to say the moral conscience - of so
many people in the world - among them important political leaders
- means that they cannot be dismissed light-heartedly. Indeed the
questions posed by such investigations are essentially valid and of fundamental importance to those who feel some moral and social responsibility for the direction this world is taking.
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The O.E.C.D. is welI adapted to participate in such studies and to
evaluate their analytical validity and their results from the policy point
of view. In passing 1 have already mentioned the activities of our Organisation in the field of environmental protection. The O.E.C.D. is
playing an important co-ordinating role in the colIection of information
on environmental damage and in establishing methods, optimal policies
and costs of polIution control. In the area of non-renewable resources,
the Ministerial Council of the O.E.C.D. has, as 1 have mentioned,
decided that the O.E.C.D. wilIlaunch a two-year study on the longerterm outlook for energy supply. Another programme investigates the
longer-range perspectives of science and technology and could throw
light on the possible limitations to the finding of solutions to our evergrowing probleins. These are just a few examples to show that the
O.E.C.D. is already considering several of the key questions which
will govern the longer-run evolution of the world economy. There is
stilI, however, a need to link these problems together, so as "to bring
to bear the wide array of expertise which should and can be brought
together in this field.
As Secretary-General of the O.E.C.D. 1 am conscious of the need
to face this potential chalIenge, and of the need to examine whether
and how we should integrate these considerations into our long-term
work, even if it means extending the horizons of our thinking into
areas where the light is stilI not clear and when the options are stilI
not definable. 1, personalIy, think that the O.E.C.D. has the vocation
and the capacity to do so.
By this 1 hope 1 have been able to give you .an idea of the role of
the O.E.C.D. or, in other words, the contribution that the O.E.C.D.
is trying to make towards the solution ofthe economic and social problems
of today and of tomorrow of its Member countries, large and sillalI.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1971:4

The Outflow of Labour from Agriculture and
Forestry in Finland
by

T. R. G. BINGHAM

One of the features "vhich Finland shares with almost all countries which
are not fully mature and are hence growing and evolving is a shift of
labour out of the primary sector (agriculture and forestry) into industry
and services. It is advisable to treat this shift as a two-phaseprocess,
for there is reason to suppose that the factors which influence the flow
out of primary production are somewhat different from those which
determine the flow into various industrial and service branches. Part
of the labour leaving the primary sector simply leaves the Finnish labour
force, and hence such factors as emigration and the age structure of
labour in primary jobs, which in Finland is quite high, become relevant.
Similarly, the' flow of labour into any given non-primary sector is
affected by the entrance of new workers into the labour force and the
shift of workers from other non-primary jobs; former agricultural and
forestry manpower, albeit important, is only one source of labour for
other sectors. Furthermore, the decision to leave the primary sector
is often a decision to migrate to an urban environment and is influenced
by familial aswell as social pressures which may overshadow or at least
modify purely economic considerations. This is particularly true in
Finland where only slightly more than a fifth of the labour input into
primary activities is paid labour. In agriculture over ninety per cent
of the total labour input consists of unpaid fanlily labour. In forestry
about three-quarters of the labour input is paid.
One of the most common ways to account for the outflow of labour
from the primary sector is the simple wage difference explanation
[4, 7], in which it is held that labour is attracted to other jobs by higher
wages. This approach has been extended by the addition of a variable
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to take account of expectations of finding employment in the nonprimary sector [8, 2, 9]; for even if the difference in wages is great, the
individual may not leave the primary sector if his chances of finding
work are poor, i. e., if urban unemployment is high. HAMERMESH and
PORTES [1] have employed a third approach to explain the outflow of
labour from agriculture and forestry. For them the inability to find work
on the farm or dislike of the institutional framework of the primary
work that is available are criticaP. The first two explanations are
largely attraction hypotheses, while in the third labour is 'pushed' out
of what is seen to be its traditionaI place. In this study, alI three forces
wilI be considered.
It is far easier to speculate about what the influences may be than to
settle upon an unambiguously adequate way to measure them. The
method 1 shalI adopt is more akin to attacking with a battle axe than
dissecting with a finely honed scalpal. For rather than trying to find the
fleeting 'best' measure, 1 shalI use several alternative measures for the
influences sketched above. Each empirical proxy has its short-comings,
but by looking at them alI perhaps we should arrive at a more thorough
understanding of the 'explanations' which have been offered.
Data on the net outflow of labour from the primary sector can be
taken from statistics which are are published in two forms, man-years
and persons. The man-year series dates form 1948 and has been based
on the La:bour Force Survey since 1959. Although response error is
probably g;reater in the man-year data, this series is stilI ,a more accurate
measure of labour input. For this reason and because the series is long
enough, the man-year data have been used in the empirical tests.
1. While it would be rash to suggest that ideology coloured this thoroughly respectable study, the
conclusion that labour left agriculture in Hungary because of dislike of collectivization rests on shaky
g round. Hamermesh and Portes find no correlation between
outftow of labour from agric.
employment outside agric.

workers' incomes
and------peasants' incomes.

They observe that the outftow oflabour seems to match the collectivization programme and conclude
tha t labour has been driven from the land. Their failure to find correlation does not disprove the
proposition that labour in agriculture is drawn to other sectors by higher wages; the denominator
of the left hand term may well respond to changes in the numerator of the right hand term (new
entrants may be inftuenced by wage increases). Furthermore, proponents of collectivization would
undoubtedly argue that the movement out of agriculture is a sign of the -success of the programme in
freeing labour from agriculture.
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In spite of the manifold, difficulties presented by non-monetary income
and the low level of paid labour input in the primary sector, wage
differences are perhaps the easiest to measure of the explanatory variables. Yet even if reliable and relevant data are available, it is not dear
what is the best way to formulate the proxy. One way, which seems
intuitively reasonable, is to postulate that primary sector workers are
influenced by their wages relative to wages paid in other sectors, one
measure ofwhich would be the ratio of non-primary wages to primary
wages or the wage differential (WDIF). This measure is particularly
suited for explaining accretions to the stock of labour. New entrants to
the labour market are probably more sens!tive to relative differences in
wages since they have no experience which 'fixes' them both psychologically and in terms of skills in a certain sector.
If there is an initial gap between wages paid in the primarysector
and wages paid elsewhere and if the growth rate of wages in both primary
and other sectors is the same, the relative wages of primary workers will
remain unchanged while the absolute difference in earnings will become
increasingly greater. It is possible that at some point the absolute gain
(WGAP) to be had by switching jobs will begin to draw workers from
forestry and agriculture. This point will be reached when the discounted
present value of expected future earnings in non-primary employment
exceeds the discounted present value of expected future earnings in the
primary sector, after adjustments are made for costs of relocation and
job search. The wage gap is dearly best suited for capturing the effect
of changes in the stock of labour. In fact the wage differential in Finland
has not changed markedly since the early 1950's but the real earnings
gap has grown from about Fmk 1 000 to about Fmk 2 500. 2 It remains
to be seen whether the outflow of labour from the primary sector is
2. These figures are based on earnings per man-year and as such tend to show the earnings gap at
its greatest. The disparity between earnings in the primary and non-primary sectors is not so large
when it is expressed in hourly wages [3]. One source of the greater disparity with man-year data
is that the labour input of family members is generally included but their remuneration is excluded.
Since family labour is important in agriculture, the differences in earnings are exaggerated. Furthermore, the man-year statistics do not indicate the total income of those mainly employed in primary
activities since these people frequently take jobs in other sectors. Even though the data may exaggerate
the earnings differences, this exaggeration may not be altogether undesirable since it helps us go part
of the way in capturing the effect of the uncertainty created by the sharp seasonal and cyclical fluctuations in primary earnings and the ensuing desire to find permanent employment elsewhere.
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influenced by the wage differential or the wage gap; both will be used
in the empirical tests.
1t is also possible that primary sector workers are influenced by the
rate of growth of wages. 1f their earnings are growing faster than in the
past, forestry and farm workers may not change occupations. We shall
test to see whether the outflow of labour from the primary sector is so
influenced by using as a measure the deviation of primary sector wage
growth in year t from average sectorial wage growth in year t - 1 and
year t - 2 (WGRO). 1t is presumed that expectations are formed by
comparing the current year's growth in wages to the growth of wages
in the recent past.
Finally, since emigration to Sweden reached substantial proportions
during the 1960's in the areas where primary activities are important,
the impact of wage differences between the Finnish primary sector and
Sweden will be assessed.
One measure of the likelihood of finding employment outside agriculture and forestry is the number of unfilled vacancies in,. industry and
services reported to the Employment Service (NPVAC). There are
several drawbacks to the use of this measure. First, primary sector
labour is not qualified to take work in all non-primary sectors, and there
is no guarantee that the number of jobs for which labour of this sort is
qualified will remain in a fixed proportion to the number of unfilled
vacancies reported. Furthermore, the Employment Service has extended
its network of offices and improved its services, and part of the growth
in unfilled vacancies is a result of increased coverage and more regular
reporting of openings. 1t is also not clear to what degree these figures
indicate general demand or unsatisfied demand for labour. 1f employers
notify unfilled vacancies to the Employment Service as a matter of
course, the statistics then indicate the general desire to engage workers
and give expression to demand for labour which may not be shown in
wages. However, if employers notify vacancies to the Employment
Service only after trying to fill the jobs themselves, the series.reflect
unsatisfied demand and indicate disequilibrium· in the labour market.
The degree to which the data indicate general or unsatisfied demand
probably varies from sector to sector. 1n some sectors, e.g., construction,
employers have agreed to report all vacancies. However, in cases where
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highly skilled workets are sought, it is likely that employers report
sporadically and perhaps only in desperation so that the figures for
these categories represent unsatisfied demand. Over the caurse af time,
as employers realize that the Employment Service affers a castfree way
ta engage emplayees af all degrees af skill, the figures came ta indicate
general demand mare and mare. Yet unsatisfied demand waul be· a
better index af the prabability af primary sectar warkers finding wark
in industry ar services, as lang as skill requirements da nat exclude such
warkers.
Since unfilled vacancies are nat fully satisfactory and since they cover
only a part of the post-war period, another measure of the likelihood of
securing employment outside the primary sector must be found. One
alternative is an index of capacity utilization (CAPU) in industry and
services. This is found by taking labour input in man-years and constructing a Wharton index of capacity utilization [6]. It seems likely
that when capacity utilization is increasing, the probability of finding
a job will tend to be high. However, an increase in capacity utilization
creates fewer jobs if it occurs after a slump rather than after a period
of expansion. Firms first begin to use some of the labour they have
hoarded; only later do they take on new workers. One further drawback with this measure is the patent artificiality of the series which is
constructed. Hence, yet another meas~re will be used to approximate
the probability of finding a job outside agriculture and forestry: real
GDP generated in industry and services (NPGDP). Since there is by
no means a necessary reIation between the demand for labour and the
value added in any particular sector, this measure is somewhat·extended.
N evertheless, we postulate that the demand for labour in industry and
services will rise as the real product produced in these sectors grows.
Moreover, since conditions in the Swedish labour market may have
had an impact on the flow of labour out of the primary sector in the
1960's, the number of unfilled vacancies in Sweden (VACSWE) will
be used as one measure of job opportunities off the farm and outside
forestry.
1t is to be remembered that farm and forestry workers do not form
expectations on the likelihood of finding a job in other sectors on the
basis of close scrutiny of the unfilled vacancy statistics or the value-
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added in industry and serviees. They base their decisions on the experienees of friends and relatives and what they glean from the mass
media. The operation of this meehanism ean be seen if the eycles of
emigration to Sweden are examined. The aeeeleration in emigration
inereases from one eycle to the next, even though the other faetors
promoting emigration are no stronger. As more and more Finns move
to Sweden the information network improves, and progressively more
Finns learn about possible jobs in eaeh sueeessive upswing.
Let us now assess the various ways to gauge the faetors pushing labour
from the primary seetor. One measure of the diffieulty of finding work
in the primary seetor is the number of unfilled vaeaneies in forestry and
agrieulture (PVAC). These statisties have undergone the ehanges noted
for the data on unfilled vaeaneies in other seetors and are to be viewed
with the same eaution. Sinee only a small share of the labour input is
paid labour, unfilled vaeaney statisties will give only a very rough idea
of employment opportunities. Furthermore, these figures do not eapture
all the disadvantages of working in the primary seetor in Finland where
seasonal and eyclieal variations are substantial. Farm and forestry
workers may leave their traditionaI seetor out of preferenee for the
steady employment to be found elsewhere.
Another measure of the diffieulty of finding work in the primary
seetor is the amount of investment in this seetor (PINV). Even though
primary labour is abundant and eheap, the eost of eapital in Finland's
imperfeet eapital markets is low, and farmers are not prevented by the
eost of eapital from investing in the extensive labour~saving teehnieal
innovations in agrieulture. In addition the state programme for rationalization and the network of eo-operative banks whieh traditionally have
been oriented towards the primary seetor have meant that ample eredit
is available. Henee the amount of investment should roughly indieate
the fall in the demand for labour in this seetor. This indieator, if it
works at all, is likely to put in the poorest performanee in the early
years af the observation period when mueh investment was intended
to replaee equipment whieh had deteriorated during the war and
to provide those who had resettled on the farms with the basie
wherewithal to make a living.
It now remains to eonsider the performanee of the various measures.
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(The sources of the data and the more important results are presented
in the Appendix.) Of the three 'explanations' of the flow of labour out
of agriculture, the repelling faetor, i.e., the difficulty of finding suitable
employment in agriculture and forestry, is clearly the least satisfactory.
When this influence is measured with investment in the primary sector,
the sign is as expected and the estimate reliable in only seven out of 34
cases. Furthermore the parameter estimate does not remain stable over
the two sub-periods (1948-58, 1959-70), and including this variable
seems to have very little impact on either the estimates for the attraction
of non-primary wages or the likelihood of finding employment outside
the primary sector. Unfilled vacancies in the primary sector prove only
somewhat more adequate. 1ts sign is expected, but its significance drops
below acceptability when it is combined with the wage gap. However,
it does reduce residual variance when combined with unfilled vacancies
outside the primary sector.
The likehood of finding work outside the primary sector, as measured
by both GDP outside the primary sector and unfilled vacancies outside
the primary sector, seems to be the next best explanation. The sign is
right, and the estimates tend to be significant and stable, except when
combined with the wage gap. 1t would appear that the reason behind
this latter feature is the strong colinearity between the wage gap and
GDP outside the primary sector. (R2 = .9894 in 1948-70). Capacity
utilization generally has the wrong sign and tends to play havoc with
the other variables. U nfilled vacancies in Sweden do not help explain
the outflow from the Finnish primary sector.
With the exception of wage growth, which proves totally unacceptable
in these linear models, the domestic wage difference variables put in the
best performance. The wage gap proves the best of the two wage variables.
The sign is right, and the estimates significant and stable. 1t is only in the
period 1948-58 that the wage differential together with GDP outside
the primary sector provides a better explanation. The wage differences
between Finland and Sweden do not add to the explanation of the flow
out of the primary sector.
What is the meaning and explanation of these results? Of course, the
liturgical incantation about the inadequacy of the proxies must be
given. 1nvestment in the primary sector may be a particularly weak
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indicator of the difficulty of finding a job on the farm or in forestry.
But if we make the leap of faith and accept these variables, we can
offer an explanation of the results in terms of our hypotheses and events
in the Finnish economy. The preponderance of the evidence indicates
that one major reason for the outflow from the primary sector is the
fact that the net discounted present value of expected earnings is greater
in other sectors. The likelihood of finding a job also seems to have an
impact.
The failure of unfilled vacancies in Sweden to explain the outflow of
labour from the primary sector may seem somewhat surprising at first sight
since the Finnish Ministry of Labour has found a relation between emigration and the number of unfilled vacancies in Sweden, and it might be
thought that a substantial number of emigrants come from the primary
sector. Closer examination shows that these two findings do not stand
in contradiction. First, emigrants tend to be quite young and in some
cases may have never held a job before. Moreover, KANNIAINEN [5] has
shown tha.t emigrants from the farm tend to move first to population
centres in Finland and only then to Sweden. Furthermore, the Ministry
of Labour finding is based on data in persons and the present study
was made with man-year data. Under-employment in agriculture
means that the outflow from the primary sector in persons need not
parallel changes in labour input in man-years.
We may legitimately ask why the wage differential offers a better
explanation in the first period. Our results allow us to dismiss at least
one potential answer. It could be argued that the domestic wage differential ceased to be relevant during the 1960's under the weight of
substantial emigration to Sweden. Once the migration horizon extended beyond the borders of Finland, it is possible that the differential
between Finnish primary employment and employment in Sweden
would become the variable most likely to capture the influence of the
desire for higher income. However, the wage differential between
Finland and Sweden provides no explanation ofthe outflow from primary
production. Moreover, the absolute wage gap between the Finnish
primary sector and the Finnish non-primary sector explains the outflow in both the latter sub-period and the total period.
A second explanation is that the resettlement of the population
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movlng westward from lands ceded to the USSR after the last war
created a pool of labour which was not firmly attached to particular
jobs or particular regions by long-Iasting social and familial bonds and
hence more inclined to compare themselves with those with non-primary
jobs. This pool may have been drawn by wage differentials to a greater
degree than those who were fully established and making a living. By
the 1960's this pool had dried up, and the wage differential no longer
played a major role in the decision to change jobs.
A third explanation, which complements the second, rests on the
growing wage gap. Since the rates of growth of wages per man-year
have been more or less- similar inside and outside the primary sector,
the differential has not shown the significant upward trend that the
wage gap has. If at some point in the late 1950's or early 1960's the
sectorial migration threshold were passed, the wage gap would then
come into play as the most relevant variable for taking account of the
sight since the Finnish Ministry of Labour has found a relation between
'emigration and the number ofunfilled vacanciesin Sweden, and it might
be thought that a substantial number of emigrants come from the primary
desire for greater income. Some support for this explanation is to be
found in Census data which indicate that farmers only began to leave
the farm in large numbers in the 1960s', while farmhands, who presumably have a lower migration threshold, left in both sub-periods.
In conclusion, it is perhaps useful to put in a caveat against facile
interpretation of these findings. In studies of this kind, an attempt is
sometimes made to add-iIce support for the competitive or structural
theory of the labour market. There are several reasons not to take
cavalierly the results of the present study as providing evidence for the
competitive theory. First, the proxies used to measure the availability
of jobs outside the primary sector are not fully adequate. Moreover,
even if the wage difference is responsible for the substantial outflow
from the primary sector, it should not be concluded that other flows,
for which wage differences are not so great, can be explained in the
same way. Finally, it is possible that labour is attracted from one sector
to another by higher wages, but there is reason to doubt that wages
are set in accordance with the competitivetheory.
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APPENDIX
Variables
CAPU
LA
NPGDP
NPVAC
PINV
PVAC
VACSWE
WDIF
WGAP
WGRO

An index of capacity utilization constructed by applying the Wharton School method
to data on labour input in man-years.
Labour input in man-years in farming and forestry (ISIC 1).
Real GDP generated outside the primary sector.
Unfilled vacancies in non-primary activities.
Investment in agriculture (constant prices).
Unfilled vacancies in primary activities.
Unfilled vacancies in Sweden.
The ratio of earnings per man-year in non-primary jobs to earnings per man-year in
primary jobs.
The difference between earnings per man-year in non-primary employment and earnings
per man-year in primary employment.
Difference between primary wage growth in year t and the average of primary wage
growth in years t - 1 and t - 2.

Since the dependent variable is labour input in primary activities, a negative sign for WDIF, WGAP,
CAPU, NPGDP, NPVAC, PINV and VACSWE is to be expected, while WGRO and PVAC should
have positive signs.
Data
Data on labour input in man-years, wages and salaries, GDP and investment in agriculture were
tak:en from Tilastollisia Tiedonantoja No. 43 (National Accounting in Finland in 1948-64), 1968,
and Tilastotiedotus No. Kt 1971:4 (National Accounting 1964-1971/I-II), 1971. Information on
unfilled vacancies in Finland was taken from Työvoimakatsaus (Labour Reports) VoI. XV No. 1, February, 1972, published by the Finnish Ministry ofLabour. Information on unfilled vacancies in Sweden
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was taken from, The Swedish Economy an annual publication ofKonjunkturinstitutet, Stockholm, Sweden,
while data on wages in Sweden were taken from the OECD's National Accounts, 1971. Indices for the
variables were constructed with 1948 serving as the base year.
Results

The more important results are presented in the following tables. The parameters were estimated
with the ordinary least squares method, and the figure in brackets below the estimate is the absolute
value of the t statistic. The coefficient of determination, corrected for degrees of freedom is also presented, as is the Durban-Watson statistic.
Table 1. Outflow of labour from the primary sector, 1948-70.

Constant

(WDIF)

(NPGDP)

Investment
in Prim3.ry
Sector
(PINV)

.194
(4.901)

Wage
GDP outside
Differential Primary Sector

LA

1.079
(20.479)

-.090
(2.372)

-.210
(16.132)

LA

1.192
(17.170)

-.060
(1.103)

-.153
(18.069)

LA

.897
(3.274)

-.067
(.302)

LA

1.118
(62.637)

LA

1.328
(15.169)

LA

.980
(27.260)

LA

1.333
(7.102)

R2

D-W

.9706

.975

.9368

1.458

.0431

.104

.9361

.939

-.378
(5.941)

.6091

.944

.179
(4.131)

.9638

2.051

-.378
(5.778)

.5897

.937

-.153
(17.985)

-.206
(14.380)
-.005
(.036)

Table 2. Outflow of labour from the primary sector, 1948-70.

Constant

Wage
Differential
(WDIF)

Capacity
Utilization
outside Prim.
(CAPU)

LA

.032
(.062)

.226
(1.509)

1.041
(2.662)

LA

-.813
(.973)

.248
(.985)

LA
LA

Investment
in Primary
Secror
(PINV)

R2

D-W

.6854

1.321

1.396
(2.146)

.1098

.357

-.154
(.308)

1.023
(1.936)

.1111

.244

.637
(1.903)

.699
(2.126)

.6653

.906

-.355
(6.131)

-.357
(5.981)
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Table 3. Outflow of labour from the primary sector, 1948-70.
GDP outside Investment
Primary Sector in Primary
Sector
(NPGDP)
(PINV)

Constant

Wage Gap
(WGAP)

LA

.972
(27.238)

-.032
(1.391)

-.109
(1.539)

LA

1.015
(31.437)

-.066
(3.572)

.013
(.272)

LA

1.023
(101.703)

-.061
(23.262)

LA

.970
(26.315)

-.066
(14.219)

.125
(2.164)

.054
(1.500)

R2

D-W

.9654

2.321

.9591

2.451

.9609

2.430

.9631

2.405

Table 4. Outflow of labour from the primary sector, 1948-70.

Constant

Wage
Gap
(WGAP)

Capacity
Utilization
outside Prim.
(CAPU)

Investment
in Primary
Sector
(PINV)

LA

.904
(7.861)

-.065
(12.507)

.073
(.601)

.048
(1.259)

LA

.911
(7.816)

-.060
(21.338)

.115
(.963)

R2

D-W

.9618

2.452

.9607

2.471

Table 5. Outflow of labour from the primary sector, 1961-70.

Constant

Wage Gap
(WGAP)

Unfilled
Vacancies
outside Prim.
(NPVAC)

Unfilled
Vacancies
in Sweden
(VACSWE)

LA

.996
(20.776)

-.059
(7.318)

-.021
(1.348)

.055
(1.268)

LA

1.046
(35.924)

-.062
(7.617)

-.008
(.642)

LA

1.052
(39.924)

-.066
(13.136)

LA

.854
(19.873)

LA

.880
(6.385)

LA

.750
(7.523)

R2

D-W

.9505

2.517

.9462

2.631

.9502

2.675

.5627

.722

-.155
( 1.215)

.0502

.466

.140
(1.143)

.5788

.886

-.076
(3.547)

-.102
(3.323)

Ka nsa nta IOlJdell i nen
aikakauskirja 1972:4

Sosiaali-indikaattoreista SEV-maissa
Kir.joittanut
O. E. NIITAMO*

Hiukan käsitteistä ja lähestymistavoista
Ihmisen elämisen yhteiskunnallisia olosuhteita tllvlstetysti osoittavien
kuvaajien rakentamisessa on kaksi kaavamaisesti toisistaan poikkeavaa
läh tökoh taa:

1 Aineisto-orientoitunut lähtökohta!
Kuvaannollisesti ja hieman karrikoidusti sanoen uskotaan, että Tilastollinen vuosikirja kuvaa juuri näitä sosiaali-indikaattoreita. Sehän on historiansa ja hallinnollisen käytännön myötä rakennettu niin, että tilastoinformaation valtavasta massasta on jollakin talonpoikaisjärjellä siivilöitynyt tuo olennainen,yhteiskunnalle merkityksellinen tieto. Tähän liittyy näkemys, että vähänkin aggregatiivisemmat tilastollisen tiedon kuvausjärjestelmät ovat sosiaali-indikaattorisysteemejä.

IIIdea-orientoitunut lähtökohta 2
Uskotaan, että sosiaali-indikaattorit ovat käsitteellisesti erittäin abstraktisia hyvinvoinnin (onnellisuuden, elämisen laadun, mahdollisuuksien
tms.) kuvaajia, joiden operationalisointi on jatkuvasti muuttuvaa, kehittyvää Sisyfoksen työtä.

