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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:4 

Kansantaloudellisiin säästöihin· materiaali
virtojen logistisen ohjauksen avulla* 

ERKKI AALTIO 

':DeoHisuutemme ~annalttavuus on yleisesti OIttaenhei'kentynyt viime 
vuosina kasvavan 'kustannuspaineen Johdosta. Tähän on oilut syynä 
mm. raa:ka-aine- ja palkkakustannusten nousu. Koska tuotantokusl"" 
tannusten minimointi on jo useiHa aloilla viety huippuunsa, uusia 
säästokohteita etsittäessä katseet ovat kääntyneet materiaalikustan
nuksiin, joiden osuus yritysten llii:kevaihdosta nousee usein jopa yli 50 
pvosentln. Tuote'kohtais!ten ma'teriaalikusltannusten eräänä kriteerinä 
pidetään materiaalin ostohinta'a, mutta kokonaiskustannuksi'a arvioi
taessa on 'Otettava ihuomioO'n myös materiaalin käsittelyn, varastoinnin 
ja kulJetusten osuus, minkä lisäksi uflkomaankaupassa tulevat mukaan 
mm. huolinIllan ja tUllauksen vaatimat kusrba:nnukset. 

Kansantalouden 'kannalta muodostuu varsin tärkeäksi tekijäksi 
materiaaleihin sitoutunut pääoma ja sen kier'tonopeus. Tämän pää
oman vuosittaista suuruutta on vai1kea tarkasti määritellä, ~oska esi
merkiksi varastoti1astO't maassamme ovat sangen puutteelliset. Lisäksi 
vuosittaiset varastovo'lyymit riippuvat verraten voimakkaasti kysyn_· 
nän Ja 'tarjonnan vai;ht~luista, 'Siis suhdanneki'errosta. Teollisuuden 
vuos~ttain käyttämä TaJaka-ainevoJyymi 'antanee karke'an kuvan mate' ... · 
riaaleihin :sitoutuneesta pääomasta. ~eol[isuustuotannon bruttoarvon. 
ja jalostusarvon perusteella on mahdollisuus arvioida käytettyJen raa
ka-aineiden arvO' martkoissa, joka esimerkiksi vuonna 1972 oli- 28,8, 
milj'ardiJa. Tähän lukuun sisältyy varsinaisten rac&a~aineiden lisäksi. 
myös mm. !käytetyn energian osuus. Raaka-aineiden arvo bruttokan-· 
santuofteeseen verra!ttuna oli noin 521 %. Luvun suuruuttta kuvaa s.e,. 
että se on-!kollminker.tainen rahoiltuslaitos;ten teollisuudelle myöntätniin. 
luotioihin verrattuna. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa huhtikuun 17 päivänä 1974 pidetty 
esitelmä. 
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Kansantalouden ikannal'ta on luonnollisesti tärkeätä, että ma1Je
riaaleihin Isidotut valtavalt pääomaft voidaan mahdollisimman nopeasti 
irrottaa tuotannolliseen toimintaan, toisin sanoen että pääoman kier
tonopeus saadaan mahdollisimman suur.~ksi. Tämä ede'llyttää \kysyn
nän kasvun dhella myös sitä, ,ettämaterlaalivirtaus pidetään yritys
tasolla ma!hdd]lisimman teho:kkaasti [iikkeessä min, että esimerkiksi 
tarpeetonta viivästymää ei synny varastoissa ja että ku'ljetukset viOi
daan hoitaa viivästyklsi'ttä. Tahän 'tavoitteeseen pääsemiseksi tarvi
taan i~okonaisva1taista, iog:iJs!tiseen periaatteeseen perustuva:a ma:te
riaalivirtojen ohJaus,systeemiä. 

Materiaalitoimintojen käsite 

Materiaalit'Oiminnat ja logistiiJkka ovat verrattain uusia Ikäsitteitä, 
jofka yhä etsivät lopullista sisältöään. Tämä ilmenee myös alan ter
miDiologiasta, Jdka 'On toistaiseksi v.arsin vaki'intumatonta. Tilanne o.n 
suurin piirtein sama kuin markkinoinnin piirisså 50-:1uvun loppupuo
lella, joNoin nykyaikainen markkinoinrtiajattelu vas:ta alkoi vallata 
alaa.' 

Logistiikka,· joka 'On peräisin ranskanlkielises\tä sanasta loger 
(majoittaa) ja Jdka'On alunperin' tarkoittanut armeijan kulljetus~, 
hudlto- ja majoitustoimintaa, voidaan määrri'bellä taidoksi oh!jata ma ... 
teriaail.ivir.tausta 'Sen alkuläJhteiffitä -aina lopt:dlisellle kuluttaj-a1Jle saak ... 
ka. Materiaalitoiminnoilla tarkoitetaan käsitykseni mukaan kaikkia 
niitä pa!lvsluja ja 'toimenpiteItä, joidenavuUamateri:aarlivirtaus toteu ... 
tetaan. Esimerkki tyypillisestä materiaalivir'tauksesta esitetään 
kuviossa 1. 

On 'Sanottu, ,että logistiIkka on erään!1aista fHosofiaa, tapa nähdä ja 
käsi'ttää 'asiOIta uudeNa ltava1ia. !Se ei varsinaisesti tuo uutta materiaa
litoimintoj-en operatiivisiin yksiköihin; ·tarvitaan edelleen tavaran 
vastaanottoa, varastointia, kuij etusta, huoIlintaa j:ne. Se tarkoittaa ma
teriacill.i'toimintoj-en kokonaisval!tai:sta ja ':meskite'ttyä olljaustå organi
saatioon kyllin kot:~ealle sijoitetun toimintayksikön avuNa. Tarve ke:s~ 
kittää materiaalitoiminnat johtuu us:easta eri tekijästä. Materiaalitoi
mintoj!en suuri 'Osuus yri'tysten budjietilsta, entistä suwemmat mate-. 
riaalimäärät ja tUdteva!li:koimat, pitemmät ku1}etus- j:a j'a:k!elulkeltjult 
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Kuvio 1. Esimerkki tyypillisestä materiaalivirtauksesta. 

sekä tarve tehostaa kustannustarkkaiiua edel!1yttävät keskitettyä ma
teriacill.ljohtoa. Kun yritysten piiriSItä säästöjä on ,ru'kais:emmin etsitty 
lähinnä tuotantoa raJtiO!llruisoimalla, on katse' nyt suuntautunut ma'te
riaalitoimintoihin potentiaalisena sääsltölähteenä. Tämä onkin aiheel
lista, koska materiqalitoim.in:tojen 'kustannukset usein ovat valmis.
tuskustannuksia huomattavastikin suuremmat. 

Logistiseen systeemHn, jos ,se käsitetään niin laaja'Sti kuin edellä 
mai,nitsin, saattaa ottaa osaa montakin yritystä teo1llisuuden, kaupan 
ja Ikuljetustoiminnan piiristä. Näistä 'kukin vastaa vain osaslta koko 
materiaalivirtausta. On verrattain harvinaista, että vain yksi yritys 
vastaa 'koko materiaa1iketjus:ta raaka-aineiden hankinnasta viimeiseen 
lenkkiin, asia!kkaaseen 'Sctakka. Ylksi~täisen yriltyks:enkannalta ma'te
riaalivirtaus jakaantuu sisäiseen ja ulkoisleen, joista vain sisäinen on 
täysin yrityksen valvonnassa. On ;kuitenkin syYtä pyrkiä lisäämään 
valvotttaa mahdollisuuksien mukaan myös yrityksen UI~opudle'lle, 

esimerkiksi 'hankkijan ja 'as~ak1kaJan kanssa tapahtuvcMa yhteiseilä 
suunnitt~hrlla ja materiaalitoimintod enkoordinoinnilla. 

M-ateriaålivi:vtauksen aluIllepanij'ana on kysyn:tä, josta lähtevä in
formaatiovirla käynnistää matfJeriaalitoimintojen sarjan. Materiaali
vittaus on muutenlkin hyvin herkkä kysYinnän vaihteluil1e, jotka pane
vat sen joustavuuden usein k!ova[1e koetukselie. Kuten kuviosta 2 näh
dään, on kysynnän aiheuttama tilausvima itse materiaaliviriauks,eflle 
päinvastainen. Ti'lausvirta 'On kuitenkin vain osa koko informaatio-
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lNFORMMTIOVIRTA 

< I 

TILAUS TILAUS TILAUS TILAUS 

MATERIAALlVIRl A 

V=VARASTOINTI 
O=OPERAATIO (VALMISTUSVAIHE SIIRTO KULJETUS) 

Kuvio 2. Logistisen systeemin perustyyppi. 

,virra~ta, joka ma.teriaalivirlauklsen ta paatti 'Voidaan jakaa yrityksen 
ulkoiseen ja sisäiseen inrormaa.'tioon.Materiaalivirtaus on .ai'na jä!l
Jessä inf.ormaatiovirtauksesta, ja tämä viiveriilppuu kommunikaa
tiojärj estelmän 'tehokkuud~sta, j,a inf.orrriJaa.tiop.[-uonrteesrta. 

, Tllausvirtaa 'seuraa tietoj en . muokkaus ja. . välittäminen yrityksien 
materiaaliloiminnoista vastaaville tak!tisille yksiköi!1.[e. Seuraavana 
vaIheena on toimitusimpu[~sien välittäminen. ::>ekä vaivoniatoimenpi
teet. 'Sisäiseen informaatioon Ikumuu myös yrityksen strategisen joh
don imormomti. Ulkoiseen lnf.orrtla!aJtiovittaan puoiestCllan liittyväJt 
tilausten lisäksi yhteydet sekä hankkijoihin että asiakkaisiin. MaiJe
riaalitoimintoj:en ·;tehokas'dhjausjärj estelmä perustuu oleellIsesti: hyvin 
hoidettuun informaatioon,. joka puolestaan voi käyttää hyväkseen 
nykyaiJk~sen ATK-tekniikan. suomia ,mahdolli'SuuksiJa. 

Materiaalitoimintojen taioudetlinen hoito ede1ll.yttää, .että mate .. 
. . . 

ria:rueihin toisin sanoen raaka -'aineisiin '. PUl .. O,. ~iva[hn.iJsrbeisi.in tarv .. il~. '.ei-, .' . . , ....., . .... . .. ' . ., .... .. 

siin ja valmiisiin tuotteisiin sidottu pääoma. voidaan minimQida. Tämä 
puolestaan edelllyttää periaa:tteessa m:ahdollisimman nopeata, tasaisesti 
Jatkuvaa j.a volyymiltaan pientä materiaalivh-!taa. Tämä ei dLe kuiten
kaan käytännössä mahdo'llista, ei1kä ratkai~u ole ko;konaisuuden kan
nalta edes taloudeIliJnenkaan. Kuten (kuvio~ta 2 käy iitni, tarviltaan 
jokaisen operaatiovaiheen jälkeen - oii se sitten valmistusvaihe tai 
kUlj,etus -. varasto, joka toimiimateriaaJliviTItauksen puskurina, esi
merkilksi _tuotannon tasaajana tai pa!lvelutason ytläpifäjanä,riippuen 
siitä, onko kysymys tuotannosta tai jakeluSta. Kysymys on siis' tek-
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nis'taloude1lisesta optimoinnista, jossa eri tekijä~ on punnittava talou
dellisesti parh'aan ratkaisun löytämiseksi. 

Materiaalitoimintojen yleiset tehtävät 

Materiacditoimintojien tehtäväroenttä on kaksitahoinen: toisaalta 
niiden tavoitteena on tietyn palvelutason ylläpitäminen, 011. sitten ky
symykJsessä oman tuOltannon vartl!stamiseslta ibarp!eellisi11a materiaa
leilla tai toimitukset a'Si'a~kai1J1e; toisaalta tavoItteena taaS' on näihin 
'ma!teriaaleihln sidotun pääomanmihi'mointi. Materiaali!toimintojen 
ohjauksen päävaikeus jdhtuukinkieliämättä näiden kahden vaati
muksen vastakohtaisuudesta. 'I~eskitetysti hoidettuna mäteriaaiitoi
minnat voiv.a'tmyös vapauttaa tuotanto- ja markkinointiOlsastot monisi
ta rtitiinitehtävistä. 

Materiaalitoimintoi!hin voidaan iukieaseuraavat operaatiot ja teh-
tävät: 

- tuotannon suunnitte1u ja ohJaus 
- osto- :eli 'hankintatoiminta 
- varastointi 
- yrItyksen sisäinen ja ulkoinen kuljetus 
- u]komaankaupan kuljetukset 
- huolinta, tuUaus ja vakuutukset 
- materiaali:käsittrtelyn teknologia 
- pakkaus 

Tuotannonsuunnittelu käsittää yleisesti ottaen yrityksen päätoi
mmtojen, lähinnä hankirman, vahnistuksen ja markkinoinnin koordi
noim~sen \tuotantOltavoi~teiden sraavuttamiseksi. Kysymyksessä on toi
sin sanoen materra1alivir,tauksen suunnittelu ra1aJka...Jameide1n vasltaan
otosta eri valmistusvaiheiden ja p:VOlsessien kautta v.a1m.iilksi ,tudtt~.iksi 
saakka. Matberiaa!11'boirnirltojen kannJa1ta on Ituotanto...lohjelmientaatimi
nen tuolteva11koinlinee!n j,a aillkJatauluineen ehkä tärkein osa tuotalllllon
suun.n1ttelua. Olen11cUsta on myös se, mitä materiaaieiJslta valmisMaan 
omassa tehtaassa ja mitä ostetaan yrityksen uikopuole~ta. 

Ostotoiminnan te1rtävänä 'On hankkia materiaaleja j'a palveluksia 
yrityksel~e mahdollisimman taloudellisesti. Ostortoimin'taan sisältyy 
mm. vaatimus materiaalin laadun, määrän ja ositoajanlrohdan oikeasta 
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valinnasta. TavotttertaJan osto itoteuttaa mm. tehold:a!alla. info.rm1aatio
järjestelmällä'sekä ennenk:~ea taitaval'~a os:topoHtii1kalla. Informaa
tioon kuuluu mm. tiedot pOitentiaalisista 'hanldkij oista, uusista tuot
teista, ;kulj1etUlsmenete1mis:tä jne. Ostopo'litiikkaan sisältyy m'm. hank
kijan valinta sekä yhteistyö .hankkijoideri kanssa, edU[Us~en hankin .. 
tasopimusten -aikaansaaminen, välikäs1en välttäminen, alihankintasuh
teen selvittäminen jne. 

Varastoinnin yleisenä !tehtävänä 'On vaihteluiden tasoittaminen 
raaka-ainetoimitusten, valmistU!ksen, jakelun ja kulutuksen väilillä, 
toisin sanoen se 'toimii materiacclivirtauks.en puskurina. Ede1lä mai
nittu varaston luotettavuuden. ja taloudellisuuden välinen ristiriita 
asettaa varastorrhoidol'le suuret vaatimukset. Ongelmana on löytää op
timaalinen varastoinnin taso. Koko:naisvaltaisessa materiaaiiohjauk
sessa varastot on nähtävä tuotantovälineinä, joihin on kiinnitettävä 
entistä suurempi huomio. Varastotasossa saavutetut säästöt vaikutta
vat suoraan yrityksen tuottoon. Vararston vaI vormassa ja varastorutii
nien hoidossa on tietdkonetta al'ettu käyttää menestyksellisesti 'hyvak
si, miikä on ollut omiaan selventämään varaston eri toiminnoista saa
tavaa ko'konaisnäkemystä., 

Kuljetustoiminnan yleisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että 
oikieaJt määrät materiaa'lia saadaan sd.irretyksi oikleaan pafkkJaan 
oikeaan ,aikaan j!a 'mahdollisimman ~haisin kustannu'ksin. Tähän pääs
tään systemaattisella kuljetusten suunnirtteluNa, jossa on o;te:ttava huo
mioon 'kuljetusten liittyminen ~oko materiaoovirtaukseen. Kuljetus
välineitten oikea valinta, ku1j'etusreitin optimointi, jakeluVierkOls!ton 
luo.minen sekä 'kuljetusten saumakohtien nopeuttaminen ovat tämän 
suunnittelun tWkeitäosatehtäviä. Marteriaalin'käsLttelyssä tap1ahtunut 
kehitys, erityisesti yksikkökuormien käyttöönotto. lruormalava- ja 
~onttira:tkaisuineen 'se:kä uusien pakkaus:tyyppien ja·, -materiaalien 
suomat edut 'Ovett säästäneet arkaa ja lrustannuksia slekä lisänneet kul
j etusten 'luotettavuutta. 

Materiaalitoiminnat erityyppisissä yrityksissä 

Materiacditoiminnat ja niiden 'ohjaus poikkleavat huomattavastikin 
toisistaan riippuen siitä, onko. 'kysymyksessä teo'lli'Suuden tai kaupan 
piirissä toimiva yritys. Teollisessa yrityksessä hankitu't materiaa~it 
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menevät lahes 'kokonaan tuotantoon, kun taas, kauppalii~k1keet yleensä 
myyvät hankkimansa tuotteet sellaisenaan. Tämä eroavuus asettaa 
materiaalitoi:minnoiile, erityisesti ostolie, erilaiset vaatimukset. Osto
toimintaa o:hj'aa\T.at funktiot, kuten tuotantosuunnitelma ja tekniset 
uudistukset eivät usein!kaan :edellytä teollisuudessa n.iin nopeita han
kintatoimenpiteitä kuin 'kaupan piirissä, jossa !kysynnän muutokset 
varkuttavat välittömästiv;arastotilanteeseen ja SItä kautta ostoihin. 
Toisaalta 'teollisuuden ostot useimmiten ovat volyymiltaan sangen 
suuria, joten niiden suunnittelu on pitkäjäntei1stä ja vastuullista. 

Kaupan materiaaH1toiminnat perustuvat .yrityksen myyntisuunni .. 
telmiin jöa marlclcindiJllltipolitiikk!a'aiIl. Kaupan tyypilli.nen itavaTavitta 
kulkee jöko suoraan tuo:ttajalta vählttäiskauppa!aI1 tai tukkukaupan 
~eSkus- j\a oaiuev.aDaJstoj'en kautta. Materiaalitoimintojen kusitannuk
set muodostavat huomattaVian osan kaupa!n kustannuksis!ta mar.kki
nointi'kustannusten ohella. Ostot ovat avainasemassa ja niiffilä on vai
kutuksensa kdko kaupan tavaravivta!an jakelua myöten. 

Julkisten laitosten materlaalitoiminnat on sidottu tiettyihin oh
j'esäänJtölhin, joissa nimenomaan osltotoiminta on tarkasti. määritelty. 
Tarjous- ja tilaustoiminnan rajoitUlkset eivat anna mahdollisuuksia 
yhtä joustavaan materiaal1ta1outeen kuin yksityisd.s:sä yrityksissä, 
vailtkao. itse 'toiminnat eivät sellaisenaan juuri poikkea toisistaan. 

Materiaalitoimintojen paikka yrityksen organisaatioss'a 

Kysymys siitä, 'miten logistinen, materiaalitoim.iJ:lJtojen keskitettyyn 
ohj\au1~Sieen perustuva toimintamalli yrityksessä to;teutetaan, riippuu 
yrityksen toiminta-ajatuksesta, koosta, rtyypd.sitä, sijainnista ja monesta 
muusta :tekijästä. Sen vuoksi ei valmista mrulia voida esittää, vaan 
jaroainen tapaus 'On ;käsiteltävä eri'roseen. YLeisesti voidaan s!anoa, että 
esimerkiksi teollisuudessa nykyisin käytetyt organisaatioma1.1it eivät 
suosi keskitettyä materiaaiipo:litiikkaa; eri materi~aiLtO!iminnat ovat 
haj'autettuina yrityksen eri pää:funk:tioiden mukaisen linjaorganisaa
tion puitteissa. 0 

Yrityks:et ovat parin viime vuosikymmenen aikana läpikäyneet 
kehityksen, jonka mukaan ne ovat muuttuneet tuotanto valtaisista 
yhä enemmän marltkinavaltaisiksi. Tuotantova!ltais:en toiminnan tun-
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Kuvio 3. Tuotantovaltaisen yrityksen organisaatio. 
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Kuvio 4. Markkinointivaltaisen yrityksen organisaatio. 

I 
MYYNTI 

nusmerkroejä on ,ollut päähuomLon l{)ohdis:taminen valmistukseen, kun 
taas, esimerkiksi myy;nnintelhtävänä oli lähinnä päästä eroon val
miista tuotteista. Tuotantovcill.taisen yrityksen organisaatiokaavio saat
toi ,olla esimerkiksi kuvion 3 mukainen. Tyypillinen piirre o[i ostotoi
minnan 'Sijoittaminen tuotannon cill.aisuuteen.' Tällainen malli oli mah
dollinen myyjän maTlddnoiden ja vähäisen ldlpailun ansiOIsta. 

IGlpailun kirisrtyessä ~ettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota 
asi~aan tarpeisiin, jdlloin markkinointi nousi tärkeydessä tuo;tan
non rinnalle. Tämä kehitys korosti yrityks:en o'stotoiminnan merki-
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A 

L MYYNTI-TUOTANNON - OHJAUS 
r- SUUNNITTELU --

I I 

TOIMINNAT RESURSSIT TAVOITTEET 

- OSTO - RAAKA-AINEET - PIENI SIDOTTU PÄÄOMA 

- VARASTOINTI - PUOLIVALMISTEET - HYVÄ PALVELUTASO 

- KULJETUS - KOMPONENTIT - ALHAISET KUSTANNUKSET 

- KÄSITTELY - KULJETUSVÄLINEET - JNE 

- HUOLlNTA - VARASTOT 

- JNE - PAKKAUSTARVIKKEET 
- JNE 

Kuvio 5. Logistiikka yrityksen kokonaissysteemin osana .. 

tystä; 'Onhan teollinen yrity.s paItsi tuottaja myös erittäin huomattava 
asiakas. Tuld:rosena on usein ollut osto-·osaston perustaminen linja
organisaatioon 'muiden päätoimintojen rinnail.1e. Es,imerklkiä tällaisesta 
organisaatiosta esittää kuvio 4. 

Kumpikaan eaell.ä esitetyistä malieista ei ole materia'aiitoiminto
j'en kdkona:isvraltaåJsen oIhjauksen l~annaWta tyydYttävä seuraavis!ta 
syistä: 

- materiaali virtauksen kJoklonaiJsoptimointia ei saavuteta, 
- iniormaatiovirta ei saavuta materiaaiitoiminnoista vastraavia 

yksikköjä ja henkilöitä, 
koordinointi on puutteellista esimerkiksi kcljetusjärjestelyjen 
suhteen, 

- IlrustannustarkkaNu on toi'miniajen ha}autuksen vuoksi vaikeata. 

TeoNilsta yritystä voidaan pitää ~o:konaiss~teeminä, joka koos.tuu 
joukosta osasysteemejä. Raha- ja henkiiöresursseista huolehtivien 
systeemien 'lisäksi tarvitaan ky.syntääaktivoiva marlclcinointisysteemi 
sekä tuotteita luova tuotanrtosys~eemi. Yrityksen kokonaissys:beemi ei 

i voi myöskään 'toimia illman maftem,anvirtauksesta huo~ehtivaa logis,.. 



300 ERKKI AALTIO 

TUOTANTO 

I 
OSTO VARASTOT 

MATERIAALI
TOIMINNAT 

KULJETUS, 
KÄSITTELY 

TOIMITUS
JOHTAJA 

JA\<ELU 

MARKKINOINTI 

I 
SUUNNITTELU 

Kuvio 6. Logistisen mallin mukainen organisaatio. 

MUUT 
PÄÄTOIMINNAT 

tista systeemiä yhtenä osasysteem~ä. Logistiselfi osasysteemin liitlty
minen !ko:konaissysteemiin selviää kuviosta ,5. 

Vaikka ma:teriaaHtoimirubojen toiminnallinen tehtäväkenttä Dn 
verrattain helposti määriteltävissä, on nll:stä vastaavan hallil.innollisen 
yksi!kön'Sij-01ttaminen organisaatioon vaativa ja usein hanka[a 
onge1lma. Materiaalihaflilnltola voidaan verrarta esimerki\ksi henkH.öhcill.
liutoDn siinä mt~essä, että sen vaikutus wottuu kioko yrityksen 
alueelle. Tämä 'On tOlslaaltasen voima,mutta tots1aail.ta seikka, eittä 
sen ohj!aus-. ja valvontatoimenpilteet ko:hdistuvaJt välttämättömyyden 
pakosta myös toisten osa:sooden aluee1:1e, voi aiheuttaa hatlinnollisia 
vaiJkeuksia. On.sen vuoksi tä:v~eätä, että yrityksen johto, hyväksyesr
sään 'logistisen Isysteemin, antaa perusrettavaiJ[e hallinnol1iselle yksi
kölle riittävästi valtaa ja itsenäisyyttä. 

Materiaai1toiminnoista vaslbaavan Yks&ö.n status voi pieriaaitteessa 
perustua linj"aorganisaatlon tai esikuntayksi;kän mukaiseen ratkai
suun. Oli ratkaisu kumpi hyvänsä, sen 'asema, valsituucdue ja tehtävät 
on 'se1västi määrit.eltävä. Lisäksi. se ,tarvitsee s]sä[sen toimin'tasään
töns-ä. Näin taaftaan, että eri yksiköiden tehtäväkentiss.ä ei esiinny 
päällekkäisyyttä ja että ;toisaruta mitkään tehtävä ei jää suori'ttamatta. 
Kuviossa 6 on esitetty ratkais.u, missä materiaalitoiIninnat esiintyvät 
linjaorganisaatiossa suoraan toim1tusjdhtaj:an a~ai:suudessa. Kuviossa 
on myös esimerkki materiaa!lioSöJsron sisäisestä tehtäväjaosta. 
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Materiaalitoimintojen suhde yrityksen muihin päätoimintoihin 

Logistinen systeemi, jossa marteriaalitoimintoj'a ohj'ataan keskitetysti, 
vaatii onnistua:kseen, hyvää :koordinointia ja yhteistoimintaa erityi
sesti tuotannosta ja markkinoinniJSta vastaavien y~stikköjen kanssa. 
Eri osasto:j.en toimintatavoitte,et erdavat toisistaan ja ovat sen vuoiksi 
usein -ristiriidassa lkieskenään. M-a:t1kkiinoinnm tavoiitieena on hyvän 
palv:elutason ylläpitäminen ja tämän 'Saavuttamis~ks.i se pyrkii suu
riin varalSltomääriin, tiheään. j'ake1uveT~koon j'a nopeis!iinkuljetu!ksiin. 
Tuotanto puolestaan pyrkiikorroeaan hyörtysuh~eesleen, miikäederllyt
tää pitkiä valmJistussarjoja sekä lukumääräisesti harVroja ja helposti 
valmi:stettavia tuotteita. Laatiessaan tuotan;to-o:hjiellmi~l'an se pytikii 
yhdistelemään/tilauksia ja toivoo sen vuolksi pitkiä toimiitusaikoj1a 
valmii'lle tuotteHle. 'r.oisa~ta tuotanfuede1.1yttää, että ra,aka-aineert ja 
muut !Sen tarvitsemat hyödykkeet toimitettaisiin mahdollisimman 
nopeasti. Osto saattala puolestaan !han~kia :rnateri'aa~ej a iiikaa vä1t
tyäklseenniiden [oppumisesta 'aiheutuvi!1ta mo1ttei'lta. Yrityksen 
talousj()hto on :kiJinnostunut mahdollisimman suuresta tuotosta mate
ria.aleihin investoidu'lle pääomaNe, jonka se pytkfi.i vapauttamaan niin 
nopeasti kuin suinkin. 