* Kiitän Valtion Yhteiskuntatieteellistä toimikuntaa tutkimusryhmälleni annetusta tuesta. Tämä
raportti on eräänlainen »lastu» po. kokonaistutkimuksesta.
1. Arvostelu: Tässä hallinnollinen traditio kivettyneenä jatkaa trendejään. Informaatiossa tapahtuu vain määrällistä lisäystä. Kaikki on siten institutionalisoitunut, että voimakkaisiin laadullisiin
rakennemuutoksiin ei tule virikkeitä.
2. Arvostelu: Teoreetikot akatemioissaan haikailevat ja levittelevät neuvottomina käsiään. Toisaalta käytännön yhteiskuntapolitiikka askaroi tarkasti mitatuissa, mitättömissä asioissa, tekee ratkaisut suurissa olenrtaisissa asioissa vailla taustatietoa. Teoreetikko unohtaa, että päätöksissä heikostikin
mitattu relevantti havainto voi olla parempi kuin arvaus.
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Vaikeudet:
1. käsitys hyvinvoinnista on ylipäätänsä epäselvä,
2. käsitys hyvinvoinnista on riippuvainen yhteiskuntarakenteesta,
3. kaikkea olennaista ihmisen olemiseen vaikuttavaa ei yleensä voida
mitata,
4. osaa olennaisesti ihmisen olosuhteisiin vaikuttavaa ei nyt pystytä
mittaamaan,
5. 2.-kohtaan liittyen; siitä, mikä pystytään mittaamaan ei synny
yksimielisyyttä (hyvinvointia koskevat sosiaaliluokkaristiriidat) .
Näiden äärimmäisten vaihtoehtojen sisään jäävät sitten kaikki enemmän tai vähemmän jompaa kumpaa lähellä olevat näkemykset. Esimerkkeinä näistä »välille» jäävistä tavoista luonnehtia sosiaali-indikaattoreiden perusideaa mainittakoon:
- sosiaali-indikaattorit ovat sellaisia »hyviä» yhteiskuntatilastoja,
jotka on mielekkäästi ositettavissa erilaisten aliongelmien kuvauksiksi ja joista saadaan eräänlaisia avainsa~joja,
- ne kuvaavat sellaisia yhdistelmiä, kokonaisilmiöitä, jotka voidaan
esittää indekseinä,
- olennaista olisi ehkä nimenomaan normatiivisuus siinä mielessä, että
niiden muutosta tiettyyn suuntaan voidaan pitää selvästi hyvänä
tai pahana.
Käytännössä lienee syytä lähteä 1 ja II tarkastelun molemminpuolisen
vuorovaikutuksen huomioonottavasta kehittämistyöstä. Toisin sanoen
»Tilastollinen vuosikirja-aspektista» lähdettäessä pyritään tiedostuksen
myötä lähestymään II vaihtoehtoa siten, että »vuosikirjai» todella sisältävät yhteiskunnallisesti olennaisimpana pidettävää, havainnollista ja
»parasta» tietomateriaalia. Samalla II:sta (ts. tiedotuksesta) lähtien
pohditaan paitsi sitä, mitkä ovat olennaisia ihmisen olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä myös sitä, miten niiden tilaa kulloinkin saatettaisiin kuvata. 3 Tällöin sosiaali-indikaattoreiden rakennustyöhön liittyy seuraavia
»teknokraattisia» piirteitä:
3. Kuvausongelmassahan on kaksi tasoa:
- miten jollekin yksittäiselle ilmiöluokalla löydetään kuvaus, (määrän mitta) sen »sisäisten»
suhteiden, muutosten, kehityksen osoittamiseksi, esim. ilman saastuminen, työskentelyolosuhteet,
- miten erilaisien ilmiöluokkien keskinäistä merkitystä voidaan tarkastella (terveyden puute
contra koulutuksen puute jne).
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niiden tulee liittyä läheisesti keskeisimpien yhteiskuntapoliittisten
ohjelmien tuloksiin (vaikutuksiin) eikä niiden käyttämiin panoksiin (siis sairauksien vähenemiseen, ei sairaanhoidon kustannuksiin
ja keinoihin). Ongelmana tällöin kuitenkin on sen selvittäminen,
mikä on todella tavoite, mikä välitavoite ja mikä keino,
- ne ovat hyvin »korkean hierarkiatason» kokonaisuuksia liittyen
ihmiselämän keskeisiin osakokonaisuuksiin ei yksittäisongelmiin esimerkiksi koulutustasoon, ei insinööripuutteeseen,
- niiden tulee osoittaa selvästi rajattu olennainen osa selvästi hahmotellusta kokonaisuudesta. Tulokset tulee voida liittää keskeisten
yhteiskuntapoliittisten ilmiöiden, käsitteiden muodostamaan kokonaisuuteen.
Mitä vaaroihin tulee niin ilmeisesti juuri edellä mainittu »Tilastollinen vuosikirja-lähtökohta» sisältää suuren yksipuolistumisen vaaran:
puuroudutaan välineisiin, historiallisen tradition kivettämiin uskomuksiin. Karrikoiden: taloudellinen hyvinvointi mitataan kotiapulaisten
luvulla4 , terveyystaso lääkäreiden ja hoitureiden luvulla, turvallisuus
poliisien lukumäärällä jne.
Tuota edellä esitettyä - ehkä hiukan karrikoitua - kahtiajakoa lätyhesmistavassa saatetaan täydentää tarkastelemalla sitä hiukan toisin
termein. Kysymyksessä ovat tällöin
- induktiivinen lähestymistapa. Tässä lähdetään tutuista, tradition
myötä olennaisiksi kivettyneistä osa-alueista ja näiden tilaa koskevista selvityksistä. Näistä paloista syntyy niiden määrittelemä kokonaisuus. Koska tässä korostuu saatavissa olevan aineiston ohjaava
merkitys niin sitä voisi sanoa myös aineistopohjaiseksi lähestymistavaksi,
- deduktiivinen lähestymistapa. Tässä lähdetään hyvinvoinnin käsitteen analyysistä ja tehdään tämän perusteel~a pitkän tähtäimen
aineistonhankintasuunnitelma. Tätä kokonaisuudesta osiin lähtevää tapaa voitaisiin luonnehtia myös käsitepohjaiseksi lähestymistavaksi.
Sellaisten järjestöjen kuten UNRISD:n ja UNESCO:n piirissä tapahtuvaa sosiaali-indikaattoreiden kehittämistä leimaa voimakas käytän4. Jos jakautuma vaikuttaa hyvinvointiin tällöin kotiapulaisella pitäisi olla kotiapulainen, jolla
pitäisi olla kotiapulainen, jolla pitäisi ...
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nöllinen ongelmakeskeisyys ja nImenomaan kehitysmaiden tarpeet ja
ongelmat. 5
Vaikka lähestymistapoja on vaikea karakterisoida voitaneen sanoa,
että YK:n kehittämistyötä tällä alalla - mikä ilmenee erityisesti ns.
väestö-, työvoima- ja muiden sosiaalitilastojen järjestelmän rakentamisessa sävyssä - leimaa induktiivinen lähestymistapa. OECD käyttää
taas voittopuolisesti deduktiivista lähestymistapaa.
Tässä mielessä sanoisin, että lähinnä SEV:n puitteissa sosialistimaissa
tapahtuvalIe sosiaali-indikaattoreiden kehittämiselle ovat tyypillisiä seuraa va t peruspiirteet:
- se on voimakkaasti käytännön välittömien ongelrnien sanelemaa,
- sosiaali-indikaattoreiden kehittämisongelma kokonaisuutena on tällöin käsitetty keskeisten tilastojärjestelmien hyvin konkreettiseksi
kehittämiseksi, standardisoimiseksi. Esimerkiksi kansantalouden
tilinpitojärjestelmällä on tässä tarkastelussa hyvin keskeinen asema,
- kysymys on yleensä välittömän suunnittelun kohteista jopa suunnittel un välineistä.
Koskettelenkin seuraavassa SEV:n pysyvän tilastokomission sekä sen
kanssa yhteistyössä olevien kansallisten tilastoelinten puitteissa tapahtuvaa »arjen» tilastotyötä. En puutu tällöin toisaalla tapahtuvaan, marxilaiseen perinteeseen nojautuvaan hyvinvoinnin analyysiin, tuohon tarkastelun deduktiiviseen osaan, jonka heijastumaa tuo arjen työ on. Toisin sanoen: tarkasteluni kohteena on sosiaali-indikaattoreiden rakentemisen »jäävuoresta» vain tuo pinnan yläpuolella pieni mutta konkreettinen näkyvä murto-osa.
Muistettakoon vielä samalla, että Suomessa tapahtunut sosiaaliindikaattoriajattelun renessanssi on tuoreimmin ruumiillistunut kesällä
1972 julkituotuun monistettuun jättiläisteokseen Elämisen laatu - sen
tavoitteet ja välineet 6 liitteineen. Tälle tarkastelulle ovat olleet ominaista
seuraavat piirteet:
5. UNRISD, Past and Current Work at the United Nations Research Institute for Social Development of
Development Indicators, Conf. Eur. Stats/Consult/53, 15.6. 1972, UNESCO, Work of Unesco on Social
Indicators and related Topics, Conf. Eur. Stats/Consult/51, 2. 5. 1972.
6. Liite 1. Terveyspolitiikan tavoitteita tutkivan työryhmän raportti.
Liite 2. Taloudellista eriarvoisuutta tutkivan työryhmän raportti.
Liite 3. Koulutuspolitiikan tavoitteita tutkivan työryhmän raportti.
Sosiaalipalvelujen tavoitteita tutkivan työryhmän sihteeristön raportti.
Liite 4. Ympäristönsuojelun tavoitteita tutkivan työryhmän raportti.
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irrallisuus taloudellisista ilmiöistä, paapainon ollessa ympäristö-,
koulutus-, terveydenhoito-, asumis-, tulonjako- yms. ilmiöissä, 7
- elämisen olosuhteiden selvittäminen nimenomaan Suomessa, ei
niinkään kansainväliset vertailut. 8 Poikkeuksen muodostanee ERIK
ALLARDTin aloittama yhteispohjoismainen elämisen olosuhteita koskeva selvitys;
- tehtyjen esitysten ja toimeenpanomekanismin välinen kuilu;
- kvantifioinnin vaarojen pitkälle menevä korostus;
- voimakkaasti deduktiivinen lähestymistapa;
Tarkastelun irrallisuutta taloudellisen perusrakenteen kytkennöistä ja
toimintamekanismeista lienee pidettävä tuon selvityksen suurena puutteena. 9
Pyrittäessä kuitenkin eteen- ja ylöspäin edes Sisyfoksen lailla on sns
syytä tarkastella sosiaali-indikaattoritarkastelun toteuttamisen pääpnrteitä SEV-maissa kokemusten rikastuttamiseksi.

Aineellisten hyödykkeiden tuotanto indikaattoriaJattelun sä~yttäJänä
»Tuottavan toiminnan kaikki ilmiöt kuuluvat materiaalisen tuotannon osa-alueeseen,
Joka on ensisijainen verrattuna niihin toimintoihin,Joilla tuotetaan palveluksia», (ts.
Liite 5. Teknillisen työryhmän raportti.
Liite 6. Erillisselvityksiä
Toimeentuloturvan tavoitteista ja ongelmista
- Asuntopolitiikan tavoitteet ja niiden mittaaminen
- Työolosuhteiden nykytilasta sekä niiden säätelyn tarpeellisuudesta, tavoitteista ja edellytyksistä
- Ajankäyttöön liittyvistä yhteiskuntapoliittisista ongelmista
- Kriminaalipolitiikka kontrollipolitiikan osana.
Taustana olevasta hyvinvointitarkastelusta ks. esim. NIITAMO, 0. E. Suunnittelusta Neuvostoliitossa
(Luentomoniste 1972-73. Tilastokeskus 1972). FEDORENKO, NIKOLAI Optimal Functioning of the Soviet
Economy. Social Sciences, USSR Academy of Sciences. Moscow. 1. 1972. KABAI Selected Aspects of Longterm Social Planning and Forecasting. ECE, Econ.advisers/Social Sem/Working Paper 3, 4 April 1972.
Standard of Living Indicators (Their calculation and use in State economic development plans in the
USSR), ECE, Econ.advisers, Social Sem/Working Paper 7, 14 December 1971.
7. Taustana tälle ratkaisulle saatetaan esittää, että Suomessa varsin pitkälle sovellettu kansantalouden tilinpitojärjestelmä siihen perustuvin~ sosiaali-indikaattoreineen oli jo annettuna kaikkien
tiedossa.
8. Tämä havainto koskee siis yleensä tätä »pioneerivaihetta» ei-sosialistisissa maissa (Suomessa,
Ranskassa Jne.); Silti sosiaali-indikaattoritarkastelun yhtenäistäminen on meneillään parhaillaan lähes
kaikissa YK:n »perheen» järjestöissä (ILO, FAO, UNESCO, WHO jne.) ja tietenkin YK:n omissa
tilastoelimissä, mihin jo edellä lyhyesti viittasin.
9. Puutteista lähemmin ILKKA PATOLUOTO Sosiaali-indikaattorit: operationaalista arvofilosofiaa, Sosiologia 3/1972, s. 135-139.

358

O. E. NIITAMO

kulttuuri-, koulutus-, asumis-, terveydenhoito- yms. palveluksia; kirjoittajan lisäys) /0
Sosialistimaissa sosiaali-indikaattoreiden olennaisen osajoukon muodostavat kansantalouden tilinpidon - materiaalisen tuotannon järjestelmän tilinpitokehikon (MPS:n) - keskeiset kohdekokonaisuudet kuten:
-

-

kokonaistuotoksen sekä kansantulon rakenne, elinkeinorakenne,
tuotantotapaa valaisevat keskeiset tuotantosuhteet, tulojen (alkuperäinen) jakautuminen (ts. ansaintatulojen synty), tulojen uudelleen jakaminen sekä tulojen käyttö,
väestön (tavarain ja palvelusten) kulutuksen ynnä tulojen taso,
yhteiskunnan työvoimavarat, niiden jakautuminen ja käyttö taloudellisteknisten kriteeri en sekä sosio-ekonomisten kriteerien mukaan,
työn tuottavuus, joka materiaalisen tuotannon osalta kuvaa työn
käytön tehokkuutta kansantulon luomisessa,
kiinteän pääoman sekä kansanvarallisuuden muiden komponenttien
taso ja rakenne sekä käyttö.

Kansantalouden tilinpidossa taseiden järjestelmän ytimen muodostavat
tällöin seuraavat viisi perustaulua. l l
1. ~lateriaalitase.
2. Toimialojen välinen tase ts. panostuotostaulut.
3. Kiinteän pääoman tase.
4. Rahoitustase, (sisältää tulojen muodostuksen, alkuperäisen Jaon
sekä uudelleen jaon).
5. Työvoimatase.
Tarkastelua siis sävyttää voimakkaasti yhteiskunnan eri sektoreista
taloudellinen sektori ja nimenomaan materiaalisen tuotannon osasektori.
Perustavin edellä esitetyistä taseista on juuri materiaalitase. Tämä perusideologia heijastuu selvänä seuraavista näkemyksistä:
»Yhteisö on sitä vauraampi mitä enemmän se tuottaa materiaalisia
tavaroita: mitä suurempi on näiden tavaroiden määrä sitä parempia
palveluksia yhteisö voi tuottaa. Toisaalta palveluksilla on tietty vaikutus
10. Basic Principles ofthe System of Balances ofthe National Economy, Studies in Methods. Series F. n:o
17. New York 1971 s. 3. Pohjana on Moskovassa 1969 tehty suurin piirtein vastaava venäjänkielinen
esitys. Ks. myös NIITAMO O. E. Sosialistimaiden kansantalouden tilinpitojärjestelmä eli System of Material
Product Balances (MPS). Luentomoniste, syksy 1972.
11. Ekonomitfeskaja statiska, 1971.
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materiaalisten hyödykkeiden tuotantoon turvatessaan ne olosuhteet,
jotka ovat tarpeen materiaalisen tuotannon kehittämiseen. »12
Viimeksimainittu on ymmärrettävää, sillä materiaalisen .tuotannon
rakenteisiin ja toimintamekanismeihin sisältyvät tuotantovoimat ja tuotantosuhteet eli yhdessä tuotantotapa keskeisesti dominoi ihmisen toimintamahdollisuuksia ja siis yhteiskunnan kehitystä ja toimintatapaa.

Tilinpitojärjestelmien standardisointi
Sosiaali-indikaattorijärjestelmän kehittämisen pohjana on siis kansantalouden ja väestötilinpitojärjestelmien standardisointi.
»Tilinpitojärjestelmissä olevien eroavuuksien poistamiseen tähtäävät
suositukset luovat edellytykset vertailuja varten tarvittavien kaikille
maille yhteisten kriteerien pohjalta laskettujen perustietojen kehittämiselle joka maassa.»13
Edellä mainittua MPS :ää täydentävän pohjan sosiaali-indikaattorijärjestelmälle muodostavatkin väestötilastot ja niihin liittyvät kokonaistutkimukset sekä demografiset erillisanalyysit, joilla selvitetään SEVmaiden väestön kokonaismäärä ja sosiaaliset rakenteet (ikä, sukupuoli,
asumisalue, kotitalouksien rakenne jne.) s~kä muutokset näissä rakenteissa. Näitä rakenteita koskevat ennusteet muodostavat tärkeän osan
pitkän tähtäyksen suunnittelun pohjasta. Tämä suunnittelu koskee esim.
maatalouden, teollisuuden ja asuntorakennustoiminnan tuotantoa, kuljetuksia, kunnallistekniikkaa ja lääkintä- yms. palveluksia.
Edellä mainittujen työvoimataseiden kautta tämä tarkastelu kytkeytyy ~PS-n tarkasteluun. Työvoiman määrän, rakenteen ja käytön asteen
vertaileva tutkiminen onkin SEV -maissa varsin keskeisellä sijalla. T yövoimataseissa suoritetun tavanomaisten rakenneselvitysten . (mm. henkilön sukupuoli, talouselämän sektori, elinkeino, toimiala, ammatti,
ammattitaito, maantieteellinen jakautuminen jne), lisäksi selvitetään
palveluaika ja arvioidaan kuinka suuri osa väestöstä on sidottu kokonaan tai osaksi kodin tehtäviin jne. Näin selvitetään potentiaaliset työvoimareservit.
12. Em. Basic Principles. ; . s. 3.
13. RYBAKOV, O. K. Metodologija sravnenija ekonomitskoskik pokazatelej stran sotzializma (Sosialismin
maiden taloudellisten indikaattorien vertailun metodologia), Myslij, Moskva 1968 s. 3.
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Todettakoon sivuhyppynä, että ei-sosialistimaissa. tapahtuva sosiaaliindikaattorijärjestelmän kehittäminen on tällä hetkellä kytketty kiinteimmin nimenomaan ns. SSDS:n eli väestö-, työvoima- j'l. muiden
sosiaalitilastojen järjestelmän14 kehittämiseen. Ehkä myöhemmin tra~i
tionaalinen kansantalouden tilinpitojärjestelmä, joka perustuu ns. »SNAsuositukseen»15, liitetään eräänlaisena taloudellisena sosiaali-indikaattorijärjestelmänä edellä mainitun pääjärjestelmäksi muotoutuvan SSDS:n
taloudelliseksi satelliitiksi, jolla siis kuvataan »lähtökohta» eli aineellisen
hyvinvoinnin luomisprosessi.
MPS :ään sisältyvä työvoimatasetarkastelu sisältää huomattavan osan
siitä, mikä ei-sosialistimaissa sisältyy SSDS-järjestelmään.
Lähemmin tuloista ja kulutuksesta

Väestön tulojen muodostus ja rakenne (palkat, yksityisten elinkeinonharjoittajien tulot, eläkkeet, stipendit, muut maksut ja tulonsiirrot) sekä
käyttö (tavaroiden ja palvelusten ostot, verot ja muut maksut, säästötilien käyttö jne.) selvitetään olennaiselta osin »juoksevasti» emo MPStilinpidon puitteissa. Kulutuksen ja muiden »elinolosuhteiden» kuvausta
täydennetään erityisesti kotitaloustutkimusten avulla.
MPS:n ja väestötilastojen lisäksi muodostavat väestön aineellista ja
kultturellia elintasoa koskevat budjettiselvitykset tavallaan SEV-maiden
kolmannen peruslähteen sosiaali-indikaattorijärjestelmässä. Tarkastelun
kohteena ovat myös ei-sosialistimaiden vastaavissa tarkasteluissa tutut
ravinto, vaatetus, kotitaloustarvikkeet, henkilökohtainen hygienia, lääkintä- ja koulutuspalvelukset, kuljetus ja tiedonvälitys. Nämä selvitetään
perheittäin ja sosiaaliryhmittäin kuin myös asunto-olosuhteet (polttoaineet, valaistus, sähkö, kaasu, vesi, laitteistot asunnoissa, kylpyhuoneet ;
erilaiset tilat asunnoissa jne).
Työvoimataseiden »toiselta puolelta» - ts. kotitalouksien näkökulmasta tarkastellaan työviikon pituutta, paIkallisten poissaolojen rakennetta jne.
14. Ks. a) YK:n tilastotoimiston R. STONEn avustamana laatima dokumentti A System of Demographic and Social Statistics and its links with the System of National Economic Accounts (E/CN. 3/432 tai Conf.
Eur. Stats./WG. 34/10 ja Add. 1 ja 2) sekä b) sihteeristön laatima dokumentti Consepts, Definitions and
Classifications of a System of Demographic and Social Statistics (Conf. Eur. Stats./WG. 34/9).
15. A System of National Accounts, Statistical Office of the United Nations, Studies in Methods,
Series F. No 2, Rev. 3 United Nations, New York, 1968.
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Mainitsin alussa, että tarkastelua sävyttää aineellisen tuotannon merkityksen korostaminen. Kulutuksen puolella tähän liittyvä pyrkimys
käyttö arvoihin heijastuu siinä, että pyritään selvittämään luonnontuotteiden -liha, kala, maito, rasvat, viljatuotteet, vihannekset, hedelmätmäärällinen kulutus henkeä kohden.
SEV-maat ovat kehittäneet eräänlaisen väestön elintason kuvaajan,
joka on koottu tärkeimmistä elämisen olosuhteisiin vaikuttavista osaindikaattoreista. Siinä selvitetään tavaroiden ja palvelusten vähittäishinnat
sekä työntekijäin ja toimihenkilöiden reaalipalkat. Kokonaisreaalitulon
indeksi sisältää sekä tuotetut materiaaliset hyödykkeet että palvelukset.

Kulttuuri, taide, koulutus Ja terveys
SEVin pysyvä tilastokomissio on kehittänyt ja soveltanut kulttuuriin, taiteeseen, tieteeseen ja koulutukseen liittyvien tilastojen ja vastaavien indi, kaattoreiden laadintamenetelmiä.
Koulutuksen osalta saadaan kuva tilanteesta aina lasten esiaste en
koulutuksesta spesialistien valmistamiseen korkeimmissa koulutusasteissa. Kohteena on tällöin opetushenkilökunnan rakenne, koulutuksen
ja oppilaitosten muodot ja rakenne ja koulutettavien rakenne. Tarkastelu ulottuu tieteellisen toiminnan henkilökunnan yms. rakenteisiin.
Nämä kuviot vastaavat suurin piirtein näiden alueiden kehittämisprosesseja Suomessa muodostettaessa SSDS:n soveltamisen puitteissa vastaavia tilastoj ärj estelmiä.
Kulttuuri- ja taideindikaattorit kattavat sellaiset »intellektuaaliset»
alueet kuten kirjastot, niiden käytön, kirjastotyöntekijäin lukumäärän
ja koostumuksen, elokuvat, teatterit, orkesterit, lehdistön, radion, television, kirjallisuuden, esittelylehtiset ; uutislehdet, aikakauslehdet, museot
jne. Näiden toimintaa kuvaavia kvantitatiivisia indikaattoreita on kehitetty ja kehitteillä.
Tilastokomissio on yhtenäistänyt myös SEV-maissa käytettyjä yleisen
terveyden tilaa koskevia lndikaattoreita sekä indikaattoreita, jotka osoittavat missä määrin väestön terveyden ja sairaa~hoitopalvelusten tarve
on tullut tyydytetyksi. Nämä indikaattorit antavat kuvan sairaalalaitosten rakenteesta ja lukumäärästä, parantoloista ja lepokodeista, lääkintähenkilökunnan määrästä (lääkärit, apteekkarit, hammaslääkärit)
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sekä farmaseuttien lukumäärästä, jopa lasten seimistä. Tässä ei siis ole
niinkään kysymys terveyspvlitiikan tuloksista, tuotoksista, vaikutuksista
terveyden· tasoon vaan nimenomaan välineistä ja resursseista.

Sosialististen maiden keskinäinen yhteiskunnallinen vertailu
sosiaali-indikaattoreiden kehittämisen lähtökohtana
Sosialistimaissa koko sosiaali-indikaattoritarkastelun perustehtävä on
olla pohjana eri maiden välisen sosialistisen työnjaon edellyttämän informaation tuottajana:
»Koko tämä toiminta edellyttää ennen kaikkea, että laaditaan tieteellisesti perustellut kriteerit erilaisten taloudellisten ilmiöiden ja kategorien arvioimiseksi ja että kaikinpuolisesti kohotetaan taloussuunnitelmien koordinoinnin tieteellis-metodista tasoa. Tärkeä väline, minkä
avulla mikä tahansa kriteeri voidaan ilmaista kvantitatiivisesti, on maiden välillä vertailukelpoisten taloudellisten indikaattorien systeemi. »16
»Yhä syvenevä sosialististen maiden taloussuunnitelmien koordinointi
edellyttää tärkeimpien metodologisten periaatteiden yhdenmukaistamisen aikaansaamista näissä maissa suoritettavassa suunnitelmaindikaattorienkonstruoinnissa ja tilinpidossa, sekä tältä pohjalta mainittujen indikaattorien vertailukelpoisuuden aikaansaamista. »17
Suuntaa antavana kehittämiselle on kansainvälisen työnjaon kehittämisen ongelma, jossa taustana ovat elämisen laadun parantamisen
peruslähteet; pääomasijoitusten tehokkuuden arvioiminen, konkreettisten taloudellisten yhteistyömuotojen kehittäminen, hinnanmuodostusjärjestelmien vertailu, yhteisen hinnoittelu- ja arvojärjestelmän kehittäminen jne.
Tämä kaikki korostaa sitä, että tämä varsin laajana käsitetyn sosiaaliindikaattorijärjestelmän ja suunnittelun yhteys .on kiinteä. Ts. yhteiskuntaa koskevan kuvauksen ynnä ennakoinnin sekä toisaalta toimeenpanon
välillä ei ilmene jyrkkää kuilua.
16. RYBAKOV, O. K. em teos s. 2
17. Osnovnyje printsipy mezhdunarodnovo sotsialistisheskovo razdelenija truda (Kansainvälisen sosialistisen
työnjaon perusperiaatteet). Moskova 1952, s. 5.
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Kansainvälinen yhteistyö
Sosiaali-indikaattoreiden »rakentaminen» tulee johtamaan siihen, että
peruskehikko käsitteineen ja määritelmineen tulee sekä sosialisti- että eisosialistimaissa varsin pitkälle standardisoiduksi. Kesäkuun 22-23.
päivinä 1972 kansainvälisten järjestöjen sihteeristö piti Genevessä kokouksen, joka koski sosiaali-indikaattoritarkastelun kehittämistä ja yhtenäistämistä. Tähän. kokoukseen otti osaa jäseniä SEV:n sihteeristöstä ja
muusta henkilökunnasta, lisäksi erikseen mm. Tshekkoslovakiasta, Romaniasta ja Jugoslaviasta. Tämän kokouksen julkilausumassa todetaan
mm. 18 >>>>Further attention should be given to the development of a
common terminology in this field and to the harmonization of the principle of systematization, and, insofar as possible, of the criteria for the
selection of indicators and the methodology used (with particular reference to (i) the different types of indicators which can be aggregated
in a meaningful way: and (ii) the disaggregation of national indicators
in order to study the degree of dispersion among different regions of
the country and among different groups of the population) ... »
»lt is important that the comparative study be completed by the
beginning of 1973, so as to enable its resluts to be taken into account
in the draft international guidelines on social indicators to be prepared
by the UN Statistical Office.»
18. Consultation with Secretariats of international organisations on social indicators, (22-23 June 1972).
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Eräs tietokonesovellettu aikasarja-analyysi
Kirjoittaneet
KALERVO LEPPÄNEN ja PENTTI TÖRRÖNEN

1. Johdanto
Esitettävä menetelmä on laadittu kysynnän jakautumista aikasarjan
perusperiodeille ennustavien sesonkikertoimien laskemiseksi. Menetelmän kehittäminen on lähtenyt liikkeelle tarpeesta laatia lyhyen ajan
kysyntäennusteita Alkon myyntitoimintaan liittyvää materiaalivirtojen
ohjausta varten. Syyt miksi tässä yhteydessä ei ole voitu käyttää jo kehitettyjä kirjastomenetelmiä kysynnän sesonkisuuden tutkimiseksi ovat
seuraavat:
- alkoholijuomien kysynnälle ovat ominaisia lyhytaikaiset ja voimakkaat muutokset juhlapäivien edellä,
- materiaalitoimintojen kannalta on katsottu edullisimmaksi valita
ennakoinnin perusperiodiksi viikko.
Mainitut seikat muodostavat erityisongelman siksi, että viikkosarjoissa
eivät kalenterimuutosten vaikutukset yleensä eliminoidu. Tämän vuoksi
juhlapäivien aikasarjaan aiheuttamat piikit on voitava tarvittaessa sijoittaa eri vuosina aikasarjan eri kohtiin ottaen huomioon, että peräkkäisinä
vuosina sama juhlapäivä saattaa sijaita eri viikonpäivänä ja että ao.
viikko saattaa siirtyä vuoden alun suhteen.
Edellä kerrotun lisäksi on menetelmää laadittaessa jouduttu ottamaan
huomioon materiaalivirtojen ohjausjärjestelmille tyypilliset yleiset vaatimukset:
- menetelmän on oltava riittävän nopea, jotta sillä voitaisiin käsitellä
kerrallaan useita tuhansiakin aikasarjoja,
- sillä on pystyttävä luotettavasti käsittelemään suppeitakin aineistoja.
Menetelmän avulla voidaan aikasarja analysoida mainitut vaatimukset huomioon ottaen, jos seuraavat ehdot on täytetty:
- analysoitavan aikasarjan pituus on vähintään 52 viikkoa,
- juhlapäivien vaikutus aikasarjaan voidaan ajallisesti määritellä,
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vaikutuksen suhteellinen jakautuminen vaikutusalueen päiville voidaan arvioida, jos juhlapäivä on viikonpäivään nähden siirtyvä,
juhlapäivien suhteellinen vaikutus kysyntään voidaan olettaa lyhyellä aikavälillä vakioksi.

2. Menetelmän kuvaus

Oletetaan, että tehtävänä on laatia yhden vuoden (T) viikoittaisen aikasarjan xT, t t = 1,2, ... , 52 komponenttien perusteella ennuste kysynnän jakautumisesta seuraavan vuoden (T
1) viikoille. Jakautumista
kuvataan tällöin sesonkikertoimilla cT+1, t.
Esivaiheena aikasarjan xT, t käsittelyssä on suodatus, jossa poistetaan
havainnoista virheet ja normaalin satunnaisuuden kannalta ainutkertaiset, poikkeuksellisen suuret heilahtelut. Tämän jälkeen kahden vuoden
viikkosarjoista xT-1, t ja xT, t (t = 1, ... , 52) lasketaan suoraviivainen
trendi R:

+

(1)

R=

[~xT,t-1XT-1,t]
t= 1

:52

2

=t1

Analysoitavasta aikasarjasta xT, t poistetaan trendi R, jolloin saadaan
•
1
sarja X t : 1
1
52
(2) X t = XT,t.-t· R
2' R, t = 1,2, ... ,52

+

Additiivisen trendin käyttö aiheuttaa aikasarjaan pienen vääristymän,
mutta sen käyttöön on tyydytty yhteensopivana siiheri ulkomaiseen kirjasto-ohjelmaan2 , joka jatkossa tuottaa ennusteita.
Trendipuhdistetusta aikasarjasta katkaistaan seuraavaksi juhlapäivien
aiheuttamat piikit lineaarisella interpolaatiolla. Näin saadusta aikasarjasta x~ poistetaan satunnaisvaihtelu ja juhlapäiväpiikkien interpoloinnista aiheutuneet katkaisujäljet laskemalla sarjasta painotetut liukuvat
keskiarvot. Painot voi käyttäjä valita itse melko suuresta määrästä vaihtoehtoja. Sovellutuksessa on painot pyritty valitsemaan siten,. että tulokseksi saatavat tasoitetut aikasarjat kuvaisivat mahdollisimman hyvin eri
vuodenaikojen vaikutusta alkoholijuomien kysyntään.
1. Koska analyysi jatkossa suoritetaan ainoastaan vuoden T aineistolla, jätetään kappaleesta
2 vuotta ilmoittava symboli (T) pois aikasarjan komponentteja esittävistä merkinnöistä.
2. AIMS (Autoadaptive lnventory Management Syste:rp., Bull-General Electric).
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Keskiarvojen laskenta tapahtuu normaalimenetelmistä poikkeavasti
ilman sarjan päissä tapahtuvia ekstrapolointeja, »ympyrätasoituksena».
Toisin sanoen liukuvia keskiarvoja laskettaessa otetaan sarjan lopussa
käyttöön sarjan alkupään havaintoja ja kääntäen.
Menettelyä voidaan perustella sillä, että sarja on trendipuhdistuksen
jälkeen »vaakasuora», joten menetelmän käyttö aiheuttaa harvoin
merkitseviä vääristymiä. Tällä tavoin voidaan yhdenkin vuoden viikkosarjaa käsitellä periaatteessa äärettömän pitkänä, jolloin laskennassa
voidaan käyttää kuinka monitermistä painosarjaa tahansa.
Keskiarvot t lasketaan siis seuraavasti:

x
x = L: Pi xJ,
np

(3)

t

= 1, . . . , 52

i=l

kun

np

=

painojen lukumäärä, (pariton),

j

=

mod [ t -

~p + i -

1 ~; 52]

+ 1.

3

x

Tämän tasoituksen jälkeen liitetään sarjaan t juhlapäivien vaikutus,
joka voi olla viikonpäiviin nähden siirtyvä tai kiinteä.

2.1 Viikonpäivien suhteen kiinteä Juhlapäivä
Oletetaan, että analysoitavassa aikasarjassa juhlapäivän j vaikutus kysyntään alkaa viikolta t l ja kestää k viikkoa. Aluksi lasketaan juhlapäivän
suhteellinen vaikutus Sj viikkojen t l
i kysyntään:

Sj,·

°

+

x= +i , 1. = " 1 ... , k- 1.
x t1 +i
Tämän jälkeen laskettu vaikutus siirretään ennustekautta vastaavaan
ajankohtaan t 2
i:

(4)

tI

+1. =

1
t1

+

(5) Xt2 +i = Sj, t1+i • Xt2 +i' i = 0,1,2, ... , k-1.
x t2 +i on siis sarjan X t juhlapäivävaikutuksella korjattu termi.

2.2 Viikonpäivien suhteen siirtyvä Juhlapäivä
Oletetaan juhlapäivän vaikutuksen viikkosarjassa jakautuvan k Vllkolle ja että myymälä juhlapäivän vuoksi on suljettuna v päivää. En3. Mod (x;y) = x - (xfy) . y ja osamäärä xfy ennen kertomista y:llä pyöristetään lähimpään
kokonaislukuun alaspäin. Lisäksi, jos mod(x;y) tulee negatiiviseksi, lisätään siihen luku y.
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siksi lasketaan juhlapäivän j suhteellinen vaikutus Sj aukiolopäivien
myyntiin:
k-l

L X~l+i

(6)

i=O
6k-v
6k

S·J

k-l

L

i=O

Xt1 +i

kun t 1 on ensimmalsen viikon indeksi, johon juhlapäivän j katsotaan
vaikuttavan.
Tämän jälkeen lasketaan juhlan absoluuttinen vaikutus/päivä Pj ottaen huomioon, että vaikutus ennustevuonna alkaa viikolta t 2 •
k-l

Sj

(7)

Pj

=

k-l

L Xt2 +i - L Xtz+i

i=O

i=O

-----------

6k

k-l

(Sj --1)

L Xt2 +i

i=O
6k

Sarjaan x t liitetään kiinniolopäivien v vaikutus kertomalla ao. viikkojen havainnot luvulla (6-Vt2 +i) 16, missä Vt2 +i on viikon kiinniolopäivien lukumäärä ennustevuonna. Kiinniolopäiviähän saattaa eri vuosina olla eri määrä riippuen siitä, sattuuko juhlapäivä (juhlapäivät) sunnuntain vai arkipäivien kohdalle. Tämän jälkeen liitetään sarjaan juhlapäivien vaikutus ja saadaan xt:n korjatut termit Xt2 +i:

(8)

_
x t2 +i

= 6-V6t2 +i . =
x t2 +i

"'" . P . A,
+ Äas
j
s

i =
ja s
i =
i =

0,1,2, ... , k-1
käy yli viikon t2
1, s = 1, ... , 6
2, s = 7, ... , 12

+i

päivien:

Luvut a s , s = 1,2, ... , 6k kuvaavat juhlapäivävaikutuksen ennustettua suhteellista jakautumista vaikutusalueen eri päiville: a s = 0, jos
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vaikutusta ei ole, muutoin a s -=1= o. Vakio A lasketaan juhlan absoluuttista kokonaisvaikutusta 6k· Pj kuvaavasta kaavasta:
(9)

= a1APj

6k· Pj

+ a2 APj + ... +

a6kAPj.

6k

(10)

A

=

6kf.L aio
i= 1

2.3 Sesonkikertoimet

x

Sarjan t termit korvataan vastaavan ajankohdan termeillä Xt, minkä
jälkeen lasketaan sesonkikertoimet CT +1, t :
(11)

=korj .
52 • X t
52
",=korj.

cT+ 1, t

t =

1,2, ... , 52

LXj
j= 1

Lisäksi käytännön tarpeita silmällä pitäen voidaan ekstrapoloida lisäarvoJa cT+2, t:
(12)

cT+2, t

=

52 . X52+t
52
.LXj

t

=

1,2, ...

j= 1

X52+t = Xt , kun juhlapäivävaikutusta ei ole otettu huomioon. Mikäli
alueella X52+t on juhlapäiviä, otetaan niiden vaikutus huomioon
edellä esitetyin menetelmin.

3. Useamman vuoden aikasarjat

x

Aikasarjan komponentit t (kaavasta 3) ja Sj (kaavoista 4 ja 6) voidaan
tallettaa ja yhdistää seuraavien vuosien vastaavien komponenttien
kanssa niiden kehitystä kuvaaviksi ennusteiksi. Näin menetellen voidaan
poistaa satunnaisvaihtelua myös komponentista Sj, mikä on yhden
vuoden viikkoaineiston perusteella mahdotonta, koska kukin juhlapäivä
esiintyy vuoden aikana vain kerran. Laaditun tietokoneohjelmiston
avulla voidaan toistaiseksi ylläpitää ainoastaan komponenttia t • Tähän
on tyydytty toisaalta siksi, että halutaan välttää ohjelmiston liiallista

x
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mutkistumista ja toisaalta siksi, että satunnaisuus alkoholijuomien kysynnässä on suhteellisen vähäistä. xt:n ylläpito tapahtuu eksponentiaalis en tasoi tuksen avulla:

(13)

XT, t

= Q. XT, t + (I-Q) . XT-l, 0

Jossa Q on tasoitusvakio.
Jos aineistoa on käytettävissä hyvin pitkältä ajalta ja laskelmissa voidaan luotettavasti käyttää pientä tasoitusvakiota (Q:::;; 0.1), on mahdollista, että eksponentiaalinen tasoitus riittää yksin poistamaan satunnaisvaihtelun käsiteltävästä aikasarjasta x~. Tällöin voitaisiin korvata kaavan (3) mukainen liukuvien keskiarvojen käyttö tasoituksella:

(14)

XT,t = Q. X~,t

+

(I-Q) . XT-1.t.

4. Numeerinen esimerkki
Olkoon meillä 10 havainnon viikkosarja ja kaksi juhlapäivää, toinen viikonpäivien suhteen siirtyvä ja toinen kiinteä. Alkakoon siirtyvän juhlan
vaikutus havaintovuonna 3. viikolta (t} = 3) ja ennustevuonna 2. viikolta (t2 = 2) ja jakautukoon sen vaikutus kahdelle viikolle (k = 2)
siten, että myymälä vaikutusaikana on suljettuna 3 päivää (v = 3),
ensimmäisellä vaikutusalueen viikolla yhden päivän (vt2 +o = v2 = 1)
ja toisella viikolla 2 päivää (Vt2 +1 = v3 = 2).
On huomattava, että sarjat rakentuvat6-päiväisistä viikoista, koska
myymälät ovat sunnuntaisin kiinni.
Lisäksi tarvitsemme 6 . 2 = 12 lukua ai kuvaamaan päivittäistä jakautumaa, olkoot ne
ai : {0,0,0,2,3,0,0,0,1,2,3,5}
Kiinteän juhlapäivän vaikutus alkakoon havaintovuonna viikolta 9
(t 1 = 9) ja ennustevuonna viikolta 7 (t2 = 7) ja kestäköön sen vaikutus
yhden viikon (k = 1).
Olkoot havaintovuodenja sitä edeltävän vuoden sarjat xT, t ja xT-l, t:
(taulukko 1, sar. 2 ja 3). Tämän jälkeen etenemme suoraan tekstissä esitetyin menetelmin:

R

85--32

= 100

= 0.53,

1

jolloin saamme sarjan Xt (taulukko 1, sar. 4).
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Taulukko 1.
t

I

I

XT-l

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
1
4
3
2
4
6
4
5

I

L

XT

I

6
5
7
14
6
8
7
9
13
10

I

32

85

Xl

=

I

X

8,12
6.59
8.06
14.53
6.00
7.47
5.94
7.41
10.88
7.35

I

82.35

I

7.35
7.04
6.40
6.20
6.56
6.47
6.94
6.91
7.38
7.62

I

68.87

-X

I

10.23

I

87.53

c

I

0.840
1.337
1.954
0.708
0.749
0.739
1.169
0.789
0.843
0.870

7.35
11.70
17.11
6.20
6.56
6.47
10.23
6.91
7.38
7.62

11.70
17.11

I

~orj.

I

9.999

I

Tämän jälkeen katkaistaan juhlapäiväpiikit eli lasketaan interpoloimalla arvot:

x~ = 6.40

6.20 x~ = 7.38
Nämä termit asetetaan paikoilleen ja suoritetaan tasoitus (tässä yksinkertaisuuden vuoksi 3 termin liukuvat keskiarvot) :, jonka tuloksena saadaan sarja t (taulukko 1, sar. 5).

x! =

x

4.1 Kiinteä Juhlapäivä
10.88
= - - = 1.474
,
7.38

S19

~7

= 1.474 . 6.94 = 10.229 (taulukko 1, sar. 6).

4.2 Siirtyvä Juhlapäivä

+

Sl

8.06
14.53
= 2.390
~ . (6.40
6.20)
12
(2.390 - 1.000) . (7.04
6.40)
P1 =
= 1.557
12
A = 12/16 = 0.75
5
X2 ="6.7.04 + 5·1.557·0.75 = 1l.705 (taulukko 1, sar. 6),

+

+

x3

4

="6.6.40

+ 11·1.557·0.75 =

17.112 (taulukko 1, sar. 6).
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4.3 Sesonkikertoimet

x

Sarja korjataan termeillä x (taulukko 1, sar. 7) ja lasketaan sesonkikertoimet et kaavan (11) mukaisesti (taulukko 1, sar. 8).
18~---------------------------------------------------'18

1

/
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\.

14

\

I
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\

/

/1

=korj

AIKASARJAT Xt. Xt ja Xt
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12

I

\

"

.\
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,8
6

\.-._.-.

4

2
2

4
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5

6

7
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SESONKIKERTOIMET et

Kuva 1. Esimerkin aikasarjat ja sesonkikertoimet.

5. Tietokonesovellutus
Sovellutukseksi laadittua tietokoneohjelmistoa ohjataan reikäkorteilta
annetuilta parametritiedoilla ja se on pyritty laatimaan sellaiseksi, että
mahdollisimman suuri osa input-aineistosta tulee magneettinauhoilta
käyttäjän työn sekä eräiden yhteensopivuusseikkojen helpottamiseksi.
Sesonkikertoimet voidaan tulostaa magneettinauhalle, reikäkorteille
ja rivikirjoittimella, sekä numeerisina että graafisina lukusarjoina.
ATK-teknisesti hankalinta sovellutuksen laadinnassa ja käytössä on
melkoinen »parametrisuus» (esim. luvut ai ovat aikasarja- ja juhlapäiväkohtaisia). Tietokoneajan käytön suhteen ohjelma on sovellutuksen
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SyjTTÖ

Kuva 2. Tietokonesovellutuksen rakenne.

kannalta tarpeeksi nopea; n. 100 sarjan käsittely GE-415 koneella vie
kokonaisaikaa n. 5 minuuttia, josta varsinaista keskusyksikkäaikaa alle

30%.
Ohjelmisto on pääpiirteittäin kuvattu ohessa (kuva 2).

Kansantaloudellinen
aikakauskirja
1952:4

KATSAUKSIA

Yhtenäistettyjen tilastoaineistojen järjestelmä
Kirjoittanut

JARMO ASIKAINEN
Tässä katsauksessa tarkastellaan yhtenäistettyjen tilastoaineistojen järjestelmäksi
kutsuttua tilastojen tuotantometodia sen
tavoitteiden ja sen käytöstä koituvien
etuisuuksien näkökulmasta, sikäli kuin
nämä koskevat muitakin kuin tilaston
tuottajaa. Aluksi on paikallaan sopia eräistä tässä kirjoituksessa käytettävistä keskeisistä käsitteistä. Seuraavassa sanotaan perustiedoksi luokittelematonta, koodaamatonta tai muuten standardoimatonta havaintoarvoa. Jos sitä on mainitulla tavalla
käsitelty, käytetään siitä yksinkertaisesti
nimitystä tieto, joka siis kelpaa panokseksi tilastotuotantoon. Olkoon informaatio
tosiasioita koskevien tietojen yhdistelmä,
jolla on jokin sisältö. Osa tästä on luonteeltaan tilastollista. Tilasto puolestaan
tarkoittaa tässä joukkoilmiöitä kuvaavaa
numeroaineistoa ja tilastohaara sitä elintä,
joka vastaa vain oman alansa tilastotuotannosta. Määri tellään vielä tilastotuotanto siksi perustietojen keräämis- ja
muokkaamisaktiviteetiksi, jonka tuloksena
syntyy tilastotietoa. Lisäksi tämä artikkeli
voi koskea mitä tahansa institutionaaliselta rakenteeltaan Pohjoismaita vastaavaa maata eikä siis mitenkään välttämättä
juuri Suomea.

1. Eräitä nykyisen tilastojentuotantotavan
puutteita

Nykyisessä tuotantosysteemissä joudutaan
valitettavan usein suorittamaan päällekkäistyötä, koska eri tahoilla kerättyjä
samoja tilastoyksiköitä (esim. yrityksiä,
toimipaikkoja, kotitalouksia) koskevia tietoja ei ole kyetty mm. riittämättömän
identifioinnin vuoksi yhdistelemään toivotussa laajuudessa. Lisäksi tilaston tuottaja
ei ole voinut läheskään täysimääräisesti
käyttää hyväkseen jo olevia (usein hyvinkin hajallaan) hallinnollisia tietoaineistoja.
Tämä on ollut omiaan aiheuttamaan ylimääräistä työtä tiedonantajien keskuudessa ja siten ilmeISesti vaikuttanut tilastojen laatutasoon tiedusteluihin vastaamatta jättämisinä. Päällekkäistyö on tietysti aiheuttanut turhia kuluja niin vastaajille kuin tilastollisen informaation
tuottajallekin.
Lisäksi tilastojulkaisut on suunniteltu
niin, että ne tyydyttävät mahdollisimman
suurta käyttäjäkuntaa. Tietojen toiskertainen käyttö jälkikäteen erityistarpeita
varten on useimmiten suhteettoman kallis ja aikaa vievä toimenpide. Koska tilastotietojen tuotannon kestoaika julkaisuksi
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saakka saattaa eräissä tapauksissa olla
jopa vuosia, tiedot usein ovat ilmestyessään vanhentuneita moniin tutkimustarkoituksiin.
,Nykyinen tilasto suo kovin vähäiset
mahdollisuudet tilastoyksikkötasolla suoritettavalle tutkimukselle ajan ja monien
muiden tekijöiden suhteen. Täten taloustutkijat eivät ole voineet juuri tutkia empiirisesti yksikkötasolla esim. yrityksen ja
ympäristön välistä vuorovaikutusta. Vaikeaa on myös ollut tutkia mm. sitä, miten
yrityksen ulkomaille suuntautuva toiminta
riippuu sen omista aikaisemmista vaiheista, joita voisivat olla tuotantolaitosten
sijaintien muutokset, fuusiot, yritysmuodon muutokset, toimialojen muutokset,
tutkimustoiminta jne.
Myös tilaston tuottajat pitävät tarpeellisena luotettavien yksikkötason tietojen
saamista luotaessa integroitua väestö-,
työvoima- ja muiden sosiaalitilastojen järjestelmää (engl. lyh. SSDS). Myös
uusien, yhteiskunnan hyvinvointia osoittavien indikaattorien kehittäminen vaatinee nykyisen tilastollisen informaatiojärj estelmän kehittämistä [1].

2. YhtenäistettyJen tilastoaineistojen
Järjestelmän periaatteista
Seuraavassa käytetään yhtenäistettyjen
tilastoaineistojen järjestelmästä lyhennystä
YTJ. SVEIN NORDBoTTEN [2] - järjestelmän periaatteiden kehittäjä - määrittelee yhtenäistettyjen tilastoaineistojen järjestelmän systeemiksi, jossa perustietoja
kerätään jatkuvasti riippumatta tavanomaisista keruuajoista ja jossa varastoituja
tietoja muokataan aina, kun tarve vaatii.

YTJ :lle on edelleen ominaista mahdollisuus tuottaa kerätyn aineiston avulla jälkikäteen (periaatteessa jopa kymmenien
vuosien kuluttua) tilastotietoa halutussa
muodossa kohtuullisin kustannuksin.. Lisäksi sille on tyypillistä hallinnollisten
tietovarantojen mahdollisimman runsas
käyttö; päällekkäiskeräys ja tiedonantajien vaivaaminen minimoituvat. Lisäksi
mahdollistuu sellaisten samaa tilastoyksikköä koskevien tietojen yhdistely, jotka
on kerätty eri lähteistä ja/tai eri aikoina.
Paitsi, että YTJ antaa keinot aiemmin
mainittujen puutteiden korjaamiseksi, se
samalla sisältää uusia laajempia näkymiä,
joita tarkastellaan myöhemmin. Jäljempänä kerrotun ymmärtämiseksi esitellään
vielä YTJ:n teknisen toteuttamisen eräitä
keskeisimpiä piirteitä. Itse asiassa menetelmä peruspiirteiltään on niin yksinkertainen, että se tuskin ansai tsee omaa
nimeä.
Koska YTJ :ssä samoja yksikköjä koskevia tietoja kerätään useista eri lähteistä ja/
tai eri aikoina ja koska niiden muutoksia
on kyettävä seuraamaan ajan ja tilan suhteen, kukin tilastoyksikkö yksilöidään ja
tunnistetaan (identifioidaan) yksiselitteisesti (esim. henkilö- ja liiketunnusten
avulla). Lisäksi identifiointitiedon yhteyteen liitetään viitetunnus, joka ilmaisee,
mihin ylemmän tason yksikköön kukin
tilastoyksikkö kuuluu. Lisäksi koko YTJ:n
piirissä käytetään mahdollisimman paljon
yhteisiä luokituksia ja standardeja. Tämän
voidaan katsoa sisältävän sen, että tilastoyksikköjen määrittely on erittäin pitkälle
viedysti yhteinen eri tilastohaarojen kesken.
Perustiedot kerätään mahdollisimman
integroidusti ja mahdollisimman jatkuvana virtana. Tiedonantajien vaivaami-
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nen pyritään minimoimaan siten, että
ensin käytetään hyväksi hallinnolliset tietovarannot ja vasta tämän jälkeen kysytään tilastoyksiköiltä tai vastaavilta ne tiedot, joita ei muutoin ole saatu. Kun haluttu tieto saadaan YTj :ään, se on systeemin kaikkien tilastohaarojen käytettävissä, jolloin ainakin periaatteessa· samaa
tietoa kysytään vain kerran yhdeltä tilastoyksiköltä. Tiedot siirretään ja yhdistellään yllä mainittujen identifiointi- ja viitetunnusten avulla.
Kerätyt tiedot varastoidaan ns. keskusja alirekistereihin. Yleensä rekisteri jakaantuu YTj:n tavoitteiden kannalta kolmeen osarekisteriin: varsinaiseen identifioin ti tunn usrekis teriin, historiarekisteriin
ja aktiivirekisteriin. Näistä ensimmäinen
sisältää mainitun yksilöinnin lisäksi yksikön maantieteellisen paikantamisen (so.
osoitteen ja karttakoordinaatit); toinen
koostuu tilastoyksikköjä koskevista historiallisista muutostiedoista tai vaihtoehtoisesti kaikista aikaisemmista statustiedoista ; viimeinen sisältää yksikköjä koskevat tuoreimmat tiedot.
jäljempänä käytetään tietojen varastosta nimitystä tietopääoma, joka on jaettavissa havainto- ja tulostieto- eli tilastopääomaan [3J. Käyttämällä edelleen tuotantoteknologian mukaisia termejä, voidaan sanoa, että tietopääoman tuottavuus
riippuu tietojen valmiusasteesta ja siitä,
miten se tyydyttää muutoin YTj:n tarpeet. Sen kasvattamista voidaan sanoa
investoimiseksi, joka suoritetaan keräämällä tilastoyksikköjä koskevia tietoja tai
lisäämällä valmiin tilaston määrää. Tilastopääoman avulla kyetään tuottamaan
ainoastaan tilastollista informaatiota, kun
taas havaintopääomasta voidaan tuottaa
muutakin kuin tilastollista informaatiota.
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3. YTJ:n tavoitteiden mittaamisesta ja
määrittämisestä
YTj:n perimmäinen tarkoitus on tyydyttää mahdollisimman hyvin yhteiskunnan
tilastollista informaatiotarvetta. Tämä tavoitteenasettelu sisältää ongelman sikäli,
että yhteiskunnan tilastollisen informaation tarvetta ei ole juuri ollenkaan tutkittu. Vasta aivan viime aikoina asiasta
on alettu keskustella. Onpa eräitä ehdotuksiakin tehty, mutta nämä eivät vielä
ole päässeet toteutumisasteelle. OWE SALOMONSSON [4J on sitä mieltä, että informaatiosysteemin arvo mitataan sen tuottaman relevantin informaation avulla. Tätä
voidaan pitää lähtökohtana, mutta mittaamisongelmaan Salomonsson ei puutu.
Sisältäähän käsite »relevantti» subjektiivisen varauksen, ts. YTj:n tuottama etu
olisi mitattavissa tuotetun tiedon käyttäjän oman arvostuksen (hyödyn) mukaisesti. Nykyisin menetelmin hyötyä ei
kyetä vertaamaan yksiselitteisesti ihmisten kesken, koska tunnetusti ensin olisi
määrättävä nollapisteen paikka ja tämän
jälkeen löydettävä yhteinen mitta. Nollapisteen paikasta voidaan sopia. Mittayksiköksi voitaisiin ehdottaa kaikkein yleisintä arvonmittaa, rahayksikköä. Osin
sen käyttö olisikin perusteltua. Toisaalta
yhteiskunnassa on paljon sellaista tilastollisen informaation tarvetta, joka on
tärkeää saada tyydytetyksi, mutta mikä
jäisi tekemättä~ jos tuottaja kohdentaisi
resurssinsa sen mukaan, mitä tuotoksesta
ollaan valmiita maksamaan.
Edellistä taustaa vasten tässä esitetään
Svein Nordbottenin esittämä erittäin yksinkertainen .malli tilastollisen informaatiopolitiikan ohjeeksi [5J. Siinä 1 = tilastollisen informaation tarjonta per aika-
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yksikkö, S = tilasto- eli tulostietopääoma,
M = ilmaisee tilastollisen informaation
laadunja S:n hyväksikäytön asteen, joten:

(1)

1

= I(M, S).

Olkoon D tietopääoma, V ja U ilmaisevat D:n ja S:n hyväksikäytön asteen,
t on aika, joten tilastopääoman muutos
voidaan esittää seuraavasti:
(2)

dS/dt

= S(V, U, S, D).

Olkoon lisäksi dD/dt = investointi
tietopääomaan eli tietopääoman muutos,
o = kustannukset per aikayksikkö, joten:
(3)

0 = 0(1, dS/dt, dD/dt, S, D).

Nyt voidaan YTJ:n tarkoituksena sanoa
olevan löytää ne aikafunktiot, dD/dt, V,
U, M, jotka tyydyttävät yhtälöt (1)-(3),
kun S ja D ovat annettuja ja jotka maksimoivat funktion

(4)

W = W([I]l, [0]6),

jossa on T periodia. Kirjoittajan käsityksen mukaan tässä mallissa jokainen tuotettu tilastotieto on yhtä arvokas. Näinhän
ei tosiasiassa voi olla käytännössä, ts.
malli ei ole periaatteellinen ratkaisu sille,
mitä tilastollista informaatiota tuotetaan.
Tietenkin W voisi olla maksimoi tava
hyöty, jos vain se kyettäisiin jotenkin tarkemmin spesifioimaan. Nordbotten ei kuitenkaan ole liittänyt tähän malliin hyötykäsitettä.
4. Kustannukset vs. tilaston laatu
Tilastollisen informaation so. tuotetun
tilaston laadun voidaan sanoa olevan tilaston ajankohtaisuuden, käyttäjän tarkoitukseen sopivuuden ja tarkkuuden
funktio. Tässä kappaleessa ymmärretään
laatua suppeassa mielessä so. tarkkuutta.
On ilmeistä, että kerättävien perustietojen tarkkuutta (ja samalla tuotettavan

tilaston laatua) voidaan lisätä lähes rajattomasti käyttämällä entistä enemmän ja
entistä korkeatasoisempia resursseja perustietojen hankintaan. On kuitenkin odotettavissa, että kustannusten kohotessa saavutetaan raja, jolloin perustietojen tarkkuuden kasvusta saatu rajahyöty on yhtä
suuri kuin rajakustannukset, josta eteenpäin resurssien määrää ja tasoa ei enää
kannata lisätä. On olemassa myös sellainen mahdollisuus, että kyseinen yhtäsuuruustaso ylitetään. Näin kävisi, jos YTJ:I!toteuttamisesta johtuvat kiinteät kustannukset olisivat niin suuret, että oltaisiin
tilanteessa, jossa rajakustannukset olisivat
suuremmat kuin rajahyöty. Tätä olisi
kuitenkin vaikea todeta edes teoreettisesti
johtuen lähinnä mittaamisvaikeuksista.
On kuitenkin luultavaa, että vaikka kokonaiskustannukset YTJ :ssä ilmeisesti nousisivat verrattuna nykyiseen tuotantotapaan (laadun ollessa annettu), niin keskimääräiset kustannukset laskisivat johtuen
lähinnä suurtuotannon mahdollistamista
alhaisista yksikkökustannuksista.
Jos halutaan tarkastella koko yhteiskunnan kustannuksia, ollaan taas hankalien mittausongelmien edessä. Nimenomaan tietojen ilmoittamisesta tilastoyksiköille samoin kuin hallinnollisille viranomaisille aiheutuvat kustannukset olisivat
vaikeasti mitattavissa. - Kustannushyötyanalyysin käytöstä voidaan tuskin paljoa odottaa. Syyt ovat aivan ilmeiset.
Onhan koko analyysitapa vielä melko epävarma.
5. TTJ:stä tilastolliselle tutkimukselle koituvia etuja
Tässä tarkastellaan eräitä YTJ:n käyttöönotosta seuraavia etuja pohtimatta sen
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tarkemmin niiden vaikutusta hyötyyn
edellisten kappaleiden merkityksessä ja
puuttumatta mittausongelmiin.