Materiaalij·ohdon tehtävänä on optim?ida materi'aalivirrat siten, 
että tuotanto voi toteuttaa valmisitusohjelmansa häiriöittömästi, että 
ma~kkinointi voi ylläpitää riittävän palvelutason ja etrtä taioudelli
suU!svaatimus tUlee täytetyksi. Tehtävä ei suin'kalan ole helppo, mutta 
koko materiaalitoimintojen ailue:en !kattavan ohj-aus- ja vatlvonta
järj:estelmän 'sekä :ennen kaik!kea hyvän osastojen välisen yhteispe'lin 
avulla siitä voidaan selvitä. 

Materiaalitoiminnat ja ATK 

ATK:sta on tu1lut viime lai~Qina tärkeä apuväline materraalitoi'min
toj\en piirissä. Er1ty1sen hyödyTliseksi se on osoittautunut inrormaatio
virtojen hoirtamisessa, minkä lisäksi sitä on ruvet!tu käyttämään myös 
materiaaiitoimintojen ohj/aamli!seen. Varastonhoitomeneteimissä on jo 
jonkin aikaa käytetty ATK:!ta· hyvälksi mainuacill.isen menettelyn 'ase
masta. Varsinkin ;suurissa varastoissa dlisi materiaalien ja tuotteiden 
pai:kallistaminen selkä järJestyksen yNäpitäminen varsin hankalaa 
ilman ATK:n apua. ATK ·t~kee mahdolliseksi myös menekin seuraa-



302 ER~KI AALTIO 

misen j.a varaston iäydel1ftämisen, ostJo- ja tilaustoirninnan valvonnan 
sekä monen muun rutiininomaisen tehtävän 'tarkan suorittamisen. 
Myös materia:alJi~oimintoj.a kioskievassa suunnittelussa, kuten esimer
kiksi jal{!eluveI1kO'stoien ja -reittien suunnittelussa ATK tarjoaa 
ap,uaan. 

Automaattivaras;toislsa, jotka ovat tekemässä tu10aan me~lle'kin, 
tietokoneen käyittö pääsee varsinaisesti oikeuksiinsa. Au~omaatttinen 
kuijetin- ja nosto[aitteisto noutaa lä1J.etettävät tavarat hyllyistä selkä 
sijolJttaa 'saapuvat 'bavaxat niille kuuluvi:11e paikoIlle. Myös kdtjetus 
pakkausruuee'lleja takaisin voi tap1ahtua itäysin au'tomaattisesrti.Matel.. 
riaa!linsiirtOla ~dhj:aa tällöin ttiJetoklone suor:aan ohjausjärjestelmään kyt
kettynä. Tietokloneel1a täytyy tähän pystyäklseen olia käytettävissään 
Joukkio varastoon liittyviä rekistereitä, jo;tka kuvaavat tavarakoodin 
mtikaisia perustietoj\a, tava:r.an sijoltus'ta, hyHyiokeroita, kuljetinlait-
teilStoa,'asiakkaita jne. ' 

Paitsi varastoltoimintorhin ja niiden valvontaan liittyvien tehtä
vien suoritta,mista ATK voi tuoi"titala rUnsaaSlti seUaasta raportti - j1a 
till.astom'alteriala[ia, joka palveLee keskitetysti ko!k!o yritystä. Niinp-ä e'si
merckrksi liikemj.anpiJto :hyöityy asiakas- ja hankki'j'arekistereistä, kus
tannUlslaskenta työnumerorekistereistä. jne. M'ateviaaUjohdon kan
nalta on tietysti tärk1einltä, että ATK:n avulla saadaan ma'teri'amitiian
teen ;}{!dkonailskuva 'Sielkeässä ja luotettavassa muodo:ssa. 

Tietd}{!oneella on täten mahdollista nopeuttaa j'a .y.ksinkertaii;staa 
erilaJisiJa las~enta- j'a .rutiinitehrtäviä ja oikein ohjelmoituna se on kor
vaamaton apuvä1ine ma1JerlaalitoimIDtoj1en keskitetyssä ohjauksessa. 
Si!ltli sillä on omat haittansa. ATK ei suhteell.iJsen ka1ieutensa vuo:ksi 
sOVi~lilu yleensä kuin suuI'lten yritysten kä~öön, varsinkin kun se 
vaaltii pii!kä11e koulutettua 'henkhlokuntaa. Ei myöskään voida väit
tää, että ATK pystyisi ratkaisemaan kaikkila marterlaa1ivirtaukseen 
l~ittyviä ongelmia, vw.sinkaan valvonnan suhteen. Oikein sov~net .. 
tuna jlp. käytettynä se OIn kuitenkin ·arvokas -apuneuvomaieriaalitoi
minto~hin liittyvissä. tehJtävi'ssä. 

Materiaalitoimintojen koulutus 

Materiaa:Iitoiminnat tarvitsevat ~oulutettua työvoimaa johtaviin hal
linndllisiJn Itehtäviin, suunnittelutehtäv,iin sekä materlaaUosaston Iin ... 



KANSANTALOUDELLISIIN SÄÄSTÖIHIN... 303 

jaorganiJsaation mukaisiin telltäviin. A'lan kou!lutus on meiUä nykyi
sin lä!hes lkokonaan eri järj'eSltöjen kurs:siltoiminnan varassa. Koulutus 
korkeakoulujen ja oppilaitosten piiri'ssä on osalksi vielä järjiestämättä. 
Eri tehtäviin tullaan ilmeisesti tarvitsemaan sekä teknisesti että kau
pallisesti kotrlutettuj a henkilöitä, vaikka, ottaen huomioon materiaali
toimintojen luonteen, paras kiouiutusmuoto saattaisi ainakin korlkeim
malla tasolla ol1a teknistaloudellinen. AmmattikasvatushaM.ituksen 
perustama työryhmä. 'On tehnyt esityksen opisrto'basoisen kaupallisen 
Ja Iteknisen 'Opetuksen järj~stämiseksi lähitme.valsuudes:sa. Korkea
koulutasolla 'annetaan opetusta, p/aitSii KauppakorikeakouluSlsa myös 
Lappeenrannan teImillisessä (k~rkeakou1ussa. Koska -aJ1aMa~,:ill:menee 
koulUJtetun henkillöstön kasvavaa ;barvetta, on vruttämätönrtä, että kou .. 
lutusta tehostetaan kJaikilla tasoilla. 



Maksutase 50-, 60- ja 70-luvuilla 
kehityslinjoja ja ratkaisumalleja* 

REINO AIRIKKALA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:4 

Suomen måk!sutaseen pitkän ajan tkehityslinjoja ja maksutasepolitii
kan ratkaisumall:eja voidaan varsin sattuvasti tarikastel1a tavanomai
sen kymmerrlukujaon puitteissa. Maan ullkomaanta:loudellis.ten 'Suh
teiden' toiminta ympäristöt ja -puiftteet poi1&earvat 50-, 60- ja 70.Jluiku
len osail.ta selvästi tois~staan. Kunlkin' vuosikymmenen maksuttaseke
hity:kseen liittyy tiettyjä erityi!spiirteitä. Nämä heijasttuva~ vastaavasti 
malksutas:epoliittistten ongelmien iuonteessa ja näihin onge1miin so:vel
lettavien ratlkaisuma:llien muodossa. 

TaustakJsimaJk!sutasepoliilttisille po'hdinnoille aluksi tarkastellaan 
lyhyesti malksutaseen 'sopeutumiso. ja sopeuttamisongelmaa yleensä 
sekä pyritään luokittelemaan mafksutasepoliittiset ratlkaisumallit tieto. 
tyi1hin pääkategorioihin. Kunkin vuQlsikymmenen kohdal1a Juodaan 
ytleissilmäys ulkomaantal'Outemme keskeisimpiin kehitysilmiöi'hin. 
Pi~kä tarikast~luperiodi edellyttää malksutas!etilannetta kuvaavien 
suhteellisten tunnuslukujen käyttöä (\ks .. kuvio. s. 305). Koikonais
kuvan säilyttämis~si itarkastetlaan kutakin (kymmenlukua yhtenäi
senä, jonka jä]keen tehdään yhteenveto tärkleimmi\stä maksutaseen 
ja maksutasepolitiikan ke'hrtyssuunnista koko lkolmikymmenvuotisen 
periodin aikana. 

MaJksuta!Sepolitiilkan tarkastelussa tämän esityksen ambitioaste 
on melko alhainen. Onhan tunnettua, kuinka vaikeata on mitata 
maksutasepoliittrsten, kuten yleensäkin ta:louspollittisten toimenpitei
den tehoa ja voimcd&uutta. TOLstailselk!si joudutaan siten tyytymään 
to.imenpiteiden iuetwlointiin, 1uokitteluun j'a suunnanmäärityksteen. 
TOIsin sanoen pyr.itään 'selvittämääD. minfkäluonteilsiin ja -'Suuntaisiin 
toimiin talouspoliittiset päatoksentekrjät ovat rYhtyneet tietyissä mak-

/ 

* Kansantaloudellisen:Yhdistytksen kolkouksessa kesäkuun 4 päivänä 1974 pidetty 
esitellmä. 
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sutasekehityksen vaiheissa. Mak!sutasepolii:ttisen tarkastelun takana 
on olettamus, että päätöksentekij ät orvat käyttäneet malksutalseen tasa
painottomuuden ind~kaattorina, tiettyjä absoluuttisia ja suhteerllsia 
ma!ksutase\kälsrtteitä.S·uomen P,anlkin va'luuttavarannon tasO' ja muu
tos lienevät yleiJsimmin. käytettyjä u,lkomai!sen l1kvidite:etin eli mak
suva!lmiuden indikaattoreita, kun taas vaihtotaseen vuo:simuutokset 
ja kumtrlatiivinen 'Summa lienevät yleilsimmin kä)f:tetiyjä ulkomaisen 
sdlvenssin eli' maksuJkyvyn, siis ve1lkaantumisen indikaattO'reita (~. 
kuvio s. 305). 

Malksutaseen 'sopeutuminen, ts. harlreutuminen tai saattaminen 
ko:hti tasapainotilaa niin Suomessa ikuin ·muua!llafkin on Itapahtunut ja 
tapahtuu osaksi' automaattisesti ja os~si tarkoituks:ellisin toimenpi
tein. Ma!ksutasevcrjauk'sen automaattinen s~peutuminen tapahtuu pe
riaatteessa kahta vaihtoehtolstäja ny'kyilsin samanaifkaistaftrin tietä: 
1. Kiinteiden va1uuttakurss:ien,'vallitessa valuutan ylikysynt.ä aiheut

taa valuuttavarannon supistumilsen ja ede!l1een rahamarklkinoiden 
Ikiristymisen, miJkä puo~estaan johtaa rkdkonaiskysynnän supista
misen ikautta tavaroiden ja palvelusten taseen paranemiseen. Ky
symylkses:sä on siis kokonaiskysynnän sopeutus. 

2. V aiht~levien valuuttakurssien va!llltessa valuutan ylikysyntä taas 
pyrkii nOistamaan valluuttarkul'Isseja ha:lventaen v.ientiä ja kallis
taen 'tuontia, miJkä puolestaan tietyin kysyntä-tarjonta-olettamuk
sin Johtaa tavaroiden ja palvelusten taseen paranemiseen. Kysy
mylksessä ontäililöin lähinnä kokonaiskysy'Yinän ohjautuminen ulko
maisesta kotimaiseen tuotantoon. 

Mo'1emmissa sopeutumisprdsesseissa tulo- ja hintamuutokset 
aiheuttavat joko suoraan taivä!lillisesti resurssien uudelleenko:hden
tumista. Malksutaseen 'autO'maattinen sopeurumisprosessi on kuitenkin 
useimmiten hid~s j-a tehoton .. Tämän'takia sopeutumis\ta eli vii~e kä
dessä resurssien uudel1e.ena1lokointia on pyritty nopeuttamaan tar
koituksellisin toimenpitein. 

Maksutaseongelman ratkaisemiseksi meilläön periaatteessa tar
jolla vain (kolme vaihtoehtoista mahdollisuutta: 
L Kotimaisen ',kokonaislkysynnän siiäteleminen raha- ja finanssipo .. 

'fliittisin Ikeinoin tulotasomuutosten kautta. TOIisin 'Sanoen edellä 
mainitun kolkonaislkysynnän auto~aattisen sopeutuksen tehofsta
minen j'a nop~uttaniinen. 
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2. Koti- ja u1!komaisen ko'konaiskysynnän ohjaaminen u1!komajJsesta 
Ikotimai!seen tuotantoon lähinnä valuutta- ja myö1s ttrlopdliittisin 
!keinoin. Toisin sanoen edellä mainitun kOlkonaiskysynnän auto
!maatttsen ohjautumisen itehostaminen ja nopeuttaminen. 

3. KoIkonaislkysynnän rahoittaminen u1~omaisen pääoman tuonnin 
avulla 'tai valuuttavarantoa käyttäen. Toisin sanoen kysymyksessä 
on lähinnä ajan vo1ttaminen 'maksutaseen sopeuttamiseksi pitem
mä1llä tähtäimellä. 

Ka~ki!Sta maksutasep'o'liittisista vailhto~hdoista syntyy tiettyjä 
kdkonaistaloudelHsia kustannuksia. KofkJonaiSlkysynnän säätely saattaa 
johtaa resurssien vajaakäy.ttöön tai ylikuumenemis.een. Kokonaisrky
synnän ohjaaminen on 'hidas:vailkutteista ja vaikeasti tote~tettavaa. 
Pääomantuonti [lisää ve1Jkata~aa ja velanhoitora:situksia. Talouspo
liittisella päätoksentekijä1lä on siten aina edessään hankala hyötyjen 
ja kustannusten analysoi:nfti ja punninta. VaiQ&akin monet vaihto
ehtoiskustannu!ks~ ovat luonteeltaan seivästi subjektiivisia, voidaan 
kenties väittää, että tiettyyn pisteeseen saaklka ulkomaisen pääotman 
tuonti on !kdkonaista1oudellisesti, siis muiden kansantalouden tavoit
teiden ikannalta, halvin vaihtoelllto ja !kolkonaiskysyn.nän säät~leminen 
kallein vaihtoeh1)o. MaksutaJs:wailkeulksissaan Suomi on turvautunut 
kaikkiin Kolmeenma'ksutasepolitiikan vai1htoehtoon. 

1950-luvun suljettu talous 

Sodan päättymisestä aina 50-iuvun [opul1e saakka harjoitettiinuilko
maankauppaa varsin tiukan 'säännöstelyn puitte1ssa. M-aiksutasekehi
tytkseslSä ei 50-1uvu1!la ole havaittavissa selviä ja johdonmukaisia kehi
tystendenssejä. Kun puitteet u1Jkomaantaloudellisiten liilketoimien har
joittamiselle tdlivat tiukasti rajatut, eivät maksutasekehityksen poten
tiaaliset tasapainottomuusHmiöt päässeet selvästi esiin. Kauppatase oli 
50-luvulla ~eskimäärin lähes tasapainossa, 'joskin sen vaihtelu ylijää
mien ja alijäämien välillä 6li suhtee!llisen jyri&ää. Maan ulkomaista 
velka...lasemaa 'heij:alsteleva pääomakorvaustten tas.e oli jo 1950-1uvulla 
s~lvästi alijäämäin~n, ts. ulkomaille korkoina ja osinkoina mak1setut 
pääomamenot ylittivät vastaavat maahan saadut pääomatulot. Vuosi-
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kymmenen lopulla tämä velanhoitorasite 'hieman väheni. K,un palve
lusten taseen ylijäämä kuitenfkin ylitti pääomakorvausrentaseen ali
jäämän, oli vaihtotase 50-luvulla k!eslkimäärin ylijäämäinen. 

Vaihtotaseen·ylijäämä näkyi 50..Jluvu1la maksutase.enpääomapuo
leIla valuuttavarannon kat.ttu.misena.· Pirtkäaikaista lainapääomaa ei 
nettomääräisesti. tuotu maahan···ja 'kauppaluot"toina ··tapahtuva iyhyt
aikaisenlkinpääoman tuonti· o:li vähäistä. Kansainväliset. pääomamark
kinat olivat Ikapeah!ko.t ja suomalaisten lainanotta:jien u!lottumatto
missa. Ulkomainen 'maksuvalmius ei ollut ongelma 50-luvulla. Sitä ei 
ollut ·myöSkään maan,illkomainen velkaantuneisuus. Vuosilk~enen 
alussa u]kom:ainen nettovellka tosin oli vwsin suuri suhteessaBKT:een 
(13 %). Ylljäämäisen vaihtdtaseen myötä velkaantuneisuus kuitenkin 
väheni sekä absoluuttisesti että ennen kaikkea suhtee1llisesti vuotui
seen kokonaistu,otannon . arvoon verrattuna. 

1950-luvun luonteeltaan suljetun talouden oloissa mCtlksutasepoli
tiiklka oli yleissävy Itään kenties enemmän kokonaiskysyntääohjaa
vaa kuin sitä sääte~evää. Toisin sanoen Suomen UlJkomaiset liiketoimet 
tapahtuivat tullien sekä määräl1isten kaupan ja pääomwajoitusten 
puitteissa, jo'lloin ei myö'skään ulkomaisella ma;ksuvalmiudella eli va
luuttavarannollao11ut samaa· meI'lkitystä kuin nykyisissä avotalouden 
oloissa. Suomideva'lvoi valuuttansa 50-luvulla. Ensin nostettiin mat
kavaluuttaikursseja yli 50 % vuonna. 1952 ja sitten kaikkia valuutta
kursseja lähes 40 % vuonna 1957. LisäkJsi 50-luvulla turvauduttiin 
jossain määrin tuonti;tatletufksiin, vientimaiksui'hin, tuonnin käteis
maiksujärjestelmään j,a matkavaluuttarajoituksiin. Vuos~kymmenen 
loppupuoliskolla alettiin tuontia 1iheralisoida !kvantitatiivisista rajoi
tu'ksista. Kaildd· nämä toimenpiteet -... ennen kailklkea valuuttakurs
sien, tllllien jamäärällisten rajoitusten muuttaminen - orvat luonteel
taan kokonaiskysyntää ohjaavia maksu'tasetoimenpiteitä. 

Maksutaseen voimakkaiden sulhdannevaihteluiden·Ueventärniseksi 
ja vuosikymmenen loppupuo1iskollaehkä pik~minlkin infl.aatio- ja 
työttömyysongelmienmotivoimana harjoitettiin myös kokonaiskysyn
tää säätelevää taiouspolitiill&aa. Raham~kkinat pidettiin suhteellisen 
kireinä aina. vuoden 1957devalvaatioon sacillåa,·j'on!ka jälkeentapah
tui'huoma'ttavao :keveneminen. Mak:sutaseen .tasapainottomuuspyrki
mysten kannalta rahapdlitii'kika 50..2luvulla lienee ollut oikeansuuntais
ta lukuun ottamatta vuosia 1953-1955, jolloin harjoitettiin kireätä 
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rahapolitiiJkkaa ylijäämäisen maksutaseen ja alhaisen inflaatiovauh~ 
dm, mutta kasvavan työttömyyden oloissa. 

Finanssipolitiikan nettova~kutuksen suunnan, saati sitten tehon 
arvioiminen on erittäin hankccla tehtävä, sillä ju1!kisen tcdouden reaa
linen kysyntäva:l!kutus on- useinkin ollut eriJsuuntainen [kuin rahoitus
,lllarikkinav.cciJkutus. Yleissävy1!tään finanssipolitiikka 5·0-1uvulla lie
nee ~kuitenkin ollut useammin kontra·ktiivinen kuin ekspanslivinen. 
Erityisesti vuosien 1953-1954 ja 1958-1959 matalasuhdantei!ssa 
s~kä maksuta:se- että työ'IDsyysrtavoitteet olisivat edeNyttäneet voimak
kaasti :ekspansiivista finanssipdlitiil&aa. Kolronaisfkysynnän säätelys
sä ja maksutasetilanteen hoidossa näyttävät raha- ja finanssipoflitii'kka 
olleen· keskenään ri'stiriidassa ainakin vuosien 1956-1959 välisenä 
aikana. 

Kokonaiskysynnän rahoittamiseen ulkomaisen pääoman tuonnin 
avulla ·ei 50-luvulla turvauduttu juuri lainlkaan. Vaihtotaseen dllessa 
ylijäämäinen vuonna 1951 kerättiin valuuttavaranto~, joka käytettiin 
seuraavan vuoden vajauksen rahoittamiseen. 50-luvun ~oppuun men
nessä valuuttavaranto :karttui niin, että se vastasi lähes kolm.en kuu
kauden tuontia. Täten ikäänkuin varauduttii:n siirtymiseen 60 ... 'luvun 
avautuvan ta10uden kauteen, jossa valuuttavaranto u1Iko]sen maksu
valmiuden turvaaj-ana on keskeisessä 'asemassa. 

1960-luvun avautuva talous 

MalksutaseKehitylksen puitteet muuttuivat ratkaisevasti 1960-luvulle 
siirryttäessä. Valuutansäännöstelyn pu.rlkaminen, assos.ioituminen 
EFTAan ja monenkeskinen ikaupanesteiden purtkaminen kiinteytti
vät olennaisesti kansantailouden kyillcen'töj ä ulkomaiseen kehi!tykseen. 
Talouden ~al~enteessa piilevinä olleet tekijät pääsivät vapaasti vai
kuttamaan ma!ksuta:s~kehitykseen, ja maksutaseen potentiaaliset tasa
painottomuudet tulivat esiin. Vaihtotase oiJilkin 6!Q~luvuNa Uthes pysy
västi alijäämäinen. Vain kahtena devalvaatiota seuranneena vuotena 
syntyi vähäinen ylijäämä. Suhteellisesti olli vajaufkselHsuus Jonkin 
verran 50..2luvun ylijäämiä suure·mpaa. 

Vaihtotase'en rakenteellinen -kehitys oli 60-luvulIa varsin s.elvä
piirteistä. Kauppatase oli vaj'aliksellinen käytännöllisesti katsoen ko(ko 
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ajan. Tuonnin osuus kdkonaistarjO'nnasta o[i hyppäyksenomaisestti 
siirtynyt uudelle !korkeammal1e tasolle ja säilyi. noin virdennetksenä 
k()f~o vuosikymmenen.·ajan. ~otimainen tuotantokapasiteetti ei kool
taan. eikä r~kenteeltaan . vastannut voimaJ.kkaasti, paisuvan. kysynnän 
vaatimufksia. Aietmnin IsäännösJtelytoimin tukahdutettu ulkoinen tasa
painottomuus' tuli nyt· $elväs~ti:esiin.··Pa:lveltlJsteIi .lkaupanyJij äämäkui
tenkinlkasvoi tasaisesti-lähinnä silksi, että matkustustaseenvajaus 
supistui ja kääntyi lopulta yliJäämäiseksi. 

Merlkittåvä kehitysi!lmiö 60Jluvun· vaihtotasekehitYk;sessä oli pää
omaJkorvausmenojenpaiJsuminen ja pääomakorvaustaseen suhteel
lisen ,alijäämän kdhnin1rertaistuminen.Tämä seUrasi tavaroiden ja 
palv.elusten. ,taseen alij ääinäisyydIen. rl:l111:akkaisi:1miöstä, ·1ilk:(),mais\en 
velkaantuneisuuden tasailsesta ka:sVUlS'ta Vll!osikymmenenaikana. 

HUdlimatta pa1rvelutaseylijäämän selvästä kasvusta näytti koko 
vaihtotaseen pitkän ajan" kehityssuunta hei~keneVän aina vuoteen 
1967 saaklka. Dev.alvaation ja v,akautuspo'litiiikan turvin vuosikym
men kuitenkin päättyi tasapainoiseen vaihtotaseeseen. Kansantcdou
den ra~enne oli avotaloudessa osoi'ttautunut v,ielä kilpaiiukykyisyyttä 
selvästi heikentävälks~.Par.an!taina11ahintakilpailuky1kyä kyettiin tätä 
haittaltekijää vuosjlkymmenen 10puTla kuItenkin tilapäisesti ~,ie",entä
mään.Seuraava11e vuos~kymmenelle' siirryttäessä oli vaihtotasevajeen 
luonne kuitenlkin jo selvästi muuttumassa. KokO' vuosikymmenen jat
kunut velkaantuminen oli muuttunut itseään ruolkkivaksi. Vuonna 
1973 jo puolet vaihtotaJsevaj-ees!ta syntyi v'evkaantumista seuraavasta 
pääomalkorvausten virrasta ulikomaHle. 

Sekä ju~ki:senlettäy.ksityisen sektorin investointihaiuiklkuus oli 60-
luvUlla vO'imakasta ylittäen kansantalouden kotimaiJsen säästövarojen 
tarjonnan. Täten syntynyt rahoituksen .ylilkysyntä tyydytettiin ulko
maisella, lähinnä .pi11käailkai:sella pääoman tuonni!lla. ·Kansainvälilsten 
pääomamark!kinoiden elpyminen ja avautuminen myös Suomelle oli 
dlennainen :ed~llytys tälle kehitylksel1e. Myös tavarakauppaan lli'tty
vien ikauppafluottoj1en muodossa tuotiin pääomaa. 

VapaaJkauppaa 'Oli ryhdytty harj'oittamaan suhteellils:en vankan 
ma!ksuvalmiusaJseman turvin. Valuuttav.arannon tason voitaneen kat
soa olleen riittävän !koko ;vuosikymmenen ,a1Jkupuoliskon. Kymmerrlu
vun puolivälissä 'maksuta:seongelma kuitenkin a~koi kärjistyä ja va-
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luuttavarantoon ailikoi kohdistua kasvava verluutan ylikysyntäpaine. 
Devalvaat~ota edelsi 'kolme vuotta, joina varanto laski. Devalvaation 
jälkeen vaihtotaseen ylijäämä pääomantuonnin !tukemana kJdhotti va
luuttavarannon nopeasti rurva1lisemma1.1e tasolle. 

1960..Jluvun 'malkJsutaserroelhitylksen ominaispiirteet o[ivat siis, tava
roiden Ja paivelusten ta'seen kääntyminen ali!jäämäiseksi, påäomakor
vaustaseen vajauksen paisuminen ja pääoman tuonnin vilkastuminen. 
Näiden rinnaila maan ulkomainen velka-asema muuttui ratkaisevasti. 
Vuonna 1960 ul!komainen nettove]ka oli vastannut vain noin 2 % 
BKT:sia (ks. kuvio s. 305). VuosjJkymmenen 10pu1hla oli näin mitattu 
velkaantuneisuus ylittänyt jo 8 prosentin tason. Velkaantumisp,rosessi 
alkoi ,ollIa jlo selvästi itseään ylläpttävä velanhoidon, siis 'korkojen ja 
kuoletusten vaatiessa yhä suurempaa valuuttamäärää tavaroiden ja 
palvelusten taseen osoittamaMa paranemisen mecl&Jejä. 