5.1. Ns. yleisiä etuja
On oletettavaa, että on sellaisia perustietoja, joita tiedonantajat eivät mielellään
ilmoita tilaston tuottajalle, mutta jotka
hallinnolliset viranomaiset saavat käyttöönsä lähes kaikkien yksikköjen osalta.
Näin siksi, että ko. viranomaisilla on mahdollisuus käyttää positiivista tai negatiivista palkitsemista, kun taas yleensä tilaston tuottajalla on käytettävissään negatiivinen palkitseminen· eikä sekään tä ydellisesti. Näin olisi odotettavissa vastausprosentin kasvu eräiden tietojen osalta ja
sitä tietä tilaston laadun kohentuminen.
BRITA LARSON [6] mainitsee laatutasoa
parantavana tekijänä sen, että hallinnollisilta viranomaisilta voidaan perinteisesti
odottaa suurta tarkkuutta tietojen käsittelyssä. Lisäksi YTJ :ssä perustietojen looginen kontrollimahdollisuus kasvaa keskusrekisteritasolla, koska kerätyt tiedot
voidaan asettaa vertailtaviksi vertikaalisesti ajan suhteen ja horisontaalisesti eri
tilastohaarojen kesken [7]. Samaan suuntaan vaikuttaa myös mahdollisuus rekisteröidä tiedot halutulla tarkkuudella ajan
suhteen, jolloin ne entistä paremmin osataan viedä oikeaan periodiin kuuluviksi.
Kuitenkin on eräitä laatuun negatiivisesti vaikuttavia puolia, mutta ei ole
uskottavaa, että niiden vaikutus kumoaisi
aikaisemmin mainittujen seikkojen aikaansaaman positiivisen lopputuloksen. Eräs
on se, että yksikköjako saattaa olla erilainen hallinnollisella kuin tilastollisella sektorilla. Tämän merkitys ei liene niin
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suuri kuin ehkä yleensä luullaan. Ensiksikin: tähänkin saakka tilaston tuottaja on
toiminut yhteistyössä hallinnollisen sektorin kanssa ja tällöin on usein käytetty
hallinnollisille viranomaisille sopivaa yksikköjakoa. Toiseksi: julkinen sektori lienee tärkein tilastojen käyttäjä. Sen etujen
mukaista on usein käyttää hallinnollista
yksikköjakoa. Kolmanneksi: yksiköt voitaneen eräissä tapauksissa rajata uudelleen
tilaston tuottajalle sopivimmiksi, jos on
tarpeen. - Haittapuolena väitetään myös
olevan sen, että tilaston tuottaja ei voi
kontrolloida kaikkia perustietoja. Tämäkään ei liene merkitykseltään kovin suuri.
Ensiksikin: nykyisenkään järjestelmän vallitessa ei voida tarkistaa täydellisesti kaikkia niitä tietoja, jotka saadaan hallinnolliselta sektorilta. Toiseksi: YTJ:ssä edellytetään nimenomaan yhteisten standardien ja luokitusten käyttöä koko YTJ:n
piirissä. Kolmanneksi: on myös hallinnollisen sektorin etujen mukaista kontrolloida sille tulevat tiedot mahdollisimman
hyvin.
Toinen tilaston käyttökelpoisuuden mitta on sen laajuus. Tässäkin suhteessa
YTJ on parempi kuin nykyinen järjestelmä. On nimittäin runsaasti sellaisia
tietoja, jotka ovat hyvin vaikeasti kerättävissä eri lähteistä. YTJ:ssä siirto- ja yhdistelymahdollisuuksien vuoksi nykyisin hajallaan olevat tiedot ovat saatavissa yhdestä paikasta. Reaalista laajentumista
merkitsee mahdollisuus, että YTJ:n piiriin
saadaan sellaisia tietoja, jotka aikaisemmin eivät ole sisältyneet panoksina tilastotuotantoon esimerkiksi kustannussyistä.
Kaiken lisäksi YTJ :ään voidaan joustavasti liittää uusia syntyviä tiedostoja.
GÖRAN SVANFELT [8] korostaa mahdollisuutta kytkeä YTJ :ään myös yksityisiä
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tiedostoja, tilastollisia tutkimuksia ym.
informaatiota.
Kolmas tilastollisen informaation käyttökelpoisuuden mitta on sen sisällys so.
minkälaisia tauluja ym. joistakin ilmiöistä
laaditaan. On ilmeistä, että YTJ :ää sovellettaessa julkaistaan tilastotietoja samoin
kuin nykyisin, mutta lisäksi on mahdollista tuottaa erikoistilastoja käyttäjien haluamalla tavalla, kunhan vain salassapitosäännöksiä ei rikota. Lisäksi näin
voidaan tehdä periaatteessa vuosikymmenienkin kuluttua.
Neljänneksi voidaan mainita tilaston
jatkuvuus ajan ja tilan suhteen. YTJ tyydyttää tämänkin vaatimuksen. Pikemminkin tilastojen vertailukelpoisuutta parantaa yhteisten standardien, luokitusten
ja määritelmien käyttöönotto. Kuitenkin
mm
nykyisessä järjestelmässä
kuin
YTJ :ssäkin yhteiskunnan kehittyminen
pakottaa näiden muuttamiseen, mutta
tämähän on YTJ :stä täysin riippumatonta.
Kaiken kaikkiaan voitaneen näiden
keskeisten kriteerien perusteella sanoa,
että YTJ vaikuttaa positiiviseen suuntaan
tässä yleisiksi nimitettyjen etujen kannalta
katsottuna.

5.2. Ns. erityisiä etuja
Suurimmalle osalle edellisessä kappaleessa
mainittuja kriteerejä on yhteistä se, että
tilastollisen informaation käyttökelpoisuutta ilmaistuna niiden avulla voidaan
parantaa nykyisenkin tuotantojärjestelmän puitteissa. Tässä puolestaan tarkastellaan niitä etuisuuksia, joita ei liene
mahdollista saavuttaa nykyisin menetelmin ilman kohtuuttomia ponnistuksia.
Aiemmin on sivuttu tietojen identi-

fiointia. Laajemmassa merkityksessä käsitettynä voidaan puhua identifioinnista
ajan, paikan ym. muiden tekijöiden suhteen. Tehokas keino liittää tiedot paikkaan
on sisällyttää niihin myös karttakoordinaatit. Tämä lienee samalla yksinkertaisin
tapa saada osa ympäristötilastollisen kuvausjärjestelmän
aluetta
integroitua
YTJ :ään. Täten tilastolliselle tutkimukselle avautuu Owe Salomonssonin [9J
mukaan aivan uusia mahdollisuuksia; saadaanhan siten selville sellaiset muuttujat
kuin havaintojen keskinäinen etäisyys, kes- .
kinäinen suunta ja havaintojen sijaintien
rajoittama alue. Hyötyvänä tutkimusalana
olisi tällöin erityisesti aluetutkimus, harrastettiin sitä sitten minkä yhteiskuntatutkimuksen piirissä tahansa. Kaiken
lisäksi tilastotietoja olisi ainakin teoriassa
mahdollisuus tuottaa kaikenlaisilta halutuilta alueilta. Näin siksi, että karttakoordinaattien määrittämä piste on pienin mahdollinen alueyksikkö. Pisteiden
yhdistelymahdollisuudethan ovat rajattomat.
Historiarekisterien sisällöllä tulisi olemaan aivan erityinen merkitys tutkimustyölle. Tarkastellaan oheista kuviota [lOJ,
joka havainnollistaa esimerkinomaisesti
tilastoyksikön (tässä fyysisen henkilön)
aktiviteettia yhteiskunnassa. Vastaavat tiedot olisivat kustakin yksiköstä. Piirroksesta voidaan nähdä, että YTJ :ssä pitkän
ajan tutkimukset, esim. kohorttianalyysit
tulevat mahdollisiksi. Tilastoyksikköjen
aktiviteettia kyetään seuraamaan yksikköjen syntymästä häviämiseen saakka. Tämä
luo suotuisat edellytykset kausaalisten yhteyksien selvittämiselle yksikkötasolla, varsinkin, kun ympäristön (niin yhteiskunnallisen kuin maantieteellisenkin) vaikutukset saadaan tarkasteluun mukaan. Li-
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Kuvio 1.

säksi, jos lokero »muut» sisältäisi vaik- ottamisesta. Mutta ei liene vaikeaa kuvikapa yksikön jatkokoulutusta koskevia tella vastaavia esimerkkejä muiltakaan
tietoja, olisi käytettävissä sitä koskeva tutkimusaloilta.
koulutukseen viittaava kumulatiivinen tietosarja. Lisäksi nämä kumulatiiviset tieto6. Eräitä lisänäkökohtia
sarjat voidaan aggregoida halutulla tavalla. Kun kustakin yksiköstä saadaan On mainittu, että YTJ palvelee yhteiskuviossa osoitetun tapaisia tietoja, on kunnan tilastollisen informaation tuotanKLAS WALLBERGin [llJ mukaan mahdol- toa. Mutta on myös ajateltavissa, että
lista saada esimerkiksi empiirisiä siirtymä- 'menetelmä olisi sovellettavissa muunkintodennäköisyyksiä stokastisten prosessien laisen informaation tuottamiseen. Kysyavulla suoritettavaa tutkimusta varten. mykseen tulisivat sellaiset tapaukset, joissa
Edellisen lisäksi YTJ tarjoaa tietoja esiintyvät jatkuvasti samat tilastoyksiköt
käyttäytymisyksiköistä, mikä seikka on ja joita koskevaa tietoa joudutaan hankomiaan lisäämään tutkijoiden mahdolli- kimaan eri aikoina ja/tai eri lähteistä.
suuksia. YTJ mahdollistaa vielä tietojen Kysymyksen ei edes tarvitse olla tilastojen
saamisen joukkojen sisäisestä hajonnasta tuottamisesta.
Mahdollinen käyttöalue
eikä yksinomaan niiden välisestä. Aggre- voisi olla yritystasolla asiakastiedostojen
gaattitietojen avulla tähän ei päästä. hoito. Myös monet elinkeinoelämän järRekistereitä voidaan käyttää otostutki- jestöt voisivat ottaa menetelmän käytmusten pohjana. On myös mahdollisuus töönsä. Onpa vielä mahdollista näiden
käyttää keskusrekistereitä silloin, kun tut- integroituminen valtakunnan YTJ :ään.
kittava perusjoukko ulottuu laajemmalle
Järjestelmän toteuttamiseen liittyy vielä
kuin erikoisrekisterien kuvausalue.
useita ongelmia. Ratkaistavina ovat mm.
Tässä kappaleessa on käsitelty esimer- miten tietojen joutuminen asiattomien
kin vuoksi lähinnä henkilötilastoja apu- käsiin kyetään estämään; siirretäänkö
naan käyttävälIe tutkimukselle YTJ :stä tietoja vain hallinnollisilta viranomaisilta
tulevia etuisuuksia ja onkin ilmeistä, että tilaston tuottajalle muttei päinvastoin;
tämä ala hyötyy eniten YTJ:n käyttöön- kuinka paljon yhteiskunnan on syytä käyt-
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tää resurssejaan siihen, että se saa itsestään tarkoituksenmukaista tietoa; kuinka
tiedotustoiminta järjestetään; kuinka monet pienet tekniset yksityiskohdat ratkaistaan jne. Vaikein lienee salassapito-ongelmao Teknisesti se on ratkaistavissa, mutta
jos halutaan ehdotonta tietosuojaa, kustannukset nousevat sen vuoksi nopeasti
ja osa tässä artikkelissa mainituista tavoitteista voi jäädä saavuttamatta.

[3]

[4]
[5]
[6]
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1972:4

Mistä saasteongelmassa on kysymys*
Kirjoittanut

KALEVILAGUS
»Mikä on tämä maailma, autio erämaa,
missä toivo iäti kangastelee eteemme kirkkaita virtoja, vihreitä niittujä, mutta harvoin, ylen harvoin tapaamme pienen kosteikon, missä väsynyt matkamies janonsa
sammuttaa taitaa.» Näin runoili Nurmijärven poika sata vuotta sitten. Saavatkohan tulevat polvet tosissaan huokailla
samalla tavoin siinä maailmassa, mihin
me olemme luisumassa ellemme ajoissa
opi tavoittelemaan taloudellisen kasvun
ohessa muitakin arvoja, ennen muuta
ihmiselle sopivaa elinympäristöä.
Meidän hyvinvointimme on viime vuosikymmeninä huimasti noussut. Koneet
ovat ottaneet rautahartioilleen raskaimmat työt, työajat lyhentyneet ja pahin
nälkä ja puute on kolmatta maailmaa
lukuunottamatta mennyttä elämää. Kasvuhakuinen talouspolitiikka, jota on noudatettu sekä idässä että lännessä, on tasoittanut työllisyyden vaihteluja mutta johtanut myös kerskakulutukseen ja luonnonvarojen kasvavaan riistoon. Kasvupolitiikasta on osin tullut kasvainpolitiikka, ja tilalle on· tullut uusia ongelmia.
Pessimististen luonnontieteilijäin mielestä
me alamme hukkua saasteisiin. Mitä suurempi tuotanto, sitä suuremmat jätevuo-

* Taloustieteellisen seuran kokouksessa helmikuussa 1970 pidetty esitelmä.

ret ja kun teollisuus työntää markkinoille
yhä uusia tuotteita, joiden jälkivaikutusta ei tunneta, uhkaa vaara sekä maata,
ilmaa että vettä. Ennen olivat vaivana
tyyfus bakteerit, nyt synteettiset aineet,
ja ihmiskunta on yhä kirjaimellisesti noudattanut vanhan testamentin ohjetta:
»Heittäkää jätteet Kidronin ojaan»,
vaikka ohje onkin jo 3000 vuotta vanha.
Hillitön väestönkasvu, asutuksen, voimalaitosten ja teollisuuden keskittyminen ja alati kasvava tuotanto ovat siis
saasteongelman ydin. Suurkaupunkien
kasvu on johtanut myös liikenteen ruuhkautumiseen ja liikennekuolemista on
tullut kansansurma kaikkialla. Maaseutua uhkaa väestönkato ja ikärakenteen
vinoutuminen. Ja biologit väittävät, ettei
mikään organismi voi elää omissa jätteissään.
Viime aikoina ovat kansojensa tulevaisuudesta huolestuneet valtiomiehetkin
heränneet kuulemaan luonnontieteilijöiden hätähuudon. FAO on huolestunut
merien elintilasta. Niissähän muodostuu
pääosa maailman happivaroista ja YK
järjestänee vuonna 1972 suuren luonnonhoidon konferenssin Tukholmassa.
Ongelmathan ovat ihmiskunnan yhteisiä; vedet virtaavat maasta toiseen ja
ilmakehä on yhteinen. Ne kuljettavat
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teollisuuden jätteitä ja ydinräjäytysten
saastepilviä.
Ongelma on tietenkin pahin suurkaupungeissa ja vanhoissa teollisuusmaissa,
jotka kauimmin ovat ehtineet tuhlata
luonnonvaroja ja pilata ympäristöään.
Kirjailija Steinbeck nimitti kaupunkejaan »jätekasojen ympäröimiksi myyränkoloiksi». Länsi-Euroopan suurkaupunkeja kuulemma peittää niin vahva savukupla, ettei aurinko enää rusketa ja ihmiset saavat lähteä leikkimään Tarzania
aurinkorannikolle, joilla niilläkin kolibakteerit kelluvat. New Yorkin professorit
ovat antaneet lausunnon, jossa he väittävät, ettei 15 vuoden kuluttua suurkaupungeissa enää voi liikkua kuin kaasunaamari päässä ja maailman autoistuneimmassa kaupungissa, Los Angelesissa, annetaan joskus autoille kielto liikkua ja kouluissa kielletään voimistelu ilman saasteen takia. Amerikkalaisten tutkimusten
mukaan ilmakehässä leijuu erilaisia hairallisia hiukkasia ja kaasuja 1.5 tn henkeä
kohti, teollisuuden vedet, öljy ja rikkidioksidi on tuhoamassa suuret järvet,
Suomenlahden kokoinen Erie-järvi on
jo kuollut ja juomavettä johdetaan jo
Kanadan puolelta. Rachel Carsonin kirjan Hiljainen kevät on todettu olleen oikeassa biosidien tuhoista elintarvikeketjuun ja kemiallinen teollisuus on päättänyt käyttää runsaasti varoja saastumisen
kontrolliin. USA:n presidentti sai luonnonhoitoneuvottelukunnan avukseen ja
vesilain ja ilmansuojelulain pykäliä on
kiristetty. Suuret autotehtaatkin myöntävät autojen haitat ja pyrkivät lyijyttömään bensiiniin ja sähkömoottoriautoon. Yksi auto levittää lyijyä kilon vuodessa, joka sitten kasvien ja vesien kautta
leviää ravintoketjuun.

Suuressa naapurimaassamme ongelma
on myös oivallettu. Siellä siirrytään kaukolämmitykseen ja suunnitellaan suuria
luonnonsuojelualueita, vaikka »Siperian
lakeus on suuri» ja maata on vähän lainassakin. Lehdistä luin venäläisen professorin lausunnon, jossa hän yhtyi länsimaisten kollegojensa käsityksiin. »Ihminenkin on osa luontoa. Meidän olisi muutettava suhtautumistamme, pyrittävä säilyttämään asumattomat alat luonnonvaraisina ja se mitä luonnosta otetaan, olisi
pyrittävä palauttamaan siihen takaisin
samanarvoisena tai parempana.»
Meillä ei tietenkään olla vielä yhtä
huonossa tilanteessa kuin vanhoissa teollisuusmaissa. Olemme vielä saaneet nauttia puhtaasta ympäristöstä mutta tilanne
on muuttumassa meilläkin.
Vesiongelma on meillä pahin. Järvemme ovat matalia ja vetemme mahtuisivat Ääniseen tai Venneriin ja Vetteriin.
Puunjalostus on suurin vedenkäyttäjä.
Se nielee vettä saman verran kuin 15 miljoonaa ihmistä eli noin 5 milj. m 3 vuorokaudessa, josta kai puolet virtaa vapaasti
vesiin takaisin. Kunnat ja kaupungit
Helsinkiä myöten ovat :r:p.yös uhranneet
vesistöjä taloudellisen kasvun alttarille.
Ilmankos Saimaa, Päijänne ja Uudenmaan vesistöt ovat mitä ovat.
IlIl;lan likaantumisesta on ruotsalaisten
tutkimusten mukaan 60 %
liikenteen,
20 % öljylämmityksen ja 20 % teollisuuden aiheuttamaa. Etenkin raskaan öljyn
polttamisesta kehittynyt rikkidioksidi,
joka sataa alas rikkihappona, hapattaa
maata ja vettä, tappaa kaloja, pilaa ilmaa,
ruostuttaa ja syövyttää, eivätkä valtion
suuret konsernit näytä hyvää esimerkkiä
ilman ja veden vaalinnassa. Tukholman
laivareitit ovat niin täynnä roskia, ettei
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sukeltaja kohta tahdo mahtua sekaan;
Itämeri uhkaa muuttua öljymereksi ja
Gotlannin syvän ne on jo hapeton. Lapin,
Euroopal} ainoan erämaan suojametsiköitä hakataan; alati lisääntyvät moottori tiet lohkovat parhaita peltojamme
levittäen ympärilleen häkää, nokea ja
lyijyä; uiniavetemme ovat epäilyttäviä
etenkin Etelä-Suomessa; maanviljelys kylvää peltoihin neljää alku ainetta ilman hivenaineita. DDT on vielä osittain sallittua, pesuaineiden tensidit ja fosfaatit
pilaavat vesiä ja pullonsirpaleet peittävät
leirintärantoja Lappia myöten. Vesijutut
maksavat vuosikausia vesioikeuksissa, eikä
limnologeilla ja luonnontieteilijöillä ole
paljon sanansijaa.
Eikö ongelmalle sitten ole ratkaisua?
Ratkaisu lienee kuitenkin niin mutkikas,
että se kaipaa paitsi kansalaisten ja poliitikkojen valppautta, myös eri tieteilijäin
yhteistyötä ja tämä yhteistyönä varmaan
myös kansantalousmiehiä. Onhan kasvavan tuotannon ja kulutuksen ongelma
nimenomaan taloudellinen, ja markkinamekanismin investointipäätökset vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Meidän olisi
alettava käsitellä ilmaa, vettä ja luonnonvaroja niukkuuden lain alaisina hyödykkeinä. Tarvitseehan ihminen ällistyttävän
määrän ilmaa ja vettä elääkseen. Luonnonvaramme on kartoitettu jotenkin vain
metsien osalta. Emme tiedä, mitkä ovat
todelliset mineraali-, sora-, pohjavesi-,
kalkki-, turve- ym. varamme. Emme tiedä, mitä merkitsee soiden kuivatus, paljaaksi hakkuut ym. Pitäisiköhän meidän
panna käyntiin ns. fysisk planering eli
integroitu yhteiskuntasuunnittelu maan ja
luonnonvarojen käytöstä Ruotsin malliin.
Vai tarvitaanko luonnonsuojeluvirasto kuten naapurissa?
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Nykyisin ei elinympäristön käytöstä ja
tuhlauksesta makseta täyttä hintaa. »Kustannuslaskelmat ulottuvat vain savupiippuun, tehtaan porttiin, kaasuputkeen
saakka.» Kun tuottaja ja kuluttaja eivät
joudu maksamaan tuotteesta täyttä hintaa, vääristyy kysyntä. Pitäisikö panna haitoille hinta ja pakottaa tehtaat jo perustamisvaiheessa ratkaisemaan jäteongelmansa? Esim. selluloosatehtaan perusinvestoinnit kasvaisivat 4 %. Toinen mahdollisuus olisi säännöstely, tiukat vesi- ja
ilmanormit ja sakot. Kuluttajat voisivat
boikotoida tuotteita, jotka eivät täytä vaatimuksia.
Julkisuudessa on näkynyt asiantuntijain
lohdullisia lausuntoja, ettei meillä kukaan
vielä ole kuollut elohopeaan, ilman tai
veden saasteisiin ym. Ongelma on meillä
enemmän esteettistä laatua.
Ehkäpä lääkintäviranomaiset arvelevat, ettei kaskisavuihin ja savusaunoihin
perehtynyt Suomen kansa niin raikasta
ilmaa kaipaakaan? Ennen meillä oli likainen mikromiljöö ja puhdas makromiljöö, nyt pian päinvastoin. Arvioidaan,
että esim. USA:ssa maksaa saastekustannus noin 30 miljardia dollaria, Ruotsissa yli 7000 milj. kruunua eli parikymmentä prosenttia budjetista ja meillä
vesien korjaaminen ehkä 1 000 miljoonaa
markkaa eli 10 % budjetista. Eikö meidän hyvinvointimme ole jo niin korkea,
että voimme suunnata osan taloudellisesta
kasvusta tuhojen torjuntaan. Tuskin meidän teollisuutemme kilpailukyky kustannuksista romahtaisi, koska muut maat saavat sijoittaa enemmän samoihin päämääriin. Tehtävän ratkaisu vaatii joka tapauksessa liiketaloudellisia laskelmia, tulevaisuuden ennakointia ja tietoja tulevasta
tekniikasta, tietoja mitä ihminen, eläi-
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met, kasvit ja mikro-organismit sietävät,
mitä vähimmäistavoitteita asetamme vesistöille, ilmalle ja melulIe, mitä vaatimuksia esitämme liikenteelle, kaupunkirakentamiselle, ehkäpä vaikka miljööindeksejä
teollisuuden hävittävistä tekijöistä bruttokansantuotelaskelmien lisäksi. Mihinkään paratiisiin meidän ei tarvitse pyrkiä. Kysymys ei meillä vielä ole elämästä
ja kuolemasta, vaan viihtyvyydestä ja
yleisestä asennoitumisesta elinympäristön
ongelmaan. Myös tämän hetken kansantalousmiesten on syytä omalta osaltaan
yrittää vaikuttaa siihen, ettei saastekaaos
pahene tulevien polvien turmaksi. Tarvittaisiinkohan kaikkiin kursseihin joku ekologian oppikirja? Elintasoon ei kuulu
vain aineellinen kulutus. Siihen kuuluu
myös vapaa-aika, harrastukset, tiede ja

taide ja elinympäristö ja vapaus sanoa
mielipiteemme omista ja yhteiskunnan
asioista. Voidaanko vaikuttaa siihen, ettei
tavoiltetu
optimaalinen
hyvinvointi
muutu pahoinvoinniksi. Kun teollisuus
pystyy kohta luomaan vaikka puhuvan
robotin, pystyy se nykyisin keinoin varmaan parantamaan myös ihmisen elintilaa, mikäli se siihen pakotetaan.
Muistuu mieleen tarina entisestä
eukosta, joka kahvivieraan tultua taloon
pyyhkäisi pöydänkulmalta parikymmentä
torakkaa tokaisten: »Qon meinanna ruveta nuita hävittämään, kunhan niitä
tulloo vähä enemmän». Vieläkö meidän
kannattaa odottaa, vai joko luonnonsuojeluvuoden toimikunnat ovat löytäneet
tarpeeksi toimin takoh tei ta?

Ka nsa nta loudelli nen
aikakauskirja 1972:4

Konvertibiliteetti SEV -maiden keskinäisessä
maksu- ja luottojärjestelmässä
Kirjoittanut
HANNU T. LINNAINMAA
Sosialistinen yhdentyminen Ja konvertibiliteetti

Taloudellinen keskinäisavun neuvosto eli
SEV on sosialististen maiden yhteisö. Sen,
kuten minkä tahansa suunnitelmallisesti
kehitettävän .järjestelmän mahdollisia
muutoksia arvioitaessa on toisaalta otettava huomioon tila, jossa järjestelmä tällä
hetkellä on ja toisaalta se teoria, jonka
varassa se tulevaisuuttaan suunnittelee.
Sosialistisessa yhdentymisessä - SEV:n
toiminnassa - lähdetään jäsenvaltioiden
vapaaehtoisesta ja tasa-arvoisesta osallistumisesta. Näin ollen sosialististen maailmanmarkkinoiden vaihdon kehittäminen
edellyttää myös raha- ja luottosuhteiden
voimistamista. Käytännössä tämä on merkin~yt maiden kaupassa esiintyvien lyhytaikaisten heilahdusten tasaamista tililuotoin sekä maiden viisivuotisten kauppasopimusten puitteissa tapahtuvan kaupan
sekä pitempiaikaisten tuotannollisten yhteistyöprojektien luotoittamista sekä kollektiivivaluutan käyttöä. Yhdentymiskehityksen syvemmän vaiheen muodostaa
maiden keskinäisessä kaupassaan käyttämien hintasuhdanteiden sopeuttaminen ja
niultilateraalisen kaupan toteuttaminen
kansainvälisen valuutan avulla, joka on
paitsi arvojen mitta, täydellinen vaihdon
väline j<:t reservien ~äilyttämisväline.
Sosialististen maiden integroitumisessa

on hylätty ns. markkinayhdentyminen,
koska se ei kuulu sosialismin luonteeseen
eikä kykene ratkaisemaan suunnitelmatalousmaiden taloudellisia ongelmia. Näin
ollen yhdentymisen pääpaino on suunninitelmien koordinoitumisessa ja tuotantoyhteistyössä ja erikoistumisessa, joita toteutetaan kansainvälisen sosialistisen työnjaon periaatteiden mukaan.
Suunnitelmien koordinointi, joka takaa
valuutta- ja finanssisuhteiden suunnitelmallisen toiminnan, järjestetään niin, että
sosialististen maiden pitkäaikaiset kauppasopimukset ovat sopusoinnussa kansantaloudellisten viisivuotissuunnitelmien ja
koko suunnitteluprosessin kanssa. Kahdenkeskeiset konsultoinnit eivät sosialististen maiden keskeisessä koordinoinnissa
ole riittäneet. On siirrytty monenkeskisiin konsultointeihin, koska yhä useammat ongelmat ovat muuttuneet kansainvälisiksi. Monenkeskinen kansantaloudellisten suunnitelmien koordinointi on
elimellinen osa sosialistisen yhteisön kokonaisuutta.
Kansantaloudellisten
suunnitelmien
koordinoinnilla pyritään sosialististen
markkinoiden johtamiseen niin, että tuotantoaloittaisia rakenteita voidaan muuttaa ja suunnata investointeja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmin.
Täten voidaan tuotteiden suurvalmistuk-
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sella saavuttaa etuja, joihin yhden maan
kansantaloudellisen suunnitelman piirissä
pysyttäessä ei päästäisi.
Sosialististen maiden kansantalouden
kehittäminen perustuu sosialismille olennaisiin lainalaisuuksiin, joista talouden
suunnitelmallinen kehittäminen on eräs.
Se merkitsee sitä, että taloudessa vallitsevia määräsuhteita kehitetään perspektiivisistä suunnitelmista lähtien ja sosialismin muut lainalaisuudet huomioon ottaen. Valtion suunnitellessa määräsuhteitaan sen suunnitteluelimet tekevät ennusteita ja laskevat eri toimintavaihtoehtoja.
Tieteellisten laitosten tutkimusten perusteella toteutetaan suunnittelun tieteellisyyttä.
Käytännössä kansantaloudellisten suunnitelmien koordinointi ilmenee myös tavaranvaihtoluetteloissa, jotka liitetään
maiden välisiin kauppasopimuksiin ja
joissa määrätään keskinäisen vaihdon piiriin tulevat tavarat. Uusia tuotteita luotaessa pitäisi koordin<?innin tapahtua tuotesuunnittelun jokaisessa vaiheessa; tieteellisessä tutkimuksessa, joka etsii ideat,
konstruointi- ja kehitystyössä sekä tuotteen valmistuksessa ja sen markkinoinnissa, viennissä ja tuonnissa. Koordinoinnin
kohteina ovat myös vaihdon indikaattorit
sekä tuotevalikoimat, kansainväliset kuljetukset, investoinnit sekä luotonantomahdollisuudet.
Sosialistisen kansainvälisen työnjaon ja
sitä toteuttavan koordinointitoiminnan ja
tuotantoyhteistyön ja erikoistumisen perimmäisenä päämääränä on V. 1. LENINin
ajatusten mukaisen yhden yhtenäisen sosialistisen maailmantalouden luominen.
Sosialistisessa taloudessa suunnitelmalla
ohjataan markkinoita. Se luo markkinain
puitteet. Siten sosialistisilla markkinoilla

eivät markkinavoimat vaikuta vapaasti,
vaan ne muodostavat suunnitelmallisesti
organisoidun kokonaisuuden. Sosialistisessa yhteisössä markkinat ovat säännellyt, tavaroiden kysyntää tutkitaan ja ohjataan palkkojen ja hintojen avulla.
Konvertibiliteettiä eli valuuttojen vapaata vaihdettavuutta voidaan pitää suhteellisena käsitteenä, jonka toisena rajana
on täydellinen vaihdettavuus, tila, jossa
koko taloudellisten suhteiden alueella valuuttoja voidaan vapaasti vaihtaa toisiinsa,
ja toisena rajana tila, jossa valuuttoja ei
voida lainkaan vaihtaa toinen toiseensa.
Tässä jälkimmäisessä tapauksessa kauppa
tapahtuu puhtaana vaihto kauppana, joka
sovittujen laskentatapojen mukaisesti ja
sovitun ajan kuluessa tasapainotetaan.
Suhteellinen konvertibiliteetti on tarpeen,
jotta vaihdettavuus ylipäätään olisi sosialistisessa yhteisössä mielekäs tarkastelukulma ja jotta sen sisältö sosialistisessa yhteisössä voitaisiin ymmärtää oikein.

SEV-maiden maksu- Ja luottojärJestelmä
sosialistisen yhdentymisen valuutta- ja finanssisuhteiden osana

Sosialistisen yhdentymisjärjestelmän valuutta- ja finanssisuhteissa on tärkeä merkitys keskinäisestä maksu- ja luottojärjestelmästä huolehtivilla pankeilla, 1964 perustetulla Kansainvälisellä yhteistyöpankilla (MBES) sekä vuonna 1971 toimintansa aloittaneelle Kansainvälisellä investointipankilla (MIB).1 Toimissaan pankit käyttävät laskenta- ja maksuvälineenä
1. Kts. tämän kirjoittajan tekemää Ulkopoliittisen instituutin monistesarjassa ilmestyvää
selvitystä »MBES ja MIB - SEV-maiden pankit.»
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kollektiivivaluuttaa, vaihtoruplaa. 2 Vaihtoruplaa käyttävät myös eräät muut
SEV:n piirissä t~imivat järjestöt. Lisäksi
pankit käyttävät toimissaan myös kultaa
ja vapaasti vaihdettavia valuuttoja.
SEV:n pankit suunnittelevat toimintaansa ja perustavat hoitamansa maksuja luottojärjestelmän toiminnan sosialististen maiden suunnittelun periaatteisiin.
Täten maksu- ja luottojärjestelmä toimiikin SEV-maiden suunnitellun taloudellisen ja kaupallisen kanssakäymisen olennaisena elementtinä.
MBES:n päätehtävänä on toimia jäsenmaittensä (SEV:n jäsenet, Kuubaa lukuun ottamatta) kahdenkeskisten viisivuotisten l}auppasopimusten ja vuosittaisten tavarainvaihtopöytäkirjojen varassa
tapahtuvan keskinäisen kaupan monenkeskeisenä tilityskeskuksena. Vaikkakin
kollektiivivaluutalla - vaihtoruplalla on kaikki rahan toiminnalliset tunnusmerkit, se ei kuitenkaan ole vapaasti vaihdettava. Siltä vaaditaan tavarakate ja sen
toiminta on alueellisesti rajattu koskemaan
vain SEV:n jäsenten kesken tapahtuvia
maksuja. Alkuaan kollektiivivaluutan toiminta liittyi vain tavaravirtoihin, mutta
viime aikoina sitä on alettu käyttää myös
palvelujen maksamisessa.
Monenkeskisyys SEV-maiden ,kaupan
tilimenettelyssä merkitsee sitä, että MBES
myöntää hetkellisissä maksuvaikeuksissa
oleville jäsenilleen multilateriaalisen tilimenettelyn yhteydessä syntyvien maksuvajausten kattamiseen lyhytaikaisia lupttoja. MBES:n peruskirjan mukaan sen
luotonanto tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaan: .
Laskentaluottoja myönnetään silloin,
2. Vaihtorup1a (venäjäksi perevodnyj rub1j) on
joka vastaa 0.987412 g puhdasta kultaa.

ti1i~aha,

387

kun tileiltämaksut lyhytaikaisesti ylittävät tileillemaksut. Tällaiset luotot
ovat multilataraalisesta tasauksesta johtuen luonteeltaan kiertäviä. Luottoja
myönnetään tarpeen mukaan MBES:n
neuvoston asettamaan määrään asti.
Kuoletusten viivästymiä ei sallita. Laskentaluottojen kestoaika voi olla korkeintaan seuraavan vuoden loppuun.
Määräaikaisluotot ovat edellisiä pitemmäksi ajaksi annettuja lainoja. Ne
on tarkoitettu tukemaan tuotantoyhteistyötä ja erikoistumista, tavarainvaihdon laajentamista, helpottamaan
maksutasevaikeuksissa ja kausivaihteluja jne. MBES myöntää näitä luottoja
peruskirjansa määräysten mukaisesti
vuodeksi tai neuvostonsa päätöksestä
aina kolmeksi vuodeksi asti.
MBES:n myöntämistä luotoista peritään neuvoston määräämä korko,
joka nykyisin on 2-5 prosenttia.
MBES:n ja kollektiivivaluutan merkitystä kuvaa se, että nykyisin yli 60
prosenttia SEV-maiden ulkomaankaupasta tapahtuu vaihtoruplina ja MBES:n
tilimenettelyyn liittyneenä. Meneillään
olevan viisivuotiskauden 1971-75 aikana
vaihtoruplasuoritusten määrä on tarkoitus I).ostaa 65-67 prosenttiin kauppavaihdosta. 3 Vuoden 1971 aikana MBES:n tilioperaatioiden määrä oli 39,3 miljardia
vaihtoruplaa. 4
Kun
samanaikaisesti
MBES:n luotonanto oli 2,8 miljardia
ruplaa ja MIB:n lähes 200 miljoonaa
ruplaa, muodostui SEV-maiden keskinäisten tavara- ja palveluvirtojen arvoksi
3. KONSTANTINOV, Y., Currency and Financial
Relations Between the CMEA Conntries, Foreign
Trade 10/1972, Moscow 1972. Sivu 2.
4. Dejateljnostj MBES, Vneshnajja Torgov1ja
8/1972, Moskva 1972.

388

KATSA UKSIA

noin 37 miljardia vaihtoruplaa. Korkeimmillaan MBES:n ulkona olevien luottojen määrä vuoden 1971 aikana nousi 700
miljoonaan vaihtoruplaan. Laskentaluottoja pankin koko vuoden 1971 ajan luotonannon määrästä 2,8 miljardista vaihtoruplasta oli 82,8 prosenttia ja määräaikaisluottoja 17,2 prosenttia. Toisin sanoen MBES:n luotonannon pääpaino oli
lyhytaikaisissa tavarainvaihtopöytäkirjojen puitteisiin sopivissa luotoissa.
Kun MBES:n luotonanto joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ulottuu korkeintaan vuoteen, alkaa MIB:n luotonanto
kolmesta vuodesta ja ulottuu aina 15 vuotyen asti. Pisimmät MIB:n myöntämät
luotot olivat vuonna 1971 12 vuotta.
Vuoden 1971 aikana5 MIB myönsi luottoja kaikkiaan 182 miljoonan vaihtoruplan edestä. Hieman yli 30 prosenttia näistä
luotoista myönnettiin vapaasti vaihdettavina valuuttoina. Pääpaino näissä investointeihin ja maiden keskinäistä kauppaa
ja taloudellisia suhteita edistäviin tarkoituksiin myönnetyissä luotoissa oli yli 10
vuodeksi myönnetyillä luotoilla. Niitä
myönnettiin 115.5 miljoonan vaihtoruplan edestä. Alle viiden vuoden luottoja
MIB myönsi vain alle 10 miljoonan vaihtoruplan edestä. Alle viiden vuoden luottoja MIB myönsi vain alle 10 miljoonan
vaihtoruplan edestä. Kokonaisuudessaan
MIB:n luotonanto oli vain murto-osa
SEV:n piirissä tapahtuvasta luotonannosta, jossa pääpaino siten oli lyhytaikaisilla luotoilla.
MIB:n luotot poikkesivat MBES:n luotoista paitsi kestonsa myös vapaasti vaihdettavina valuuttoina myönnetyn osuuden suhteen. Onkin huomattava, että
5. Dejateljnosij MIB, Ekonomitsheskaja Gazeta
33/1972, Moskva 1972.

MIB:n myöntämiä vapaava1uuttaisia luottoja voidaan rajoituksetta käyttää ostoihin kaikkialta maailmasta, mikä on
omiaan edes auttamaan idän ja lännen
välistä kauppaa. Sekä MBES että MIB
keräävät myös talletuksia ja käyttävät
niitä luotto-operaatioittensa kautta akkumuloimiseen. Vuonna 1971 jäsenmailta
saatujen talletusten määrä pankkien tileillä nousi 1,2 miljardiin vaihtoruplaan.
Sosialistinen raha ja Ifollektiivivaluutta

Rahalla niin sosialistisessa kuin kapitalistisessakin yhteiskunnassa voidaan erottaa seuraavat toiminnot:
1. Raha toimii arvon mittana.
2. Raha on maksujen suoritt~misen
väline.
3. Raha täyttää akkumulaation (kasautumisen) ja säästämisen vaatimukset.
Sosialistisen rahan erona kapitalistisessa
yhteisössä käytettävään rahaan on se, ettei
raha sosialistisessa yhteiskunnassa voi toimia yksityiseen omistukseen perustuvan
akkumulaation välineenä. Riisto sosialistisessa yhteiskunnassa on kielletty. SEVmaiden keskinäisissä maksuissa käytetään
kansainvälistä sosialistista rahaa, vaihtoruplaa. Tämän kollektiivisen valuutan
arvostus maailmanmarkkinoilla on kaiken
aikaa noussut. MBES:n ja MIB:n ohella
vaihtoruplaa käytetään myös muiden
SEV:n elinten, kuten MCNTI:n tai sosialististen maiden hallitusten välisen
ATK-komission, tilitapahtumissa.
Kollektiivivaluutan käyttö perustuu sen
muodostaneiden valtioiden suvereniteetin
täydelliseen säilyttämiseen, mikä ilmenee
mm. MBES- ja MIB-pankkien päätöksentekomekanismista. Molemmissa järjestöissä SEV:n tapaan päätökset tehdään yhden
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ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella, sen vaihtoruplan käyttöä valtiollisessa
vaikka jäsenmaksut pankeille tapahtuvat suunnittelussa ja valtioiden välisessä kanjäsenvaltioiden vientien suhteessa. Kollek- santaloudellisten suunnitelmien koorditiivivaluutta on kollektiivinen tavarakat- noinnissa on aktivoitava, jotta jo nykyisin
teensa perusteella. Sen määrä toiminta- toteuttavassa suunnitellun yhdentymisen
alueeIlaan, SEV:n piirissä, on riippuvai- vaiheessa tehokkuutta voitaisiin lisätä.
nen osallistuvien maiden välisestä tava- Toisena vaiheena on siirtyminen kansalrainvaihdosta. Kollektiivivaluutta ei kui- listen valuuttojen keskinäiseen vaihdettatenkaan toimi vain tavarainvaihtoon auto- vuuteen ja vaihdettavuuteen vaihtoruplan
maattisesti liittyvänä yksikkönä. Sillä mi- suhteen sekä taloudellisesti perusteltujen
tataan myös palveluksista aiheutuneita vaihtokurssien tai kerrointen järjestelmaksuja. SilJe kirjoitetaan myös luottoja, mään. Näiden toimien toteuttamisen tujoiden myöntäminen muuttuu jatkuvasti loksena SEV:n valuutta- ja finanssijärjestelmä siirtyykin kokonaan uuteen vaitavoitehakuisemma~si.
Vuonna
1971
SEV-maat allekirjoittivat sopimuksen uus- heeseen.
SEV:n kehityksen kokonaisohjelmassa
kertointen käyttöön otosta ja hyväksyivät
ei-kaupallisten maksujen listan. Viime todetaan taloudellisesti perusteltujen ja
aikoina SEV:n maiden keskinäistä luoton- keskinäisesti koordinoitujen valuuttakursantojärjestelmää on pitkäjänteistetty, mikä sien tai kertoimien luomisen tarpeellisuus
myös on muuttanut kollektiivivaluutan ta- kansallisten valuuttojen ja vaihtoruplan
varakatteen luonnetta tehden siitä ajalli- välille. Konstantinovin mukaan tilanne
valuuttakurssien käytössä' SEV:n piirissä
sesti joustavamman.
Kollektiivivaluutan sitominen tavaraan on sellainen, että kansallisia valuuttakursei kuitenkaan perimmältään ole muuttu- sejajo hallitsevassa määrin käytetään mainut, koska valtaosa palveluksista on ma- den välisissä suorituksissa. Esimerkiksi
teriaan liittyviä ja koska SEV:n pankkien SNTL:n ruplan vaihto kurssi on eräs käymyöntämät luotot ovat tavaraluottoja.
tetyistä. Toisistaan on erotettu ulkomaanKollektiivivaluutan toiminnallisesta muu- kauppaorganisaatioiden ja valtionpankin
toksesta on seurauksena sen aseman vah- ja ulkomaankauppapankin suhteet, ulkovistuminen sekä pyrkimys yhtenäisiin va- maanka uppaorganisaatioiden ja kuljetusluuttakursseihin ja yhtenäiseen hinnan- . ja muita tehtäviä suorittavien elinten suhmuodostusjä-rjestelmään. Toisaalta tämän teet sekä ulkomaankauppaorganisaatioikehityksen myötä ovat syntyneet vaati- den suhteet valtion budjettiin ja finanssimukset maiden sisäisten hintatasojen sta- ministeriöön. Näissä eri tapauksissa vaihbiilisuuden säilyttämisestä ja kansainväli- tokurssin ja sen myötä ulkomailta tuotasen SEV-markkinoiden hintatason stabii- vien tavaroiden hinnat määrätään eri
lisuuden takaamisesta.
perustein. Vaihtokurssit ovatkin SNTL:ssä
Neuvostoliittolainen Y. KONSTANTINOV6 tärkeä talouspolitiikan välinen, toteaa
näkee vaihtoruplan toiminnan paranta- Konstantinov.
misen kaksivaiheisena: Ensiksi kollektiiviUnkarilaisen I. WIEsELin 7 mukaan
6. Y.

KONSTANTINOV,

ma., s. 3-5.

7. Figyelö-lehdessä 11. 3. 1969.
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SEV:n yhtenäiseen valuuttaan siirtyminen edellyttää seuraavien seikkojen huomioon ottamista ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemista:
SEV:n valuuttauudistusten yhteydessä
saavutetut kokemukset on otettava
huomioon. On tiedettävä, missä määrin arvokategoriat - hinnat ja raha
- on saatettu efektiivisiksi, minkä toiminta-alueen kollektiivivaluutta kattaa, mikä on sen kiertonopeus ja miten
valuutan stabiliteetti voidaan säilyttää.
Millä periaatteilla ja millä menetelmillä määrätään yhteisen valuutan ja
kansallisten valuuttojen 'välinen kurssi
ja millaiset suhteet muodostetaan kapitalististen valuuttojen ja kollektiivivaluutan välille.
Missä tahdissa yhtäläiset hintatasot eri
hyödykeryhmissä SEV:n piirissä toteutetaan. Vasta hinnoissa ilmenevien
suurten poikkeamien poistuttua voidaan yhtenäiset valuuttakurssit toteuttaa, toteaa Wiesel.
Valuuttakurssien toteuttaminen liittyy
läheisesti muihin valuuttapoliittisiin
kysymyksiin, mm. valuuttauudistuksiin, joita ei saa unohtaa.
Valuutta- ja luottosuhteiden kehittäminen jamultilateraaliseen kauppaan siirtyminen edellyttää kansallisten tukkuhintoj en vertaamista ja suhteuttamista SEV:n
markkinahintoihin, ns. puhdistettuihin
maailmanmarkkinahintoihin. Jos kansalliset tuotantokustannukset ovat korkeampia tai matalampia voidaan tasaus saada
aikaan vastaavalla vähennysten tai lisäysten järjestelmällä. Näin taataan viennin
alalla toimivan yrityksen kannattavuus.
Tällainen sääntely itse asiassa merkitsee
kansallista vienti tuki- tai tuonnintasausjärjestelmää. Järjestelmän toimintaa kan-

sallisten etujen perusteella, mikä on ollut
tavallista SEV-maissa, Wiesel arvostelee
ankarasti. Hänen mielestään sellainen toiminta haittaa sosialististen maailmanmarkkinain kehittämistä.

Vaihdettavuuden toteuttaminen

SEV:n kokonaisohjelman mukaan sen jäsenmaat aikovat vuosien 1971-73 aikana
tutkia ja tehdä päätökset siitä, miten konvertibiliteetti voitaisiin maiden valuuttaja finanssisuhteissa toteuttaa. Tietenkin
vaihdettavuus voi toteutua vain sosialistisen talouden rajoitukset huomioon ottaen.
Konstantinov näkee vaihdettavuuden
toteuttamisen portaittaisena prosessina,
aivan kuten kollektiivivaluutan toiminnan
parantamisenkin. Ensiksi on määriteltävä
valuutanvaihdon käsitteen oikea sisältö,
joka sopii suunniteltuun sosialistiseen talousjärjestelmään, tasapainoiseen valtioiden väliseen yhteistyöhön, ulkomaankaupan monopoliin sekä ulkomaiseen vaihdantaan. Toiseksi Konstantinovin mielestä on selvitettävä ja luotava olosuhteet,
joissa konvertibiliteetin toteuttaminen on
mahdollista. Vasta tämän jälkeen voidaan
määritellä konvertibiliteetin mekanismi ja
sen toiminnan muodot, sen toiminnan
laajuus ja edelleen kehittämisen vaiheet.
Lopuksi, toteaa Konstantinov, SEV:n jäsenmaat päättävät siitä, miten vaihdettavuus toteutetaan sekä myös tähän liittyvistä teknisistä menetelmistä.
Ahtaasti tajuttuna konvertibiliteetin käsite liittyy vain yhteen rahan kolmesta
päätoiminnosta, nimittäin rahan toimimiseen maksun välineenä. Rahan toiminnot
eivät kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia ja siksi mielestäni konvertabiliteet-
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tia onkin tarkasteltava laajempana. Sitä
olisi tarkasteltava rahan toimintojen koko
laajuuteen liittyneenä. Vaihdettavuus on
pikemminkin rahan toimintovektoreiden
resultantin tekijä kuin liittyy vain johonkin toimintovektoriin. Toinen resultanttiin
vaikuttava seikka on rahan toiminnan
ympäristö, taloudellinen järjestelmä.
Rahan vaihdettavuus onkin funktio kolmesta toiminnosta :

-

arvon mittana olemisesta (TI ) ,
maksun välineenä olemisesta (T 2)
ja akkumulaation välineenä olemisesta (T 3).

Jokaisen konvertibiliteetin laajuuteen vaikuttavaan osatoimintoon voidaan määritellä liittyvän kolme vaihdon suorittajaa:
-

valtio (ql) ,
yritys tai yhtymä (q2) ja
yksilö (q3).

Koska riisto sosialismissa on kielletty, eI
kansainvälinen raha sen paremmin kuin
kansallinen sosialistinen raha voi toimia
yksilölle akkumulaation välineenä. Näin
ollen q3:n toimintafunktio saa seuraavan
muodon:

J ugoslaviaa lukuun ottamatta muissa sosialistisissa maissa on olemassa periaatteessa kaksi rahaa ja kahdet hinnat. Suhteellisia hintoja mittaavat tukkuhinnat
ovat yritysten ja valtion välisen kanssakäymisen hintoja. Kuluttajahinnat on sovellettu tukkuhinnoista käyttöarvoajattelun perusteella eivätkä ne siten välttämättä ilmennä suhteellisia hintoja. Tästä huolimatta, laajasti tajuttuna, konvertibiliteetti saa seuraavan muodon:
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Täten konvertebiliteetin mittaamisessa onkin viime kädessä kyse valuuttajärjestelmän toiminnan ohjelmoimisesta toiminnallisen päämääränsä - tehokkaan tavarainvaihdon - suhteen.
Käytännössä sosialistisilla markkinoilla
vaihdettavuus kuitenkin rajoittuu vain
ql :een ja q2:een, koska yksilön mahdollisuus olla muiden kuin kulutustavaroiden
omistajana on kiellettyä. Näin ollen kollektiivivaluutan piirissä mahdollinen vaihdettavuuden laajuus saa muodon:
R c = f(TIT 2T 3),
R c = f(ql' q2)·
Myöskään toisen vaihtajan - yrityksen
tai yhtymän - asema sosialistisessa järjestelmässä ei ole rajoittamaton. Ulkomaisten suhteiden alallahan yritykset vasta
viime vuosina ovat saaneet pienen mahdollisuuden ulkomaankaupan käymiseen
»suoraan». Maan sisälläkin yritys tai yhtymä toimii vaihtajana vain valtion ja
suunnitelman sallimissa puitteissa. Siten
vaihdettavuus onkin itseasiassa vain funktio ql.
Kun q2

= f(ql)'

niin R c

=

f[ql(TIT 2T 3)]·

Jatkossa kuitenkin palaan laveasti tajuttuun konvertibiliteettiin.
Vaihtorajoituksista johtuen kollektiivivaluutalla on rajoituksia myös vektoreitten kohdalla. Arvon mittana toimiminen
on määritelty tietyn kulta-arvon mukaan,
eikä sen arvo muutu rahan kysynnän ja
tarjonnan perusteella. Akkumulaation välineenä olemista ja maksun välineenä olemistä rajoittaa suunnitelma, jonka puitteissa taloudellisen toiminnan ohjaaminen
tapahtuu.
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SEV:n tie kommunismiin -

dialaktinen kehitys

samOIn kuin hinnat - määräytyvät
eri perustein, erilaisten lainalaisuuksien
mukaan.
Jotta SEV:n maksu- ja luottojärjestelmälle voidaan vetää marxilais-Ieniniläisen teorian mukainen kehittämislinja, on
kohteeksi otettava päämääränä oleva kommunistinen tila. Tällöin sosialismista kommunismiin siirtymisen tapahtumat VOIdaan hiokitella seuraavasti:

Peruskirjansa mukaan SEV:n jäsenmaat
jatkavat taloudellisen yhteistyönsa kaikinpuolista kehittämistä kansainvälisen sosialistisen työnjaon soveltamisen pohjalla
tarkoituksenaan rakentaa sosialismia ja
kommunismia sekä turvata rauhan säilyminen koko maailmassa. SEV:njäsenmaiden taloudellis-yhteiskunnallisen kehittämisen perustana on näin ollen. marxilaisl) Molemmille kommunismin vai heille
leniniläinen teoria. Sen mukaan kommu(sosialismille ja kommunismille) yhnistisen yhteiskunnan perusta kylvetään
teisten piirteiden säilyminen ja kehitkun sosialismiin siirtyminen alkaa. SEV:n
tyminen.
jäsenmaat ovatkin edenneet yhteiskunnal2) Vain sosialismille tyypillisten piirteilisessa kehityksessään vaiheeseen, jossa
den muuttuminen negaatioiksi korsosialismin perusta on tur~attu ja komkeampaan vaiheeseen siirryttäessä.
munismin aineellis-teknisen perustan ra3) Vain kommunistiselle yhteiskunnalle
kentaminen on aloitettu.
tyypillisten piirteiden syntyminen.
Kommunismin rakentamisessa on en
vaiheita. Ne riippuvat yhteiskuntakehi- Talouden yleisten ja tuotantotapqihin sityksen perustan, tuotantovoimien kehitys- dottujen lainalaisuuksien sääntelemä spiasteesta. Aikoinaan V. 1. Lenin painotti raalinen siirtyminen komm unismiin pekommunismin alemmasta sosialistisesta rustuu kommunistisessa tilassa tarvittavan
vaiheesta ylempään kommunistiseen vai- materiaalis-teknisen perustan luomiseen.
heeseen siirtymisen pitkäaikaisuutta. Tätä Edellä esitetyn luokittelun kohta (1) liitsiirtymäjaksoa sosialistisen yhdentymisen tyykin juuri materiaalis-teknisen perustan
edistyminen ja SEV:n tehokas toiminta luomiseen. Kohdassa (2) on kysymys siitä,
tietenkin lyhentää.
että kommunistisen tilan saavuttaminen
Marxilaisen materialistisen historian kä- edellyttää sosialistisen johtojärjestelmän
sityksen mukaan tuotantotavatovat ajan korvaamista kommunistisella, automaatfunktioina suhteellisia. Niiden välillä kui- tisemmalla johtojärjestelmällä. Sosialistitenkin vallitsevat ratkaisevat erot. Vaik- sen jakeluperiaatteen muuttaminen komkakin tuotantotavoissa on yhteisiä piir- munistiseksi, vain tarpeet huomioon otteitä ja samanlaisia mekanismeja, niin tavaksi jakeluksi on mahdollista vasta
toiminnan sisältö on toinen. Toiminta ta- työn määrän ja laadun mukaan tapahtupahtuu eri lainalaisuuksien perusteella. neen jakelun avulla saavutetun tarpeiden
Esimerkiksi sekä kapitalismissa että sosia- ja tarjonnan tasapainon jälkeen.
lismissa vallitsevat markkinat, joilla kyKun yhteiskunnassa saavutetaan masyntä ja tarjonta tasapainoitetaan, mutta teriaalisen ja sivistyksellisen hyvinvoinnin
markkinoiden toiminta on.kuitenkin täy- runsaus, se johtaa työn muuttumiseen pasin erilainen ja niillä vaikuttavat arvot . kollisesta välttämättömyydestä vapaaeh-
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toiseksi edellytykseksi. Dialektinen kehityksen mukaan tapahtuva siirtyminen sosialismista kommunismiin onkin mahdollista vain sosialismin periaatteita lujittamalla ja kehittämällä. Vasta tämä voi
korvata sosialismin periaatteet kommunistisilla.
Tuotannon alla kehitys tapahtuu dialektisesti, ongelmien ja ratkaisujen vastakkaisuuksien kautta. Kehitystä vastustavien luokkien hävittäminen, mikä on
tapahtunut sosialismiin siirtymisen myötä,
ei kuitenkaan tarkoita ristiriitojen mahdollisuuksien eliminointia. Vaikkakaan
vanha yhteiskunta ei enää esiinny luokkien muodossa, uuden sosialistisen yhteiskunnan astuminen vanhan kapitalistisen
sijaan on riippuvainen kapitalistisista jäännöselementeistä, joiden poistamisessa yhtenäisellä sosialistisella maailmanjärjestelmällä (SEV) on tärkeä merkitys. Sovittamattomien ristiriitojen poistaminen
ei myöskään merkitse, että sosialistisen
yhteiskunnan kehittyminen olisi vapaa
ongelmista ja ristiriidoista. Niin kauan
kun kommunismin materiaalis-teknistä perustaa ei ole saavutettu ja vallitsee niukkuus, tapahtuu jakelu työn perusteella.
Tästä seuraa, että eroja eri työsuoritusten, teollisuustyön ja maataloustyön tai
henkisen ja ruumiillisen työn välillä on
olemassa. Juuri näistä eroista sekä lyhyen
ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden sopeuttamattomuudesta johtuvat useat sosialistisissa maissa .esiin tulleet ongelmat ja
ristiriida t.
Materialistisen dialektiikan yleiset lait
- kuten myös historiallisen materialismin lainalaisuudet - näkyvät kommunistisen tilan muodostumisessa. Kommunismin rakentamisen edistymistä mitattaessa, esimerkiksi juuri valuutta- ja
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finanssisuhteiden alalla, on lähdettävä eri
tilojen eroista. Lainalaisuuksien seuraaminen ja kommunistisen tilan muodostumisen seuraaminen niiden avulla on toinen mittaamisen lähtökohta. Arviointi
on kuitenkin vaikeaa, koska on olemassa
vaara, ettei ristiriitoja aina huomata tai
että kiinnitetään huomiota vain lainalaisuuksien ulkonaisiin puitteisiin. Siten
saatetaan jotain kehityksen yleisten lainalaisuuksien kanssa ristiriidassa olevaa
piirrettä liioitella ja unohtaa syntyvän
ristiriidan syiden korjaaminen.