UTkomaankaupan ja pääomali~eidenvapautU!e:ssa EFTA- ja 
G.NTT-sopimusten mukaisesti voidaan 1960-'1ufkua luonnehtia siis 
avautuvan talouden kaudeksi. U'1komaisi'lle vaifkutuksi1lle alttiiss!a kan
santaloudessa maksutasepolitilkan painopiste oli s~lvä:st.i!k.in kokonais
kysynnän säätelyssä, v~kaki.n raha- ja finanssipolitiikka olivat kes
kenään risti:viidassa lähes yhtä usein kuin 50-luvullakin. Selvästi ko
konaiskysyntää supistavaa talouspoliti'rkkaa harj o~tettiinainakin 
suurten vajausten vuosina 19-64-1966. R;ahapoHti~a oli 60;.!luvun 
a:lkupuolisko:lla enimmäkseen kireätä, kun taas finanssipo[itiH~ka oli 
aluksi e'kspansiivistaja sitten kontraktiivi'sta. 

1960-:1uvun kokonaiskysyntää ohjaavista maksutase toimenpiteistä 
oli tärkeinma~kan tähes 24 prosentin devalvaatiio vuonna 1967 ja sen 
yhteydessä toimeen pannut vientimaksut, tullien alennuks:et selkä kau
pan ja pääomalli~keiden 1iberalisoinnii. Maksutaseen kannalta olivat 
onnistuneita 60-luvun 'lopun tUllopoliit'tiset ratkais:ut.Muista luonteel
taan 'kokonaiskysyntää ohjaavista toimenpiteistä mainittakoon tuonti
luottojen, oSaJIllaksukaupan.ja ma1Jkavaluutan sääte~y selkä parantunut 
vientirahoitus ja Suomen Pankin luottlopoiiittiset ohjeet vientituotan
non rahoittamiseksi ja tuontiikysynnän rajoittamiseksi. Ulkomaiseen 
rahoitukseen turvauduttiin suuressa mittakaavassa vain vuosina 1963 
ja 1964, jolloin ulkomaiset pääomamarlk!kinat varsinaisesti avautuivat 
Suomelle, se'kä vuonna 1967, jollo~ln turvauduttiin mm. Kansainvä:li
sen valuuttarahaston vahnilUsluottoon. 
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1970-luvunavotalous 

1970-1uvun alkupuolen maksutaseroehi'tytks:een ovat vai!kutt~eet olen
naisesti !kansainvälisen taloudep. taSlapainottomuusi1~iöt.Sinänsä 60-
h.~vunkehltyssuunnat - pysyvä vaihtotaseen. vaje ja velkaantunei
suudenka~vu - ovat. jatJkune~t ... Yleismaailma!llinen inflaatiovauhdin 
lciihtyminen, .lkansainvaIh:rben .. val-qutt~- ·.Jct . pä&omam~kinoiden häi
riöt ja, viimeksi energian ja raa~a-~neidensuhteellliSlten hintojen iun
tuva'ikohorunJnen iOvatvaikuttaneet·.myös Suomen ulkomaantalloudel
lisen tasapainon edellytyksiin. 

lIuolimatta 60..Jluvun lopun vaihtotaseen ylijäämävuosist'a, siirryt~ 
tiin 1970":luvqn avotctlouteen heikentyneen. maiksuvalmiuden vallites
sa~ Sup'men, Pankin vallJ.uttavaranto vastasi ·noin puollentoistakuu~au~ 
den tuontia. 70~iuvun alun Ikorkeasuhdannevaiheessa vamtotaseheik
k~ni jytkästi.truouspolitii!kan _. siis raha- ··jafinanssipolitiikan -. ol
lessa lensin ikok:onaiskysyntääsupistavaa,. mutta sitten .enimmäkseen 
kd~onaiskysYI1tää'Stimu1oi vaa. Ulkomaisen .. maiksuva!lmi uden heikke
neminen ··kuiJenkin estettiiJn voimafk!kaalla pääomantuonni,fla, .jolka 
itseasiaslsa jo!hti vuoden 1972 !loppuunmennesså erittäin suotuisaan 
maKJsuvalmiustuaan Suomen Pankin· valuuttavarannon vastatessa 
lähes k:dlmen rkuukaud~n tuontia. Viime aikoina ullkomainen maksu~ 
valmiu.s onjyrkästiheiJ~eniynyt. Nykyistä maksuvalmiutta turvaavat 
kuitenkin$uomen Pankin valuuttavarannon olheNa muut ullkomaiset 
lyhytrukai'Set nettosaatavat. sekä porbentiaalma erilaiset va1miusluotot 
ja kansainvälinenrahoi'tus,apu. 

Kuluneen 70-iluvun makslltasepoirtii'låa:a voidaan luonnehtia joka 
tapauksessa kokonaiskysyntää rahoittavaksi . . Myös k01konai'Slkysynnän 
säätely' raha- ja. finan'Ssipölitiikanavullapon oJiut meliko aktiivista, 
joskaan ei 'keskenään täysin ristiriidatonta. Kokonaiskysyntää ohjaa
vista toimenpiteistä on mainittava ennen kai!kkea valuuttakurssien 
liukuminen, KeD.nledY.Jkierroksen tullien alennukset, liilkevaihtoveron 
liJsävero, tuonnintasausvero, kauppaluottojen ja osru;naksuehtojen sää
tely, pääomantuontita11etusjärjestelmä, väUarkainen tuontisäännöstely 
s~kä EEC-'tullienalennurk:S'et. 

Vaihtotasek<:hitys 70Jluvuila kokonaisuut~a ei ilman voimakasta 
maksutasepolitiikkaa voin~ olennaisesti poi!keta edellisen vuosikym
menen 'kehityslinjasta. Vaihtotase säilyy cclijäämäisenä, ehkä kes:ki-
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määrin 3 miljardia marikkaa vuodessa eli suhteellisesti ottaenvuo
den 1973 luokkaa. Vai'htotaseen pääerien \kehitys vastannee niinilkään 
60-luvun :kehityssuuntia, jotka kuitenkin tulevat nyt entistä korostu
neempina esiin. Vuosi1kymmenen omaleimaisuutta kuitenkin lis.ää 
sidotuissa valuutoissa käytävän kaupan öljY'kriisiä seuraava sopeu
tumisvaihe heijastusvaikutuksineen. Kauppatas1een alijäämä paisuu 
energiatuonnin ikallistu'ttua huomattavasti, mutta /kaupan tasapaino
periaate taannee talkaisinmalksUkyvyn Neuvostoliitosta tuotavan ener
gian suhteen. Puunjailosteiden ylikysyntäti[anne turvaa myös iänsi
markkinoi'lla hyvän vienti menestyksen. Lyhyehkön sopeutumisperio
din jälkeen ulkomaankauppa palannee aiemmalle ke=hitysural'leen. 
Pääomalkorvaustaseen alijäämä kuitenkin kasvaa syventäen vaihto
taseen alijäämäisyyttä. 

Ulkomaankaupan reaaliset edellytykset ovat 70-luvu11a muuttu
neet. Vuosikymmen a!loItettiin hyvän - devalvaation ja vakautus-
politiilkan myötä 'luodun - 'kansainvälisen kilpailuaseman turvin. 
Ohitetussa korkeasuhdannevaiheessa tuli kuitenkin kärjis:tyneenä 
esiin uusi 'kilpailuasemaa ulrkaava tekijä - pula raaka-aineista, tuo
tantolkapasiteetista ja ennen kai'l&ea ammattitaitoisesta työvoimasta. 
Kun energiahinlojen ,kal'listuminen edeliyttää ulkoisen tasapainotto
muuden (kasvun välttämis~ksi tuntuvaa vientituloj'en kasvun lisäystä, 
nämä rajoitteet esiintyvät 70-:luVlrlla pysyvin~ eikä vain suhdanne
luonteisina ongelmina. 

Maksutaseen pääom'apudlen kehityslinjat ovat tällä he1f.kellä vai .. 
keasti ennak!oitavissa. Tilanne kansainvä!lisillä rahoitusmarkkinoilla 
on jo pItkään ollut erittäin sekava. VuO'sikymmenen alussa tuotiin 
maahan erittäin paljon sekä pitkä- että lyhytaikaista pääomaa. "Vaihto
tasenä!kymät edellyttäisivät toteutuakseen vastaavanlaajuista pää
omantuontia 'myös vuosi1kymmenen jählåp,uolislkO'lila . Jotta vuosittain 
useisiin milj,ardeihin 'mavkkoi1hin ~ohoava lainanottotarve voitaisiin 
tyydyttää, tulee ikansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintakyvyn 
elpyä. Avainasemassa on ennen muuta ö1.jyntuo~tajamaiden karttu
vien varantojen paJlautuminen velallismaiden käyttöön kansainvälis
ten rahoitusmatk1kinoiden välitYksel'lä. 

Suomen ulkomainen v~]kaantu])jeisuus tulee jäka tapaU!ksessa 
kohoamaan kuluvankin vuosJkymmenen aiJkana. Osa lähivuosien vel
kaantumisesta tapahtuu Neuvostoliiton kanssa käytävässä kaupassa 
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clearingtitiv;elan !kasvuna. Velanh()ito-ongel'ma ei tämän osalta ole 
yhtä vaik:ea /kuin läntisessä velkaan'tumisessa. Mikäli vuos:i!kymmenen 
alunke!hity.ssuunta ei muilta 'Osin muutu, 'kohonnee ulkomainen netto
velka suhteessa bruttokansantuotteeseenvHme vuoden 12· prosentista 
20"prosentin t1enoille, mi!kä merkitsee ·nYkyisen ma~aniääräisen 
velan yli ··kaksinkertaistumista. Kun vuonna· ·1973 nettopääo'lllakor
vaulkset ulkomaille veivät prOlsentinBKT:sta, joudutaan~ol'k:olkuluina 
vuosIkymmenen lopulla maksamaan suh~te~llisesti ehJkä kaksinker
tainen·määrä. Jos .ta~ka!stelemmepelkästään. pitkäcri!kaisenvelan hoi
torasiltusta,lkasvavat korot ja kU6letufkset yhteensä vuosikymmenen 
loppuun mennessä ma~amäärä1täänyli ko1minkertaisebi nykyi
sestänoin2 rnilj ardista markasta, ml1tiasun'teellisesti ottaen, slisvaih
tdta:seeri: tuloi'hin verrattuna viime vuoden 11 pr()sentista ehkä vain 
muutaman prosenttiytksIkön. vientihintoj en tuntuvan nousun· vuoKsi. 

Kolmen 'vuosrkymmenen maksutasehistoria voitiin' siis j'alkaa ulko
maantaloudellisen· ympäristön, maksutaseängelman luonteen ja har
joitetun ma!ksutasepduillkan suhte:enmelliko sielvästi kolmeen jaksoon. 
1950-luvun lahessuljetuh talouden ympäristössä vai'htotaseoli keski
määrin ylijäämäinen, mutta voima'l&aastivaihteleva. Ulkomaankau
pan ja pääomaliiJk1keiden säännöstelyn takia ul]komainen maksu
valmius :ei varsinaisesti muodostunut ongelmaJksi. Näissä oloissa mak
sutasepolitilkkaa voidaan siis luonnehtia [ähinnä kokonaiskysyntää 
valuutta- ja kauppapoliittisin (keinoin ohj.aavaksi. 1960-luvun ulko
ma1l1e avautuvan talouden ympäristössä vai'htotase muodostui yhä 
enemmän vajaulkseHiseksi Ja·u!lkomaisesta maksuvalmiudesta syntyi 
ongelma. Malksutasepolitiitltka 'Oli .täJiöin yleisluonteeltaan ennen kaik
kea kl()lkonaiskysyntää raha- jarinanssipolitii1kan avu11a säätelevää ITS. 

stop and go -polliti~kaa. 1970-luvun avotaloudessa vaihtotase on ollut 
pysyvästi vajauiksellinen. Vajaus on kuitenkin katettu voimakkaalla 
pääomantuonnilla ja ullkomainen maksuvalmius on säilynyt hyvänä. 
Maiksutaseongelman [uonne on muuttunut u.1komaiJsien velkaantumi
sen ongelmalksL Malksutasepollitiil}&a 70-luvUlla on siis ollut lähinnä 
kokonaiJskysyntää ul!komaisen pääoman tuonnin avulla rahoittavaa. 

KuluvaNa 70-luvu:l1amaksutaseongelman jatkuessa mei'llä on 
edelleen tarjdlla vain 'ko[me maksutasepoliittista päävaihtoehtoa. 
Näis\tä tiettyynpis"beeseen saa\klka iha!lvin vai!htoehto, ulkomaisen 
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pääoman tuonti on !käymässä (kolkonais~aloudeliisesti yhä kalliimmaksi 
lisääntyvän velkataakan ja Ikasvavan v~lanhoitorasitUlks,en takia. Li
säksi ·ulkomais:en pääoman saatavuus on ainatkin tilapäisesti heiken
tynyt ja ehdot kiristyneet. Kjokonais!kysynnän ohjaaminen ainakin 
valuutta- ja kauppapotiitiisin 'keinoin on käymässä myöskin yhä vai
keammaksi Ikans'ainvälisten sopimusten puitteissa. Mikäli kooconai:s.
kysyntää ei pystytä ohjaamaan ulkomaisesta . kotimaiseen tuotantoon 
onnistunein :hinta-, tulo- ja veropoliittisin ratkaisuin, saattaa ainoaksi 
tehdk!kaaksi vaihtoehdoksi jäädä työllisyyden hoidon ja tulotaslQivaa
timusten 'kannalta tuskallinen kolkonaiskysynnän supistaminen. 



Puheenvuorot edellisen johdosta 

AHTI MOLANDER: 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:4 

Lis. Airikkala toi alustuksessaan mielenkiintoisella tavalla esiin mak
sutasehistoTiamme väril&äät vaihee't. Airil&.:ala'keskittyi tarkastele
maan rna:ksutaseongelmaamme lähinnä lyhyen aikavälin toimenpi
teiden sekä malksutaseautomatiiJkan valossa. Pitkällä_aikavälillä vai
kuttaviih toimenpiteisHn Airl~ala ei puuttunut ellei se1!laisilksi lue
ta 'kauppa- ja va1luuttapoliittisia ratlkaisuja. 

Maamme maksutaseonge'lmaa on useissa yhteyksissä luonnehdittu 
ns. ra!kente~lliJseksi ongelmaksi sen kummemmin täsmentämättä mitä 
tällä tarkoitetaan. Toisissaylhteyiksissä tuotantopohjamme kapeutta 
on !korostettu ·rnaksutaseongelmia luovana tekijänä. Ilmeises:ti näillä 
kahdeila ilmaisulla ta~oitetaan suurin piirtein samaa asiaa: kotimai
sen kysynnän ja tarjonnan vä!liSleSlsä kilpajuolksussa tarjonta on jää
nyt kaiken aikaa enemmän ja 'enemmän häviölle. Tulotasomme ja 
tarpeittemme l~s.ääntyminen kotimaisia tuotanto:kykyä nopeammin 
on jo'htanut 'kasvavaan tuontipaineeseen. 

Maassamme harjoitetun teollisuuspo~litii'kan perusajatufksena on 
dllut perinteisesti pyrkimys tuontia korväavaan teollisuuden laajen
tamiseen sekä vientiteollisuuden tukemiseen. JuUrisen vailan käyt
tettävlssädlevat !talouspo1itiiJkan välineet ovat olleet suhtee1:1isen te
hottomat pääomien ohjaamiseksi malksutasepoliittisesti tarkoituksen
mukaisella tavalla. Niinpä teollisuuspolitiikkaa onkin pyritty toteut
tamaan valtionyhtiöiden osa'lta, joQloin valtionyhtiöitä on pyritty 
muodostamaan setlaisitle tuontia korvaavan ja vientiteollisuuden 
alorlle, joiden vaatimien investointien suuruusluolkka on ollut yksi
tyisen . sektorin ma:hdo1llisuuksien ulkopuolella. Ylksityisen sektorin 
inv:esiJointipolrtiikka on dllut periaatteessa poliittisista päätöksente
kijöistä riippumatonta 'lukuun ottamatta jOltakin puu- ja paperiteol-
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lisuudenprojekteja, joiden toteuttamista' ovat sitoneet S·uomen Pan
kin ja metsäteollisuuden järjestöjen väliset sopimukset. 

Toteutettu teo1.lisuuspolitii'kka ei o~e ottanut riittävässä määrin 
huomioon investointien tuottavuutta suhteessa niukkaan tuotannon
tekijään, so. pääomaan. Tätä Nurksen mukaan »ahdastacommodity 
apprO'ach'ia»on tarlkastellut ailkaisemmin varsin perusteellisesti Kari 
Pekonen KOP:n kuukausikatsauksessa n:'O 10/1971. Teol1isuusP'OU
tiirokaa toteutettaessa .ei ole kiinni.tetty huomidta investoinnin syn

nyttämän tarjonnan lisäylksen vaikutuksiin maksutaseessa. Myös
kään ei ole tarkasteltu näiden investointien vaatimaa tuontipanosta 
enempää investointi- .kuin tuotantovaiheessakaan. 

Tällä tavoin tank:asteltuna Suomessa toteutettujen investointien 
tehdkkuus on ollut alhainen siitä huo1.imatta, että ,ne yleensä ovat 
o'lleet IkohtuulHsesti liiketaloudellisesti kannattavia. Erityisesti tämä 
pätee valtionyHtiöiden investöintl:en [köhdalla, joiden investointien 
kypsymisailka 'On ol1utpitkä. Ne ovat vaatineet runsaasti tuontipanO'k
sia, olkoonkin että nämä 'investoinnit ovat o'lleet tarpeel'lisia ja välttä
mättömiäkin perusinvestoiinteja. Myös runsas tuontipääoman tarjonta 
on lisännyt kansantaTounemme alttiutta ,teho:ttomien investtointien 
suori ttamiseen. 

Edellä esitettyyn viitaten ollen tuilut jdhtopäätök:seen, että maam
me maksutaseongelmaa ei kyetä ratkaisemaan enempää lyhyellä kuin 
pitkällä tähtäykselläkään ilman nykyistä tehokkaampaa pääomien 
,ohjautumista kokonaistaloudellisesti tuottaville, aloille. Tämän ajatuk
sen toteutuminen, saattaa mevkitä juHcisenvallan nykyis.tä kouriin .... 
tuntuvampaa puuttumista rahortuspääJomien Oihjautumiseen. Edelleen 
se merkitsee aktiivisen, rak-ennepoiitii1&aa välittömästi tukevan tut ... 
kimulksen käynnistämistä maassamme. 

Tällaisten toim'enpiteiden vaikutukset toteutuvat maksutasees
samme vasta pitkän ajan kuluessa, joten näiden pitkän aikavälin 
toimenpIteiden tuek!si edellytetään tiettyjä 1yhyen rukavälin toimenpi ... 
teiden to'teuttamirsta, joista Airiiklkalan mainitsema kokonaiskysynnän 
säätely on varmastiJkin huonoimpia mahd!o~lisia. 

Ehddtiaisin ,eräänä ratkaisumallirra lkulutustavaratuonnin teho
kasta rajoittamista näiden tavaroiden tuonnin täyde'Hisel1ä lisensioin
nilla s~kä laadullisHla rajoituksilla (non-tariff barriers). Edelieen 
valtionyhtiöt voisivat ainakin. toistaiseksi iuopua liiiketaloudeHisten 
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periaatteiden ahtaasta 'Soveltamilsesta investointi!kriteerinä ja ryhtyä 
noudattamaanerä.ä:nlaista taloudel!lisen tarpeelHsuuden lkriteeriä, jol
loin !sellaisenkin .kuiutustavaraiuotannon aloittaminen .. oll'Si mahdol
lista, johon ykisityrsellä sektorilla kilpailu- ja 'kannattavuussyis'tå ei 
dIe mahdollisuuksia. Myös ··vientiä lyhye11ä tähtäylkjseflä keinotekoi
sesti voimistaviin toi'menpiteisiin tU1isi sama:l'la kiinnitiäähuomiota. 

EERO TUOMAINEN: 

Vaihtotaseen pysyväluontoillen· alijäämäisyys voidaan resurssien allo
koinnin 'kannalta tulkita merkiksi sii,tä, e.ttä kansantaloudessa ei syn
ny riittävästi säästöjä. Jossäästämismahdollisuuksia ja investointi
tarpeita tarikasteNaan laajan 'kansainvälisen vertailun puitteissa, voi
daan todeta, ettäri.krkaiden ja köyhien maiden erot ovat varsin tun
·tuvat. 'SåäJstämismahddliisuudet kasvavat rtuloi'hin nähden yleensä 
voimakkaammin kuin havaitut investointitarpeet~ Yleenså rikkaille 
maille syntyy u'l,komaanJkaupassa ylijäämiä ja vastaavasti !köyhille 
manle alij äälIliä. 

On vaikea sanoa, dlisiko täliä havainnoHa jo . sellaisenaan jotakin 
annettavaa talouSlpoliiftiseTIe linjanvcrlinnalle. Johtopåätöshän olisi se, 
ettämak1sutaJseongelmanra~kaisu edellyttäisi tulenusta rikkaaksL 
Kansantalouden reaalituloj'en olisi kohottava ripeästi. Kys~ys. on 
kuitertkin paljolti siitä, missä määrin vaurastuminen voi tapahtua 
velkaantumatta. 

On varsin mielenlkiintoista todeta, että monet nopeaan taloudel
liseen ,kasvuun kyenneet maat, ikuten 1960-luvu111a Japa.ni ja Italia, 
ovat selvinneet vaihtotase:kehityksenlkin osalta tyydyttävästi. Sen 
sijaan esimerk~ksi ·Englannissa, jossa 'kasvu on 'Ollut hidasta ja sääs
tämisaste alhainen, 'On vaihtotasekehityslkin öllut verrattain heikko. 
Näin OllIen tru-jolla on ainakin muutama esimerkkimaa tukema:ssa 
käsitystä, ~ttä voimakas kasvu saattaisi s:aada ailkaan vaihtotaseen 
tasapainottumiseri~ 

Missä määrin tällaiJsta yleis.tä kansainvällisiln vertaHuihin perus
tuvaa vaihtotaseen tasapainotusmallia voitaisiin s:oveitaa Suomen 010-
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suhteisiin? Olis1ko meillä iöydettävissä joiku voimakas kas:vu-ura, joka 
jo'htaisi sa-malla myös vaihtota:seongelmien poistamiseen? Mitä muu
tok1siakasvu- ja suhdannepoliittisi'ssa toiminta!linjoissa olisi tapah
duttava, Jotta kehitys o1isi tasapainoisempi? 

Viime vuosina toteutunut ta'loudellinen 'kasvu on maassamme oHut 
keskimäärin 5 % vuodessa, investoinltiaste !noin 30 % ja säästämis~ 
aste 28 0/0. Yleensä ,ekonomisteiHa lienee se käsitys" että kasvu ei voi 
nopeutua. Niinikään tuntuu epärealistiselta päästä !korkeampaan 
säästämisasteeseen. Ulkomaisen luotonoton nopeaa lisäämistäkin pi
detään ma'hdottomana. 

Tasapainoa on näin oHen lähdettävä hakemaan investointi aste en 
alentamisen, ,kasvun hidalstaIl'lisen tai inrvestointien tehoklkuudert nos
tamisen tieltä. Tasapainon pysyvyyden kannalta on tietysti olennaista, 
miten säästämisaste ja investointias'te kehittyvät tULojen kasvunopeut
ta 'hidastettaessa. Joissakin keskipitkän ajan arvioissa on päädytty sii
hen tulo'ks:een, että tasapaino investointias:teen ja säästämisasteen 
väli!llä voitaisiin tavoittaa noin 4 prosentin vuosIkasvun tuntumassa. 
Tämä arvio ei kuitenkaan välttämättä ole oilkea. Sekä kansainväii
set vertailut että kotimaisen säälstämisasrteen s:elitysma!l1it viittaavat 
siihen, että tulotaso on tärkein säästämisasteen selittäjä. Näin ollen 
on mahdollista, että kasvun ihidastue:ssa säästämisa:sre alentuu voi
mal1&:aammin 'kuin inves.tointiaste. Samal1a investointien tehokkuus 
voi alentua. Tätä mahdolllisuutta voidaan melko hyvin perustellakin. 

Kasvun hidastue!ssa investoinneista toteutuvat ilmeisesti jo käyn
tiin lähteneet tai pitkäai'kaisi!ksi ohjelmoidut pernsrakenneinvestoin
nit. Ei voida 'kuvltel1a, että atomivoimalahanklkeista, muista energia
huolltoinvestoinneisita, !meta1lin perusteollisuuden, kemiallisen teol
lisuuden tai metsäteollisuuden 'Suurinves:toinneista, Helsingin met
rosta ja muista tämäntapais.ista 'hankkeista luovuttaisiin heti, kun 
käkonaiJskysynnässä tapahtuu 'Supistumista. Päinvastoin investointi
hanJl&eista Ikarsiutuisi sel1ai'sia, jotka to:teuttaisivat jJoitakin uusia 
oiva1luksia, monipuolistaisivat tuotantorakennetta ja panisivat inno
voivan ajattelun liikkeelle. MhaisemmaHa kasvuvauhd~lla saattaisi 
inv:estointien ja säästämisen tasapainon löytäminen muodostua vai
keammaksi kuin se on täUä heå:ellä. 

Tasapainon hakeminen hitaamman kasvun p'ui'tteissa siten, 'että 
lähinnä kulutUksen ikasrvu otettaisiin supistamis:toimenpiteiden koh-
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teeksi, sisältää 'myös meidän oloissamme m~]k:oisia riskejä. Voimme 
olettaa, etiäjoSl fkulutuklsen !kasvu säilyy 4 prosentin tai sitä korkeam
man 'Suuruu'sluo!kan -lukemissa, saattaa työpanoksessa tapa1htua lie
vää kasvua. Sen sijaan tämän alle meneminen -··i1meisesti varsin no
peasti ·johtaisimaastamuuttoon. Kun ··muuttajat ovat ·a!ktiiviväestöä, 
saattaisi ikoiko väestön per·capita -1tu'lojen.kasvutyrehtyä täysin. 

Ajatuskierroksen lopputulemana päädytään siihen jo:htopäätök
seen,että investointiastetta 'O[i1si alennettava samalla ku:n investoin
tien tehokkuutta nostetaan. Investoinneista olisi kårsittava ne, jotka 
reaalita10udeNiselta tulonluomis:vaikutukseltaan ovat huonoimpia. 
NäIhin 'kuuluisivat . ilmeisesti. etäät··.perustuotannon 'mammutti-inves
toinnit, rnonet massa- ja paperiteollisuuden investoinnit, muutama 
atomivoitnala ja näiden 'lrsä!ksi tarpeettomatvarastoinvestoinnit. Vas
tapaindksi tulisi saada aikaanerityisesrti ·kone- ja laite tuotantoa 
käynnisrtävää investointitoimintaa. Varaama11a uudelle tuotannolle 
riittävästi rahoitus- ja muita res'Wsseja saattaisi ,ollIa mahdollista 
alentaa investointiastetta ilman että lkokonaistuotannonkasvuvauhti 
olennai\sesti kä~sisi. Tämä saattaisi rahoituslaitofksrssa johtaa priori
teettijärjestyksen muuttumiseen. Pienet ja nopeat .ktrl!kilSivat isojen 
ja hitaitten edellä. 