Vaihdettavuuden laajuuden määrääminen

Konvettibiliteetin toimin noilla (Tl T 2T 3)
voidaan tiettynä ajankohtana olettaa olevan tavoitteet (tl t 2t 3). Tavoitteet voidaan
»vaihdettavuuden toteuttaminen» -kappaleen perusteella määritellä vaihdonsuorittajien mukaan tavoitevektoriksi (t).
t

ql (tl t2t3))
q2 (tl t 2t 3)
(
q3 (tl t 2 )
•

Jonain tiettynä konvertibiliteetin muuttumisen hetkenä voidaan olettaa Ql' Q2
ja Q3 olevan vaihdonsuorittajien ql' q2ja
q3:n sallittujen arvojen muodostamia joukkoja. Merkitään Ql' Q2ja Q3:nkarteesista
tuloa Q:lla seuraavasti:
Q=Q1X Q2 X Q3=
{q (ql' q2' q3)' ql~Ql' q2~Q2' Q3~Q3} .
Täten laajasti tajuttuna konvertibiliteetin
- vaihdettavuuden laajuuden - määritteleminen päätyy seuraavanlaiseksi maksimoin tiongelmaksi:
R c = max t
[ql (t1t 2t 3), q2 (t1t 2t 3), q3 (t1t 2)],
kun q~Q.
Toisaalta on myös muistettava, että Rc:n
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arvo dialektisen kehitysprosessin myötä
muuttuu tietyn uran mukaan päätyen
vihdoin kommunistisessa yhteiskunnassa
tilaan, jossa vaihto tapahtuu ainoastaan
käyttöarvojen perusteella. Tällaisessa tilassa rahan toiminnot pienenevät ja sen
maksuvälineenä olemisen toiminto lakkaa. Rahan muut toiminnot kommunistisessakin tilassa ovat tarpeellisia, sillä tuotannon on silloinkin toimittava talouden
yleisten lainalaisuuksien mukaan tehokkaasti, mikä merkitsee tehon rahan avulla
tapahtuvaa mittaamista ja kasautumisen
tapahtumista ainakin väestönkasvun ja
tuotannon kulumisen suhteessa.
Jos oletetaan vaihdettavuuden laajuuden kommunistisessa tilassa olevan R co
ja ajan a, niin on oltava voimassa seuraavat ehdot optimin määrittelemiseksi:

= R co '

lim R c (a)
kun a

--3>-

00 •

Olevan edelleen konvertibiliteetin optimiuran olevan jatkuvasti ja monotoonisesti
nouseva ajan funktio tiettyyn pisteeseen
asti, toisin sanoen,
jos a 1

<

a2

<

silloin R c (a1 )

a 3 · · · , mm

<

R c (a 2)

• ••

<

R c (a m ).

Pisteessa (am ) alkaa dialektisen kehityksen negatioituminen kuitenkin vaikuttaa
ja vaihdettavuuden ala supistua. Siis:

Näin ollen Rc-funktio muuttuu monotoonisesti laskevaksi.
Sosialistisen yhdentymisprosessin edistyessä vaihdettavuuden laajuuden optimikehitys muodostaa seuraavanlaisen uran:

a

Kuvio 1.

Uran käännepiste (a m ) kuvaa ajankohtaa, jossa vaihdettavuuden laajeneminen lakkaa, koska valuutta- ja finanssijärjestelmän avulla saavutettu hyöty yhdentymisen voimistajana vähenee ja koska
rahan merkitys vaihdon välineenä ja resurssien ohjaajana pienenee. Tämä merkinnee suunnittelumenetelmien ja automaattisten ohjausmenetelmien kehittymistä ja parantumista.
Vaihdettavuuden laajuutta, konvertibiliteettia, mitattaessa jonain kehityksen
hetkenä on tunnettava teoreettisen optimiuran sen hetkinen arvo (onko se
R c (a m ) vai
R c (a m )), mikä tietenkin
on riippuvainen kommunistisen tilan toteuttamisajankohdasta (aco ). Tämä puolestaan riippuu materiaalis-teknisen perustan muodostumisesta.

>

<

R:

= f (a co ) , missä R: (a) on optimiuran piste.

R

= f (materiaalis-tekninen perusta).

Kun edellä esitetyllä maksimointilausekkeella on laskettu teoreettinen optimi
R: (a) kommunistisen. tilan vaatimukset
huomioon ottaen ja kun samalla kaavalla
ja todellisilla vaihdettavuuden laajuuden
komponenttien arvoilla lasketaan todellinen· R c (a), niin R: (a) ja R c (a):n erotus
kertoo, miten valuutta- ja finanssisuhteita
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voitaisiin kehittää jotta kaiken aikaa tehokkain kommunismiin pääsemisen ura
saavutetaan. Käytännössä optimointi olisi
k~itenkin rajoitettava kommunismin toteuttamisjankohtaa lyhyempään tähtäykseen.

SEV:n kokonaisohjelma ja vaihdettavuus

Kesällä 1971 hyväksytyssä SEV:n kehityksen kokonaisohjelmassa todetaan kollektiivivaluutan toiminnan laajentamisen
tarpeellisuus. Sen mukaan SEV-maat tulevat tutkimaan ja toteuttamaan taloudellisia ja organisatorisia toimenpiteitä
lujittaakseen kollektiivisen valuutan (vaihtorupl(in) asemaa ja ponnistellakseen sen
asian puolesta, että vaihto rupla täydellisesti täyttäisi perustehtävänsä SEV-maiden kansainvälisenä sosialistisena valuuttana (arvon mittana, maksuvälineenä ja
kasautumisvälineenä). Tämä tapahtuu yhteistyötä ja taloudellista integraatiota syventävien ja parantavien yksittäisten toimien toteuttamisen myötä. Kollektiivivaluutan tosiasiallinen vaihdettavuus ja
kurssin kultakannan reaalisuus on myös
turvattava.
Ohjelmassa todetaan tavoitteena olevaan tilaan päästävän pitkän ajanjakson
kuluessa ja vähitellen. SEV-maat sitoutuvat ohjelmassaan selvittämään kollektiivivaluutan vaihdettavuuteen ja kultakantaan liittyvät ongelmat vuoteen 1973
mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä
selvitetään multilateraaliseen kaupankäyntiin siirtymisen ongelma mukaan luettuna
kauppakiintiöiden ulkopuolelle jäävät tavarat. Lisäksi vuoderi 1973 aikana SEVmaat - ohjelman mukaan - , kehittelevät ehdot ja järjestyksen, joiden puitteissa
suoritetaan toimenpiteet vaihtoruplan ja
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kansallisten valuuttojen sekä kansallisten
valuuttojen keskinäisen vaihdettavuuden
käyttöön ottamiseksi.
Vuosina 1972-74 SEV-maat määrittelevät vaihdettavuuteen siirtymisen päätoimet sekä kansallisten valuuttojen ja
kollektiivivaluutan suhteisiin liittyvät että
suhteet kansallisten valuuttojen kesken.
Vuosina 1976-79 jäsenmaat tutkivat
mahdollisuudet ja suorittavat toimet edellytysten luomiseksi jokaisen maan kansallisen valuuttakurssin yhtenäistämiselleo Yhtenäisiin valuuttakursseihin koko
SEV:n piirissä siirryttäisiin vuonna 1980
tehtävän päätöksen mukaan.
Kokonaisohjelmassa on myös kohta,
jossa painotetaan kollektiivivaluutan käyttämistä suhteissa kolmansiin maihin. Tällöin vaihto ruplaa olisi ennen muuta käytettävä suhteissa SEV:n ulkopuolisten sosialististen maiden sekä kehitysmaiden
kanssa. Vaihto ruplan aseman lujittamisessa SEV-maat asettavat suuria toiveita
SEV:n piirissä toimivien pankkien toiminnan kehittämiselle. Ohjelmassa todetaankin, että pankkien myöntämien lainojen korkojen on aktiivisemmin edistettävä SEV-maiden keskinäisen kaupan ke:hitystä ja niiden keskenään sopimien sitoumusten suorittamista.
SEV:n kehityksen kokonaisohjelmassa
on käsitelty myös jäsenmaiden hintataso- .
jen erojen tasaamista sekä siirtymistä nykyistä yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan maksumenettelyyn. Koska SEVmaiden tukku- ja vähittäishintatasot erityisesti palvelujen alalla poikkeavat toisistaan,· on ohjelmassa kohta, jonka mukaan ei-kaupallisten maksujen kohdalla
kursseja tai kertoimia tullaan muuttamaan
todellisemmiksi, esimerkiksi tapauksissa,
joissa maan sisäinen hintataso on korkeam-
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pi kuin maiden kesken on sovittu. SEVmaat tulevat poistamaan kaikki olennaiset hintatasojensa väliset erot ja siirtymään pitkällä tähtäyksellä yhtenäisiin
valuuttakursseihin keskinäisissä maksuissaan, todetaan ohjelmassa hintojen ja valuuttakurssien suhteista.

Valuutta- ja vaihtokurssien käytän suhde
hintoihin

Konvertibiliteetin ongelmaan vaihdettavuuden laajuuden määrittelemisen ohella
liittyvät myös kansainvälisen sosialistisen
hintajärjestelmän ja kansallisten hintajärjestelmien väliset suhteet. Vasta kun
hintajärjestelmien väliset kytkennät on
selvitetty, voidaan yhtenäisiin valuuttakursseihin siirtyä.
Kun vaihdettavuutta laajennetaan ja
otetaan käyttöön sisäiset tukkuhintatasot
sekä kansainvälisen sosialistisen hintatason
yhdistävät valuuttakurssit tai kertoimet,
voidaan yksittäisten maiden työn tuottavuuksia verrata toisiinsa' sekä yhdentymisjärjestelmän piirissä vallitsevaan keskitasoon. Sisähintoja ja ulkomaankauppahintoja vertailtaessa on tunnettava kansallisten valuuttojen suhteet kollektiivivaluuttaan sekä muihin kansallisiin valuuttoihin. Siirtyminen tällaiseen hintojen vertailuun sekä sen vaikutuksen huomioon
ottaminen johtaa siihen, että hintarakenteet entistä tarkemmin ilmaisevat käyttöarvoja ja suhteellisia hintoja (työn tuottavuuksia) eri hyödykkeiden välillä. Mikäli
hinta vertailun perustana ovat ns. puhdistetut maailmanmarkkinahinnat, niin
silloin SEV-maiden sisäisiä työn tuottavuuksia verrataan maailmanmarkkinoilla

myytävien tavaroiden ja palvelusten tuottamisen keskimääräisiin työn tuottavuuksiin.
Taloudellisesti perustelluin valuuttakurssein tapahtuvan vertailun vaikutuksia talouden toimintaan rajoittaa yritysten toiminnan suunnitelmallinen ohjaaminen sekä sen kautta tapahtuva kotimarkkinain tasapainoinen kehitys. Toisen
rajoituksen vertailun vaikutuksille asettaa
maan valuuttavarannot, jotka heijastavat
maan viennin kilpailukykyä.
Tällä hetkellä vaihto kursseilla tai kertoimilla yhdistetyillä sisäisillä tukkuhinnoilla ja ulkomaa~kauppahinnoilla on
suhteellisen vähän yhtymäkohtia. Vaikka
talouden johtojäI:jestelmäuudistysten yhteydessä yrityksille onkin annettu mahdollisuus omiin valuuttatuloihin (Neuvostoliitossa noin 1-2 prosenttia yritysten saamista valuuttatuloista ) niin niiden
mahdollisuudet ulkomarkkinain myyntimahdollisuuksien hyväksi käyttämiseen
on sidottu maan kansantaloudelliseen
suunnitelmaan. Yleensä vasta suunnitelman ylittävistä määristä yritykset ovat
vapaat viemään.
Talousuudistusten seurauksena yritysten ohjautuminen markkinain perusteella
on kuitenkin voimistunut. Niiden toiminnan kriteereiksi ovat kohonneet realisoitunut tuotanto (myynnit) sekä yrityksen
tuotto. Täten myös ulkomaille tapahtuvat
myynnit sovellettujen kurssien tai kertoimien välityksellä vaikuttavat entistä enemmän yritysten toimintaan. Yritysten aktivoitumista ulkomaankaupan ja erityisesti
SEV-maiden keskinäisen kaupan alueella
on kuitenkin haitannut tehdaskohtaisten
tuotantokustannusten ja maailmanmarkkinahintojen avoimen vertailun puuttu-
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minen, mitä J. KORMNOV8 pitää vaikeasti
SEV-yh teistyötä haittaavana tekijänä.
SEV:n kehityksen kokonaisohjelmassa
SEV:njäsenmaat sopivat valuuttakurssien
tai kertoimien käyttöönotosta. Siten ne
suunnittelevat parantavansa ulkomaisten
, suhteittensa toimintaa ja ulkomaankauppansa tehokkuutta. Vaihtokurssien tai
kertoimien käyttöönotto näin ollen onkin
SEV-maiden toteuttaman yhteistyön ja
yhdentymisen luonnollinen seuraus. Tuotantoyhteistyön ja erikoistumisen kehittyessä yhteiset projektit lisääntyvätja tarve
näistä saatujen hyötyjen keskinäiseen vertailuun kasvaa.
8. J. KORMNOV, Mezhdunarodnaja spetsializatsija
i planovovj rynok stran SEV, Voprosy Ekonomiki
8/1971, Moskva 1971.
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AJIT K. DASGUPTA and D. W. PEARCE
Cost-Bentifit Analysis, MacMillan, London
1972. 270 s. B 3.95/2.25 (paper).
Kustannus-hyötyanalyysi (KHA) on suorastaan tulvinut erilaisia artikkeleita ja
kommentteja, mutta sitä käsittelevien
oppikirjojen määrä on vielä vähäinen.
Lisäksi oppikirjat ovat useimmiten keskittyneet jonkin yksittäisen ongelma ryhmän
(esim. vesistöprojektit) tarkasteluun tai
olleet niin pintapuolisia, että niiden pedagoginen merkitys ei ole kovin suuri. Nyt
esillä olevassa teoksessa näitä puutteita
on pyritty korjaamaan.
Rakenteeltaan teos jakaantuu neljään
osaan, joista pääpaino on ensimmäisessä.
Siinä käsitellään tavoitefunktion ongelmaa lähtien yksilö tason valintaongelmasta
ja päätyen PARETon optimin ja kompensaatioperiaatteen kautta hyvinvointifunktion tarkasteluun. »Externalities-ilmiöiden», julkisten hyödykkeiden ja kansantaloudellisen diskonttokoron tarkastelun
myötä tulee teoksen toinen osa »Varjohinnat» täyteen. Kolmannessa osassa
muodostetaan lopulliset pää töskri teeri t.
Kirjan päätteeksi tarkastellaan kahta analyysin sovellutusta, joista toinen koskettelee Lontoon kolmannen lentoaseman
sijaintikysymystä ja toinen analyysin perinteistä sovellutusaluetta, vesistökontrollia.
Tekijät määrittelevät KHA:n seuraavalla ytimekkäällä tavalla: »Essentially,

cost-benefit analysis purports to be a way
of deciding what society prefers. Where
only one option can be chosen from a
series of options, CBA should inform the
decision-maker which option is socially
most preferred». Näin tunkeudutaan aina
taloustieteen pohjamutiin asti, mistä
KHA:n juuret ovatkin löydettävissä. On
myös helppo arvata, että määritelmän
tinkimätön noudattaminen johtaa melkoisten pulmakysymysten käsittelyyn.
Asioiden tarkastelu lähtee liikkeelle
hieman vaivalloisesti. Keskustelua hyödyn (utiliteetin) ordinaalisuudesta tai
kardinaalisuudesta olisi voitu supistaa,
etenkin kun keskustelussa ei oikein päädytä kumpaankaan vaihtoehtoon. Yksilön valintaongelman tarkastelu rönsyilee tarpeettomasti lukuisissa yksityiskohdissa, mm. erilaisten mitta-asteikkojen konstruointiongelmissa. Samat puutteet ovat esillä selvitettäessä hyödyn »kardinalisointia» NEuMANin-MoRGENsTERNin
ja MARscHAKin aksioomien perusteella.
Tämäntyylinen keskustelu on sinänsä mielenkiintoista, mutta sen relevanssia
KHA:n nähden arvioitaessa on syytä
muistaa, että pystyttiinpä yksilölle johtamaan emo aksiomeihin perustuva hyötyindeksi tai ei, tämä ei sanottavasti helpota tavoitefunktion operationalisointia,
mikä on KHA:n primääriongelma ja
jonka tarkasteluun teoksen ensimmäinen
ja tärkein osa on tähdätty.
Toisaalta kiistaton tosiasia on, että
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KHA:ssa pyritään kardinaaliseen mittaukseen projektin hyvinvointivaikutuksista.
Onhan tekijöiden mukaan hyötyjen (benefits) arvioinnin perustana tuotteisiin kohdistuva maksualttius eli markkina-arvo
lisättynä kuluttajan ylijäämällä. Kuitenkin ensimmäisen luvun lopussa kirjoittajat toteavat, että KHA:ssa heijastuu se,
että »welfare concept is not stricly ordinal
nor cardinal», koska tulon rajahyötyä ei
oteta huomioon. Sekavalla toteamuksella
tekijät voivat tuskin tarkoittaa mitään
muuta kuin sitä, että projektiin kohdistuvalIe maksualttiudelle saadaan tarkka
mitta vain olettamalla tulon (rahan) rajahyöty vakioksi tai sitten arvioimalla sen
muuttuminen, mihin ainakin karkealla
tavalla on pyrittykin. Kysymys on siten
vain mittauksen tarkkuudesta eikä suinkaan mittaustavasta, mikä kyllä on kardinaalinen. Rajahyödyn mahdollinen muuttuminen olijoMARsHALLin huolenaiheena
ja sittemmin tätä ongelmaa on tarkastellut mm. HICKS kuluttajan ylijäämä-analyysiä kehitettäessään.
Perusteellisempi paneutuminen ylijäämä-analyysiin olisi todennäköisesti vähentänyt kirjan alkuosan haparointia. Se
olisi ollut paikallaan jo senkin takia, että
kuluttajan ylijäämä todetaan erääksi
KHA:n kulmakiveksi. Samaan asemaan
asetetaan myös kompensaatioajattelu,
mutta senkin käsittely jää jokseenkin luurankomaiseksi, tosin johdonmukaisena
seurauksena ylijäämäanalyysin pintapuolisesta tarkastelusta. Sen sijaan teoksessa
korostetaan aivan oikein tulonjakovaikutusten arviointia, jos kohta tähän liittyvät
relevanteimmat tutkimukset jätetään pelkän maininnan varaan.
Kirjan kolmas luku »Social Welfare
Functions» keskittyy ARRow'n teoree-
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maan ja samalla yhteenvedon tekemiseen
alkuosan perusteella. Mielenkiintoista on
tarkastella sitä merkitystä, jonka tekijät
näkevät Arrow'n »mahdottomuusteoreemalla» olevan. Teoreeman kuvauksen
jälkeen todetaan: »The link between
collective rationality and individual preferences are thus severed. Hence, Arrow's
work has damaging concequences for the
theory of welfare economics which has
traditionally been regarded as providing
precisely such a linko And if this link does
not exist for welfare economics it does
not exist for cost-benefit analysis, which
is based upon welfare economics.» Vähän
myöhemmin todetaan Arrow'n osoittaneen, että »uusi» hyvinvointi teoria ei
täytä »the criteria of reasonables» käsitettä. Luvun lopussa todetaan, että yksilöiden preferenssien aggregointi edellyttää ainakin yhden Arrow'n asettaman
ehdon hylkäämistä ja tämä taas tekijöiden mukaan implikoi kuluttajan määräämisvallan sivuuttamista. Koska kuluttajan määräämisvalta on ensimmäisessä luvussa todettu KHA:n taustafilosofiaksi,
päätyvät tekijät siihen, että »cost-benefit
proceeds in a fashion which is at odds
with its own apparent philosophy».
Sarja dramaattisia ilmaisuja Arrow'n
teoreemasta näyttää saaneen ansiokasta
lisäväriä. Mitä ensinnäkin tulee siihen
väitteeseen, että hyvinvointiteorian vaurioitumisesta seuraa KHA:n »horjuminen», on sitä pidettävä vähintäinkin kyseenalaisena. Pikemmin on syytä todeta,
että KHA jo itse kaivaa maata paretolaisen eli uuden hyvinvointi teorian perusteista tunnustamalla yksilöiden hyötyfunktioiden toisistaan riippuvuuden ja tarkastelemalla siitä aiheutuvia - kuten muitakin »externalities-ilmiöitä». Linkki
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yksilöiden preferensseistä kollektiiviseen
rationaalisuuteen perustuu paretolaisessa
hyvinvointi teoriassa juuri näiden tosiasioiden sivuuttamiseen. Toisaalta KHA:ssa
on pyritty täydentämään pelkkään Pareton optimiin (tehokkuuteen) perustuvaa
yhteiskunnallisten tilojen luokittelua ottamalla huomioon myös tulon jakautuminen.
Tämä KHA:n luonne pitäisi käydä varsin selvästi ilmi miettimallä mm. aikapreferenssifunktion yhteydessä käytyä keskustelua. Sen myötä analyysi on muutenkin kasvanut ulos paretolaisen hyvinvointiteorian staattisesta kehikosta. Jos
siis KHA:n vaurioitumista hyvinvointiteoriaan viitaten halutaan pohtia, olisi
se syytä tehdä siitä aspektista, kuinka
hyvin se täydentää hyvinvointiteorian
näkemyksiä ja tämä taas voi kuulua ns.
liian vaikeiden kysymysten luokkaan. Toisaalta, jos Arrow'n teoreemalla on »damaging concequences» hyvinvointiteoriaan, niin saman tien ne ulottuvat sen
perustana olevaan yleiseen tasapainoteoriaan kuin myös täydellisen kilpailun mallikuvaan. Sanalla sanoen, koko markkinamekanismin »järkevyys» voidaan asettaa kyseenalaiseksi. (Arrow käsittelee tätä
asiaa lähemmin artikkelissaan Pub lie and
Private Values, teoksessa HOOK (toim),
Human Values and Eeonomie Policy.)
KHA ei joudu outoon valoon oman
filosofiansa kanssa, jos sellaisena pidetään kuluttajan määräämisvaltaa. Käsite
on saanut siinä määrin pelkän määritelmäkysymyksen luonteen, että KHA:n yhteydessä riittää sen toteaminen, että yksityisten preferenssit otetaan huomioon ja
että ne tulisikin ottaa huomioon, kuten
ns. demokratian luonteeseen kuuluu.
Tämän painon tekijätkin antavat ko.

käsitteelle kirjansa alkusivuilla. Samaistamalla se nyt Arrow'n hyvinvointifunktioIle asettamiin ehtoihin he antavat vain
jollekin ilkeämieliselle aiheen huomauttaa,
että yksilöiden preferenssit olisi syytä
työntää sivuun, jotta järkevä päätöksenteko yhteiskunnassa kävisi päinsä.
Edellinen on tarkoitettu sen toteamiseksi, kuinka äärettömän hedelmätöntä
on Arrow'n teoreeman tai muunkaan teoreeman yhteydessä ryhtyä pohtimaan jonkin taloustieteen osa-alueen seisomista tai
kaatumista. Arrow'n tulos kuuluu yleisyydessään lähes kaiken yhteiskunnallisen
tutkimuksen riemun tai murh~en aiheisiin.
Etsittäessä teoreemalle sopivia talousteoreettisia rinnastuksia tulee helposti mieleen täydellisen kilpailun malli. Jakomielitautisessa suhtautumisessaan rationaaliseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
nähden taloustiede vaipuu Arrow'n teoreeman myötä täydellisen kilpailun maanisesta hyväuskoisuudesta synkkään depressioon. Tähän päädytään loppujen lopuksi vain sen takia, että valintojen tekemiselle asetetaan tiettyjä, hyväksyttäväntuntuisia pelisääntöjä. Tässä mielessä Arrow'n pessimistisyys on vakuuttavampaa
kuin täydellisen kilpailun optimistisuus.
Myös Arrow'n konstruktion käytännön
merkitystä on syytä arvioida muuten kuin
suoranaisten sovellutusten kannalta. Selvimmin tämä käy ilmi kolmannen ehdon kohdalla, missä edellytetään päätöksenteon riippumattomuutta irrelevanteista vaihtoehdoista. Voidaanhan nyt
sanoa, että jo siinä edellytetyn tilanteen
luominen vaatii jotakin valintasääntöä,
minkä avulla voitaisiin ensin määritellä,
mitkä ovat irrelevantteja vaihtoehtoja.
Juuri sanottu ei tosin kerro paljoakaan
kolmannen ehdon merkityksestä. Kuiten-
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kin se ehkä antaa paremman kuvan ehdon teoksessa Publie Investment Criteria) olisi
luonteesta kuin tekijöiden toteamus, että löytynyt kiinnostavia lähtökohtia. Nyt
kolmannen ehdon avulla suljetaan pois kirjoittajat viittaavat parilla sivulla Bucpreferenssien intensiivisyyden huomioon- HANANin ja FRIscHin hahmotelmiin »korottaminen, jolloin päätöksenteon perus- vata» hyvinvointifunktio demokraattisen
taksi jää pelkästään eri vaihtoehdoille päätöksentekomekanismin ja analyytikon
asetettu järjestys. Tämä on eräs aspekti, välisen konsultointi- ja oppimisprosessin
mutta sitä mielenkiintoisempi on edellä avulla. Epäillessään tämän lähestymisviitattu irrelevanttisuus-aspekti, jota Ar- tavan »älyllistä» perustaa päädytään siirow itse korostaa. Niin yksilötasolla kuin hen, että tekijät johdattelevat KHA:n
eri organisaatioissakin pyritään ja joudu- Arrow'n teoreeman avulla umpikujaan,
taan määrittelemään joko pakosta tai josta irtipääsemiseksi he eivät näe sanotsovittujen sääntöjen perusteella jokin tai taviakaan mahdollisuuksia. Onneksi tämä
joitakin vaihtoehtoja irrelevantiksi tie- on tulos, johon päädytään epäonnistuneen
tyn päätöksen tekemisen kannalta. Ongel- Arrow'n teoreeman tarkastelun ja teomat alkavat siitä, että informaatio irrele- reeman liiallisen »kunnioituksen» takia.
vanteista vaihtoehdoista saattaa vaikuttaa
On valitettavaa, että tekijöiden ote
päätöksentekijän käsityksiin relevanteiksi asiaansa selkiintyy vasta kirjan puoliväjääneistä vaihtoehdoista. Erityisen hel- . lissä siirryttäessä varjohintojen tarkasteposti näin käy silloin, kun päätöksenteki- luun. Esimerkiksi second-best -teorian
jän mielestä paras vaihtoehto on suljet- luonne selvitetään varsin asiantuntevasti~
tava irrelevantiksi vaihtoehdoksi. Siten Mielenkiintoista on todeta, että tekijät
on ratkaistava, pyritäänkö tämä estämään eivät aja KHA:a second best-teoriasta
vai olisiko pikemminkin pyrittävä käyt- nouseviin karikkoihin, vaikka ne ovat vielä
tämään myös irrelevanteista vaihtoeh- vaikeammin ohitettavissa kuin Arrow'n
doista saatavaa informaatiota ja jos, niin teoreeman ongelmat. Second- best -teomiten. Eri organisaatiot kuvastavat hie- riasta ei nimittäin ole pitkä matka siihen
man erilaisia ratkaisuja tähän ongelmaan. tulokseen, että kaikki käytännössä vallitKuinka »hyviä», se on yhteiskunnallisen sevat second- best -rajoitukset huomioonpäätöksenteon ja ennen kaikkea suunnit- ottaen on mahdotonta määritellä, mikä
tel un ongelma.
on projektin tuottaman hyödykkeen 'oiArrow'n teoreeman tulos implikoi, että kea' hinta. On syytä tekijöiden tapaan
todellisuudessa on arvioitava eri yksilöiden hyväksyä hinnoittelu rajakustannusperipreferenssien merkitystä yhteiskunnalli- aatteesta lähtien ja täydentää sitä arvioisessa päätöksenteossa, kuten kirjassakin malla erikseen kunkin projektin kohdalla
todetaan. KHA:ssa tavoitefunktion ongel- second-best-Iuonteisten rajoitusten (esim.
maa olisikin aiheellista tarkastella tämä externalities) vaikutukset. Menettely on
tosiasia hyväksyen ja joka tapauksessa »partiaalinen» ja sellaisenaan ehkä puutkäytännön läheisemmin kuin Arrow'n ana- teellinen, mutta niin on päätöksentekokin
lyysi. Tästä tutkimussuunnasta tekijät käytännössä, kunnes joku sanoo, mitä
eivät näytä olleen kiinnostuneita, vaikka 'kaikki-riippuu-kaikesta' tarkoittaa ja
eSlm. MARGLINin kirjoituksista (mm. kuinka tätä informaatiota voidaan käyt-
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tää hyväksi.
Ulkoisten vaikutusten ja julkisten hyödykkeiden tarkastelussa seurataan konventionaalista linjaa; määritellään käsitteitä
ja tarkastellaan niiden vaikutusta Pareton
optimin ehtoihin. Luvun lopussa todetaan,
että ei ole olemassa mitään selväpiirteistä
tapaa arvioida julkisia hyödykkeitä, koska
niihin kohdistuvia preferenssejä ei ole
voitu paljastaa. Tulee mieleen ajatus,
että onko tähän edes tosissaan pyritty.
Aihepiiriä käsittelevät kirjoitukset kuvastavat lähinnä kirjoittajien suunnatonta
määrittelyvimmaa jo tutuksi tulleista käsitteistä. Toisaalta taas käytännön parissa
toimineista maamme liikenneviranomaiset saattavat olla ensimmäisiä, jotka pyrkivät näiden ilmiöiden perusteelliseen
mittaamiseen, jos on uskomista julkisuudessa esiintyneisiin tietoihin suunnitteilla
olevasta tutkimuksesta. Olisikin todella
korkea aika ryhtyä empiiriseen työhön
julkisiin hyödykkeisiin ja negatiivisten
ulkoisten vaikutusten poistamiseen kohdistuvan maksual ttiuden selvittämiseksi
silläkin uhalla, että jouduttaisiin tavanomaisen kysyntäanalyysi-metodiikan ulkopuolelle ja vaikka jouduttaisiin tunkeutumaan »into the murky waters of political
sociology», JULIUS MARGoLIsin sanoja lainatakseni.
Luvussa »The Social Rate ofDiscount»
on lyhyt mutta selkeä yhteenveto aihepiiristä käydyn kontroversiaalisen keskustelun
päälinjoista. Ei ole tekijöiden vika, jos sen
luettuaan eijokainen tajua, miksi KHA:ssa
on pyritty kansantalouden aikapreferenssin käsitteestä lähtien vaihtoehtoiskustan-

nukset huomioonottaen ns. synteettiseen
korkotekijään, vaikka .käytännössä diskonttokoron valinta olisikin »eräs pienimpiä ongelmia».
Projektin valintakriteerien tarkastelun
yhteydessä käy jälleen ilmi se seikka, että
epävarmuuden ja riskin käsittelyssä ollaan
vielä suhteellisen elementaarisella tasolla.
Sovellutusesimerkeistä tuntuu kiinnostavimmalta lentokenttäprojektia käsittelevä.
Näin jo senkin takia, että tässä ns. RosKILLin komitean suorittamassa analyysissa
ei hyötyjä arvioida ollenkaan. Tätä ja
muita analyysiin sisältyviä puutteellisuuksia tekijät arvioivat melko kriittiseen sävyyn, mutta varmasti ainakin liikenneprojektien kanssa työskenteleviä kiinnostavalla tavalla.
Kaikesta huolimatta teosta on pidettävä
virkistävänä lisänä KHA:a käsittelevään
kirjallisuuteen. Se on ensimmäinen yritys
tarkastella todella perinpohjaisesti analyysin »perimmäisiä kysymyksiä», mitkä
hyvin yleisesti pyritään sivuuttamaan niiden vaikeuden takia. Kirjan pedagogista
merkitystä tosin vähentää tarkastelun
rönsyily epäolennaisena pidettävään detaljitietoon. Onkin ilmeistä, että analyysista vähemmän perillä olevan mielestä
teos vaatisi monessakin kohtaa täydennystä »ja-mitä-se-on-tyyliin» tai sitten hyvän
opettajan. Joka tapauksessa teokseen kannattaa tutustua kaikkien KHA:sta kiinnostuneiden, mutta ennen kaikkea niiden,
jotka luulevat siitä jo kaiken tietävänsä.

KYÖSTI LÄHTEENMÄKI
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MICHAEL D. INTRILIGATOR Mathematical
Optimization and Economic Theory, PrenticeHall Series in Mathematical Economics,
Englewood Cliffs 1971. 500 sivua.
MICHAEL D. INTRILIGATORin kirjan Mathematical Optimization and Economic Theory
tarkoituksena on luoda yleiskatsaus ja
toisaalta antaa johdatus matemaattisen
optimointiteorian menetelmiin ja niiden
käyttöön erityisesti talousteoriassa. Teoksessa on käsitelty sekä staattista optimointia (matemaattinen ohjelmointi) että
dynaamista optimointia (kontrolliteoria) .
Mallit ovat deterministisiä; stokastista
optimointia ei teoksessa tarkastella. Kirjan
painopiste on kirjoittajan mukaan käsiteltävien ongelmatyyppien ja niiden parhaimpien ratkaisumenetelmien mahdollisimman selkeässä esityksessä. Sen sijaan
yksityiskohtaisia todistuksia, yleistyksiä ja
erityisongelmien käsittelyä on suuresti
karsittu. Pohjaksi edellytetään perustietoutta matemaattisesta analyysista ja matriisialgebrasta. Kahdessa liitteessä näistä
tosin esitetään tiivistelmät lähinnä määritelmien mieleenpalauttamiseksi.
Kirjoittaja kutsuu ekonomisointiprosessiksi optimointiteorian soveltamista taloudellisiin allokointiongelmiin. Tältä kannalta tarkastellaan myös talous teoreettisia
päätöksentekijöiden
lukumäärä
yksi
päätöksentekijä

monta päätöksentekijää

sovellutuksia. Talousteoria on ekonomisointiprosessin soveltamista (hypoteettisiin) talouden institutioihin. Esimerkiksi
optimointi teorian soveltaminen kotitalouden allokointiongelmiin johtaa kuluttajan
valintateoriaan.
Esiteltyjen menetelmien luokittelu rajoitusten luonteen, ajan käsittelyn ja päätöksentekijöiden lukumäärän avulla on
esitetty alla olevassa taulukossa.
Kirjan toisessa osassa tarkastellaan matemaattista ohjelmointia, jonka maksimointiongelma on yleisesti muotoa
max F(x) ehdolla x e X,
x
jossa F on tavoitefunktio ja X c R n on
rajoitukset täyttävien vektoreiden joukko.
Rajoitusten luonteesta riippuen päädytään joko klassiseen ohjelmointiin, jolloin
Xonmuotoa{xlg(x) =b, g:Rl l .-? Rffi,
n > m} ja ratkaisu tapahtuu Lagrangen
keinolla, tai epälineaariseen ohjelmointiin, jolloin X on muotoa {x Ix > 0,
g (x) <b, g:Rn-? R ffi , n> m} ja ratkaisu pohjataan Kuhn-Tuckerin teoreemaan. Lineaarinen ohjelmointi tulkitaan
erikoistapaukseksi epälineaarisesta ohjelmoinnista: F ja g ovat tällöin lineaarisia
kuvauksia. Ratkaisualgoritmeja on käsitelty vain lyhyesti, esim. simplex-algoritstaattiset
ohjelmointiongelmat

dynaamiset
kontrolliprobleemat

ei rajoituksia
tai yhtälörajoitukset

klassinen
ohjelmointi

variaatiolaskenta

epäyhtälörajoitukset

epälineaarinen ja
lineaarinen
ohjelmointi

dynaaminenohjelmointi ja maksimiperiaate

I~
raJoltusten luonne

peliteoria

I
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mi esitetään vain esimerkin avulla. Tämä
on kylläkin ymmärrettävää, sillä monesti
talousteoriassa ollaan kiinnostuneita vain
ratkaisun olemassaolosta ja sen välttämättömistä ehdoista johdetuista tulkinnallisesti kiinnostavista tuloksista. Viimeisessä staattisen optimoinnin menetelmiä koskevassa luvussa on esitetty peliteoriaa.
Näiden menetelmien talousteoreettisina
sovellutuksina on kolmannessa osassa kompaktit esitykset kuluttajan valintateorian,
yrityksen teorian, yleisen tasapaino- ja
hyvinvointiteorian eräistä keskeisistä kohdista.
Kirjan neljännessä osassa, joka käsittelee dynaamisen optimoinnin menetelmiä, tarkastellaan deterministisiä kontrolliprobleemoja, jolloin kyseessä on avoin
kontrolli (open loop control), ts. optimaalinen kontrollifunktio määrätään ainoastaan ajan funktiona. Maksimointiongelma
esitetään seuraavassa yleisessä muodossa:

J

tl

max] = 1 (x(t), u(t), t) dt
U (t)
to
ehdoilla

+ F(x(tl ), t)

1) x(t) =f(x(t), u(t), t), systeemin liikeyhtälö,
2) t o ja x(to) annettuja,
3) (x(t), t) El T, jossa T c Rn+l on terminaalipinta ja
4) u(t) El U, jossa U on kelvollisten kontrollien joukko, jonka määrittävät
kontrollifunktiolle u asetettavat rajoitukset.
Tehtävässä x(t) on systeemin tilafunktio,
1 on välittävä kriteerifunktio ja F on
finaalinen kriteerifunktio. Kontrolliprobleemojen ratkaisukemoina tarkastellaan
kv-jassa klassista variaatiolaskentaa, dy-

naamista ohjelmointia ja maksimi periaatetta. Viimeisessä dynaamisen optimoinnin menetelmiä koskevassa luvussa
on tarkasteltu differentiaalipelejä.
Dynaamisen optimoinnin sovellutuksena talousteoriaan tarkastellaan kirjan
viimeisessä luvussa optimaalisen kasvun
teoriaa.
Lähes jokaisen luvun jälkeen on annettu eritasoisia harjoitustehtäviä, joista
osa on vaativia jopa opiskelijatason tutkimusongelman luonteisia talousteoreettisia tehtäviä. Nämä tehtävät ovat ajoittain niin vaativia, että kirja ei ehkä ole
aivan »itseriittoinen» niin kuin tekijä antaa ymmärtää.
Kirjan parhaita puolia on kuhunkin
menetelmään ja sovellutukseen liittyvä
laajahko kirjallisuusluettelo. Tekstiin liittyvissä huomautuksissa on tätä luetteloa
vielä eritelty tarkemmin, jolloin esim.
perusoppikirjat ja johonkin erityiskysymykseen liittyvät esitykset on mainittu
erikseen.
Kiusallinen seikka on se, että kirjassa
esiintyy paljon painovirheitä. Mukana
seuraava korjausliuska korjaa niistä pahiten ymmärtämistä haittaavat, mutta
pieniä painovirheitä silti jää.
Kirjan esitys on tiivistä ja sen hallitseminen vaatii varsin paljon työtä. Kun
vielä ratkaistuja esimerkkejä on niukalti,
saattaa yksittäisten menetelmien tarkka
hallitseminen osoittautua hankalaksi. Tällöin joutunee lukija turvautumaan esim.
kirjallisuusluettelossa .mainittuihin oppikirjoihin, joissa on yksityiskohtaisempi esitys. Sen sijaan kirja antaa varsin hyvän
yleiskuvan optimointimenetelmien käytöstä ja käyttömahdollisuuksista talousteoriassa.
SEPPO HONKAPOHJA
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DON PATINKIN Studies zn Monetary Economics, Harper & Row, New York 1972.
262 sivua. Mk 59.95.
DON PATINKINia voidaan epäilemättä pitää eräänä rahateorian arvovaltaisimmista edustajista parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Patinkin toimii tällä
ketkellä kansantaloustieteen professorina
herusalemin yliopistossa. Lisäksi hän on
opettanut ja ollut vierailevana professorina
monissa tunnetuissa yliopistoissa, joista
mainittakoon mm. Chicago, John Hopkins, Berkeley ja Massachusetts Institute
of Technology. Patinkinin kontribuutiot
rahateoreettisen tutkimuksen piirissä ovat
varsin tunnettuja teoksesta Money, Interest
and Prices (toinen ja korjattu painos ilmestyi v. 1965). Siinä hän osoitti ns. »klassisen dikotomian» - jonka mukaan suhteelliset hinnat määräytyvät kysynnän ja
tarjonnan »reaalisten» voimien mukaan,
kun taas absoluuttisten hintojen tason
määrää rahan määrä ja sen kiertonopeus
- virheellisyyden. Patinkin osoitti, että
tämä virheellinen dikotomia voidaan poistaa sisällyttämällä reaalikassat hyödykkeiden kysyntäfunktioiden argumenteiksi
suhteellisten hintojen ohella.
(hintatason
Ns. reaalikassavaikutus
muutoksen vaikutus talousyks_ikön· hallussa olevien käteiskassojen reaaliarvoon
ja sitä kautta kulutukseen ja muihin taloudellisiin muuttujiin) on näytellyt myöherrimissäkin Patinkinin tutkimuksissa varsin keskeistä osaa. Nyt esiteltävän teoksen
esipuheessa Patinkin sanoo tarkoituksena
olevan »to bring together, in a convenient
form, various papers that I have written
since the appearance of the second edition
ofmy book Money, Interest and Prices - and
which represent a continuation and further
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development of the analysis there presented». Aivan kirjaimellisesti tämä ei
pidä paikkaansa, sillä mukaan on otettu
muutamia huomattavasti vanhempia artikkeleita. Kaikki kokoomateokseen otetut
artikkelit yhtä lukuunottamatta on joko
sellaisenaan tai hieman eri muodossa julkaistu jo jossain muussa yhteydessä.
Kokoomateoksen artikkelit voidaan
sisältönsä perusteella aivan karkeasti jakaa
seuraaviin teemoihin:
-

-

-

-

raha varallisuutena (Price Flexibility
and Full Employment, Financial Intermediaries and the Logical Structure cif
Monetary Theory, On the Nature rif the
Monetary Mechanism ja Money and
Wealth) ,
monetäärisen ekspansion vaikutukset
kasvuun (Money and Growth in a
Keynesian Full-EmploY171ent Model ja
yhdessä D. LEVHARIll kanssa kirjoitettu the Role of A10ney in a Simple
Growth Model) ,
oppihistoria ahtaassa mielessä (The
Chicago Tradition, the Q,uantity The01Y
and Friedman ja Interest) sekä
'irralliset' esseet, joista yksi koskettelee metodologista kysymystä varannoista ja virroista (On Stocks and
Flows), yksi Israelin kansantalouden
monetäärisiä ongelmia vuosina 1949
-1953 (Monetary and Price Development in Israel: 1949-1953) ja yksi
aikaisemmin esitettyä ja Patinkinin
itsensä sim uloin tikokeilla hankkimaa
empiiristä evidensslä WICKsELLin
ns. »kumulatiivisista prosesseis ta»
( Wicksell' s Cumulative Process zn
Theory and in Practice).

Rahan ja varallisuuden väliset suhteet
ovat taas viime vuosina olleet vilkkaan
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teoreettisen keskustelun kohteena. Kysymys on ollut lähinnä siitä, voidaanko
rahaa pitää kansantalouden nettovarallisuuden eräänä komponenttina. Reaalikassavaikutuksesta käydyssä keskustelussa
KALECKI kommentissaan PIGoun esitykseen huomautti jo 1940-luvun alussa, että
rahavaranto, joka tällöin oli mielessä ei
ollut tavanomainen »yleisän hallussa oleva käteisraha + käteistalletukset», vaan
»monetary base» (yleisön hallussa oleva
käteisraha + pankkien reservit). Tässä
yhteydessä on kiintoisaa seurata Patinkinin oman ajattelun kehitystä. Teoksensa
Money, Interest and Prices l. painoksessa
Patinkin analysoi reaalikassavaikutusta
ainoastaan ns. puhtaan »ulkoisen rahan»
(monetary base) tapauksessa. Samoin
artikkelissa Price Flexibility and FuU Employment Patinkin arvioidessaan keynesiläisten ja klassikkojen kiistaa hintajoustoisuuden ja täystyöllisyyden välisestä suhteesta samaisti reaalikassavaikutuksen nimenomaan »ulkoiseen rahaan». Perusteluna »ulkoisen rahan» mukaanottamiselle kansantalouden nettovarallisuuden
komponentiksi hän esitti sen, että keskuspankin tai julkisen vallan liikkeelle laskema yleisön hallussa oleva käteisraha ei
- päinvastoin kuin julkisen vallan korkoa
tuottavat arvopaperit - edusta mitään
tulevia verosi toum uksia, koska se on korkoa tuottamaton varallisuusesine. Ts.
vaikka »ulkoinen raha» on n i m e 1l'i s e s t i julkisen vallan velka, niin sitä
pidetään kansan talouden nettovarallisu uden komponenttina.
CURLEY ja SHAW esittivät tunnetussa
rahoitusvälityksen analyysissaan Money in
a Theory. af Finance erottelun »ulkoiseen»
vs. »sisäiseen rahaan», joista jälkimmäistä
(käteistalletuksia) ei kuitenkaan pidetty

kansantalouden nettovarallisuuden komponenttina. Perusteluna esitettiin, että
kansantalouden yksityisen sektorin varallisuusesinettä »käteistalletukset» vastaa
yksityispankkien sitoumukset yleisölle, jolloin aggregaattina varat ja velat kumoavat
toisensa. Tämän Gurleyn ja Shawn väitteen, jonka mukaan puhtaan »sisäisen
rahan» mallissa ei ole varallisuusvaikutuksia, vaan ainoastaan substituutiovaikutuksia, Patinkin hyväksyi (ks. Financial
Intermediaries and the Logical Structure of
Monetary Theory) ja integroi sen edellämainitun teoksen toiseen painokseen. Tätä
käsitystä vastaan hyökkäsivät PESEK ja
SAVING (PESEK-SAVING Money, Wealth
and Economic Theory) väittämällä, ettei
pankkiraha (jolla he ymmärsivät liikepankkien käteistalletuksia) ole pankkien
velka, vaan niiden tuottama varallisuusesine, jota ne myyvät yleisölle. Argumenttinsa Pesek ja Saving perustavat siihen
(ks. artikkeli Money and Wealth), että taloudellisesti relevantti varallisuuden mitta
on nettotulovirran kapitalisoitu arvo (ts.
jos nettotulovirta kullakin periodilla on s,
ja korkokanta r, niin nettotulovirran kapitalisoitu arvo on V = sIr -nettotulovirran
kestäessä äärettömän kauan). Kun tätä
varallisuuden mittaa sovelletaan »ulkoiseen rahaan», niin osoittautuu, että se on
kansantalouden nettovarallisuuden komponentti, sillä se tuottaa nettopalvelusvirtaa käyttäjälleen (ts. ellei mitään vaihdon
välinettä olisi, niin työvoimaa ja pääomaa
täytyisi irroittaa hyödykkeiden tuotannosta niiden jakamiseen »in order to
achieve the double coincidence ofwants»).
Pesekin ja Savingin" mukaan täsmälleen
sama päättely soveltuu »sisäisen rahan»
(pankkirahan) tapaukseen eron ollessa
lähinnä rahan liikkeellelaskemiseen liitty-
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vissä institutionaalisissa järjestelyissä. Patinkin osoi ttaa, ettei »sisäisen rahan»
aikaansaaman nettovarallisuuden alkuperä ole rahan tuottamisessa sinänsä, vaan
pankin saamissa monopolioikeuksissa. Suoralta kädeltä Pesekin ja Savingin argumentin voisi hylärä jo senvuoksi,että jos
heidän argumenttinsa pätee, niin tällöin
itse kukin voi lisätä varallisuuttaan kirjoittamalla (ja täten »tuottamalla») velkasitoumuksen itselleen ja lisäämällä sen
portfolioonsa!
Patinkin osoittaa, että pankkirahan
kustannuksettoman tuotannon tapahtuessa monopolipankin toimesta pankin
nettotulovirrat pankkirahan tuotannosta
D yksityisen ei-pankkisektorin velkasitoumusten koron ollessa r ovat rD, ja niiden
kapitalisoitu arvo rD/r = D, j 0110 i n
» s isä i sen r a h an» m ä ä r ä ä v a staava osa on kansantalouden
n e t t 0 v a r a 11 i suu den k om p one n tt i. Tämänjälkeen Patinkin esittää
äärimmäisen heuristisella tavalla, kuinka
'kilpailevassa' pankkisektorissa pankki raha
ei kontribuoi nettovarallisuuteen. Patinkin
karakterisoi .'kilpailevaa'pankkisektoria
sellaisena, jossa vallitsee vapaa pääsy
alalle eikä ole mitään rajoituksia talletuksista niaksettavien korkojen suhteen.
Kuitenkin on todettavissa, että argumentti
pätee yleisemminkin kilpailun vain purkautuessa eri väyliä.
Melko uutta aluevaltausta rah.ateorian
puolella edustavat viimeaikaiset yritykset
tuoda rahämukaan kasvumelleihin. Artikkelissa Money and Growthin a Keynesian
Full-Employment Model Patinkin tutkii kysymystä, miten nimellisen rahan tarjonnan
(eksogeeniset)
muutokset. vaikuttavat
»steady state -tilassa» kansantalouden
pääomaintensiteettiin ja reaalikassoihin
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per capita yksinkertaisessa homogeenisten
tuotosten, kahden tuotannon tekijän (työ
ja pääoma) ja täydellisen kilpailun taloudessa, jossa työvoima kasvaa eksogeenisesti määrällä n ja on jatkuvasti täystyöllistetty (tässä yhteydessä termin 'keynesiläinen' perusteluna esitetään viittaus
hyödyke- ja rahamarkkinoiden tasapainon
simultaaniseen määräytymiseen!). Mikäli
»steady state» määritellään sellaisena,
jossa pääomaintensiteetti ja reaalikassat
ovat vakiot, niin ensimmäisen asteen homogeenisen tuotantofunktion oletuksesta
seuraa, että pääoma ja tuotos kasvavat
vauhdilla n samoin kuin reaalikassat agggaattina. Osana »steady state -tilan»
määritelmää Patinkin esittää vielä ehdon,
jonka mukaan »steady state -tilassa» hintojen muutosnopeus on yhtä kuin nimellisen rahan tarjonnan muutosnopeus vähennettynä tuotoksen muutosnopeudella. Kun
edelliseen lisätään vielä oletus propertionaalisesta säästämisfunktiosta' ja odotettujen ja realisoituneiden .tuottoasteiden
samaistumisesta, ollaan 'melko tarkkaan
nllssa neoklassikkojen . teoriaperinteissä
(modifioituna elementäärisellä rahan kysynnän tarkastelulla) , joiden mukaan
säästäminen määrää kansantalouden investointien suuruuden ja joiden mukaan
paaoman rajatuottavuuden määrittely
aggregatiivisella tasolla ei tuota vaikeuksia. JOAN ROBINSON ja kumppanit ovat
suunnanneet ankaraa kritiikkiä tällaisia
malleja kohtaan. Edellä esitettyjen olettamusten ehdollistamana Patinkin osoittaa, että monetäärinen ekspansio aiheuttaa reaalikoron alenemisen ja 'siis pääomaintensiteetin .kasvun .. Toisaalta reaalikassojen per capita arvo (m) jää indetermi.nantiksi, sillä .lisääntynyt inflaatio aiheuttaa rahanpidon vaihtoehtoiskustannusten
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nousua ja näin m:n alenemista ja toisaalta
fyysisen pääomavarannon lisäys aiheuttaa
m:n nousua (Patinkin olettaa, että reaalisen rahan kysyntä on tietyssä suhteessa
fyysiseen pääomaan).
Huomattavasti sofistikoituneempi yritys
rahan mukaan ottamisesta tyypilliseen
»solowilaiseen» kasvumalliin tehdään
Patinkinin ja Levharin yhteisartikkelissa
The Role of Money in a Simple Growth Model.
Aluksi he esittävät TOBINin monetäärisen
kasvumallin, jossa julkinen valta laskee
liikkeelle paperirahaa. Kyseessä on siis
tyypillinen »ulkoisen rahan» tapaus. Raha
vaikuttaa kansantalouteen Tobinin mallissa vaikuttamalla ainoastaan käytettävissä oleviin tuloihin. Tobin saavuttaa
tuloksen, jonka mukaan monetäärinen
ekspansio alentaa pääomaintensiteettiä
verrattuna puhtaaseen vaihtotalouteen!
Tällöin herää kysymys: Jos ainoa tulos
rahan mukaan ottamisesta kansantalouteen on pääomaintensiivisyyden aleneminen ja sen kautta per capita tuotoksen ja
kulutuksen aleneminen, niin miksi rahaa
pitäisi ollenkaan ottaa käyttöön? Tobinin
paradoksaalisen tuloksen selitys piilee
tavallaan siinä, ettei hänen mallissaan
rahan pidolle suoda rationaalia. Tätä
Tobinin mallia Patinkin ja Levhari laajentavat kahteen suuntaan:
- yhtäältä he tarkastelevat rahaa »kulutushyödykkeenä», ts. rahan tuottamia likviditeettipalveluksia, jolloin
yksilöiden rahakassat ovat eräs utiliteettifunktion argumentti ja niiden
aikaansaamat (likviditeetti)palvelukset luetaan mukaan käytettävissä olevien tulojen määritelmään, ja
- toisaalta he tarkastelevat rahaa tuotantopalvelusten näkökulmasta, siis
tuotannontekijänä työvoiman ja pää-

oman ohella käytettävissä olevien
tulojen määritelmän tällöin ollessa
saman kuin Tobinin mallissa.
Osoittautuu, mm. että monetäärisen
talouden »steady state» -pääomaintensiteetti ei ole välttämättä pienempi kuin
vaihtotaloudessa ja vaikka näin olisikin,
ei tämä merkitse, että yksilöt välttämättä
ovat »worse - off», sillä hyötyä tuottavat
myös reaalikassat »fyysisen» kulutuksen
ohella.
Lopuksi voisi vielä todeta, että rahakassojen sijoittamista utiliteettifunktion
argumentiksi ei perustella. Lisäksi esiintyy
erittäin löysä toteamus yksilöiden varallisuuskäyttäytymisen diversifioinnin suhteen fyysisen pääoman ja reaalikassojen
välillä: »in accordance with the usual
approach of monetary theory we shall
also assume that there exists market
frictions and/or uncertainties withrespect
to the timing ofpayments»! Tähän löysään
verbaaliseen toteamukseen nojautuen Patinkin ja Levhari ole t t a v a t, että
yksilöt pitävät molempia varallisuusesineitä portfoliossa. Kuitenkin edellä olevan
toteamuksen kytkeminen heidän postuloimaan maailmaan tuntuu ristiriitaiselta.
Vielä lyhyt kommentti kvantiteettiteorian »oppihistoriasta». Artikkelissaan The
Chicago Tradition, the Q,uantity Theory and
Friedman Patinkin tutkii Friedmanin toistuvasti eri yhteyksissä esittämää väitettä,
jonka mukaan ns. moderni kvantiteettiteoria perustuu Chicagon »suulliseen»
traditioon 1930- ja 1940-luvuilta. Patinkin
esittää kuitenkin viittaamalla silloisten
Chicagossa toimineiden professoreiden kirjoituksiin ja luentoihin, etteivät nämä päinvastoin kuin Friedman - ajatelleet
rahan kysynnän olevan tiettyjen muuttujien stabiili funktio. Patinkin päätyy
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siihen, että Friedmanin ns. moderni kvantiteettiteoria on »a most elegant and
sophisticated stafement of modern Keynesian monetary theory» - harhaanjohtavasti otsikoituna The Quantity Theory af
Money - A Restatementl Tämä on sikäli
kiintoisaa, että Friedman on nimenomaan
käynyt kiistaa »keynesiläisten» kanssal
Viimeisissä teoreettIsIssa esi ty ksissään
Frieman on joka tapauksessa todennut
kvan ti teetti teorian
uudelleenformulointiinsa »vaikuttaneen voimakkaasti keynesiläisen
likvidi teetti preferenssianalyysiin».
On kiistatonta, että Patinkin on analyyttisilla saavutuksillaan tuonut uutta
elämää rahateoriaan. Kuitenkin aivan
viime aikoina on alkanut sieltä täältä
kuulua vakavia moitteita siitä tavasta,
jolla Patinkin on integroinut rahan »walrasilaisille pilareille» rakentuvaan HICKsin
vaihtotalouden malliin. On mm. väitetty,
ja käsittääkseni oikeutetusti, että rahan
integroiminen yleisen tasapainon malleihin »riistää» rahalta sen ominaispiirteet,
ts. ei suo rahanpidolle rationaalia. Yleisen
tasapainon mallissa näet kaikki hyödykkeet ovat täysin likvidejä eikä rahalla ole
mitään erikoisasemaa; se on vain »just
another good». Selitys sille, miksi rahaa
yleensä kysytään, täytyy liittyä jotenkin

varallisuus esineiden epälikvidisyyteen, (siis
epätäydellisen informaation olemassaoloon). Tämä taas on ristiriidassa yleisen
tasapainoteorian »hengen» kanssa - kuten aiemmin totesin. Luovuttaessa täydellisestä informaatiosta rahailluusiottomuuteen nojaavan reaalikassaefektin rooli
alkaa hämärtyä.
Kritiikin pääasiallisina airueina ovat
esiintyneet R. CLOWER ja viime aikojen
ehkä kohutuimman KEYNES-tulkinnan
esittäjä A. LEIJONHUFVUD (R. CLOWER
Foundations af Monetary Theory, teoksessa
CLOWER (ed): Monetary Theory, A. LEIJONHUFVUD On Keynesian Economics and the
Economics af K eynes). Niinpä Clower toteaakin Patinkinin esitysten pohjana olevan
implisiittisen käsityksen rahataloudesta
olevan empiirisesti ja analyyttisesti tyhjän
ja muistuttavan hämmästyttävästi klassista vaihtotalouden teoriaa: »Patinkin's
conceptual universe now appears to be
just a more precise and elaborate portrait
of the barter wOrld of Mill, Walras and
Marshal its only 'novel' feature being,
that 'money' appears among the set of
commodities bartered... the role of
money in economic activity is analytically
indistinguishable from that of any other
commodity».
ERKKI KOSKELA

NIELS THYGESEN The Sources and the Impact
af Monetary Changes, An Empirical Study of
Danish Experiences 1951-68. Studier fra
K0benhavns Universitets 0konomiske
Institut Nr. 17. G. E. C. Gads forlag.
K0benhavn 1971. 332 s.
Jo ennestään ulkomaillakin jossain määrin

tunnettu tanskalainen NIELS THYGESEN
väitteli tohtoriksi Kööpenhaminan yliopistossa toukokuussa 1971 Tanskan rahaoloja käsittelevällä tutkimuksellaan.
Thygesenin omien sanojen mukaan hänen tarkoituksenaan on auttaa lukijaa
ymmärtämään vuosina 1951-68 Tans-
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kassa tapahtuneita monetäärisiä häiriöitä.
Päähuomio kiinnitetään perusrahan (kts.
myöhemmin) analysoimiseen samalla kun
tarkastellaan perusrahan merkitystä rahantarjonnan tai rahavarannon kehitykselle. Tämän lisäksi Thygesen tutkii yksinkertaisten mallien avulla monetääristen
muutosten seurauksia ja vaikutuksia kansantuloon ja muihin kokonaistaloudellisiin muuttujiin.
Kun Thygesen ensimmäisessä luvussa
asettaa tehtäväkseen rahapolitiikan efektien tutkimisen, hän toteaa samalla käyttävänsä termiä rahapolitiikka sekä tavallista suppeammassa että tavallista laajemmassa merkityksessä. Thygesenin käyttämä termi on traditionaalista suppeampi
koska se sivuuttaa diskonttopolitiikan samoin kuin rahapolitiikan kvalitatiivisten
aspektien muutosten analyysin, mutta
termi on traditionaalista laajempi siinä
mielessä, että se käsittää myös finanssipolitiikan, maksutaseen ja erityyppisten
enemmän tai vähemmän endogeenisten
tekijöiden likviditeettiefektit, eikä siis ainoastaan efektejä niistä tavallisista toimenpiteistä, joihin rahaviranomaiset ryhtyvät tiettyjen talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tutkiessaan toisessa kappaleessa ral:tan
kysyntäfunktion ominaisuuksia Thygesen
esittää aluksi muutamia viimeaikaisia teoreettisia kontribuutioita. Samalla kun hän
estimoi erityyppisiä malleja, joissa rahankysyntää (sekä Ml:ä että M2:a) selitetään
kansantulolla ja m.m. talletuksille maksettavalla korolla, hän estimoi myös yhtälöitä, joissa vaikutussuunta on rahasta
kansantuloon. Yhteenvetona voi sanoa
ettei, Thygesen oikein pysty löytämään
stabiilia riippuvuutta rahan, tulon ja koron välillä.