Lyhyenä lopputoteamana voidaan vättteenomaisesti esittää, että 
vaihtotaseen pysyväluontoinen tasapaino on saavutettavissa vain 
nopean kasVUJn vallitessa~ Tallöinfkin joudutaan edellyttämään, että 
investointien määrä tuotannon iisäy[kseen nähden ·on pienempi !kuin 
aikaisemmin. Jos pääomakertoimen-a'lentamiseen ei pystytä, ei no
peakaan 'kasvu voi vaihto:taseongelmaa ratkaista. Kokonaan vail1a. 
tyydyttävää ratkaisua ollaan ilmeisesti siinä tapauksessa, että vel
kaantumisongelman ailruuttisuus pakottaa ryhtymään voimafkkaisiin 
toimenpiteisiin Ikasvun hidastamise~si 'Olosuhteissa, joissa inflaatio on 
voimakas ja investointien suuntaaminen hru1its'ematonta. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:4 

Tufo- ja omaisuustilasto tulonjakotarkastelun 
perustana . 

GUSTAV TEIR 

1. Johdanto 

Keskustelu tu!lonjiaosta jia senepätJClIsalisuudeslta on oil1ut melko vi[

kasta viime vuosiJen aJiJkanJa. Tämä j:oihltuu iLuornlJoffilwseslti sililnä, että tu
lonj Cl!oNa on poffiiiJttiJslta merrlcirtysftä, srl1ä j·ulkiJs:en Sle~oriln tJoimenpiJteet 

tähtääväJt ositJtailll myös tu1!oerojen tasoiJtltamilSeen. 

Suomessa !suor~tetu~ssla tuil:onjakJotu1JkirznuksåJSsa on UiseID 'käytetty 
tulo- }a oma~suUstillaSitoSlta saalta via tiJeltoja. TtrlJo- j1a omaisuusrtiiLasfto 
on puurftbeilstaan huo~i!mal11ta olllut tähän rtaoclk!oi:bulkseen käyltitökellpo~sin 

vUOItuinen 'tiJerbolä!hde. A~neiJsiton puutrteellis'uus on kuiltenkim. johtanut 
tilastosta saatavien tietojen virheellisiinkin tulkintoihin sen vuoksi, 

että tiedoista on haluttu saada irti 'enemmän kuin on ollut mahdollista. 

Koska tdlo- ja omaiJsruustiJl'Cl!stoa illmei!Slesti edJerl1eenfkin tu!11aJa!U 

käyttämään tulonjakoa koskevissa tunkimuksissa, pyrin tässä se1vit

tämääin .sen soveltuvuuftta tULott1!jak!oltatkaslte!lmhin. IJsäksi tulen 

myös 'Sel vjlttämään, m~ten ns. osavuosityöntekijät vai!kuifitavrat W!Lo- ja 
oIDarsuusti[alstosta saaJuavaan kuvaan tu~onjlaos\ta. O'savuosl1työnlteki

jäillä tarkoitetaan Ityöntekiijää, j'oka ei! dIe oJ[lut 12 !lruuJkauitta työssä. 
Päi!vl~täJijse1Jlä työHJj'alla e~ ole ollurt merkjJtys,t:ä. 

2. Tulo- ja omaisuustilasto tulonjakotarkastelun lähtökohtana 
Tulo- ja omaisuustilasto 

TWo- Ja omaiJsuustillasto perustuu verQ(tuslcdneisltolsltia SaaitaViilll itifeltoi .. 
hin. Henki1öllisen Monj"aon [kannalta 1 tillaJsrton milelenkiiintoisin ryh-

1. Tulo- ja omaisuustilastoa tulisi käyttää lähinnä henkilöllisen tulonjaon kuvaa
miseen. 

3 
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mä on 1uonno11iset henkilöt (vuoteen 1969 asti yksityiset henkilöt 
ym. ).Tä:hän ryhmään ikuuluvat ikaikkiiJuonnolliset nenJkilöt, joiNa on 
verovUonna ollut valtionve:von alaista tuloa vähintään 10 markkaa tai 
j'oita 'On verOltettltu omailsuudlesta.2 Ennen vruoltita 19'69 1tillo~ ja omai
suustilasiton ltiJedo;t keräitltiin sYsitemaalttils.en -ottJokslen avui1a, mU1tlta

vuodesta 1969 itiJedot 'on ikerältty suureksi .olsalksi ttietokonemenetehnitn 
suoraan konekielisessä muodossa olevista verotusreikistereistä. Nk. 
maJnuaaJillsesti V1erdtetUisita V1ero~elV!offilisista tiJedo\t on kuitenkin saaltu 
otOksen avurula, jlQ1Ssaotall1l11asuhde .on oililrut 1/10. USiäks!i 'On vuoltwstern 

tyÖiku1.llkausien lukumäärän !S1ekä la!mma!ttiJasematn j1a elinkeiiIlJon s!el .. 
viittämilseksi o'b.eil1JuV1erdtuweldstlerliJSitä oItols, JOIssa ottantbasuhde 0[1 

1/20.3 

Tulonjakotarkastelu tulo- ja omaisuustilaston perusteella 

EdeOO.islessä Ikapp~eess'aJes:irtertyri-' nolj:ailJa ili1enee selvää, että tulo- ja 
OJn!åJi!suusti!lJaJsl1or.n peruste1eiRa iaJskJeiVtu ttrllonj;ak:aumakuvaa ainoasftaan 

sitä, milten funo~tetult- V1erOlncrlallslet- ttui'ot t[~ä vuomlia jakautuvat 

henildlöiden välillä, joilla on ollut 10 mavkkaa veronalaista tU10a vaI
tionverotuksessla talli jlo~taoIi verottlettu otmaisuudesttla.4 

Täsltäkö o~emme (kiJilnnostunei~a :kunpuhumme ~ulo[lj'aosta ja tu
lonjaon muuttumisesta ?Va:staus on luonno[llisesti. ki~lteinen. Kun 
puhummetulOinj'alo!stå, a:j;atteffienlme lliähinnä todeftlte,ri thloJen (jofk1o 

ne1J1;o- tai brutlt6tuJloj1e!Il) j takautun1lJstta, ta[ seildstO:v1oiman tai »hyvin
vommn» j-akautumista, iOltat~ame!n \tmo edusltaa. JOIS: rtu1o;..}a omai
suusillaston rtwonj1aJosibaatnJ11amaM.a kuV1atl:a oilisi selvä yh~eys: näiblitn 
muihin j'alkaultumiin, ei kOVrID suuria ongelmia esili1tyfusli. ~altilteltta

vas1fiJ !tältlaista se~vää yhteyttä- ei kuiitenkatan o[e o[elJnassa. 

2. Tulo- ja omaisuustilasto 1968 SVT IV B: 35, s. 7. Tulo- ja omaisuustilasto: 
Alustavat tiedot vuodelta 1971. TU 1973: 3, s. 3. 

3. Koljonen Kalevi, Pm. tulo- ja omaisuustila.ston uudistamisesta. Tilastokeskus 
4. 2. 1972, s. 1-2. 

4. Tulo- ja omaisuustilaston avulla voidaan kuvata myös esimerkiksi verotetta
vien tulojen (veronalainen tulo - vähennykset = verotettava tulo) jakautumista, mutta 
tällaiset jakautumat eivät henkilöllisen tulonjaon kannalta ole kovinkaan mielenkiin
toisiamuutoin kuin tulonmuodostuksen kuvaajina. 



TULO- JA OMAISUUS TILASTO TULONJAKOTARKASTELUN . . . 323 

Tulo- ja omaisuustilaston puutteellisuudet 

Tulo- j1a om1arusuUlsti!lasto ei anna -täysiln oikeaa kUViaa edes velronal1ais,.. 
ten tulloj en hlenknö1IIi!sestä Ja'karutumisresrta, kos!kJa OISIa veronru'alSilS;ta 
tuloislta jää :iJlmdilttamaltta. ~UlIl mahdoJll.lslUudet t,ä[]}ailseen ve~ovillppiin 
ilmeisesti vamtel]evalt en väJesrtöryhmiJen vä!lithlä, ve~od~pi väärentää 
tulo- j1a 'omaisuustilasiton antamaa kuvaa veronaiailslt:en ftulLojen ja
kauturrnseSlta. 

Toisena puuiltjeena 1:lliJ.~sltOiSsa on se, ertltä veronalaiset tui~t eivät 
aina kuvaslta ltoaellisliJa verOO1!aIlaisia tu1oj'a, s:i1[ä eTäiltä :tWOIeriä on ve
rotusta TboimirbetuaJesSa jouduttu -arVioi/maan. 

V:ero1aeissa tapahtuu lähes vuosittain me1!ko suurialcin muutok
sia. Tämä ·vailkleulttaa tullolIljaon muutosltense[Vi~rtämistä, sillIä tuloerä, 
Joka jonaiJn ·vuonna on o[lut veronalrus1Ja ttUJ1oa, saarttaa seuraavana 
vuonna Q/llut verovapaata tuloa Ja päinvastoin. 

Kahden eri vuoden 1rullonj1aJon vertalamIDen vaikeutuu myösi siitä 
syystä, elttä lennen vudtta 1969 ei ollie oJ1ut mahdo~!liJsta eTolt\ta1a hen
kilöitä, jotka ovat ,älleet työssä ko(ko vuoden (ns. ko!kovuosityönte!ki
jät), henkilöistä, jotka ovat olleet työssä vain osan vuotta. Koska on 
todennäköistä, ~ttä melJkJdine'n 'Osa tulo- ja omadJsuulSti~as:ton perus .. 
1Jeella pienitwoilsIksi ilUJokitJeNuiSna h'enkilöilsrtä on oJ1Uit työlSisä ainoas
taan 'Osan vuotta, voi tulonjaon 'epätaSla~suus muuttua sliitä syys!tä, 

että ·osavuosityöIlltekiJj öiden OSUU/S perus1j1oulkosta vuosittain muurttuu. 
Tämän takia tulo- ja omaisuustilaston kviritiilijakauman kehi'tys ei 
voi ikuvata muuta 'kuin mitä edellä on esitetty sen kuvaavan. 
Alimman kvintii'lin 5 aleneva 'Osuus tuloista osoittaa täten aIDO'asltaan, 
että perusjoukon a[imman kvintiilin osuus perusjoukon (perusjouk
ko määritelty aiemmin) veronalaisista tuloista O'n pienentynyt. 
Tulo- ja omaisuustilaSlton perusliJeeila ei IkWtenkaJaJIl vOfda slano:a, mis
tä tämä on johtunut. ,Se on vdiJnut jioih!tua twoerojlelll suurentumiisesia, 
työelä!kej ärj!e/stehnän \kehiJt~ymis€lstä (suhiteeHlsen piJene't ver~nalaiset 
eläkkeet) tai iSlitä, e.ttä oSlavuoisii~ö:n\tekJJj ö1iJden osuus on liJs:ääntynyt. 

·SamankalltainJen puute ikuin edelilä maillittu on se, että itilliasltoro
neilsto ei ole Isuonut mahdo1iisuutta eroitrtaa ~olsiis!taan osa-aikatyönte-

5. Katso esim. Tulo- ja omaisuustilasto 1968, m.t. s. 15. 
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kijöiJtä ja Ikoroopäivätyöntelcijö~tä.6 Ko'kopäiväityöntekijöil!lä on tarkoi
tettu työntekijöitä, joiden päiviJtltäilnen työaika OlIl vähintään 6 tuntiJa. 

3. Veronalaiset tulot ja tode~liset· tuotannontekijätulot 

Salattujen verOlIla[a]stenw~ojeh oheID!a tulo- j1a omai!suusti1:as~osta 

puuttuvat 'myöskailkiki verovapaartW[ort. Tmo- ja OlllailSuuSltilasto 
osoittaa täten ainoastaan, miten ihnoitetut verona!laiset tuotannonte
kijätulot ovat jalkauttmeet:eri henkilöiden välillä. »Tö,tlellisten»tuotan
nontekijätuloj.en jaJkautu'minen on tulojakotarkast,eltl!j.en kannalta 
kuiiJenktn :huomaJtJtavaJsti mi!e1enklili!nto~s,em,pi. Tätä Jakaumaaci kui
tenkaan tilastosta saada selville: »TodeUisten» tuotannontekijätulojen 
henkilöllinen jalkautumiJnJen saadaan Suomessa selvitetyiksi ainoas
taan kotitaJloustiJedUlstlelun avtrlil:a. 

Tullo- ja omrulsuusiti1laslto .. ' ei voi kuvata »todel.1fus.ten» tuoftannornte
kij ä~ulojien . jakautumista, lkosl{)a käsiJte »tode11iselt» tuotannontekij ä
tulot sisältää ieki;jö~tä, joilta ei sätä voida saada selville. 

TuotannQntekijätuloja kuvaa seuraava asetelma: 
Yip ===: Yiv + Yiv + Yie 

i e 

Jossa 
YiP 
Yiv 

i 

Yiv 
e 

Vie 

-
-

-

henlöJlö i:n >~todeIl1set» tuotannonteki!j ältUlot 
henkilö i:n iimoiJtetu't verona[aiselt tuiolt 
<,saadaan 'tulo- j\a oma:iJsuustilastosta) 

henlkilö i:n salatut veronalaiset tulot 
henkilö i:n vero,vapaat rtuotcmnontekiljätulolt 

TudVaJll!nonte1dj ätruoilla tcWkoilteltaan palk!katu1oja, yrittäj änttdoja 
sekä omaisuuden perusteella saatavia tuloja. 

4. Käytettävissä oleva tulo 

»TodeilliS'et» tuotannontekijätulot on eräässä mielessä suhteellisen 
huono käsite henJkilöNistä ItulOlnjakO'a aj,atel1en, sHiä henkilö ei ltsle 
voi päättää, mtten hän käyttää nämä ttddt. N~tä tdI:dja, joilden käy
töstä ihenkilöt voivat itse päättää, kuvaa käytettävissä olevat tulot. 

6. Kokovuosityöntekijöiden osalta tämä on tietyin edellytyksin mahdollista. 
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Käytettävissä oievat tulot ovat tasaisemmin jaikautuneet kuin 
>>ltodehliset>> tuotannonLfJenjärtu'llort. Tämä joihrtuu siiitä, että käytettä
vissä 'dlevi;i:n :tilloilhin päästään, kun >>ltodleliis:.iJsta>> tuotannorutekiJjätu
loista vähennetääln vällttö'mä't Vierat j1a \lisätään nertbotulonsnITot. 

Progr.essii'Vilsefhla vaI tion JtuloiVero~a on ttrlonjalkoa tasoit'tava vai
kutus. Kunna1llilsrveroitl tuU.onjakoa tasoitbava vaikutus on tuntuvasti 
pienempi, ,koska kunnallisvero on progressiivinen ainoastaan degres~ 
siivisessä miJelessä.7 

"'eroJen l~sälksi vailkuttavat luonnoilllilsleSlti myös tulonsiiITolt siihen, 
että käytettätviJssä o~evaJt rtu110lt jakautuvat tasaisemmin kuin »todell
liset» 'tuortannonlteldj ättdolt. 

»Todetlisten» tuoiJannontekijatuJlojen ja käytettävissä o[evien tu
lojen välinen yhteys se1viää alla o[evasta yhtälöstä. 

Yid == Yiv + Yiv + Yie - Si + Tis - Tim 
i e 

jossa 
Yid henkilö i:n käyrt;ettävissä oilevat tulot 
Si henkilö i:n välilttömärt v.erot 
Tis henkilö i :'n saamat tulonsiirrot 
Tim henkiilö i:n mafksamat tUlonsiirrot 

Tulo- ja omaisuustilasiosta saadaan ainoastaan kaksi tekijää käy
tettävissä 'Olevien tulojen !käsitteestä, nimittäin Yiv ja Si. Koska muut

i 

tuj.at Yiv, Yie ja Tim puuttuvat tulo- ja omaisuusti'laston aineistosta ja 
e 

muuttuja Tis on tilastossa määritelty tuilonjakotutkimuKsen kannalta 
varsin kyseenalaisel'la tavalla, olisi parempi, ettei käsitettä käytettä
vissä !olevalt tulot 'käytettäi'si tullo- j1a omaisuUSlti1Hstossa. 

Käytettävilssä olevien tWdjen henkillöllisle'stä jakautumiseISta on 
mahdollista s!aada tiJetoj a, mutta rtäHöin 001 käytettävä kotitaloustie
dustelun yhteydessä Ikerättyä aineistoa.' 

5. Käytettävissä olevat tulot ja kulutusmahdollisuudet 

Koska käytettävissä orlevart tulot kuvaavat kulutusmahdol[jjsuuksia 
suhteell~sen hyvin, on 'm~elenkiintoista tutkia, mis~s:ä suhteessa osrto-

7. Johansen Leif, Qffentlig 0konomikk. Trondheim 1965, s. 197-198. 



326 GUSTAV TEIR 

voimaln j1akautuminen j1a verona[ai;sten tuioj1ell j'akautuminen ovat 
iJoiJsiinJsa. Ruotsissa :suo:vitetUlssa o~toiVroima!tUJtkimuksessa vuodelta 
1967 päädyttiin sooen, ettäepäitasaiJsuus ols:tovoiman jakautumisessa 
oli 35 prosenttia pienempi kuin epätalsaisUUlS\ VieronJaiaisten tWloden 
JarkautumiseSsa.8 ,SUomlessa suoritetuiJSsa kOltilta1:oustiJedus:telms:sa on 
päädyrtty samantapaiJsiin tuldJmiin, rikä osoittaa, että veTonaiailSten 
tuloj\en j~alkautumiJnen lei lkuvasta tkulutUJsmahdoRiJSuuksi'en jakautu
milsta. 'Tämän Italkia ltWo- j1a omaiJsuUJS1tila!slton perus1teella ei voida pää
tellä, että alimman tulonsaajakvintiilin. s.ultteelliset !kulutUlsmahdol
lIsuudetdlilsiva't heikJerrtyne!et, va:i:k1ka tuiLo- ja ·omrusruUJstnaslto selväslti 
osoi'ttaakin tämän ryhmän suhteellisen tu~o-osuuden pienentyneen. 

Tulo- ja omaisuustilaston mukaaJll melkO' suuri O!sa ihenkIlö]stä saa 
tulon, joka on piJenempi kuin tdimeentWomhlimi edellyttäisi. Jos tGm.-

kasteTla!alll lkäyijettavilssä o~eviJen tulojen jakaultumista päädytään sa
maan tulokseen. Suuri 100sa erIttäin alliailset tulot omaavista henki
löistä asuu vanhemp.iensa [uona.9 Näiden bJenlkiJ.öiden !ku[utuslmem
dolHsuulksia ei määrää h~idän !käyte1JtäviJss,ä Olleva tulonsa, ~aan pi
kemmi!n Ikulutusyrksikön ('kot~ta1Qiuden) käytelttävislså oleva tmo. Tä
ten kotita!louden !käytettävissä oleva!t tucr:ot kuvastavat. parhailten myö1s 
·henkilolliJsiä kulutusmahdoB.iJsuliksia, ,sillä Iko:titailoudern sis:ä[1ä tapah-
tuu jOissain määrin käytettäv·isSä olevan tulon uudeJilJee,njakoa. 

ESlmerk~ksi lkJoullu1aiJsert ja opiskelIjat, j·o1Jka työs!re,I1Itelevät vain 
osan vuotta, tekevät tulo- ja omrusuustillaston perusteella laskettua 
tulonj'alkaumaa ,epäiJasaisemmaiksi. Tämä on ainakin jOissain määrin 
harhaanjohtavaa. Salavuon tutkim~sen mukaan 68 % opiSkelijoista, 
jotka määriteltiiln pientulonsaajiksi, kuu1.ui k01titalouksiiJn, joissa pää
mies lukeutui suurituloisten ryhmään.10 Onkin :rn1elenkiintoista se[
vittää,miten o'savuosipallikansa:ajart vaiJkuttavat Wllonj!aikoon - ky,sy
mys, josta on pitkään :keskuJsteltu. 'Seuraavalssa luvussa selvitelläätn 
tätä ongelmaa !sekä esitetään konkreettiset !tulokset yhden vuoden 
osa~ta. 

8. Den svenska köpkraftsfördelningen 1967. Betänkande avgivet av låginkomstut
redningen. SOU 1971: 39, s. 7, 9, 60-61. 

9. BenzeL Ragnar, The SociaL Significance of Income Distribution Statistics. The 
Review of Income and Wealth 1973: 3, s. 225. 

10. Salavuo Kari, Tulonjaosta ja sen mittaamisen ongelmista, Turun yliopiston 
sosiaalipolitiikan laitoksen ,tutkielma B: 10 - 1970, s. 12-13. Tutkimus koski vero
velvollisia Turun kaupungissa. 
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6. Osavuosityöntekijöiden vaikutus, tulo- ja omaisuustilaston 
perusteella laskettuun tulonjakaumaan 

Laskelmissa käytetty aineisto 

Laske1lmissa on käy.tetty -two- j1a omaisuusti1astoa varten käytössä 
ollutta veroltusaineis:toa 11 VleTovuodelta 1969. Ainoasltaan oltarnta
aiIl!eisto~a on :käytetty, :sillärtyökuuJkausien ,lukumäärä ei käy selvJ.1Jle 
sellaiJsten verovfAvoUiJsten Olsrota, jOltka eilvät kuu1u oltanta-,ainJeistoi
run. O\to~si1n 12 kuuluneiden pa1Jkan!saaljien osalta tielto työlruukaus~eIl 
lukumäärästä on saatu V1ero:ldvjH!srta. Tämä tieto on verotoimistorssa 
mer!kitty OitdkSien kyselyl1omal~ke~l1e. O!tolksiin kuului noin 135000 
iuonnollista ,veroiVIewvoJ.1iJsta, jOllsta 73,S % olli palkansaaJjia. Ennen 
las~elmien suor.i~tamista otokset on yhdi'srtetty si!ten, että yhdistetty 
otos 'hyv~n edustaa koko maan luormo1lliJsia henkilöitä, koska otorkset 
on poimittu sy.stema!a!ttiJSesti j äkaisesta lruntakohrtaisesta verotusre
kisterisltä (tai -luette[osta). 

Luonnollisten henkilöiden veronalaisten tulojen jakautuminen 

Tietolkoneella aJetun tuloJuokilttaiJse'n (65 tuloluokkaa ) taulukon pe
rusteella on 'Ollut mahdollista laskea desiilrjakauma luonnollisten 

Taulukko 1. Luonnollisten henkilöiden veronalaisten tulojen jakautuminen 
'Vuonna 1969. 

Suhteellinen 
tulo-osuus, Olo 

Dl 0.38 

D2 1.45 

DS 2.95 

D4 4.87 
D5 6.96 

D6 8.97 

D7 11.09 
Ds 13.54 
Dg 17.10 

Dl0 32.69 
--
100.00 

11. Ainoastaan luonnollisia henkilöitä on tarkasteltu. 
12. Katso kappale 2. 
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Kuvio 1. 

Tulot 

henkilöiden osaita.Tämä jakauma on eSLtetty tauiuk?ssa 1. (s. 327). 
Sama tulonjakaumaon -esitetty myös Lorenz-käyrän muodossa 
(kuvio. 1). . 

Kuten taulukosta ja'mviosta havaitaan, veronalaiset tulot jalkau ... 
tuvat luonnollisten henkilöiden keskJen erittäin epåtas:aisesti. On kui
tenkin muistettava, että mUkana ovatkailkki luonnoIDset heIllkilöt 
tyäkuukaus~en 'lukumäärästä riippumatta. 

Tulo- ja omaisuUlstila!ston mukaian palkansaajia on vuonna 1969 
oHut 73,5 % :kaiJkistaluo,nnolll.iJs~sta henJki!löisltä. Paikansaajien tuloil
la ja niiden jakautumiSlella tulee tällöin. oLemaan. ratkaiseva merkitys 
'kolko populaation tulonjaon kannalta. Tämän takia lienee syytä erik
seen tarkastella pa!lJkansaajien tulonjakoa. 

Palkansaajien veronalaisten tulojen jakautuminen 

Kuten aiemmin mainittiin, ei ennen verovuotta 1969 ole ollut mah
dollista 'erottaa kokovuosityöntekijöitä osavuosityöntekijöi'stä. Vero
vuodesta 1969 lähtien 0(11 ol~utmahdorusta ttutlkia, miten osavuosi-
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Kaikki pa.lkansaajat 

Tulot 

- - - - Kokovuosipalkansaajat 

Kuvio 2. 

työntekijät vaikuttavat tulonjakoon. Taulukossa 2 on esitetty veron
alaisten tulojen jakautuminen !kaiklkien paLkansaajien os:aita ja kO'ko
vuosipal!kansaajien osalta. Kuvi'Os~s:a 2 vastaavalt }akaumat on esitetty 
LOl"enz-lkäyrien muodossa. Kuvion ja tau1ukon mukaan myös koko-

Taulukko 2. Veronalais·ten tulojen jakautuminen vuonna 1969' palkansaajien osalta. 

Kaikki palkansaaj a t Kokovuosipalkansaaj at 
Suhteellinen tulo-osuus, °lo Suhteellinen tulo-osuus, olo 

Dl 0.7 2.6 

D2 2.1 4.7 

D3 3.9 5.9 

D4 5.8 6.9 

D5 7.4 7.9 

D6 9.2 9.0 

D7 11.0 10.1 

Ds 13.1 12.6 

D9 16.3 13.6 

Dl0 30.5 26.7 

100.0 100.0 
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vuasityöntekij öiden verona1!aiserttuloit j'8Jkautuva!t melko epätasaisesti, 
joskin huomattavasti tasaisemmin !kuin kaikkien työritek1jöiden ve
ronalaiset \tulot. 

Tarkasteltaessa truon'jakoa lkokovJuosityön:tekijöidien osalta on 
muistettava, että osapäivätyö~tekijät, jotka ovat ollleet työssä koko 
vuoden, sisältyvät tähän ryhmään. 

Tulonjako »puhdistetun» aineiston osalta 13 

Taululkossa 1 ja kuviossa 1!8si!tettiinluonno11isten henllci.löiden veTon .. 
alaisten tu1oj 1en j'akautuminen. Ottaen' h~Qlmioon olsavuosipalkansaa .. 
jilenmelko suuri vai'kutus ,pa1kansaaj.ilen tuJ:ond'al~oon. on mieLenkiin
toista tut1kia, miten luonnollisten 'h~nkill.öiden tulonj ako. muuttuu, jos 
alneisno »puhdistetaan» poiJsitama11aosavuos1palkalnsaajat. Taulukossa 
3 jakuvio'ssa 3 tällaisen »puhdistetun» aineiston tullo.Il!jako on e'sitetty. 
Vertailun vuoksi on taulufklo'ssa 3 'j'~ kp.vi·os:sa 3, eSItetty myös »puhdis
tamattoman» aine1ston tUJlonj,alko' ('Sama kuiln tauJ.ulkossa 1 ja kuviossa 
1) . 

Taulukko 3. »Puhdistetun» aineiston tulonjako. 

» Puhdistettu» aineisto Kaikki tulonsaaj a t 
Suhteellinen tulo':'osuus, % Suhteellinen tulo-osuus, % 

D1 0.41 0.38 

D2 2.00 1.45 

Ds 4.25 2.95 

D4 6.18 4.87 

D5 7.74 6.96 

D6 9.27 8.97 

D7 10.89 11.09 

Ds 12.83' 13.54 

D9 16.04 17.10 

DlO 30.39 32.69 

100.00 100.00 

Kuten IkuvioSita ja tauiukOlsta harvairtaan, aineisto.n puhdistaminen 
tasoittaa tulonj alkoa jonkin verran. PuJhdtslt~tun aineiston tULonj ako 
on silti vielä iepätasamen. Osavuosttyöntekljö1den mukanaolo. tu(lo~ ja 
omarsuustilaston perusteella !tehdyissä tulonj iaklolaskelm1ssa ei siten 

13. Luonnollisten henkilöiden aineisto, josta osavuosipalkansaajat on eliminoitu. 
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Kuvio 3. 

Tulot 

ratkaisevasti johda tulonjaon epätasaisuuteen, vaan veronalaiset tu
lot jakautuvat epätaisaisesti luonno1tlistein henkilöiden kesken, vaikka 
osavuosityöntelkijät jätettäisiinkin tarkastelun ul'kopuole'lle. 

Voidaan luonnoll1se'sti ky.syä, onko runeislton »puhrus!taminen» 
mielekästä. Koslka kysymyksessä on veronalaisen tulon ei'kä käytet
täv1ssä rollevan tulon j'atkauturninen, tät1ainen »puhdistaminen» voi 
mieLestäni olla paikallaan varsinkin, j 0'3 tarkoituksena on tu!tkia j 0-

takin erikoisong,~lmaa, esimerkIksi pa:l'kansaaj ien V1eronalaisten tulo
j en tai paL~katuiJ:ojen '~ehi!tY1stä tiettynä· ajanj a!ksona. J 0.8 tarkastellaan 
tuloeroja eri ,~liIlJkeinoiJs:sa ja ammatti asemissa olevien hen~kilöiden 
välillä, saattaa aineiston puhdilsta!m.irren myös 'Olla pa~ka[laan, koska 
työkuuk~usien ikeskimääräinen lukumäärä vaihtelee ammattiaseman 
ja elinkeinon mukaan. Täten ainakin eräs syy väestöryhmien välisiin 
tuloeroihin tulisi ikäsi.telly~si.14 

14. Toisaalta olisi mielekästä suorittaa aineiston puhdistaminen siten, ettei osaa 
vuodesta työttöminä olleita henkilöitä poistettaisi. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. 
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Varmaa on,ettei lopullista vastausta voida antaa kysymykseen, 
tulis1ko 'käyttää kailklkien luonnollisten henkilöiden aineistoa vai 
puhdistettua aineistoa, siilä molemmilla on hyvät ja huonot puolensa. 
Puhdistetulla aineistolla· on kuitenkin niin pallon hyviä puolia, että 
tätä aineistoa tulisi jäka tapauksessa käyttää valaisemaan erästä syytä 
tulo- ja omaisuusti:laston perusteella lasketun tulonjaon epätasaisuu
delle. 
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Theoretical and Practical Aspects af the 
Distribution af National Income in Romania 

DAN GRINDEA * 

The amount, structure and rhythm of growtJh of ~he naiional income 
meant for distribution in this country have witnessed remarkahle 
changes as a restrlt öf the strenuous effovts of the Romanian p:eople 
under the leaderShip of~he Romanian Comrnuniist PaTty. 

Expressed in U~S. dolla~s, na.tionai income per capita (in current 
prices) was at the end of the year 1973 800 dollars as cO'mpared ,to 80 
-100 dbltars in 1938. The average yearly growth rate during the 1951 
-1972 period W'aJS 9.6 per cent as compared with an average rate of 
2.1 per cent in 1929-1938. The 'share of industry in creating nationai 
income has increased from 31 per ceni in 1938 to over 57 per cent in 
1972. This radical change in the conditions in which nationai income is 
produced, generated by the development of socia'list relations of pro
duction, has profoundly influenced the distribution of income and 
implicitly the whole economy and sociallife. 

Bearing in mind the complexirties of such a theme, we sha~l con .. 
fine our analysis to some1)heoretical and practical aspects.1 

1. Dependence of distribution upon the forms of ownership 

In Romania, the various forms of income are determined e'ssentially 
by socialisi ownership whiC'h is the dominant form of property 
(table 1). 

* Professor of Economics, corresponding member of the Academy of Social and 
Political Sciences, Bucharest. 

1. For a detailed analysis of this problem see the study: D. Grindea, Venitul 
national in Republica SociaLista Romania (National Income in the Socialist Republic of 
Hom~ania), Bucharest, Edit. Stiintifica, 1967. 
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Table 1. Specific weight of sodalist sector within nationaleconomy (0/,). 

1950 1955 1960 1965 1967 

N a tional income 61.0 62.2 82.8 95.5 96.0 
The amount of fixed 

produc.tive assets 62.0 74.2 86.1 97.0 97.6 
Gross industrial pr.oduoUon 92.4 97.0 98.8 99.7 99.8 
Employed . popula tion in 

the 'socialist ~seotor 25.6 38.3 88.1 93.7 93.9 

The big jump: in employment in the soci!alist secltor in 1960 is due 
to1Jhe cooperativization or agriculture, in wihich more than 65 per 
cent or the active population worked at the time. 

In the 'ensemble or forms ör sociaiist ownership, state socialist 
ownership play,s the leadingro!le. Within agricultu'l"!e, the main form 
öl ownership IS represien'bed by rVh!e soci~'list cooperative, con:stitut.ed 
by fhe free union or individual sriia111!andowners! 

Ta;ble 2 gives data showirng1)hennportance or the two forms otf 
socialist·· oW.Ilership in· Romania' s agricultUl"e: 

Table 2. Distribution of agricuUuraland arable land by forms of ownership. 

1950 1960 1970 

Agricu!:htural land 
(thousand· of ha.) 

state ownership 3086 4270 4492 
coop8l'1ative oWIJ.Iers:h~p 289 7646 9058· 

Arable land 
(thousand· '0:1: ha.) 

state owner.ship 863 1691 2007 
coopena:tive owneflship 262 6586 7277 

Note: Figures for cooperative ownership include joint tilling associations, which 
in 19'60 represented about a third of cooperative ownership. In 1970 their weight was 
negligible (under 1 per cent). 

The numheror perso1ns emp[oyed in the socialist coopreratiV1e 
farms, the amouIllt or production runas and global production w1thin 
this· sector signiricantly exeeed· rtJhe corre:sponding figures inthe socia-
list state farm'S. -

It 1s aLso worth me:ntiomng that, in some agricultural sub
branches. - -especia:lly in -animal breeding - live-stocK and animal 
produce the individual property hold an important weight. This form 
or owners'hip also covers the production or ·the individual p'lots atlotted 
to the members or the cooperative, and continues to pllay a role in 
some h~dicrafts, trade, catering, some services, etc. The housing fund 
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built Up by the population a~so fall1s withln the sprhere of individual 
ownershi'p. In 1972, the surface built up by individual owneTIS 
amounted to 70 per cent of the total!habitable surfaee of 9".3 millio!Il 
sq.m. 

The data meniioned above [et us draw some conclusions on the 
distribution: 

1. The existence of various forms of ownership engenders dif
ferent types of incomes whic1h tog,~ther constitute the nationall income 
to he distributed. The mllin types 'Of income are: wages and salaries 2 

incomes of cooperative farmers (for individua1s,); profit, turnover 
tax, interest,etc. (for the state and cooperative organizations). 

2. The overWhelmingshare (somefi!me\S: rtota~) of socialist state 
ownership in industry, Itransport, buiiding, domestic and foreign 
trade, services, etc., means rthat it p:lays a preponderant role in the 
whole distrihution process. Throughtlhe -age.ncy of price policy, wages, 
credits, financial leViers, etc., the stalle substantiaily influences tlhe 
development of revenu€ls :arising in sectors: where other fo~msl of 
ownership are important. ThuJS., the appearance of unjustified gaps 
between ~the incomes of individua'ls engaged in activitie.s where the 
forms of ownership dif~er is· avoided. 

3. The .notable inrtervention of rthe state m disitribution - for the 
above-mentioned reaJsons - makes it p'o:ssible and a1s.o nec1essary to 
divide national income optima11y i'nto a part destined fOT consumption, 
and a part for investment. 

'The high growth rate of nat10nal income in-Romania, the 4.8 per 
eent per annum rise in real wages during the 1951-1972 period, and 
similar 'highrates of expansion of other indicators guarantee that this 
can be achieved. EXIsting d~ta also 'showthat tihe~e is no contradiction 
between the growth of IState income and rthe growth of the individual 
incomes: the latter increaS!e is divectly condiltioned by g~owit;h in the 
first category, \a fact evo[vmg from ,fue double natwe of working 
people as owners and produceI'ls of material 'aJSlsets in a socia1ist sysiem. 

4. Finally - and without exhaus,ting the question - the OiVeT .. 

whelming role which socialist ownerShipp1ays in econo'mic repro
duotion requires that there be a c.lose link between the exchange 

2. Which are called »retribution» in this country. 
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andthedistributionlOf national income,andfuat ,theysometimes,be in
separahle. Thus, individual mcomes obtained aJS a :vesult of distribu
tion are mostly materiali2ed through ,~he agency of the exc'hange of 
goods. The incomes of state and cooperative units are also obtained 
through the agency of iuhe exchange.ofgoods - using to this end the 
price ileve1.This facilitates exchange between the sec'to~producing 
means ofproduction and thesectorproducing consumer goodts and 
also within these sectors. 

2. The distribution - exchange connexion 

The indissoluble"r~lation between exchange and distribution must 
nd~ beunder:stood. as a 'me'lting of these two phases so that they 
lose "vheir Iseparate identities.They interpenetrate each other oruy 
partiailly,and for this reason .certain pr9blems reIat'ed· to exchange 
have tobe followed up distinc"tIy. ThUJS,some incomes arising :from 
distribution (taxes, dutiers, ertc.), which resembleredistrihution,are 
not directly connected withexchange.Also, thenationa1 income pro
dueed may not coincide with national income to he distributed, as a 
resu1t af 10sse3' occurring in the spher.~ of exchange. This problem 
is regulated and controlled by sync'hronizing ,the material balance with 
the vaIue baIance ataiIlevels of ,the economy. 

Theoretica1:ly, there cannot he difEerences. between totaiJ. nationcrl 
income calculated by 'the production ,me'fuod and that .ohtained by 
the distribution method. Iin practice, hOWeV1er, such a gap may appear 
because of tlle 'exlstence ofunusua1ly ,latrgie stodks, cm increase in the 
semi~manufactured produc'bs, losses in the exc"hange of goods aTising 
from normal events . (perrshabIe goods), acciden ts: (na tural calami ties, 
fire, .etc.), or personaI errors (negligence, incompetence, etc.); diffi
curties i'n selling because of 'low quality, inCiPpropriate aJssortment or 
obsoletepatterns. The cQ\~ec'tassessment Orf the impact of these 
factQirs is very import for estahlisihing a good correlation between 
national rncome produced and nationa1 income d~s:trlibuted. Compa
rison of the caIculation of national income using the distribution me
thod with iJts ca:Iculaiion using the production me~hod allows the in
direct estimation of the influence öf the negative factors. 
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3. Remarks on the evolution of some income forms resulting from 
the distribution of national income 

In the following, 1 shal1 consider oer'tain questions reläbed ta· the 
evolution of some of the main types af revenue which appear du~ing 
primary d~stributionand redistribution of nartional income. 

Wages and salaries 3 

Wages and salaries of the population employed i'n sta.te owned under ... 
takings are one of the main types af incomes. Couecting for the in
crease in the number of wage..Jearners, the average nominal and real 
wage and salary 1evel grew as follows in the 1950-1972 period: 

Table 3. Development of average nominal and real wage and salary. (1950 = 100) 

Average [lomina! wage and salary 
Average real wage and salary 

1960 

233 
185 

1970 

3-92 
271 

1972 

409 
282 

The increase recorded seems normaJ. tf we bear in mind that 
during ~his period ·national income increased !more than 7.4 times" 
globa!l industrial production 14 ltimes, and siQcialist retail trade 8.2 
times. The 5.4~fo:ld i'ncrease in labour productivily and the nine-fold 
growth in the production of industria!l consumer goods: which ,took 
place in the same period contributed to ,the increase in tlhe average 
nomina1 and real wage and saiary. The diffe.rence between nominai 
and real wages and !s:alari~s is due especially t0' the progressive cha~
acter of the tax 'On wages aind sa:1aJries. TheSle data entitle us. ,to con
clude that in a socialist :economy the continuous increase in the ave
rage nominal and real wage and salary acquires ,the character of a 
law and is directly determined hy the very increase in production. 
In the opposite Calse it might result in the exeess production of goods 
which would not fiJnd their outlet on the market; thus the demands 
of the planned 'and proportiona'l development of fu'e national eeonomy 
andthe fundamenta1 economic 1aw of the socialis't order would he 
infringed. 

3. See footnote on page 335. 

4 
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Howev:er, it wouldalso he erroneous tQconsider itpossible to in
crea:se the average nominal wage and salary faster or evenat the 
same pace as \labour productivity. In the first case consumption would 
overtake the saving ofpr.esent and materializedlabourobtained in 
the production process, aff,e~ting its very essence. In the second case, 
production would be (jhliged ta reproduce itself . at thesame level, I 

which actua:lly means, stagnation. In such a ease wages andsalaries 
cease to act as an incentive for the continuous increase in national in
come. 

In addition to providing a higher rate of increase of labour pro
duciivitY"as agams'tan inerease in t1he .arverage wage and sruary, this 
country's five-yearplans also provided for a series of measures to 
raise systematically iow wages and to reduce unjustified gaps be
tween the highest and Jowest wages. 

'Sudh measures resulted in significant changes, as indicated by the 
fdl'lowing data: 

Table 4. Distribution of employees by wage groups (%). 

Total emp10yees 
up to 900 lei 
901-11001ei 
1101-1300 lei 
1301-1500 lei 
1501....,-2000.1ei 
2001-2·500 lei 
over 2500 (1ei 

1960 

100.0 
65.4 
16.0 
8.9 
4.7 
3.9 
0.8 
0.3 

1965 

100.0 
39.6 
23.1 
14.2 

9.2 
10.1 
2.6 
1.2 

1970 

100.0 
7.0 

20.3 
22.0 
15.7 
20.8 
8.2 
6.0 

1972 

100.0 
5.5 

17A 
21.2 
16.2 
23.5 
9.5 
6.7 

In connexion with. the C'orrelaiion .between wages and produc
tivirty, the idea has been advanced that theanalysis of the prospective 
increase in nationa'llncome womd require ,the study of 'the correlation 
between the increase in social lahour productivity with real wages 
and salaries. 

In my opinion sudh a correJ.ation is not re1'evant because theele~ 
ments to he correla~ed rerer ,to differe.nt spheres. Thus, whi'le real 
wages and salaries are determined· at the 1:eve1 Qf the whole national 
economy, and po.ssibly at the Iterritoriall· 'level (cou;ntry or town) , social 
labour productivity can only he estimated informatively at the level 
of the national economy. This is due to the lac:k Oof labour homogeneity 
hoth among different branches of the nationai economy, or within 
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eac'h hraneh, and 'also to the different conditions of natura'l or social 
order. Lahour productivi'ty can he calculated at the level of the enter
prise, 'Subbranch or even at the brancih level. But, as reai wages and 
salarles eannot he determined at the e.nterprise level, the correlation 
wifh lahour produc'tiv1ty has nO' economic significant. Even assuming 
that lahour homogeneity åt the level of a~l hranches of ,the economy 
would· be ohtained, and that a sufficiently correct estimation O'f ia
bour productivity for the whole national economy could be eomputed, 
a correlation with rea!l wages and sa1aries would, in my opinion, be 
without economic !significance. Th'e reason is the prevalence, in 
modern economies, of the· production of· means of production, the 
growth of which, especially in conditioIllS generated by the contempo
rary scientific-technical revoJution, outpaces the growth of consumer 
goods. 

Corrsequently it is the increalSe in labour pToductivity in the S!ec.to~ 
producing means of production which determine~s the grow'fu of 
socicdlabour on a national scale. ·However, the growth of real wage'S 
and sa1ar1es is conditioned hy illle growth of labour productivity in 
the sector producing consumer goods. Foc thils reason those models 
of economic develO'pment in which real wage and salary growth is 
correlated with the growth of social labour productivity run the risk 
of non-coincidence between the va~ue structure and the material 
structure of dvstributed 'national income with negative repercussions 
on prices in the market.4 

Profit and turnover tax 

The part taiken by the state constitutes the net income of society and 
mainly takes the form af profit alld turnover tax. A certain share (at 
present about 40 per cent) of the profit iJs allotted ta enterprises, while 
the remaining part, togeJther with the turnaVier tax, goes ta the state 
budget. In the 1955-1972 period budget revenue'S from these two 
sources increased about 3.5 times. The turnorver tax grew 2.6 times, 

4. The question is treated by the author in a paper entitled Quelques observations 
sur les comparaisons internationales, published in an abridged form in The Revue o'f 
Income and Wealth no. 2/1968, p. 214-215. 
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while the· payments lt~ the state budg~t by enterprises and economic 
organizations increased over 5.5 times. 

In ·the process of obtaining the· net income·.of society (mainiy in 
the two forms mentioned a-boIVe), the state tafkes into account both 
therequirements of the lawof va1ueand other considerations ofan 
economic andsocial 'nature. For this reason, the net· income of society 
realized in any given ·branch w'hiclh is s'tateowned sector does not 
necessarrlycorrespond with the amount actuai1y produced in the 
branc;h. However, forestimation of1efficiency, fhe economic analyst 
wants to :know the amount of'national incomeaccording to the place 
ofproduction. Thus; the Po[ish economIst B. Minc believels that this 
requires direct calculation Ulsing unitsof la:bour time (EkonO'mista, no. 
1/1965). Inouropinion, underthe presentconditions and in theface 
of a high degreeof non-homogeneity, suc'h a method wotrld prove ta be 
excessively difficult. "The method advanced by the. Soviet scho1ar G. 
Strumilinwould seem to he more feasible. It ca:11s f.or ~he· distributiorn 
of the net income of society in .proportion to ,the wage and sa[la~ lund 
in !each eco,nomicbranch w'here' . the related net income isproduced. 
Inthis way a coefficlent would he obtained bymeans of which correc
tions·proportionalto the wage and Isalary fu~nd cou~d he made in each 
branch. 

Let us consider the followinghypotheticalexample: 

Table 5. Calculation of national income according to the place of production (simpli
fied varian,t). 

Net income of Wage and Correction N et income of + or-
.society by p'lace ;salary fund coefficient ,society by place of (co1umn 4-1) 

,of r'ealiza tron (1:2) production (2 X 3) 
1 2 3 4 5 

Total 150 100 

{1.5 
150 0 

ofwhich: 
Branch A 50 70 105 + 55 
Branch B 100 30 45 ~55 

Branch A, for instance, might he the machinetoo1. industry, where 
the price caiculation does not 1nciude, in genera1,fue turnover tax, 
whicn is a parl.of the net income of society. In ,this way the net income 
of society in Brandh A :seems to he undervalued. On the other hand 
~n Branc\h B, for instance 'the beverage industry, turnover tax is in
cluded in the priee. 
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Theexample slhows that, whHe Branc;h A representg; one third of 
thenet income of society according to the place of realization, it ac
counts for two thirds according ,to the p~ace of production. The reverse 
holds for B:ranch B. The gap is quite conspicuous as can he expected 
from an example where the figures are c1hosen arbitrarily. Despite 
its hypothetical character; this example indicates that accurate esti
mation is needed. 

Different variants of the method 'have heen proposed to this end. 
Their common feature is the propolsition that society' s net ineome 
should not he calculated using omy the wage and salary fund, but 
that account :shou:ld a1so be taken of the globai vaIue of net produc
tion, fixed and circulating funds, etc. ;Some economis~s also think that 
it is not necessary to indlude the whole of society's net income in the 
calculations. 'Sinee the rate of profit is velativ~ly even in all branches, 
orrly ·the amount of the turnover tax should be r,e-distributed between 
branches, according to one of th.e methods shown above. 

1 myself consider the methods which join together the calculus 
based on the time unit and vaJue to he most suitab'le. Thus, a correc
tion is obtained for the non-homogeneity of labour in various 
branches. 

·Sucth a ca!lculus implies.a reduetion of complex worik to sirilple 
work, Le. the breakdown of national income into man/hours or manl 
days 'of lsimple work and the mu1tiplication of this amount by the 
number of man/hours or manl days of simple woi"k performed in 
each branch.The tariff wage system or, more preciisely, the basic tariff 
salary for simp~e uns!killed wor:k can he used to reduee comp[ex work 
to simple work. 

The tab'le helow w111 serve as an example. It presumes the wage 
paid for uns!kHled work and the numher of hours worked in a year 
by an employ.ee in equivalent termSi for two branches. 

The data in ,the table 6 showthat in condiiions where Branch 
A has a specific weight of 62.5 per cent in national income according 
to '~he place of realization and Branch B has 37.5 per cent, then the 
shaTe of Branc:h A in total national incO'me accoTding to the place of 
production may reach asmuch as 70 per cent, the remaining 30 per 
cent helonging to Branc'h B.Of course, thetseresults have to he taken 
only as indicative, ;keeping in mind that: a) the wage fund in any 
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Table 6. Estimation of national income according to place of production (Variant .II). 

1. Wage and salary' fund 
(monllhly) 

2. lVllonthly wage for uns:Killed 
~or.k , 

3. Number of woDkers considered 
aJS unski,l1ed (1 :2) 

4. Number of hours of uns:killed 
work performed yearJy by 
one wOl"ker 

5. Number of man/hrs af unskHled 
work perfomned in one 
year (3 x 4) 

6. N a tional income reaUzed 
7. NaUona!l inoome obtained by 

man/hl"s of simple wor'k 
(oorrection coeffident 6:5 
from the co1 UJmn, >; total» ) 

8. NatilOnal income ereated (5 x 7) 
9. Dev1atl:on' (6~8) 

'Doia1 Branch A Branch B 

1000000000 700000000 300000000 

. 1000 1000 1000 

1000000 700000 300000 

2400 2400 2400 

2400000000 1680000000 720000000 
24 000000 000 15 000 000 000 9 000 000 000 

10 
24 000 000 000 16 800 000 000 7 200 000 000 

. 0 +1800000000 -1800000000 

given branC'h is influenced by certain additional payments under the 
form ot pay' tor piec:ework, buildi1J.g site a11owances,'long se:rvice pay, 
birtha'llowances, overtilme \vooik, hard wo~k etc.; b) not alI the ex
penses required for ilabour force reproduction are included in wages 
and:salaries, tor higher·qualifications and thus ~he reduction ofcomp':" 
lex (:skilled) work to :simple wor:k may only he particrl!ly successful; 
c) finally,this method Df calculation ignotres the different technical 
endowments of labouT, and the different ~evei Df labour productivity 
in each branch. Thus, when using the correctiori coefficient, onc{ 
implicitly accepts the average for thewhoile eeonomy. 

A more accurate ,estimate would be obtained using the method 
af the reverse matrix or total labourexpenses in each production 
branch. Perfecting this matrix willl help us to express the tdtai ämount 
of social labour employed in each branch, in relation to technical 
equipment, labour productivity,cost priee, etc. 

Social Consumption Funds 

Suppression of exploitation iin the socia1list economic system means 
a qualitative 'shift in the participatiDn of all. wOl'!King people in pro
ductioii and in the dis'tribution of the results of labour. Thus., wonking 
people''S participation' in the distribution of fhe national income takes 
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place both individually - according to work - and social1ly as a 
component of the community. Within this second form of participa
tion, an imporlant role is played by the distrihution of nationai in
comeVhTough the social consumption funds. 

The :social consumption funds b'lend together fonn'S of di'stribution 
according to ,neeessi ties suclh as free educa tion, free medical care, etc., 
irrespective of the quantityand quality of the work of each indivi
dual, with forms of distribution according 'to wo~k like pensions, 
birlth a'llowances, holiday pays and other benefits. 

In this country, :the socia1 consumption funds have been used in 
the proe~ss of building a socialist system for such deciJsive activities 
as wiping 'Out of illiteracy, training middle and higher level national 
cadres, organization and extension of medical care, ,stimu!lation of 
creative activity in arts and cuiture, decent living conditions tor 
retired working people, etc. Clearly these funds have 'helped Romania 
to advance and to raise the standard of living rapid1y. At the same 
time social consumption funds have a special role to play in narrow
ing differences in the standard of liv~ng of the vari<?us categories of 
wovki!ng people who, alfhough working equally and consequently 
being paid equally, have different living standards, becaus.e of unequal 
family burdens. 

Because ashare of the social consump'tion funds is distributed 
independen-illy of the quantity and quality of labour, the employees 
with large famities benefit Imore from the social corrsumption tunds 
allotted to education, medical care, priority in the distribution of 
"housingfacilities, e\tc., than eLo those with smaller families. The 
social consumption funds also 'help greatly to raise the incomes of 
workeTs with :sm alI salaries because there are cerrtain advantage'S 
which go exclusively to those whose incomes do not exceed a certain 
amount. Such advantages are the state al10wance for chHdren, health 
and rest home tiekets at redueed prices, student grants, etc. Rent 
and the fees for creches are also related to wages. 

Table 7shows the evolution 01 the main fo~ms of distribution of 
social consumption funds aHotted in the state budget. 

In the 1955-1972 period, financing of social-cuitural activity in 
the state budget grew continuously. The inctealSe in ~he state al'low
ance tor chfldren is especiruly impressive, and indicates the special 
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Table 7. Financing af sQcial-cultural activity by the state budget (mUUan lei)o 

1960 1965 1970 1972 

'TIotal 14103 22361 35942 4259'1 
ofwhich 

education 3496 6533 9235 10418 
culture, al.'1ts and Iscience 1387 2173 2845 3458 
health 2955 4795 6930 7816 
state social insuranee and 
sodalassiistance 4530 6079 12513 14126 
state -alHowance for 
children 1726 2715 4232 6561 

care ta:ken to improve the birth rate, to -assistthe mother and to 
strengthen the family. 

'Therateof growth of-,social consumptio'n funds in the state budget 
marlredly surpassed the grow1jho:fbudgetary ex:penses geneTally, and 
in Isome respects 'even the national incorne. While oPPQsing the ten
dencyto 'equaliie- incomes, which would contradic't the require
ments of the law -of distribution according towork, measures were 
applied to reduee thems:tance between the extreme incomes, --accor
ding to .the pTincipteof socialist ethics.Thus" the gap' b'etween maxi
mumand minimum retribution fell frorn about 12 times in 1965 to 
6 times, in 19'74. 

The positive infIuenee of social consumption funds· on the stand
ard of living can also be seen by comparing taxesand dutie:s pald by 
thepopulationand incomes -directly and indirectly received by the 
population through the socia1~cu1turall establishments. In1972 the 
popu1ation reeeived three times as much in 'the fo1:'m of socialcon
sumption funds income as -it paid in rtaxe!s and duties. A simHar 
calcu1ation ;shows that, ·three decades ago, the reve:rse·situation was 
true: thepopulation paid 16. times as muc1h in taxes; as ii reeeived 
inthe fOrIn of so-cal1ed socio-cultural expenditure. 

The above examiIlation of the forms of income, deriving from 
the distribution and rerusitribution of national income is far from 
exhaustive .. Further srtudy af the evolution of cooprerativefarmers' 
incomes and oftJhe other formsof prima~ state income (e.g.,· in'te
rest), etc., is needed. In thls brief article we examined onlly some of 
the principal forms of incomes. 