Tutkittuaan rahan kysyntää yhden yhtälön mallien avulla tekijä siirtyy rahantarjontamekamismin
yksityiskoh taiseen
analyysiin. Niitä tekijöitä, jotka historiallisesti ovat liittyneet rahavarannon (-tarjonnan) muutoksiin, hän tutkii saman
traditionaalisen luottokertoimen avulla,
jota myös esim. CAGAN on käyttänyt
USA:n oloja käsittelevässä tutkimuksessaan (PHILLIP CAGAN, Determinants and
Effects ojGhanges in the Stock oj Money 18751960, National Bureau of Economic Research, Studies in Business Cycles, Number
13, New York 1965). Tässä lähestymistavassa lähdetään siitä että havaittu rahavarannon keskimääräinen muutos on »peräisin» yleisön käteissuhteen, pankkien
reservisuhteen ja (kuten usein oletetaan,
rahaviranomaisten hallittavissa olevan parametrin,) perusrahan (engl. the monetary base, base money tai high-powered
money) havaituista muutoksista. K.o. kertoimen
perusmuoto
on
M = [r +
c(l-r)]-l. B, missä M on rahantarjonta
(-varanto), suppeasti tai laveasti määriteltynä, c on yleisön käteissuhde, r on
pankkien reservisuhde ja B tarkoittaa
perusrahaa eli primääriä likviditeettiä,
niinkuin Thygesen ,asian ilmaisee, siis
sellaisia pankkien tai yleisön hallussa olevia saatavia jotka ovat helposti ja lyhyessä
ajassa muutettavissa primääriksi likviditeetiksi. Thygesen määrittelee sitten brutto- ja nettokäsitteen ja näitten käsitteiden
välimuodon.
Mitä pitempi tarkasteluajanjakso on
sitä tarkemmaksi käy M:n ja B:n keskimääräisten muutosnopeuksien yhtäläisyys.
Sen sijaan M:nmuilla' määrittäjillä on
lyhyellä aikavälillä taipumus kumota lähinnä B:n vaikutukset, yleensä siten että
B:n kasvaessa pankkien -reservisuhde nou-
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see, kun sen sijaan kolmas M:n, tai tarkemmin sanottuna M:n muutosten määrittäjä, siis c, ei osoita niin suurta »aktiivisuutta» kuin muut määrittäjät, B ja r.
Lyhyesti voi sanoa etteivät rahaviran,omaiset välttämättä pysty kontrolloimaan
rahantarjontaa vaikka ne mahdollisesti
pystyisivä tkin kontrolloimaan perusrahan
määrää.
Siirtyessään kolmannessa luvussa vielä
tarkastelemaan yleisön käteissuhdetta
Thygesen joutuu toteamaan ettei k.o.
suhde yksinään selitä yleisön käyttäytymistä koska käyttäytyminen riippuu paljon tulon kehityksestä. Tavanomainen
maksutapamalli, missä yleisön käteisrahan kysyntää selitetään rahavarannolla
tai yleisön pankkitalletuksilla, ei siis anna
yhtä tyydyttäviä tuloksia kuin malli, jossa
tulo tai vähittäiskaupan liikevaihto on
ratkaiseva selittävä muuttuja. Tämä johtaa Thygesenin mukaan siihen että on
suhtauduttava skeptisesti tämäntyyppiseen
luottokerroinanalyysiin implisiittisenä sisältyvään oletukseen, jonka mukaan yleisön käteissuhde nimenomaan riippuisi
yleisön aikeista ja yleensä käyttäytymisestä. Tekijä on edelleen sitä mieltä että
tulon muutosten vaikutukset olisi otettava
mukaan rahantarjonnan määräytymisen
selittämiseen, mihin hän pyrkiikin neljännessä luvussa. Siinä tutkitaan niitä
tekijöitä jotka johtavat muutoksiin perusrahan määrässä.
,Perusrahan (B:n) muutokset voidaan
Thygesenin mielestä sopivimmin jakaa
toisaalta sellaisiin, jotka samalla muodostavat muutoksia tulossa (»income associated changes», suunnilleen vaihtotaseen
ylijäämä :plus budjetin alijäämä) ja toisaalta sellaisiin, jotka eivät liity tulon
muutoksiin
(»non-income
associated
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changes», eSlm. viranomaisten obligaatioiden netto-ostot vaI tiol ta). Yleensähän
perusrahaan vaikuttavat tekijät on ryhmitelty institutionaalisin perustein.
Päinvastoin kuin a priori ehkä odottaisi,
osoittautuivat muita tärkeämmiksi ne perusrahan muutokset, jotka Thygesenin
ryhmittelyperusteiden mukaan eivät liity
tuloon. Tämä koskee perusrahan määrän
muutosten vaikutusta sekä rahantarjontaan että tuloon.
Kuten neljännessä luvussa, käsitellään
myös sekä viidennessä että kuudennessa
luvussa perusrahaan liittyviä ongelmia.
Arvopa perimarkkinaoperaatioi ta tarkasteltaessa pyritään rahaviranomaisten reaktiofunktion formuloimiseen ja käsitellään
Danmarks Nationalbankin roolia arvopaperimarkkinoilla. Tällöin Thygesen tekee sen tentatiivisen johtopäätöksen että
päätöksentekijöiden aikeet ja tavoitteet
ilmenevät havaitusta arvopapereiden keskimääräisten tuottojen kehityksestä. Se
seikka,että korko on ollut rahapolitiikan
tavoitemuuttuja, johtaa siihen, että obligaatiokorosta tulee rahapoliittisen reaktiofunktion keskeinen selitettävä muuttuja. Ajatuskulku on, että rahaviranomaiset kiinnittävät tietyn korkotason
reaalitaloudellisen tilanteen valossa, minkä jälkeen viranomaiset suorittavat vaadittavat operaatiot markkinoilla, jotta
markkinoilla vallitseva korko todellakin
olisi sama kuin tavoi tteeksi kiinnitetty.
Tästä voidaan tehdä se johtopäätös että
viranomaisten avomarkkinaoperaatioista
tulee endogeeninen muuttuja. Tämä taas
johtaa siihen että myös perusrahan määrästä tulee systeemin endogeeninen muuttuja. Syynä tähän on se että käsitellyistä
perusrahaanvaikuttavista tekijöistä viranomaisten avomarkkinaoperaatiot ' olivat
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ainoa joka olisi voinut olla eksogeeninen.
Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksessa
tarkastelemaan kotimaisen aktiviteetin ja
korkotason sekä Tanskan ja ulkomaiden
välisten lyhytaikaisten pääomaliikkeiden
keskinäisiä yhteyksiä. Näitä pääomaliikkeitä,jotka muodostavat endogeenisen elementin perusrahan muutosten lähteiden
joukossa, ei pystytä selittämään tyydyttävästi. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin
tavaraluotot. Todettakoon myös ettei
Thygesen pystynyt havaitsemaan, että pääomaliikkeet olisivat reagoineet herkästi
Tanskan tai ulkomaiden rahaoloissa tapahtuneisiin muutoksiin. Selitys tähän
on se että tarkasteluperiodin aikana on
Tanskan kansainvälistä kauppaa jatkuvasti rahoitettu ulkomaisen pääoman
avulla.
Seitsemännessä luvussa tarkastellaan lopuksi pankkien roolia ja pankkien reservisuhdetta, siis rahantorjunnan kolmatta
määrittäjää. (Reservisuhteen oli muuten
jo aikaisemmin tutkimuksessa havaittu
vaihtelevan paljon enemmän kuin yleisön
käteissuhteen.) Tarkasteluissa käy ilmi
että pankkien nettoreservien eli nettokassojen vaihteluilla on residuaalihäiriön
luonne. Päättely on tällöin seuraava:
Pankkien antolainaus on pääasiassa lainojen kysynnän määräämä; mitään jarju tavaa vaikutusta nettokassojen laskusta
ei voitu havaita. Nettokassan määräävät
primäärin rahan (perusrahan) tarjonta ja
yleisön käteisrahan kysyntä; jos nettokassa
käy toivottua pienemmäksi pankit turvautuvat keskuspankkivelkaan ja/tai ulkomaisiin luottoihin, jotta bruttokassa saataisiin toivottuun tasoon m.m. ottolainauksen suhteen.
Seitsemännessä luvussa pyritään myös
selittämään antolainaus koron muutokset,

minkä jälkeen vielä tutkitaan, voisiko
pankkien antolainauksen disaggregoinnin
avulla paremmin estimoida pankkien
omaa osuutta antolainauksen suuruuden
määräytymisessä.
Seitsemännen luvun perusteella päädytään sitten rahapolitiikan suhteen siihen
johtopäätökseen ettei voida osoittaa pankkien »siirtäneen» asiakkailleen rahaviranomaisten aikeita millään systemaattisella
ja ennustettavissa olevalla tavalla.
Tähän asti esitetyt analyysien tulokset
saatiin yksivaiheista PNS-menetelmää
käyttäen. Kirjan kahdeksannessa ja viimeisessä luvussa Thygesen estimoi kaksivaiheisen PNS-menetelmän avulla kaksi
vaihtoehtoista mallia, joista toiseen sisältyy 18 ja toiseen 13 endogeenista muuttujaa. Yleisesti ottaen voi todeta, ettei
monimu tkaisempaan estimoin timenetelmään siirtyminen ainakaan oleellisesti
muuta estimaatteja.
Lyhyesti voi kai todeta Thygesenin
suorittaman analyysin osoittavan että
Tanskassa kannattaisi kontrolloida rahantarjontaa, mutta että kontrollointi on
erittäin vaikeaa.
Keskeisiä ongelmanasetteluja sisältävä
tutkimus on ilmeisesti kovan työn tulos.
Tekijä toteaakin että kirjan tekemiseen
uhratusta aj~sta suhteettoman suuri osa
meni aineiston keräämiseen, minkä ymmärtää kun katsoo kirjan dataliitteitä,
missä muuttujien arvot esitetään. - Tekijän suuresta lukeneisuudesta taas on todisteena laaja kirjallisuusluettelo.
Lopuksi voi ehkä mainita Thygesenin
väitöstilaisuudessa' vastaväittäjänä toimineen professori 0LGAARDin tutkimuksessa
käsiteltyjen (ja käsittelemättä jätettyjen)
ongelmien johdosta esittämän kommentin.
Sen mukaan ei pohdita rahapolitiikan vai-

KIRJALLISUUTTA

kutusta reaaliseen kehitykseen juuri Ulmeksikään tai ei ainakaan niin paljon
kuin tutkimuksen otsikko ehkä edellyttäisi
(ANDERS 0LGAARD, En disputats om dansk
pengepolitik 1951-68, Nationa10konomisk
Tidsskrift 1971, 1.-2. hefte, s. 79-80).
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Ja viittaahan kirjan nimessä esiintyvä
»impact»sana siihen että tällä viimeksimainitulla aspektilla ehkä olisi pitänyt
olla näkyvämpi sija tutkimuksessa.
KJELL PETER SÖDERLUND

suudessa virastojen, arkistojen ja kirjastojen hyllyille pölyttymään vaikuttamatta
julkiseen keskusteluun tai muuhunkaan
maailman menoon yhtään mitään.
Sanottua kustantajan tarkoitusta ja
Taloudelliset selvitykset, suositukset, tut- tavoitetta voidaan hyvin perustella. Ovatkimukset ja komitean mietinnöt ovat mo- han toki teoksen otsikkoaiheet: Suuryrinasti läntisessä naapurimaassamme laa- tysten kokonaistaloudellinen merkitys'dullisesti korkeatasoisia; jäntevästi jäsen- elinkeinoelämän rakenne - tulonja omaineltyjä, ajanmukaista tietoa yhdistyneenä suuden jakautumat yritysomistuksen
havainnolliseen mieltämisen tapaan ja jakautumat - päätöksenteko yrityksissä
sekä yhtiökokouksen, hallintoneuvoston,
käytännölliseen näkemykseen.
Eräs laajimpia virallisia Ruotsin talou- johtokunnan ja toimitusjohtajan ominaisden omistus- ja vaikutus suhteita koskevia paino yhtiöiden päätöksenteossa todella
selvityksiä on sikäläisen keskittymiskomi- ajankohtaisia asioita.
Lisäksi teoksessa tarkastellaan erikseen
tean (Koncentrationutredningen) mietintöjen sarja. Sarjassa lienee tähän mennessä luottomarkkinoiden ja teollisuuden railmestynyt kaikkiaan kahdeksan erillistä kennetta ja keskittymistä.
mietintöä.
Luottomarkkinoiden osalta ovat kesEsiteltävään teokseen on koottu eräitä keisinä tarkastelun kohteina omistussuhteet, organisaatio ja funktiot, luottojen
mietintösarjaan II, III ja V osan tietoja.
Tietojen valikoinnin ja tiivistämisen pe- myöntämiseen ja epäämiseen perustuva
rusteena on ollut kustantajan näkemys valta, kilpailuolosuhteet sekä elinkeinosiitä, mikä mietinnöistä omaa yleisintä. elämän, liikepankkien ja vakuutuslaitosmerkitystä ja on suuren yleisön kannalta ten keskinäiset suhteet.
mielenkiintoista.
Teollisuutta koskevista tutkimusaiheista
Teoksen julkaisemisen tarkoituksena on ovat mielenkiintoisimpia toimialakohtaihelppolukuisessa muodossa tarjota olen- nen keskittyminen, tuotekohtainen kesnaisin mietinnöistä. Kustantaja pyrkii kittyminen, tuotekohtainen keskittymiteoksellaan pelastamaan mietintöjen olen- nen, suuryritysten tuotannon rakenne ja
naisuudet virallisten selvitysten tavanmu- suuryritysten osuudet kokonaistuotannoskaiselta kohtalolta: siirtyä kaikessa hiljai- ta, kartellien tuotanto-osuudet sekä 13
Vem äger Sverige? Fakta om makt och ägande
Bokförlaget
ur koncentrationsutredningen,
Prisma, Hallandspostens boktryckeri Ab,
Halmstad 1971, 314 sivua.
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teollisuuden toimialan keskeiset omistajaryhmittymät.
Niin kuin alussa todettiin, teos on valikoitu tiivistelmä keskittymiskomitean rnietintösarjan eräistä osista. Mihinkään laajaan uudelleen toimittamiseen, tekstin
kansanomaistamiseen ja havainnollistamiseen kustantaja ei ole vaivautunut.
Komitean teksti on teokseen otettu sellaisenaan.
Lukijan täytyy näistä syistä olla todella kiinnostunut asioista ja teoksen aiheesta. Lisäksi on hyvä omata mieltymystä numeroihin, taulukoihin sekä prosentti- ja murtolukuihin. Teoksen tekstiä ja lukijaa nimittäin - taloustekstin
tavanomaiseen tapaan ylirasitetaan
numeroita täynnä olevilla taulukoilla ja
selos tuksilla.
Loputtomien taulukoiden ja numeroiden vaihtoehtona ovat kuviolliset ja piirrokselliset esitykset, jotka sekä tiivistävät
että havainnollistavat suhteita. Graafiset
esitykset tuskin kuitenkaan ovat niinkään
maan komiteoiden vahvimpia puolia.
Niinpä ne puuttuvat lähes tyystin myös
ruotsalaisten muuten ansiokkaista talousmietinnöistä.

Todettakoon lopuksi eraan tunnetuimman ruotsalaisen teollisuusmiehen Marcus.
Wallenbergin komitean työlleja tutkimuk-·
sille antama käytännöllinen apu ja tuki:
henkilökohtaisella kirjeellä hän vetosi
ruotsalaisiin yritysjohtajiin ja pyysi heitä
antamaan kaikki komitean tarvitsemat
tiedot.
Teoksessa toki tuodaan esiin - auliisti
annettujen tietojen perusteella - selvästi
Wallenbergien suvun ja suvun perustaman
säätiön keskeinen ja monisuuntainen vai-·
kutus- ja valta-asema Ruotsin teollisuudessa sekä rahoitus- ja pankkiyhtiöissä.
Perusteluna sanotuille komitean työtä
tukeneille toimille en Marcus Wallenber-·
gin kerrotaan todenneen olevan rakentavampaa ja hyödyllisempää, että taloudelli-·
sista valta- ja vaikutussuhteista keskustel-·
laan avoimesti asiatietoihin ja tutkimuksiin perustuvasti kuin panettelun sekä ka-·
teuden ja tietämättömyyden siivittämien
lukujen pohjalta.
Harvinaisen omaperäinen ja suurpiirteinen mielipide. Tosin vaikeasti omaksuttava ja hittasti, jos koskaan yleistyvä.
KARI CASTREN
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JOHANNES VIROLAINEN: State Fiscal Planning over Several Years. In his
address Mr. Virolainen, the present Minister of Finance, examines the
current state of fiscal planning with a horizon of several years and the
various ways it can be improved. In 1965 work was begun on the development of a planning and accounting system to suplement the budget
in guiding fiscal policies. In the short run, i.e.during the fiscal year
there is little freedom of movement for state finances, since outlays tied
by laws and political decisions make up the majority of total expenditure,
but when the horizon is extended the discretionary range increases very
quickly. Over a time-span of several year, the adjusting state expenditure
to the development of the whole economy is already much more flexible
and it is this adjustment that the planning of state finances plays a
central role.
When the planning of state finances was begun, it was seen as a way
to obtain information on the direction state finances were moving:
at the present time it is seen as an instrument which can help allocate
resources to the various state functions, according to the aims that
Parliament and the Government have set for economic and societal
policy. The budget is thus seen to be more of an instrument binding
the administration to execute the goals set in the planning phase.
Five-year planning for state finances has the most established position
in fiscal planning in Finland today. Four quinquennial pIan have been
prepared and work is under way on the one for the years 1974-1978.
PIan of this type covers every aspect of state finances. All departments
prepare, within the framework of general guidelines, their own plans
which are then combined in the various ministries into comprehensive
plans organized by administrative branch. Einal adjustment is carried
out by the Ministry of Finance. Sectorial planning of administrative
branches over a period of several years also takes place,.and the legislation
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which provide the basis for planning includes provlslon for activities
of this type.
Very little long-term planning (over a period of 10 to 15 years) takes
place in Finland's state administration. Plans have been prepared in
single cases in different fields of administration, but there has been no
uniform planning that would encompass all state administration.
In the past few years planning systems for public finance have been
developed in many countries on the basis of the so-called planningprogramming-budgeting system (PPB). At present the use öf a comprehensive system ofthis sort remains a distant goal, although the current
planning system does have some features that incorporate PPB ideas.
Medium-term planning is closely connected with budgeting, i.a., through
the so-called framework procedure and in the attempt to include in the
budget statements on different main divisions that aid in the recognition
of goals and programmes.
In conclusion some of the special problems connected with longrange planning are considered. The position of the political decisionmaking sector and direct channels of influence have yet to be studied.
Dimensioning of plans made in the different departments has not been
sufficiently examined, and, above all, account should be taken of the
fact that in the coming decades the whole productive basis may change
because of the restraints set by limited natural resources.

O. E. NIITAMO: Social Indicators in CMEA Countries. We can distinguish
two different approaches to building compact indicators of social conditions:
- the matter-oriented approach, and
- the idea-oriented approach.
The Statistical Yearbook is generally believed to contain the indicators
of the first type. 1t is shaped by custom, history and managerial practice
so that it distils information which is essential and meaningful for society
from great quantities of statistical data by using a sort of common sense.
If there is some consistent and purposeful aggregation in a statistical
information system, it is possible to call what results the system of social'
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indicators and because the data available have a very central role, this
system also may be called data-oriented.
In the second approach social indicators are treated as very abstract
concepts describing the welfare (or happines, quality of life, possibilities
ete.). The operationalisation of these concepts is believed to be a continuously changing Sisyphean task. In this approach we must start by
analysing welfare and then, on the basis of this analysis construct an
inquiry system.
An intermediary approach falls between thc:se opposite poles. Social
indicators of this type can be classified in the following ways:
- social indicators as »good» social statistics or as keyseries,
- social indicators as indices, and
- social indicators as normative social statistics.
Social indicators policy in CMEA countries generally has the following
features:
- Policy is strongly affected by every-day practical problems and is
inextricably bound to the concrete development and standardization
of main statistical systems. The system of national accounts has a
very central role in this endeavour.
The economic sector and especially the su b-sector of material production play a very important role relative to the other sectors of
society. In the national accounts, the balance of material production
is most fundamental. This is indeed sensible, since production and
productive relations or production process condition human life
and because the structure of material production is closely related
to production process.
- The policy is usually connected with the objectives of every-day
planning and may even be used as a planning tool. In the socialist
countries the basic task of social indicator policy is to provide the
information requird by the socialist division of labor. The goal of
this work is the bettering of the quality of life: This requires the
evaluation of the efficiency of capital investments, the developing of
concrete forms of economic collaboration, the comparison of price
formation systems, the development of a common system to fix prices
and to asses their performance.
If we compare these notions with the paper of the working group
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appointed by the Finnish Government to study the construction of the
social indicators (Elämisen laatu -' sen tavoitteet ja välineet, 1972, - 1000
Pages on the Quality of Life), we find that the »Finnish approach» has the
following features:
- Very weak direct contact with economic phenomena: most concern
is focused on environmental, educational, health, dwelling, and
related conditions.
- The only Finnish conditions are treated.
- There is a gap between the proposals made and theirexecution.
Emphasis is placed on the difficulties and dangers of quantification.
- The approach to these matters is predominately deductive.

KALERVO LEPPÄNEN and PENTTI TÖRRÖNEN: Computer-adapted Time Series
Ana(ysis. The expansion of firms and the sophistication of management
and decision-making continuously place new demands on modern
managerial methods.One way that operations research can serve
decision-makers is through the development of controls systems for
material flows.
This article describes a method for controlling material flows which
is based on short-term forecasts of the demand for alcoholic beverages.
Library methods could not be used because the demand for alcoholic
beverages changes markedly before holidays and the »movement» of
holidays in the calendar requires method that allows the holidays peaks
to be placed on different days in different years, taking account of the
fact that the same holiday can fall on a different day of the week
and that the week in question may move in relation to the beginning of
the year.
Furthermore account must be taken of the general requirements of a
control system of this kind such as its ability to handle large amounts
of data reliably and rapidly.

JARMO ASIKAINEN: A System of Unified StatisticalData. The development
of a unified statistical system is based mainly on giving statistical units
generally accepted and permanent codes in order to facilitate au.tomatic
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data processing. This ensures the efficient transfer and combination of
information. It is also characteristic of the system that information is
collected in an integrated manner and in as continuous flows as possible.
Administrative statistical data are used to a large extent, and information
is stored in coded, historical and active registers thus securing the efficient
future use of the information.
Many of the defects of the present system can be removed through
the introduction af a unified system of this type. One can also expect
an increase in the accuracy, scope and versatility of the statistics. This
alone aids research that currently makes use ofthese statistics. In addition,
many studies that now are either impossible or exessively laborious will
become feasible. Such studies include the examination of causality on
the individual level, the study of the internal variation of statistical
populations and the greater use of empirical transition probabilities.
Some models of a unified system have been coostructed but they tend
to be of theoretical interest and do not provide practical guidelines.
The difficulty lies mainly in measurement problems. - Busines costs can
be examined more easily than social and other costs. Cost-benefit
analysis as such will obviously not suffice as the basis for study. - The
principles guiding the construction of a unified statistical system car.M.
be applied in fields outside the production of statistics, e.g. in the customer
registers of firms.

What the Pollution Problem is about. The economic policy
of the, ,past twenty years has been succesful and has helped bring about
substantial growth in real per capita income. However, the increase in
well-being is n:arried by modern technology which poses a threat to
our env;ir.onment. The excessive expansion of cities, noise, and traffic
congestion,. pollution of theair and water, and the shortage of free ,space
fot 1;ecr~ation have; become such weightly problems in present-d(:ly
society that their solution requires not only rapid attention and much
money but also multi-disciplinary approaches and international norms.
The distribution of costs js a major problem. In Finland, water pollution
KALEVI. LAGUS:
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is the most serious problem for the time being, but there are dear sings
that other problems connected with urbanization will become critical
if action is not taken with all speed.

T. LINNAINMAA: Convertibility in the Mutual Payments and Credit
System of CMEA Member-Countries. The currency and financial relations
between the socialist countries which are members of the CMEA (also
known as COMECON) are based on the balancing of trade and on the
activities of the common banks (the International Bank of Economic
Cooperation and the International Investment Bank) responsible for
trade payments and credits. The banks use a collective currency, the
transferable ruble. Amounts of the transferable ruble depend on trade
and on credits given by the banks. Banks in the CMEA member-countries
also make use of convertible currencies in their activities.
In a socialist community, as in a socialist grouping for economic
integration money has the same functions as in a capitalist community.
The one major difference is that when money is used as a medium for
accumulation it is owned socially.
Recently, in connection with the approval of the CMEA Comprehensive Programme (Comprehensive Programme for the Further
Extension and Improvement of Co-operation and Development of
Socialist Economic Integration by the CMEA Member Countries),
heated debate has taken place on the. future development of currency
and financial relations among CMEA member-countries. Recently Y.
KONSTANTINOV, who has taken part in the planning of currency-financial
relations of the CMEA member-countries, represented a way to improve
the functioning of the transferable ruble.
When analysing the problem of the transferability. of å: collective
currency, the three factors affecting the function of money can not be
separated. Furthermore it is important to keep in mind the restraints
that a socialist community places on the participants of a monetary
exchange, the state enterprises and individuals.
Seeing the development as a dialectic spiral can nevertheless give a
completely new dimension carrying out convertibility in a socialist
HANNU
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community. An increase in convertibility - which 1 regard as a relative
concept - leads to a narrowing of the function of money. In a communist
economy which is the ultimate limit of the CMEA system, money is not
used as a medium of exchange since prices do not matter.
Determining the extent of convertibility at any moment in time on
the spiral-shaped path of development takes· the form of maximizing
convertibility subjects to the constraint set by the definitional nature of
socialist society - society where exploitation of one individual by another
is not possible. When time approaches infinity, the extent of convertibility
begins to narrow and finally reaches the level of communism where
money ceases to function as a means of payment and accumulation
takes place in relation to population growth and depreciation. When
the theoretical optimum of convertibility has been calculated with the
maximization equation, it is possible to find the development policy
for currency and financial relations that would be the most efficient for
achieving communism.
According to the CMEA Comprehensive Pro'gramme, the decision to
introduce a single rate of exchange for the national currencies will be
taken in 1980. Before this, the price system governing trade among the
CMEA member-countries must be improved, for as Y. KORMNOV,
another economist working on CMEA planning, writes, trade among
CMEA member-countries is hampered by the failure to make open
comparisons between production costs in each factory and world market
prices. This is just what the realization of convertibility would change.

·
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vuotta sitten perus.tettiin nykyinen
Osuuspankkien Keskuspankki Oy
eli OKO. Tänä päivänä se johtaa
merkittävällä tavalla jatkuvasti
voimistuvaa osuuspankkiorkesteria orkesteria, joka soittaa meille kaikille.
Ja aivan yhtä tärkeitä kuin tuo orkesterinjohtaja
ovat kaikki soittajat - osuuspankit, jotka
jatkuvasti tekevät tehokasta työtä oman
paikkakuntansa ja sen kaikkien asukkaiden
hyväksi. Osu uspankkior kesterinhallitsevana.
te:emana on aina ollut jå on· edelleenkin
Crescendo - jatk\.Jvastl voimistuen ...
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