In conclusion, 1 think it is worth focussing on the nationalincome 
distribution po1icy which willl he pursued in this country fOT the next 
two decades. These trends were well di'Scussed by the Secretary 



THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION. . . 345 

General of 1Jhe Romanian Communist Party, Nicollae Ceausescu, at 
~he July 1972 National Conference of ;the Party. They were developed 
in the Directives draft whieh wiH he subjected to the XI Congress of 
the Romanian Communist Party in November 1974. In essence they 
consists of measures designed to rais.e this country tQo the highest 
levels of civitization and welfare. In the sp:here ofmaterial production 
development, national income in 1990 is fQorecast to grow 3.5-3,.8 
times the level1975 and t!O reach as much as 2500-3000 U.S. doliars 
per capita. Bearing in mind the necessity of carrying Qon the country's 
development at !high rates, ahout 68-70 per cent of national income 
will he H'Ssigned to the consumption fund and the remaining 30-32 
per eent to thenational fund tor socio-economic deve1opment. Per 
capita real incomes are to inc:vease 3.5 times implying a significant 
rise in wages and sa[aries:, cooperative farmers incomes and consump
tion social funds. These will constitute a sound basis for a suhstantial 
improvement in individucd c o nsump'ti on , for increases. in housing 
resources, for generalizing compulsQory but free 12-year education 
and applying fhe 40-42 'hrs wo~king week. These achievements wi'll 
place socialist RQomania among the advanced countries of the world. 

In 27-29 July 1974 toolk place the plenary meeting of the Centrai 
Committee af the Ro~anian Communist Party, r.egarding the leading 
lines of development of our country untrl1990. In this occasion it was 
considered ,that the fulfilment of the, targets forecast in the Di:vecti ve'S 
draft wil'l assure the conditiorrs for the affirmation of the communist 
principles in distributing the material goods in the social life. 
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Energiaa - mihin hintaan? ' 

KALEVILAGUS 

Me~llä on pari vuotta kfistelty voima- loudellinen kasvu vaatii kasvavaa tuo
ja öljyasioista. Asia on kuuma kysymys . tantoa .. ja kasvu jatkuu senkin jälkeen, 
muuallakin: Ruotsissa on viime kesänä k,un perustarpeet on tyydytetty. Tuote
ilmestynyt kaksi ajankohtaista ydinvoi- taan paljon tarpeetonta. 
makysymyksiä käsittelevää kirjaa. Niis- Tässä Kågeson tosin haukkuu väärää 
tä toinen on Per Kågesonin Stoppa kärn- puuta, sillä ovathan SEV-maatkin ju
kråften (Prisma 1973). Toisen on kirjoit- listaneet· alati kasvavat tuotantoluvut 
tanut työryhmä, johon on kuulunut 
mm. N obelin p~lkinnon saanut Hannes 
Alfven. Tämän kirjan nimi on Energi 
till döds? (Larson 1973). 

Kågeson - nuoriyhteiskuntatieteili
jä - toteaa jo kirjansa alkulauseessa, 
että ydinvoima, elinympäristö ja poli
tiikka ovat kietoutuneet toisiinsa· se~a
vaksi vyyhdiksi, j onk9, asiallinen sel
vittäminen vaatisi tekniikan, ekologian, 
sosiologian, kansantaloustieteen ym. yh
teistyötä. Toisaalta on energiahuollon 
ongelma myös voimakkaasti poliIttinen. 

Kågeson kertoo antaneensa ydinfy
siikan asian tun tij an tarkastaa kirj ansa 
tekniset seikat, vaikka tietenkin hän itse 
vastaa teoksestaan. Kirj a ei ole puoluee
ton, se on kiistakirj oi tus, j olla pyritään 
herättämään keskustelua ajankohtaises
ta ongelmasta. 

Kågesonin mielestä olisi lähdettävä 
poh timaan ep.ergiakriisin syitä alati kas
vavasta energian kasvusta. Kasvun syy
nä on taloudellinen j ärj estelmä, jonka 
ainoa johtotähti on voitårftavoittelu. Ta-

materialismin johtotähdeksi. 
Kågesonkärjistää kirjansa sanoman 

kysymykseen, aloittaisi tteko Atlannin 
yli lennon puolella polttoaineella usko
tellen, että kyllä kai matkalla jokin 
keino keksitään. Tuskinpa. 

Sen sijaa.n Ruotsin valtio ja voimalai
tokset aikovat rakentaa parikymmentä 
ydinvoimalaa, vaikkei niillä ole.· har
mainta aavistustakaan, mitä tehdä vaa
rallisille jätteille tulevina vuosina.Itä
mereen niitä ei voi upottaa, silLi teräs
lieriöt ruostuvat. Amerikassa säiliöiksi 
suunnitellut suolakaivokset sisältävät 
repeämiä. Ampuminen Saturnusrake
teilla avaruuteen on kallista ja saattaa 
joskus epäonnistuakin. USAn ydinvoi
maloissa on tähän mennessä tapahtunut 
kymmenkunta vuotoa tai vakavanpuo
leista onnettomuutta. 

Vain Ruotsin suurimmat joet ja jär
vet riittävät voimalaitoksissa syntyvän 
veden j äähdyttämiseen ja epävarmaa on, 
mitä vesistöjen lämmennyt vesi vaikut
taa leväkasvillisuuteen, kalakantaan jne. 



Oskarshamnissa on pantu alulle lohen
kasvatuskoe lämpövesialtaissa. 

Mikäli ns. vetypommi (fuusioenergia) 
pystyttäisiin kesyttämään voiman tuo
tantoon, riittäisi merivedessä, raskaas
sa vedyssä eli deuteriumissa .raaka
ainetta rajattomiin. Kukaan ei ole vielä 
pystynyt ha.llitsemaan reaktiossa syn
tyvää miljoonien asteiden lämpöä. Toi
saalta voidaan kysyä, tulisiko »rajaton» 
energia vaaraksi maapallon raaka-aine
varoille? Varsinkin kun kehitysmaat 
parhaillaan pyrkivät saamaan teollisen 
kehityksen alkuun. 

Kågeson ei arvostele vain sitä huo
lettomuutta, jolla on suhtauduttu ydin
reaktoreiden jätteisiin. Hän pauhaa 
myös ylellisyyskulutusta ja tarpeetonta 
energian tuhlausta vastaan. 

Kågeson esittää pitkän listan tavaroi
ta, jotka pitäisi poistaa käytöstä 
aina kertakäyttötavaroista muovikuk
kiin saakka. Tuotetaan paljon tarpeeton
ta rihkamaa. Teollisuus ja rakennustoi
minta pystyy jo nykyisellään säästä
mään energiaa ja tuhlausta voidaan vä
hentää rakennemuutoksilla. Kirjoitta
jan mielestä mm. suurvaltojen kilpava
rustelu on suurta energian ja raaka
aineiden tuhlausta. Liikenteessä voitai
siin säästää energiaa luopumalla suu
rista henkilöautoista ja moottoriveneis
tä. J oukkoliikennettä olisi suosittava. 
Kågeson lopettaisi charterlennot. Mat
kat olisi tehtävä junalla tai laivalla. Hän 

haluaisi jopa lopettaa puiden kaadon 

kesällä ja poistaa moottorisahat; uittoon 

olisi jälleen turvauduttava puun kulje

tuksessa. 

Kågeson vaatii suunnitelmataloutta, 
mutta hän ei kuitenkaan ole vallanku

mousromantikko. Sosialismikaan ei ole 
mikään joulupukki. Suunnitelma talous 
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vaatii tietoista toimintaa energiatalou
den säästämiseksi. 

Kirja on helppolukuinen atomiener
gian oppikirj a maallikoillekin. Toivotta
vasti se myös panee atomienergian puo
lustajat ajattelemaan kosketeltuja kysy
myksiä vakavammin. Ihmettelen vain, 
mitä naapuria puoli vuosisataa hallin
neet »idealistit» ovat miettineet päätök
siä tehdessään. 

Samoj a ongelmia kuin Kågesonin 
teoksessa pohditaan myös kirj assa Ener
gi tilI döds? Sen ovat työryhmänä teh
neet Hannes AHven, Birgitta Ham
braeus, Rune Jönsson, Bo Lehnert, John 
Nihlen, Reine Rosander, Jan Tillman ja 
Ann-Marie Westman. 

Hannes AHven tunnetaan ydinener
gian kovana vastustajana. Hän on mm. 
muistuttanut siitä, että ydinenergian jä
tettä plutoniumia voidaan käyttää ato
mipommin valmistukseen. Sitäpaitsi 
plutoniumin säteilyvaara kestää 24000 
vuotta, tritiumin 11 vuotta. Kirjan 
johdantoluvussa viitataan myös pariin
kymmeneen tutkijaan, jotka ovat esittä
neet huolestumisensa ydinreaktoreista 
ja säteilyvaarasta. Näitä ovat mm. Saha
rov, Ba-rry Commoner, S. Novick, G. 
Ehrensvärd sekä Bo Lindell ja Sven 
Löjgren, jotka vuonna 1972 ydinener
giaa käsitelleessä suuressa teoksessaan 
kirjoittivat mm. näin: »Työmme kulues
sa olemme tulleet yhä epätietoisemmik
si ongelmista, joita ennen luulimme 
päivänselviksi. Me rakennamme nyt tu

levaisuutta monella tavalla horjuvalle 
perustalle ja tulevat polvet saavat mak

saa siitä viulut.» 

Amerikkalainen N ovick sanoo, että 

voisimme odottaa kunnes reaktori t pys

tytään tekemään varmemmiksi. Hannes 

AHven puolestaan sanoo suoraan, että 
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nykyinen kehitys on viemässä »päin 
hemmettiä» . 

IAEA on julkaissut maailmankartan, 
johon on merkitty valmiit ja tilatut 
ydinvoimalaitokset. Kartta on mielen
kiintoinen. Se osoittaa, että lähes kaikki 
reaktorit sijaitsevat tiheään asutuilla 
teollisuusalueilla: USAssa, Länsi-Euroo
passa,Japanissa ym. Sen sijaan niitä on 
hyvin harvassa Neuvostoliitossa ja In
tiassa. Afrikka ja Etelä-Amerikka -
köyhät mantereet - ovat vallan ilman 
ydinvoimaloita .. Tämä on tavallaan päi~ 
vänselvaä. 

Rikkaissa teollisuusmaissa kaivataan 
yhä paisuvia määriä sähköenergiaa ja 
energianpuute häämöttää niissä uhkaa
vana kuin musta pilvi. Kuitenkin Kan
sain välinenA tomienergiakomissiokin si
vuuttaa jäteongelmat kevyesti. Tode
taan vain kuivasti, että vuonna 2000 
on sähköenergian kulutus nelinkertai
nen vuoteen 1970. verrattuna. Useissa 
maissa sähkön käyttö kaksinkertaistuu 
vähemmässä kuin 10 vuodessa, toisaalta 
samalla on· kaksi kolmasosaa maailmasta 
ilman sähköä. Eiköhän sähkön kulutuk.,. 
sessakin olisi säästämisen varaa? 

Kirjan mukaan on poliitikkojen ja 
muiden päätöksentekijöiden harteilla 
nyt suuri vastuu. Tekniikka ja koko ih
miskuntasaa lähivuosina ratkaista ky
symyksiä, jotka koskevat nykyisiä ja 
tulevia.polvia pitkälti eteenpäin. 

Teoksessa todetaan, että jokainen 
ydinvoimalaitoksessa aikaansaatu kilo

wattitunti jättää jälkeensä kuolettavan 

annoksen radioaktiivista jätettä. Kui

tenkin Ruotsissa suunnitellaan nyt 24 

ydinvoimalaa. Kirjoittajat kysyvät, onko 

tätä ohjelmaa syytä toteuttaa, ennen 
kuinsaadaa'h varmuus jätteiden vaa

rattomasta sijoittamisesta. 

Kirja on niin ollen hätkähdyttävää 
luettavaa ainakin näin maallikolle, toi
vottavasti myös päätöksentekijöille ja 
tu tkij oille.yp.dessä Kågesonin kirjan 
kanssa se panee aprikoimaan energia- ja 
elinympäristöongelmaa uudesta näkö
kulmasta. 

Alati paisuva tuotanto ja kulutus ei 
ole mahdollista ilman energiaa. Eikö 
silloin ole korkea aika panna jarrut sekä 
energian että ylellisyyskulutuksen kas
vulle ja ruveta tosissaan pohtimaan ja 
tavoittelemaan yksinkertaisempaa elä
mäntyyliä. 

Siihen on nyt hyvä syy kun on nähty, 
että koko läntinen maailma on raken
tanut ns. hyvinvointinsa yhden· kortin, 
öljyn, varaan - ja nyt on politiikka 
vetäissyt sen pois pakasta. 

Paljonko kansainvälisillä öljy-yhtiöil
lä. on OPEC.;.maiden ohella osuutta öljyn 
hinnan äkilliseen nousuun ei ole tiedos
sanL Adler-Karlsson näkyy sitä uumoi
levan.Joka tapauksessa meilläkin tun
tuva. energian hinnannousu pakottanee 
»kasvuhakuiset>~ teoreetikot ja teolli-· 
suuspoliitikot vetämään . länkiä kaulaan
sa. Ei meillä ole varaa yltäkylläisyyden 
yhteiskuntaan, vaan Suomenkin kansan
taloutta määrää yhä »niukkuuden prin
siippi», joka näkyy mm. nykyisestä 
maksutaseestamme. Uusiutuvat luon
nonvaramme perustuvat yhä metsään ja 
peltoon. 

Mainittakoon vielä, että fuusioener
gian puoltaja, professori Alfven on 
Bertrand Russelin perustaman rauhan;... 
järjestön puheenjohtaja. Alfven on saa

nut myös venäläisen Lomonosovin pal

kinnon. 

Ruotsissa on Ringhalsin 1580 Mw:n 

voimala valmis tänä vuonna ja keskus
telu ydinvoimaloista vilkastunut. Tulee-



1 

han energiakysymys esille seuraavilla 
valtiopäivillä. Lopullista päätöksen
tekoa on lykätty vuodella uusien 
asian tun tij ala usun toj en hankkimiseksi. 
Äsken oli ruotsalaisissa päiväleh
dissä unkarilais-amerikkalaisen pro
fessori Tellerin, »vetyvoiman isän», 
lausunto. Hänen mielestään ydinvoima
lat olisi tehtävä maan alle ja vähin
tään 300 km päähän asutuista alueista. 
Tämä on herättänyt melkoista kohua 
suuren yleisön keskuudessa, varsinkin 
kun ruotsalainen ydinfysiikan professo
ri Rydberg on halunnut kieltää lehdis
töltä koko atomivoimaloista käytävän 
keskustelun. Tässä yhteydessä sopii 
muistaa, että maallikot panivat alulle 
myös Minimatakeskustelun, ennenkuin 
asiantuntijat lähtivät liikkeelle. 

Kuten kaikista uusista asioista näyte
tään siis atomivoimaloistakin olevan hy
vin montaa mieltä. Esimerkiksi USAn 
atomienergiakomission päällikkö Dixie 
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Lee Ray vakuutti Svenska Dagbladetille 
toukokuussa antamassaan haastattelus
sa, että ydinenergian vaaroja liioitel
laan. Hän vastasi myös kysymykseen, 
olisiko Ruotsin viimeiset koskivoimat 
rakennettava ennen atomivoimaa: 
»Meillä on vielä joitakin valjastamatto
mia jokia Amerikassa ja me ainakin 
aiomme säilyttää ne luonnontilassa.» 

Suomessa alkaa ensimmäinen fissio
uraanivoimala piakkoin jauhaa sähköä 
ja teknikot vakuuttavat, että kaikki 
varmuusnäkökohdat on täytetty. Sitä 
en epäilekään. Mutta kun luin Dagens 
N yheteristä amerikkalaisen biologin 
väitteen rnm. plutoniumin syöpävaaras
ta ja sikiövaurioista, niin muistuu mie
leen kansantaloustieteen professori K. 
Bouldingin sanat: »Estoton insinööri on 
nykyajan vaarallisin yksilö. Hänellä 
pitäisi aina olla ekologi rinnallaan pap
pina muistuttamassa kuolevaisuudes
tamme.» 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:4 

Suunnittelusta ihmisen tavoitteellisen 
toiminnan muotona 1 

O. E. NIITAMO 

Tarkastelun tavoite 2 

Ihminen pyrkii toimimaan tavoitteelli
sesti vaiku ttaakseen tiettyihin asian
tiloihin. Seuraavassa yritän tarkastella: 
Mikä on tämän toiminnan väline: infor
maatio ja energia (plus materia)3; mitä 
on tämän toiminnan ilmiasu, toiminta
tapa: teknologiaa; mitä on olemassaole-

1. Ts. »kokonaisuus ja osat suunnitte
lussa». 

2. Tä'mä on eräänlainen lastu tarkastel
lessanisuunni ttelun näkökulmasta eräiden 
ihmiselle olennaisten ilmiöiden välistä ja 
sisäistä råkennetta - käyttäen lisäksi hyvin 
epätraditionaalisia määritelmiä. Kiitän Suo
men Aka'temian yhteiskuntatieteellistä toi
mikuntaa saamastani tuesta. 

)} Vaikka kriisin syyt olisivatkin paikalli
sia, ratkaisun tulee olla globaaUnen ... 
Muutosten suuruus on sitä luokkaa, että 
aikaansaadut syvälliset vaikutukset eivät 
ole parannetta.vissaperinteellisin sopeutu
misrnekanismein .. . Muutokset kehityksen 
perinteellisessä kulussaeivät vain luo uusia 
ongelmia., vaan nostavat pinnalle vanhoja, 
jotka ihmisyhteiskunta on uskonut jo ole
van lähellä ratkaisuaan ... » Jo tämä lyhyt 
keskustelu tulossa olevan maailman kriisin 
luonteesta osoittaa, että on välttämätöntä 
tarkastella kaikkien toimintojen joukkoa 
toisiinsa kytkeytyneenä, ts. systeeminä. 
Mesårovic< Mihajlo~Prestel Eduard, Con
struction ofDynamic. Model of the Regio
nalized World Economic System. Moniste. 
1972. ,(Esitetty mm. kybernetiikan ja yleisen 
systeerniteorian maailmankonferenssissa 
Oxfordin yliopistossa 1972). 

van teknologian käyttö: tuotantoa; mitä 
on teknologian, toimintatapojen kehit
täminen: tiedettä; mikä on toiminnan 
relevantti tapahtuma-alue: ympäristö; 
mitä on toiminnan tavoitteellinen jär
jestely: suunnittelua; mitä on vuorovai
kutteisesta ympäristöstään irroitettu' 
suunnittelu: patologista suunnittelua. 

Esitys huipistuu nimenomaan suun-

3. Materian kytkennät energiaan ja 
informatioon ovat tunnetut: 
- materiahan on energiaa (ks. täsmällisem

min vaikkapa Nevanlinna, Suhteellisuus
teorian periaatteet, Porvoo 1964, s. 240), 

- informaatio useimmiten »ruumiillistuu» 
materiassa koneina, laitteistoina, raken
nelmina. nimenomaan geneettinen infor
maatio ruumiillistuu elollisissa olen
noissa. 



nittelun tarkasteluun. Juuri suunnitte
lussahan keskitetysti kuvastuu asian
tiloJen parantamispyrkimys. 

Ihmisen toiminnasta ja sen 
dimensioista 

Ihmiselle on pitkällemenevästi ominais
ta a) tavoitteellisuus 4, b) sosiaalisten 
säätelymekanismien käyttö eli yleensä 
suunnitteluun perustuva yhteistyö. Ih
misen toiminta muodostuu tällöin vuoro
vaikutuksesta ihmisen ja hänen ympä
ristönsä kanssa. Hän saa ympäristös
tään panoksia ja antaa ympäristölleen 
tuloksia (hyödykkeitä ja/tai rasitteita). 
Nämä ihmiseen (alkio on) ympäristöstä 
tulevat ja toisaalta ympäristöön mene
vät tekijät ilmenevät lämpötiloina, mag
neettisina impulsseina, paineena, sähkö-
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tms. muutoksena (esim. hyvinvoinnin 
lisäyksenä, epävarmuuden vähenemise
nä). Mikä sisältö näillä kokemisilla kul
loinkin on, riippuu ajasta ja paikasta 
- yhteiskunnan »tajunnasta». Tätä ta
juntaa ohjaavat ihmisen mahdollisuu
det, kyky manipuloida ympäristöään, 
ts. ihmisen tuotantotapa. Ihmisen toi
mintatapoja - tapoja käyttää ympäris
tön panokset tavoitteita palveleviksi 
tuotoksiksi - sanotaan toiminnan tek
niikaksi - teknologiaksi. Miten hän 
kulloinkin »onnistuu» toiminnassaan 
riippuu siis hänen teknologiastaan ja 
tämä onnistuminen mitataan uhraus! 
hyöty- (tietyssä mielessä panos/tuotos-) 
suhteella. Kuten edellä hyvinvoinnista 
todettiin, niin riippuu kulloinkin aj asta 
ja paikasta, miten uhraus ja hyöty kul
loinkin koetaan ja mitataan eli mikä on 

impulsseina, liikkeenä, äänenjohtamise- arvojärjestelmä. 

na, värinä tai muuna aistivaikutukse- Olemassa olevan teknologian tavoit
na.5 Kokonaisuutena niitä voidaan ku- teellinen käyttö energian ja materian 
vata mm. informaatio- ja/tai energia- - käsittelyyn on tällöin tuotantoa hyvin 
virtoina. 

Ihmisen toiminta ilmenee siis ennen 
muuta energian ja informaation käyt
tönä ja vaihtona, ts. niiden käsittelynä. 
Suunnittelu on - tästä näkökulmasta -
informaation avulla tapahtuvaa ympä
ristön (»luonnon») energian keskittämi
sen, käynnistämisen ja käytön tavoit
teellista järjestelyä. 

Voidaan sanoa, että ihminen pyrkii 
toiminnallaan »parantamaan» asiain
tilojaan. Parantaminen koetaan jonkin
laisena hyvinvoinnin, epävarmuuden 

4. Tekee pitkäjännitteistä työtä, siis työ
tä, jonka tulos on alunperin mielessä. 

5. Myöhemmin käytettävien käsitteiden 
kannalta esitettäköön lyhyesti: Näiden mui
den alkioiden (objektien, olioiden) joukko, 
joihin alkio (yllä: ihminen) on panos- ja 
tuotossuhtein kytketty, muodostaa tämän 

laajassa ja epävarsinaisessa mielessä. 
Teknologian parantaminen ja sen sel
vittäminen, mitä parantaminen »on», 
on tiedettä hyvin laajassa ja epävarsi
naisessa mielessä. Näin tarkastellen tie
de on perustavaa laatua olevaa sosiaa
lista toimintaa, koska se 
- auttaa selvittämään, »mitä ihminen 

on» ja mitkä ovat hänen tarpeensa, 
tavoitteensa, arvonsa, miten hänen 
arvonsa määräytyvät; 

- mitkä ovat hänen eri valinnaiset toi
mintamahdollisuutensa. 

alkion ympäristön. Systeemi eli järjestelmä 
on keskenään kytkettyj en alkioiden joukko. 
Pelkästään kytkentöjen joukkoa sanotaan 
systeemin rakenteeksi. Systeemi on siis 
alkioiden (olioiden) ja kytkentöjen (suhtei
den) yhteisjoukko, rakenne vain kytkentö
jen jou~ko. 
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Kehityksellähän (muutoksella) tar ... 
koitamme asiantilojen muutosta eikä 
ajan -muutosta (»päivi~ri» virtausta). 
Tällöin on välineiden, teknologioiden 
kehittämis- jakäyttövalintoihin liitty
vä arvoseuraamusten selvittäminen 
erittäin ensisijainen tehtävä suunnitte
lussa. 

Olemassa oleva teknologia sisältyy 
ihmisen tiedon traditioon 6; hänen in
formaatiovarastoonsa ja on useilta osin 
ruumiillistunut koneiksi, laitteiksi, pro
sesseiksi, menettelyrutiineiksi· jne. 

T,eknologia tavallaan koostuu kol
mesta osasta: 

- tieteellinen; uudisteet, koneiden, 
prosessien, menettelytapojen kehit
tämien (ks. ed. tieteen määritelmä), 

- insinööritaidollinen; uudisteiden em
purlnen sovel taminen, koneiden, 
prosessien tms. »teko» ja yhdistely 
käyttöön, 

- tal()udellinen; teknisesti tehokkaiden 
ratkaisujen »taloudellisesti» arvosi
donnainen valinta ja käyttö. 

Kuhunkin näistä. osista. liittyvät siis 
omat toimintanormit, käsitykset siitä, 
mikä on »oikein», »hyvää», »halutta
vaa», »olennaista» , mitä on asiaill tilan 
»paraneminen» jne. Insinööritaidollises
sa osassa on oleellisuuden, tärkeyden, 
hyödyn perusnormi kvantitatiivinen 
teho, tuotos jotakin tai kaikkia panos
yksikköjä kohden, tuotos (tuotanto) 
aikayksikköä kohden tms. Taloudelli
sessa osassa, jossa lopulliset käyttöön
otto- ja hyväksymisvalinnat usein vii
mekädessä tehdään, ovat olennaisuuk-

. si,en, tärkeyden mittoina, normeina ar-

6. Ahmavaara Yrjö, Informaatio. Weilin 
& Göös 1969, s. 10-12. 

7. Ks. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto, 

vot, kapitalismissa nimenomaan vaihto
arvoihin perustuvat hinnat (ostajan 
kannalta) ja voitto aika- ja/tai tuote
yksikköä kohden (myyjän kannalta). 

Aj anoloon näissä normeissa tulee ta
pahtumaan kaksi perusmuutosta: 

- asiaintiloja, niihin liittyviä arvoja, 
aletaan tar~astella yhä kokonaisval
taisemmin (yhä suuremman, kor
kea.mman· kertaluokan kokonaisuu
desta). Tieteen, insinööritaidon, ta
louden tms. osien normit eivät voi 
olla toisistaan kovinkaan· riippumat
tomia, irrallisia oman osaj ärj estel
män määräämiä itseisarvoja; 

- ihmisen käytössä olevien uudista
mattomien voimavarojen ra.jallisuus 
j'a samalla olemisen ympäristön kes
toky'ky pakottavat em.normien tar
kistukseen. Ts. yhä tähdellisemriläk
si tulee selvittää. arvojen sidonnai
suus tuota.n tomahdollisuuksiin ja 
-tapaan. 

Esimerkiksi tieteessä ei ole olennai
sinta jonkin irrallisen »objektiivisen» 
lainala~suuden löytäminen sinänsä vaan 
se, miten se auttaa ihmistä »tarttu
maan» todellisuuteen tavoitteiden puit
teissa? Uudistumattomien luonnonvaro
jen vähetessä ja luonnon tasapainon 
häiriytyessä ei tuotosyksikköjen fyysi
nen määrä voi~ olla teknlikassakaan 
perusnormi. Sama tarkistus koskee kui
tenkin ennen muuta taloudellisianor
meja. 

Tämän ymmärtämiseksi on syytä tar
kastella, mitkä ovat nämä ihmisen toi
mintaan vaikuttavat relevantit ympä
ristöt, joiden rajaamista valintamah-

Syysk6kous 21.-22.11. 1969, Joutsa. Asia
kirja 11 (liite), HaUituksen esitys liiton tie
depoliitti-siksi tavoitteiksi (moniste), s. 3. 
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dollisuuksista on kehitysvalinnoissa ky- - Esine eli taloudellisteknologinen 
symys. ympäristö; taloudellinen perusra

kenne. 

Ihmisen ympäristöt arvoja ja välineitä 
koskevien valintojen pohjana 

Tekniikka »tapahtumasarjana» ilmenee 
siten, että ihmtnen välineillään muut
taa, vahvistaa· (kerrannaistaa) nopeut
taa, hidastaa jne. eli yhteensä: keskit
tämällä energiaa kontrolloi (säätelee) 
luonnon kehityskulkuja.8 Toiminta ja 
samalla teknologian käyttö tapahtuu 
siis ihmisen ja ympäristön välisenä 
vuorovaiku tuksena ilmeten panoksina 
ja tuotoksina, kuten edellä todettiin. 
Tämä ympäristö rakentuu kolmesta 
pääosasta. 

Elämä- eli luonto keskeinen ympä
ristö muodostaa kahden seuraavana 
mainitun ympäristön »kulissit»: ih
misen kytkennät luontoon ja sen 
osailmiöihin, ilmaan, maahan, ve
teen ja niiden ilmiasuihin (vuoriin, 
tasankoihin, metsiin, j ärviin). 
Yhteiskunta eli ihmiskeskeinen ym
päristö; kontaktimuotojen, normien 
yms. muodostama »ylärakenne». 

8. Ks. Ozbekhan Hasan, Toward a 
General Theory af Planning. Teoksessa 
J antsch, Perspectives af Planning. Paris, 
OECD 1969, siv. 58. 

9. »Tämä ergodisuusalue voi olla aluksi 
hyvin pieni, laajenee ajan mukana, mutta 
supistuu jälleen ja konvergoi kohti nollaa. 
Näin. siis systeemin kesto suuriin häiriöihin 
nähden vaihtelee. Kun systeemi on kehi
tyksensä alussa 'hyvin nuori', se kestää 
vain pieniä häiriöitä, mutta 'kypsyy' (kas
vaa, kehittyy) kestämään yhä suurempia 
häiriöitä ja lopulta 'vanhenee' ja kestää yhä 
pienempiä häiriöitä, kunnes se menettää 
kaiken kestävyytensä häiriöihin. 

Paitsi, että systeE1mi esimerkiksi vanhana 
kestää vain yhä pienempiä häiriöitä, niin 
nämä häiriöt kestävät yhä. kauemmin: sys-

5 

Kukin emo osista eli systeemeistä 
omaa sisällöltään ja merkitykseltään 
erilaisen »ergodisuuskyvyn», kyvyn 
kestää ja eliminoida häiriöitä. Tämä 
kyky mitataan sillä 
_C kuinka suuria häiriöitä systeemi 

kestää sekä 
- kuinka nopeasti häiriöt pystytään 

eliminoimaan. 

Näistä ominaisuuksista riippuu ao. 
ympäristön »ikä».9 Useilta osin nämä 
ympäristöt, systeemit, alkavat olla ih
misen kannalta lähellä »ergodisuusra
joja». Mahdolliseksi katsottava luon
nonkatastI'lofi liittyy ensimmäiseen yl
lämainituista ympäristöistä. Psykologi ... 
nen katastrofi toiseen; ihminen ei so
peudu . aikaisemmasta, luontokeskeisestä 
elämästä, johon on alkujaan »biologi
sesti» mukautunut, uuteen esine/talou
dellisteknologiseen ympäristöön, joka 
on järkyttänyt luonnon tiloja. Nämä 
vaikuttavat edelleen .yhteiskunnalliseen 

teemi siis palaa normaaliin tilaan yhä 
hitaammin. 

Systeemin eli 'kokonaisuuden' ergodisuus 
heijastaa siis sen -kykyä selviytyä häiriöis
tä. Tällöin olosuhteissa, joissa ympäristö 
tuottaa suuria ja useita häiriöitä, monet 
kokonaisuudet menettävät kehityksensä 
ergodisen luonteen. Kokonaisuus saattaa 
olla liian 'nuori' (suhteessa ympäristön olo
suhteisiin), jolloin sillä ei ole riittävästi 
aikaa kypsymiseen, itsesäätelyn sisäänajoon. 
Samaan johtaa tapaus, että kokonaisuus on 
liian 'vanha'. Luonnollinen valinta merkit
see tällöin sitä,että vain neergodiset pro
sessit jäävät jäljelle, joilla on voimakas 
kestävyys häiriöihin nähden.» Niitamo O. E., 
Oscar Lange,yleisen systeemiteorian kehit
täjänä. Ajatus 1968, S. 118-119. 
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katastrofiin: teknologioiden kehittämi
seen ja käyttöön liittyvät tämänhetki
set normit ja arvot vaikuttavat,että 
muutokset tapahtuvat yhä »epäinhimil
lisempään», suun taan.10 

Reaktiot ergodisuusrajojen' saavutta;.. 
miseen saattavat olla 

- automaattisävyinen, passllvlnen j at;.; 
kaminen, piittaamattomuus "'ja tu.:.. 
houtuminen, 

ergodisuusrajoj en »tunnusta.IIlinen» 
ja stägnaatio; jähmettyminen, pyö
riminen samoilla, vanhoillaru tiineil-

_ la (toimin takri teereillä) mutta hilj ai
semminkierroksin, 

emo raj oj en toteaminen, luonnon 
rajojen, suurinta mahtavuusluokkaa 
olevien välttämättömyyksien tajua
minen; tuotantosuhteiden ja arvojen 
muuto.s. Olennaista on selvittää, mi
ten ihmisen kyky sopeuttamalla 
luontoa, sopeutua luontoon (ja siis 
nimenomaan tuotantotapa) vaikuttaa. 
rationaaliin arvojen muodostukseen. 

Länsimaissa vallitsevista arvoista ja 
niid~n ilmaisuista mainittakoon» va
paus», »tasa-arvoisuus», »yksilön oikeu
det»,»yleinen hyvä», kansallisuusaate, 
yksityiS/omistus, perustuslaki,' perintei
den »kunnioitus» jne.l1 Nämä arvot ja 

10. ' Tämä ihmisen kokonaissysteemin 
ergodisuusrajojen läheisyys on varsinylei
sesti tiedostettu, ts. 'se, että ihmisen näyt
tämöon yksi ja yhtenäinen, jossa kulissien 
että luonnon tasapaino on elämän jatkumi-
selle olennainen ongelma ja jossa eri näyt
telijäryhmien" kohtalot eivät ole irrallisia 
vaan koko ihmisenä olemisen ongelmaan 
sitoutuneita.Siteeraan Yrjö-Paavo Häyry
sen osuvaa (Boulding-) siteerausta: » •.• val
litsee' jo nyt maailman .yhteiskunnallis
taloudellisess~r' kokonaisj ärj estelrnässä, so
siosfäärissä, rajoitettujenresurssien talous; 

niiden ilmaisut ovat usein keskenään 
ristiriitaisia ja ratkaisevaa on, mitkä 
niistä ovat »perimmäisiä», viime kädes
sä" ,ratkaisevia asioita. »Teoriassa» do~ 

minoivin näyttijä joskus olevan tuo 
mystillinen »yksilöllisyys», mutta käy
tännössä nimenomaan sen tulkinnat ja 
sovellutukset: omistusoikeus, perintö
oikeus, muut henkilökohtaisetprivile
giat, jotka saattayat, muodostaa käytän~ 
nössäantiteesin esimerkiksiedellämai~ 
nituillevapaus ja tasa-arvo. Tällä tar
koitan vaaraa, että tuota yksilöllisyyttä 
usein ,»myydään» pyr kimyksenämoni-. 
arvoisuuteen,arvoplurålismiin ja mieli~ 
piteiden - pluralismiin, ,mutta käytän
nössä se saatetaan toteuttaa -luomalla 
mahdollisuudet eriarvoisuuksiin (erilai~ 
set mahdollisuuclet'toteuttaa itseääIl). 

Tämän vaaråhvuoksi muutokseen ja 
ihmisen koko ekojärjestelmään mukau
tuvaan asiaintilojen parantamiseen tar
vitaan tarpeiden syrityprosessin ana
lyysia, yhteiskunnallisten - prosessien 
vaikutusta -näihin syntyprösesseihin ja 
sen selvittämistä, kuinka a.rvotheijas
tavat tarpeita. 

Suunnittelu on tästä näkökulmasta 
katsoen toimintaa, jonka tarkoituksena 
on luoda. ihmisen ja koko hänen ympä
ristönsä välille tavoitteenmukainen, 
mahdollinen »sopusointuinen» tila~ 

sosiosfä~rin on myös sisäpuolellaan pystyt
täväkäsittelemään tuottamansa informaa~ 
tio, saaste, melu, aggressio jne~, kaikkien 
ihmisten tarpeet, kaikkien ihmisten resurs
si t ja kaikkien ihmisten -teot ovat suorassa 
yhteydessä toisiinsa ilman lauhkeita väli
alueita - tällainen järjestelmä on omiaan 
joutumaan laajenevaan värähtelyyn niin 
arvojen kuin aggressioidenkin alueella.» 
Häyrynen Yrjö.,.Paavo, Futurologia ja käyt
täytymistieteet, Psykologia 1/70, s. 9. 

11. Ks. Ozbekhan Hasan, emo teos, s. 50. 



Kokonaisuus ja osat suunnittelussa 

Jos kuvittelemme ympärillämme ole
van maailman - luonnon - koostuvan 
toisensa sisältävistä systeemeistä ja pi
dämme luonnossa eläviä organismeja 
systeemien koeteltuina, testattuina mal
leina, on ilmeinen peruskokemus näistä 
se, että kokonaisuus keskeisesti vaikut
taa osiensa käyttäytymiseen, jopa pit
källemenevästi ohjaa niitä.12 Ihmisen 
kehitys on yhä korkeampiasteisten ko
konaisuuksien liikelakien tajuamista ja 
tähän perustuvaa kokonaisuuksien hal
lintaa. 

Tästä holistisuuden periaatteen poh
jalta voidaan tarkastella systeemin osis
sa vallitsevaa kausaalisuutta seuraa
vasti: Toisaalta jokaisen yksittäisen 
teon seuraukset ulottuvat yli koko tar
kasteltavan systeemin ja toisaalta 
asiaintiloja oleellisesti muuttava muu
toksen alkuunpaneva voima voi olla 
peräisin varsin useista eri teoista. 

Tällöin ei ole mielekästä keskittyä 

12. Tämä kokonaisvaltaisuuden periaate 
ei ole tietenkään uutinen. Sen on suomeksi
kin moni uloslausunut aina Eino Kailasta 
vaikkapa Miikka Jahnukaiseen ja Hans 
Andersiniin. Olennaista on tämän periaat
teen hellittämätön korostaminen ja koros
tuminen. Jahnukainen Miikka, Yrityksen 
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»Uusin historia on selvästi osoittanut kah
den tärkeän tekijän kasvavan merkityksen 
ihmisyhteiskunnan kehityksen kannalta 
maailman mittakaavassa: 

(i) Erilaisten kansojen ja yhteiskuntien 
kasvava riippuvuus toisistaan huolimatta 
niiden toisistaan poikkeavista k'lilttuuri
taustoista, perinteistä ja yhteiskuntamuo
dostumien pohjafilosofioista. 

(ii) Yksityisten yhteiskuntien aikaisem
min irrallisina ja toisistaan riippumatto
mina pidettyjen puolien välinen riippuvuus, 
kuten taloudellisen kehityksen, ekologisten 
muutosten, muuttoliikkeen kaupunkiin, re
surssien loppuunkulumisen, väestön kasvun 
jne. välinen riippuvuus.» Mesarovic M. -
Pestel E, emo moniste,. s. 1. 

etsimään yksittäisiä (yksisuuntaisia, ir
rallisia) syysuhteita ihmisen toiminto
jen ja tulosten välillä. On tarkasteltava 
kaikkia oleellisia toimintoja ja suhteita, 
jotka esiintyvät luonnon ja yhteiskun
nan järjestelmissä muodostaen niistä 
laajan yhtenäisen, koko ekosysteemin 
laajuisen prosessin. 

Toisaalta ei myöskään yksityisen osa
systeemin (ns. sektorin) tavoitteellista 
toimintaa - tämän sektorin toiminnan 
kuvausta, selitystä ja niihin perustuvaa 
suunnittelua ole tarkasteltava suljettu
na, kokonaisuudestaan irroitettuna. 

Tämä merkitsee sitä, että automati
soitunut, rutiineiksi muodostunut suun
nittelu sisältää myös merkitseviä vaa
ramahdollisuuksia. Tällä tarkoitan 
suunnittelua, jonka tavoitteet on an
nettu »muinoin» ja joka ei reagoi ta
voitteidensa osalta ympäristönsä muu
toksiin. Ympäristöstään irroitettu, »mo
dulaarinen» suunnittelu pyrkii tällöin 

informaatiosysteemin suunnittelun kehys
metodi. Kansantaloudellisia tutkimuksia 
XXX, Helsinki 1970. Andersin Hans, Ky'ber
netiikasta - käyttäytymistieteiden näkö
kulmasta insinöörin silmin. Ajatus XXX 
1968, esim. s. 30. 
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helposti omiin tavoitteisiinsa kokonai
suuden kustannuksella. 

Tätä patologista, kehityksen, muu
toksenpysähdyttävää suunnittelua ta:.. 
pahtuu kahdella tasoll~; 

- ko~p, yht~lskuntasutinnittelu ~ipyri 
. kehi~)'kseen,muutokseen, vuorovai~ 

kutukseen' releyantin ympäristönsä 
kanssa, . 

- yh teiskunna.n eri" se~t9r~ld~l1: 'S\llln
nittel u on. irrallista, itsetarkoi tuksel';'; 
lista, raj oitetuista resursseista ~> ttih
hlava.sti» kilpailevaa. 

Patologinen suunnittelu 

Tämä »patologisen» suunnittelun vaaro
j en tiedostaminen muodostaa nähdäkse
ni HasanOzbekhanin edellä siteera
tun esseen .peru~yiestin. En siteeraa 
kuitenkaanOzpekhania vaan käytän 
hänen -' -' kuin myös Leonid II urwiczin, 
Oscar Langen, Baijerin ja Rescherin13 

näkemyksiä integroituna raaka-aineena 

13. Ks. Niitamo 0; E., Oscar Lange, ylei
sen systeemiteorian kehittäjänä. Aj atus 
XXX 1968. Baijer K. a.nd Rescher N., (ed.) 
Values and the future, N.Y. 1969. Hurwicz 
Leonid, The Design ofMechanism fOor 
ResOource Allocation, American Economic 
Review; May 1973. VoI. 63 n:o 2. Ks. laa.
jemmin myös Hjerppe Reino - Niitamo 
o. E., Taloustieteen viimeaikaisesta kehi
tyksestä, erityisesti suunnittelun näkökul
masta. Turun Kauppakorkeakoulu. Touko
kuu 1974. Monistettuja tutkimuksia. 

Itse koen siteeraamani Ozbekhanih jätti
läisartikkelin kokonaisuudeltaan sekavaksi, 
mutta hyvin useilta osiltaan inspiroivaksi. 
Tämän oman esseeni rakenteeseen lienee 

~ eniten vaikuttanut prof. Kyösti Pulliaisen 
tuotanto. 

14. Yhtä kuvaavaa kuin on Ozbekhanin 
~ailla puhua »patologisesta» suunnittelusta 
olisi puh;ua »ahmava.aralaisittain» systee
min iky.tk:entäjärjestelmän muodosltaman 

! 

kokonailsutlden ,loogisilsta yhteyksistä irroi-

koko esseen ideoita ,kanna tellen.14 Sel
vitettäköön tätä patologista. suunnitte
lua tarkastelemalla sen vastakohtaa, 
kokonaisvaltaista, »avointa suunnitte
lua»~ 

»Yhteiskuntajärjestelmän» peruspiir
teenä tulisi olla luomiskyky, kyky ta
voitteellisesti kehittää, omaa käyttäyty
mistään ja muuttaa ympäristöä siten, 
·että sopeutuminen koko ekojärjestel
maan saattaisi tulla helpommaksi. 
Suunnittelujärjestelmän koko ihmisyh~. 
teisön muodostamaUä korkealla toimin
tatasolla tulisi tällöin muodostaa avoin 
järJestelIIlä siinä ,mielessä, .että i tsesää- ' 
tely ja itsestään sopeutuminen tapaht,:!u 
tietoisella tavalla ympäristöön mukau
tuvasti ja ympäristöämukauttavast~. Se, 
että suunnittelusysteemi on avoin, mer
kitsee, että myös ta,voitteetmuuttuvat 
- järjestelmä sekä kokonaisuutena että 
alkioittai:n pyrkii kohti »suurempaa 
täydellisyyttä», korkeaml1lan toiminta
tasonmukaista tasapainoa.15 

tetusta reduktioIlistisesta suunnittelusta. 
Totean varauksena, että termi »patologinen» 
ei ole - alkuperäiseen merkitykseensä ver
rattuna - kovin osuva termi. Käytiinkin 
sitä eräänlaisena lyhenteenä epäröiden ja 
suurin varauksin. Mahdollisesti osuvampi 
olisi ollut termi» reduktii vinen». 

Kuvaava on myös Yrjö-Paavo Häyrysen 
käyttämä termi »jyrkästi lohkoutuva sek
torisuunni ttelu» kokonaisvaltaisen suunni t
telun vastakohtana: »Luonteenomaisena 
piirteenä on ollut osainstitutloiden mukai
nen (lohkottuva) suunnittelu, jossa domi
nanttina tekijänä on ollut taloudellisen 
kasvun' edellytysten luominen ilman vaiku
tusvaltaa kasvun sisältÖön». Häyrynen Yrjö
Paavo, Laadulliset suunnitelmat ja ennus
teet. Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan 
laitos. Moniste n:o 5, 1973, s. 5. 

15. Ks. tästä laajempia perusteluja: Nii
tamo Q. E., Piirteitä suunnittelun ongel
manasetteluista tällä hetkellä, Liiketalou
dellinen Aikakauskirja n:o 2, 1974. 



Kokonaisuudestaan irroitettu »reduk-. 
tiivinen», patologinen suunnittelu -
vastakohtana edelliselle - taas muo
dostaa suljetun systeemin siinä mieles
sä, että se reagoi torjuvasti tosiasialli
sen ympäristönsä edellyttämii~ muu
toksiin eikä siis pysty kehittymään 
vuorovaikutuksessa sen relevantin ym
päristönsä kanssa, jonka »elimellisen» 
osan se muodostaa. 

Mitä suljetumpi, irrallisempi tällai
nen osasysteemi on, sitä enemmän se 
saattaa pyrkiä turvaamaan vain oman 
itsensä toiminnan. Suunnittelu on täl
löin vain parhaiden menetelmien, kei
nojen, teknologioiden eikä parhaiden 
tavoitteiden etsimistä. 

Tällainen patologinen suunnitelupyr
kimys muutoksen pysähdyttämisen ten
denssi saattaa olla »sisäänaj ettu» koko 
yhteiskunta suunnitteluun kuten edellä 
vihjattiin.16 Mutta valitettavan tavan
omaista se on juuri ihmisyhteisön eri 
osien »sektoreiden» toimintakytken
nöissä. Tällaisia osayhteisöjä saattavat 
olla mitkä hyvänsä sektorit; kunnat 17 

16. Tälle patologiselle, reduktionistiselle 
.- suunnittelulle on ominaista koneellinen, 

toistava järjestys, pyrkimys omaan riippu
mattomaan stabiilisuuteen vastakohtana 
avoimen systeemin yhä korkeamman tason 
- yhä suuremman kokonaisuuden edellyt
tämää järjestystä. 

17. Ehkä juuri kunnat (rikkaat) lienevät 
siirtomaa-ideologioineen vähän keskusteltu, 
mutta varsin ongelmallinen kokonaisuudesta 
irroitettu suunnittelun alue. 

18. »Voidaan helposti havaita, että kym
menien vuosien aikana meillä kehittynyt 
käytäntö on luonut tietyn valtarakenteen 
myöskin energiatalouden ja tekniikan aloil
la. Tämän valtarakenteen eri osapuolet ovat 
käytännössä jollakin tavalla sopeuttaneet 
vallankäyttönsä suhteessa toisiinsa sekä 
myöskin oppineet, missä määrin ja millä 
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ministeriöt, lääkärilaitos, armeija (vrt. 
Kreikka ja Brasilia) energian tuotan
to 18 tms.19 

Tästä seuraava kokonaisuuden osien 
halvautumisvaara - ja riittävän laa
jana kokonaisuuden stagna tisoi tumi
nen - on suuri: Yhteiskunnallinen 
muutos, edistys pitäisi käytännössä 
ruumiillistua juuri insti tutionaalisena 
muutoksena. Mutta juuri nämä osat, 
itseriittoiset instituutiot ovat usein 
muutoksen suurimpia vastustajia. Nii
tä ei ole edes muotoiltu läpikäymään 
muutoksia. Päinvastoin: »Toiminnan 
insti tu tionalisoi tuminen» merkitsee nor
maalikielen käsitteenä usein juuri pyr
kimystä linnoittaa ja »ikuistaa» hallin
nolliset luonteenpiirteet, pyrkimystä 
olemassa olevien toiminnallisten suhtei
den (kytkentöjen) jatkuvuuden ja sta
biilisuuden itseisarvoiseen säilyttämi
seen. 

Suunnittelijat pyrkivät helposti suo
jelemaan oman institutionsa jatkuvuut
ta tulkitsemalla uudet päämäärät insti
tuuttinsa alkuperäisen ohjesäännön 

ponnistuksilla vallankäytön rajoja voitaisiin 
muuttaa. Tästä syystä eksplisiittisen ener
giapolitiikan hahmotteleminen muussa muo
dossa kuin olemassa olevan käytännön ku
vaamisena saa helposti kaikkien intresent
tien taholta vastustuksen,elleivät ehdot ole 
juuri jonkun omia liike-etuja vahvistavia. 
Energiapolitiikkaa ei toteuteta informaation 
jalostamisella ja jakamisella: se on välttä
mättömyytensä pakosta tietynlaista vallan
käyttöä, hoitipa sitä millainen elin tahan
sa.» Mala.ska Pentti, Essee koordinoidusta 
energiapolitiikasta. Suomen Pankin energia
polii ttinen työryhmä. Muistio 1/74. 

19. Sisäisiltä kytkennöiltään tällaiset 
osasysteemit voivat olla kiinteitä tai »höl
liä». Niiden toimintakriteerit voivat olla 
kollegiaalisia normeja (»ei korppi korpin 
silmää noki») tai sitovia kenttäohjesääntöjä 
(sotilasjuntat). 



358 O. E. NIITAMO 

luqnteen mukac;ip,., Uusia ratkaisuja pi
detään uhkana oman instituution, orga
nisaation, henkilökunnan,' kollegion 
tms. kompetenssille, vallalle, toimeentu
lolle;2o ja edelleen: ristiriidat, joiden pi
täisi vallita yliteisötasolla muuntuvat 
ao. suunnittelijoiden, esittelijöiden, n~u
vonan taj ien, tutkijoiden henkilökoh,tai
siksi ristiriidoiksi:Tuloksena onturhau
tiuninen, kYYIli~yyskäsitykset kokonai .. 
stl.uden ja sen. eri .... osapuoltell kyvyistä~ 
mahdollisuuksista j-a tavoittei~ta.· 

. Yhteisötasolla vallitsevat olennaiset 
asialliset .ristiriida;t" .. jotka koskevat ~ä
sitystä demokratian sisällöstä, valtio
vallan roolista, suhdetta tuotantoväli
neiden omistukseen 21 jne. muuntues
saan alemman tason manageri- ja suun
nittelijateknoratian ristiriidoiksi pahen
tavat ha.llinnon j~ suunnittelun anar
kiaa.Tähän on kiinIlitetty huomiota 
jopa valtionhallinnon R-muistiossa: 

»Hallinnon muuttuvaan luonteeseen 
sisältyy kuitenkin ristiriita ja paradok
si: samanaikaisesti kun valtiokoneiston 
eri osien suunniteln1alli~uus lisääntyy, 
valtiokoneisto kokonaisuutena kehittyy 
anarkistisen suunnittelemattomasti, sitä 
mukaa kuin uusia yhteiskunnallisia on
gelmia kohoaa esiin ja vaatii uusien 

"säätely koneistoj en pystyttämistä ... Näi
den ongelmien sisältönä ovat muiden 
väestökerrosturiiien edut ja elinolosuh
teet. Seurauksena on, että valtiokoneis
to kokonai~uudessaan on alistettuna po
liittisille ristiriidoille, jotka estävät sen 
kehittämisen suunni telmallisena, halli t
tuna ··kokonaisuutena. Tässä tilanteessa 
tarvitaan tutkimustapaa, joka pystyy 

20. Ozbekhan Hasan, emo teos, s. 121. 

21. Ks. esim. Patoluoto Ilkka, Sosiaali
indikaattorit: operationaalista arvofiloso
fiaa. Sosiologia 'IX, 1972: 3. erit. s. 139. 

ottarnaan huomioon tutkimuskohteena 
muuttuvan rakenteellis-historiallisen 
luonteen ja muuntamaan tuloksensa 
toiminnallisiksi sovellu tuksiksi.» 22 

Yhteiskunta'politiikan .. aTvosisällön 
$e~'lJityks.en.tarpee$ta. 

Edistyksen toisaalta .lpotiyoi, toisaalta 
myös tekee mahdolliseksi ~uutos. ~äli
neissä _ .... talo\ldellisteknisessä perus
tassa. Edi~tyk~ep, »p~ran~misen», si~äl .. 
tö on . kuitenkin edellisenheijastuman 
t~pahtuv~muutos' arvoissa. T:~stä. j~ 
muista ec1.ellä tarkas.telluista 23 syistä ,on 
siis tekn6'rogian kehityksen arvosisällön 
tutkiminen ilmeisen olennaista. Talou
dellisten, teknillisten ja hallinnollisten 
ratkaisujen arvösisällön ja -seuraamus
ten liittäminen kuhunkin projektiin on 
aiva.n välttämätöntä, jotta päätöksente
kijät voisivat ottaa ne huomioon myös 
tavanomaisissa kustannus-hyöty -las
kelmissaan. 

Päätöksentekijät useimmiten vieras
tavat normatiivista päättelyä. Heidän 
koulutuksensa on yleeJ?-sä taloudellis
teknillistä tai hallinnollista eikä sisällä 
kykyä edes omien arvoarvostelmiensa 
eksplisiittiseen ilmaisemiseen. He to
teuttavat vain »neutraalia» rutiiniaan. 
Jos siis innovaatioiden, ohjelmien, .pro
jektien yms. mahdolliset vaikutukset 
arvoihin selvitetään ja asetetaan julki
sen keskustelun kohteeksi, saattaisi olla 
mahdollista päästä edes jonkinlaiseen 
yhteiskunnalliseen uhraus-hyöty -kes
l5.:usteluun ja jonkinlaiseen demokraat-

22. Partanen Juha, Rakennetutkimuksen 
strategiasta, R-muistio 9/73, Valtiovarain
ministeriön järjestelyosaston julkaisu, s. 56. 

23. Eko-, psyko- ja katastrofiuhasta, pa
tologisen suunnittelun vaaroista jne. 



tiseen kontrolliin ihmisen »teknologisen 
tulevaisuuden» suhteen edes kansallis
ten rajojen sisällä.24 

Yhteenveto 

Ihminen tietoisella tai tiedottomalla 
(automatiivisella) toiminnallaan kuin 
myös laiminlyömisellään vaikuttaa kai
kista fyysisesti havaittavista tavoitteel
lisista olioista voimakkaimmin koko ha-

24. Ks. lähemmin Niitamo o. E., Yhteis
kuntapoliittisesta arvoana.lyysistä. P.sykolo
gia 3/70. 
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vaittavaan ekojärjestelmään. Tämän 
vastuun voi ihminen kieltää, mutta ei 
kiertää. Vaikka ihminen ei vastaa ta
pahtumista otsikolla »Lajien synty», 
hän saattaa vastata tapahtumista otsi
kolla »Lajien kuolema». 

Kun kaikki nämä suhteet mukaute
taan koko ekosysteemin rautaisten la
kien - välttämättömyyksien - » alle» , 
niin niihin liittyville arvoille on annet
tava uusi sisältö - on luotava uusi kä
sitys ihmisen kyvyistä ohjata itseään ja 
mukautua luontoon - ts. olla projek
tiivinen - tavoitteellinen - vaikkei 
luonto itse olekaan projektiivinen, se
hän on vain objektiivinen. 



KESKUST'ELUA , 

Kansantaloudellinen 
, aikakauskirja 1974:4 

Suomen:Pankin~ rahapoliittisten keinojen 
vaikutuksista -- .tarkastelun tarkastelua 

PEKKA AHTIALA 

Heikki Kpsk:e~kylä,n' 'ja Seppo Kostiai
sen laajahko puheenvuoro J5] täm,än 
aikakauskirj an numerossa 3 saIIlassa nu
merossa esiintyvän artikkelini [1] joh
dosta ansaitsee vastineen, ' varsinkin 
kun siinä on huomattavasti väärinym
märryksiin perustuvia näkemyksiä. 
Ehkä myös muut aikakauskirjan lukijat 
saa tta va t kostua oikaisuista. Vastinee
ni kommenteissa seuraan yleensä kir
joittajien käsittelyjärjestystä. 

1. Onko malli yli-identijioitu? 

Kirjoittajat johtavat sivulla 234 luotto
markkinoiden ja reaalipuolen tasapai
noyhtälöistä yhtälön 

B = 6M-6D~f, 
jonka perusteella he esittävät, että nä
mä kolme muuttujaa ovat lineaarisesti 
toisistaan riippuvaisia, joten systeemi 
olisi »yli-identifioitu». Tässä tarkoite
taan ilmeisestikin ylideterminoitumista 
eikä simultaaniyhtälömallien estimoin
nissa esiintyvää identifioitumisongel
maa, jossa puolestaan ori kysymys en
dogeenisten ja eksog.eenisten muuttu
jien suhteesta. 

ja toisistaan riippumattomien yhtälöi
den lukumäärä on sama, ja ylidetermi
noitu, jos yhtälöiden lukumäi:Lrä on suu
rempi. Silloin mallilla "ei ole ratkaisua, 
joka täyttäisi kaikki asetetut ehdot. 
Luonnollisesti . simultaanimallissa mikä 
tahansa endogeeninen muuttuja voidaan 
ratkaista muiden muuttujien suhteen, 
koska endogeeniset muuttujat määräy
tyvät simultaanisesti samojen eksogee
nisten muuttujien perusteella. Tässä 
mielessä endogeenisten muuttujien täy
tyy olla mallin kautta toisistaan riip
puvia. 

Kirjoittajien esittämiä tasapainoyh
tälöiden kanssa ekvivalenttej a lau'
sekkeita pitää siis voida johtaa, eikä se 
ole merkki ylideterminoitumisesta, 
vaan simultaanisuudesta. Sen, että 
mallin endogeenisten muuttujien ja yh
tälöiden lukumäärä on sama, näkee 
mallista ja tekstistä. Saman näkee 
myös artikkelin liitteessä esitetyistä 
ra tkaisuista. Ylideterminoidusta mal
listahan ei saa redusoitua muotoa (endo
geeniset muuttujat eksogeenisten funk
tioina) käyttämällä kaikkia yhtälöitä. 
Tietysti yhdestä tai useammasta mallin 
jäljellä olevasta yhtälöstä ei myöskään 

Lineaarinen malli on täsmälleen de- voida ratkaista samaa lauseketta. Jos 
terminoitu, jos endogeenisten muuttujien näin voitaisiin tehdä, yhtälöt eivät olisi 



riippumattomia ja malli olisi alideter
minoitu (ts. kerroinmatriisi olisi singu
laarinen). 

2. Pitäisikö raha- ja jinanssi
säästäminen määritellä tarkemmin? 

Malli pätee mihin tahansa raha- ja fi~ 
nanssisäästämisen määritelmään, niin 
kauan kuin määritelmä~ ovat sopusoin
nussa keskenään ja rahapolitiikka ei 
vaikuta näin määritellyn rahan määrän 
ja keskuspankkirahan määrän suhtee
seen (k) sekä kansantulon ja rahan mää
rän suhteeseen (velositeettiin) annetulla 
korolla. Määritelmän muutos muuttaa 
tietysti kyseisiä parametrej ä vastaa
vassa suhteessa. 

3. Mallin käyttäytymisyhtälöt 
ja ominaisuudet 

Sivuilla 235-236 esitetään mallin hy
poteeseille joukko vaihtoehtoisia hypo
teesej a. Yleisesti voidaan todeta, että 
simultaanimallin yhtälöitä ei voi" kir
joittajien tavoin tarkastella yksi ker
rallaan irrallaan muusta mallista. Sil
loin jäävät kaikki mallin kautta toimi
vat olennaiset riippuvuussuhteet koko
naan huomiotta. Näin kirjoittajille on 
käynyt. Toiseksi kysymys eri hypo
teesien hyvyydestä on empiirinen, eikä 
pelkällä vaihtoehtojen esittämisellä to
disteta hypoteeseja oikeiksi tai vääriksi. 

Se, pitäisikö tietty muuttuja ottaa 

KESKUSTELUA 361 

dutaan hedelmätöntä latteutta »kaikki 
riippuu kaikesta» vahvasti yksinker
taistamaan. Jos rakenteilla olisi ylei
nen ennustemalli, olisi useita kirjoit
tajienesittämiä muuttujia ainakin syy .. 
tä kokeilla. Nyt on kuitenkin tarkoitus 
analysoida rahapolitiikan vaikutuksia. 
Silloin useita ennustemallille relevant
teja muuttujia ei ole syytä ottaa eks
plisiittisinä mukaan, vaan sisällyttää ne 
- empiirisen mallin kannalta ajatel
"len -" ao. funktion vakiotermiin ekso-
geenisina muuttujina tai muihin mallin 
muuttujiin, paitsi milloin on syytä olet
taa, että rahapolitiikka vaikuttaisi 
näihin muuttujiin ja sitä tietä talous
politiikan tavoitemuuttujiin olennaises
ti toisella tavalla kuin malliin ekspli
siittisinä otetut muuttujat ilmaisisivat. 
Niinpä investointikysynnän riippuvuus 
tuotto-odotuksista, yritysten kannatta
vuudesta jne." sisältyy osin investointi
funktion vakiotermiin, osin sen kansan
tulotermin parametriin (s). Samasta 
syystä mm. vienti on eksogeeninen, 
vaikka jälleen voitaneen a prior'i hyväk
syä hypoteesi, että esim. investointi vai
kuttaa aikanaan myös vientiin. Olen
naista ei ole niinkään ajanjakson pituus, 
vaan rahapolitiikan vaikutuskanavat. 
Rahapolitiikka vaikuttaa siis sekä inves
tointiin että kulutukseen, jotka molem
mat vähentävät vientiä lyhyellä täh
täyksellä, mutta investointi lisää pitkäl
lä tähtäyksellä. Näin rahapolitiikan vai
ku tus vientiin kaiken kaikkiaan on mel
ko epäselvä. Sama pätee myös siihen, 
että säästämisyhtälössä ei ole hinta
muuttujaa. Ulkomaankaupan maksuihin 
liittyvät pääomanliikkeet ovat niinikään 

malliin eksplisiittisenä muuttujana eksogeenisia virtakomponenttiensa suh-

riippuu ratkaisevasti siitä, mihin mallia 
aiotaan käyttää. Jotta mallista saatai
siin tulkittavissa olevia ratkaisuja, jou-

teen, mutta niihin liittyvä varanto, joka 
aiheutuu maksujen ajoituksesta, on puo
lestaan endogeeninen. Valuuttasäännös-
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telyn vaikutus heijastuu taas funktion 
parametriin (d). 

,Mitä 'keskuspankkivelan kysyntään 
tulee, ,on kirjoittajien tarjoama, tase
identiteetti (haluttu velka =pankitien 
anto-.j aottolainauksen, erotug,korj.attu
napääoman tu6rttima4dollisuuks~11a ja 
~kustannuksilla):r;akennettu ,kysyntään 
mukaan, 'mutta kunsetpiro,itrnal!in 
kautta; eivät kirjoittajat ·ole~itä;,taltln7 
neet. Kirjoittajien,. .taseidentite.etti ,ei 
kuitenkaan ole mikään ,.' teoria, ,koska,; ,se 
ei kerro rnitäänsyy .. ja:v:aikutussu.h.teista 
j akäyttäytymisestä.Kuitenkin tällaista 
teoriaa, • tarvitaan. Olennaista on, että 
mainitut erät, mL "keskuspankkivelka, 
määräytyvät siro ultaanisesti ja että pan
kit »sääntelevät keskuspankki velkaan
sa}> pääasiassa an tolainauksella j aulko~ 
ma~sella velalla" joskus . myös 'ottolai
nauksen 'ehtojen muutoksilla, mitkä 
kaikki vaikutukset toimivat simultaani
sesti mallissa. Kuten artikkelissa si
vulla 200 todetaan, on keskuspankki
velan yhtälö (7) redusoitu muoto pankin 
optimointikäyttäytymistä ja keskus
pankkiluoton ehtoj a kuvaavasta , mallis
ta. Liikepankin avistojen rajatuotto
käyrä (3) on seldn redusoitu muoto, 
jossa taseidentiteetin' virrat, mm. otto
lainaus, määräävät paramet~it a ja {J 
kunakin ajanjaksona. Sen rakenteelle 
on, olennaista, että avistojen ,rajatuotto 
on vakio tai pankin taseen »pituuden» 
laskeva "funktio, toisin sanoen 'pankki 
tyydyttää ensin korkeimman priori
teetin luotonkysynnän, mitä rationaali
suutta pankilta voidaan odottaa. Jos 
tämä käyttäytymishypoteesi hyväksy
tään, loppu (ml. yhtälö 7) seuraa siitä. 
Tämä ei tietenkään sulje pois sitä mah
dollisuutta, että pankki saattaa lyhyellä 
tähtäyksellä olla pois optimista,koska 
aikaisempien aj anj aksoj en poikkeamia 

voidaan silloin ,pitää eksogeenisina kul
lekin ajanjaksolle. On lisäl<si syytä täh~ 
dentää, että yhtälö (7) on mallin yleinen 
muoto, johon Suomea koskevassa osass.a 
tehdään asianmukaiset muutokset. 

Kuten artikkelin alavii tteessä 12 si
vulla 213 tödetaan:, tulee ~keskuspankki;';' 
luotosta todellakin kirjoittajienesittä
mä passiivinen, sopeuttava muuttuja, 
jos keskuspankki määrää :keskuspank
kiluoton ehdot sopiviksL ";.Tällöin raha;.;. 
politiikka tulee mahdött()maksi, luoton;;;. 
säännöstely romahtaa tai ainakin muut
taa, luonnettaan sovelletuista koroista 
riippuen ja senmukaanjärjestel~ 

m.än ominaisuudet muuttu.vat . yleisen 
mallin ominaisuuksiksi. Josvastaaville 
parametreille' tai muuttujille annetaan 
asianomaiset. arvot, mallista nähdään 
missä olosuhteissa näin käy .. Siten yk
si Suomen Pankin kiertokirje voi olen
naisesti muuttaa rahapolitiikan vaiku
tuksia, eräin osin jopa päinvastaisiksi. 
Niinpä artikkelin ja tämän vastineen 
kirjoittamisen välillä on keskuspankki .... 
luoton pelisääntöjä muutettu siten, että 
pankin ei enää läheskään aina kannata 
laajentaa' vekseli- ja kulutusluottosalk~ 
kuaan keskuspankkivelan turvin. 
Tästä syystä yleisen mallin analysointia 
ei voitane pitää »varsin yleisenä tar
kasteluna» (ks. s. 237), vaan . sillä on 
tiettyrelevanssinsa Suomenkin oloissa. 

Pääoroan ,tuonti vaikuttaa' puolestaan 
keskuspankkivelan haluttuun mäarään, 
kuten sanottu, koko mallin välityksellä 
(yhtälöt 1, 2,7,' 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) 
- ja päinvastoin. 

. Edellä olevasta voidaan myös todeta, 
että, yleisen mallin yksittäisten yhtä
löiden vertaaminen sellaisenaan Suo
men empiriaan ei ole mahdollista eikä 
mielekästäkään, vaan malli on nähtävä 
kokonaisuutena, toisin sanoen mallin 



ominaisuudet tässä suhteessa näkyvät 
vasta redusoidusta muodosta. Lisäksi on 
otettava huomioon myös ne muutokset, 
jotka kunkin erityistapauksen kohdalla 
on tehty. Sekä artikkelin tekstissä että 
sen liitteissä esitetyistä ratkaisu~sta nä
kyy, että kirjoittajien käsitys mallin 
keskuspankkivelan kysyntää, pääoma
liikkeitä ja investointikysyntää kuvaa
vien yhtälöiden keskeisyydestä (s. 237) 
ei voi pitää paikkaansa. Suomen mallis
sahan esim. investointifunktio on domi
noitu, joten se ei esiinny ratkaisuissa 
lainkaan. Vielä yllättävämpi on väite, 
että tässä simultaanimallissa muuttujat 
tulisivat riippumaan ainoastaan kansan
tulon tasosta (Y) ja· luotonsäännöstelystä 
(L) (jotka ovat edogeenisia!) sekä ulko
maisesta korosta (rF) markkinakoron 
(r) ollessa Suomen mallissa eksogeeni
nen. Koron korotuksen vaikutus ei siten 
myöskään ratkaisevasti voi riippua 
siitä, mitä oletetaan luotonsäännöstely
tekijän käyttäytymisestä (s. 240). Simul
taanimallin endogeenisista muuttujista
han yksikään ei määrää muita. Tämä 
perusasia todettiin jo edellä. Sama ko
konaisnäkemyksen puute on leimannut 
kirjoittajien kommentteja koko mallin 
tarkastelussa. 

Näistä huomioista pitäisi selvitä, että 
kirjoittajien esittämällä tavalla ei voida 
ottaa kantaa enempää mallin rakentee
seen kuin sen realistisuuteenkaan. 

4. Mitä on luotonsäännöstely? 

Kirjoittajien mielestä (alaviite s. 235) 
on selvää, että luotonsäännöstely tar
koittaa samaa asiaa kuin selektiiviset 
luotonrajoitukset. Artikkelissa on nä
mä termit selitetty (ss. 209-217 sekä 
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liite s. 224) melko lyhyesti, koska ne 
kuuluvat perustietouteen. Todettakoon 
tässä kuitenkin, että luotonsäännöste
lyllä (credit rationing) tarkoitetaan ra
hoituslaitosten suorittamaa luottoano
musten karsintaa luoton ylikysyntäti
lanteessa, kun taas selektiiviset luo
tonrajoitukset (selective credit con
rols) ovat rahapolitiikan keino, jolla 
viranomaiset määräävät kulutusluotto
jen ehdoista, rahoituslaitosten portfolio
rakenteesta jne. Se ei siis voi olla mal
lissa endogeeninen, kuten kirjoittajat 
väittävät (s. 235-. 236). 

Kirjoittajien puolustukseksi on to
dettava, että alkuperäisessä esitelmässä 
käytettiin esitysteknisistä syistä muut
tujaa (L) eli luotonsäännöstelytekijää, 
josta tuli Suomen mallissa endogeeni
nen eksogeeniseksi muuttuneen mark
kinakoron (r) sijaan. Mallista näkyy, 
että se on luoton ylikysyntä. Tällöin 
investointifunktio oli myös Suomen 
mallissa mukana. Tämä formulaatio 
soveltuu parhaiten suulliseen esityk
seen, jonka apuna käytettiin geomet
rista analyysia. Sen kanssa ekvivalent
ti formulaatio, joka soveltuu paremmin 
algebralliseen analyysiin, on muuttujan 
(L) ja investointiyhtälön pudottaminen 
Suomen mallista, koska investointiky
syntäfunktio ilman muuttujaa L on do
minoi tuo Tästä mallista ei kuitenkaan 
saada arvoa muuttujalle L. Tilan sääs
tämiseksi artikkelissa käytettiin vain 
yhtä formulaatiota, ja se oli- luonnolli
sesti jälkimmäinen, j ota käytettiin myös 
liitteessä. 

Jos muuttujalle (L) olisi alkuperäi
sessä formulaatiossa kirjoittajien toivo
musten mukaisesti määritelty selitys
yhtälö (s. 236), olisi malli todellakin 
tullut ylideterminoiduksi. Muuttuja
han määräytyy mallin perusteella. 
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5.' Ajanjakso 

Kun mallUla tarkastellaan rahapoliit;.;; 
tistenkein6jen marginaalisten' muutos:'; 
ten' vaikutuksia., , ei vaikutusten aika
uran ja'malliridynarriiikantarkastelu 
ole 'mielenkiinn.on k()hteena~ Ma.llillå~ 
hall tarkastellaan vaikutuksiå itse 
asia.ssa kahderl. aj anjaksonkulu ttua. 
»Välittömät» vaikutukset, tapahtuvat 

, / 

monetäärisellesöpeutukselleriittävän 
aj an', kul tiessa, 'mu ttateaålipu()lella vain 
varastot muuttuvat, joten kansantulon 
muutos on nolla jareaalipuoli on:poissa 
,tasapainosta. Sopeutus kestää ,tieten
kin: periaa.tteessa : äärettöinyyteen,nlut.;.. 
ta käytännössä ' siitä lähes 90 olo on 
yleensä todettu tapahtuvan muutamien 
viikkojen, kuluessa, ku.n sopeutuksen 
vaikutukset investointiin saavuttavat 
FMP-mallissa tämän rajan 8 neljännek
sessä. 

Tarkastelu soveltuu myös graafisesti 
havainnollistettavaksi, koska silloin· ,ra-' 
hoitusmarkkinoiden kysyntä- ja ,tar
jontakäyrät eivät liiku. Full modeV
vaikutuksissamyös reaaliptlöli on, tasa;.. 
painossa, ja lähes 9~-prosenttinen so
peutus on yleensä tapahtunut' 8-' 10 
nelj änneksen kuluessa. FMP-mallissa 
maksimaalinen kansantulovaikutus saa
vutetaankymmenen neljänneksen ,ja 
90% tästä seitsemänneljänneksenku
luttua. Käytetyllä formulaatiolla saa
daan analyyttiset ratkaisut ja vältytään 
monilta mieiivaltaisilta valinnoilta, joi
ta viiverakenteen tähden jouduttaisiin 
dynaamisessa mallissa tekemään. 

6. Hintataso ja työllisyys 

Kirjoittajien mielestä (s. 237) rahapoli
tiikan vaikutukset hintatasoon ja työl-

lisy'yteen jäävät tarkastelunulkopuo.;.. 
lelle~ Näin', on, jos asiaa tarkastellaan 
kirjaimellisesti. Kun rahapolitiikka 
vaikuttaa taloUdellisen aktiviteetin 
kautta juuri työllisyyteen ja hintata~ 
soan, "tulevat nämä 'tekijät asiallisesti 
tavoitteina mukaa.Ii vaikkeivät 
muuttujina. 'Keskuspankki joutuu. näet 
kansantuotteen' tavoi teta.soa määtätes~ 

sään ottamaarihuömioon, miteIl' kan
santuotteen taso "vaikuttaå'työllisyyden 
ja hintatas()n muutoksiin. Sama pätee 
taloudellisen kasvun tavoitteeseen; 
mutta siihen pääsemiseen tarvitaan li
sää keinoja. Ja kun kysymys on raha
politiikan vaikutuksista,' 'ei näiden 
policy mix -kysyrnystenpohtiminen ole 
mielekästä. 

7. Parantaako koron nousu tuotanto
voimien allokaatiota? 

Kirjoittajat epäilevät artikkelissa s. 210 

esi te tt yänäkemystä, että säännöstely
kOron noustessa säästövaroj en, allokaatio 
tehostuu. Asiaa on laaj emrnalti käsitelty 
artikkelissa [3]. Tässä voidaan vain to
deta sivun 210 argumenttia laajentaen, 
että varsinkin säännöstelyn vallitessa 
monet muutkin tekijät kuin korko '
lähinnä asiakkaan talletukset ja hänen 
pankkipalvelujen kysyntänsä - vaikut
tavat luoton myöntämiseen. Siten kar
sinnasta selviävät sellaiset projektit, 
joiden tuotto - korj a ttuna, riskilisäIlä 
- on yli säännöstelykoron, mutta alle 
tasapainokoron. Vastaavasti, karsituksi 
tulee projekteja, joiden tuotto on kor
keampi. Kun säännöstelykorkoa noste
taan, tu.levatsellaiset säännöstelystä sel
vinneet projektit kannattamattomiksi, 
joiden tuotto oli vanhan ja uuden koron 
välissä. Jäädessään pois nämä tekevät 



tilaa tuottavimmille investoinneille. 
Tuotantovoimien allokaation tehostumi
sen edellytyksenä on,että on vähintään 
yksi näin karsiutunut projekti. Asia 
erikseen on, että lähinnä ulkoisista te
kijöistä (externalities) ja mark~inoilla 
vallitsevista epätäydellisyyksistä joh
tuen yksityistaloudellinen tuottavuus ei 
läheskään aina ole kansan taloudellisen 
tuottavuuden suuruinen. Ks. [4], s. 240. 

8. Yksityiskohtia 

Kirjoittajille on epäselvää (s. 238), onko 
muuttuja rR keskuspankkivelan perus
korko vai kokonaiskustannus (termillä 
tar koi tettaneen marginaalikorkoa). 
Vastaus löytyy artikkelin sivulta 200, 

eikä rR ole peruskorko, kuten kirjoit
tajat hieman myöhemmin esittävät, 
vaan rajakustannus. 

Sivulla 239 ilmaistaan aivan oikein 
mahdollisuus, että sakkokorko voisi 
nousta enemmän kuin markkinakorko. 
Silloin liikepankkien haluama keskus
pankkivelka voi laskea. Tämä on esi
tetty artikkelissa sivuilla 211-212. 

Sivulla 239 todetaan, että johtopää
tökseni, jonka mukaan säästämisen 
piristyminen johtaa investointien li
sääntymiseen, pitää paikkansa vain, 
jos systeemissä on potentiaalista kysyn
tää. Tähän voidaan yhtyä. Artikke
lissahan oletettiin luotonsäännöstelyn 
vallitsevan taloudessa. Säännöstelyn 
määritelmän mukaan luotonsäännöste
lyn efektiivisyyden edellytys on, että 
luottomarkkinoilla on ylikysyntää val
litsevaan hintaan. Potentiaalisen ky
synnän olemassaolo - sekä rahabalans
seissa että investoinneissa - seuraa täs
tä. 
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Kirjoittajat kysyvät sivulla 239, onko 
investointi vai rahan kysyntä korko
joustava. Vastaus löytyy tietysti mal
lin yhtälöistä, joiden mukaan molemmat 
ovat korkojoustavia. Se näkyy myös 
tekstistä s. 210. 

Puheenvuoron sivulla 242 on risti
riita, kun artikkelin sivulla 219 tode
taan yleisesti, että rahapolitiikan löy
sennyksen vaikutukset ovat päinvastai
set kuin tiukennuksen ja että taloudel
lista aktiviteettia ei voida stimuloida ra
hapolitiikalla, ellei kansantaloudessa ole 
efektii vistä kysyntää. Aikaisemmassa 
tarkastelussahan päädyttiin siihen joh
topäätökseen (ei oletukseen), että ra
hoituksen saatavuuden paraneminen li
sää investointia säännöstelyn vallitessa. 
Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Edelli
nen on yleinen lausuma, jonka ehto on 
mallin jälkimmäisessä tapauksessa täy
tetty. Luotonsäännöstelyn· vallitessa 
järjestelmässä on määritelmän mukaan 
ylikysyn tää. 

9. Keskuspankkivelan lisähypoteesit 

Kommentoidessaan artikkelin alaviit
teessä s. 215-217 esitettyjä pankkien 
keskuspankkivelkayhtälön lisähypotee
seja kirjoittajat toteavat: »Ilmeisesti 
Ahtiala tässä kohden olettaa, että koron 
ollessa tasapainossa luoton ylikysyntää 
ei esiinny .... ». Tasapainokorolla 
tarkoitetaan tietenkin korkoa, jolla ky
syntä ja tarjonta ovat yhtä suuret, ts. 
ylikysyntää ei esiinny. Hypoteeseista 
kirjoittajat asettuvat luottojen yliky
syntähypoteesin kannalle. Samassa 
alaviitteessä todettiin, että lisähypotee
sien merkitys riippuu suuresti Suomen 
Pankista. Jos keskuspankkivelalle ase
tetaan riittävän helpot ehdot, näin 
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epäilemättä käy, ja sen seurauksena 
menevät myös mahdollisuudet rahapo
li tiikanharj oittamiseen; ,Hypoteesin 
hyväksyminen eisilti:m.uuta koroll, ko;.. 
rotl1ksen vaikutuksen, suuntaa, kuten 
kirjoittajat väittävät, ,ennen, kuin 
kontraktiivisten:~ . vaikutusten voima 
ylittää ekspansiivisten vaikutusten 
voiman. Tämä on selostettu po. ala
viitteessä. 'KysymysJ näidenhypotee
sien hyvyydestä on empiirinen eikä 
siihen voi ottaa kantaa suoralta kädeltä, 
kuten kirjoittajat tekevät. 

Hyvä asiakas -hyp()teesin" kohdalla 
kirjoittajat arvelevat, että keskusp~:nk
kiluoton varassa rahoitetaan' lähinnä 
sellaisia' asiakkaita,joilta saadaan vain 
normaalit korkotulot. En die 'kuullut, 
että kireän r~han aikana pankista olisi 
saanut luottoa kukaan muu kuin sen 
vakituinen tuottava "asiakas tai lupaava 
tuleva asiakas~ Juuri koron lisäksi tu
levat tekijät ovat olleet välttämätön 
edellytys velkakirjalainan saannille~ 

Vekseliluottoahan kannatti viime aikoi
hin asti myöntää keskuspankkiluotol
lakin, jos lu~tosta saatiin koron' lisäksi 
3/4 prosenttiyksikköä vastaava tuotto. 
Alaviitteissä ei sen sijaan kirjoittajien 
väittämän mukaisesti sanottu, että luot
toJen palautumin.en samaan pankkiin 
talletuksiha liittyisi suhdannehuippui
hin, vaan että koko hyvä asiakas -te
kijäsaattaisi selittää keskuspankki .. 
velan kehittymistä tuona' aikana. 

Kirjoittajien yhteenveto tämän koh
dan kommenteista on sikäli harhainen, 
että lisähypoteesit eivät muuta ratkai
sevasti keskuspankkivelkaantumisen 
yhtälöä. Niiden vaikutukset mallin 
toimintaan on esitetty artikkelin ala
viitteessä. Korkopolitiikkaa koskevasta 
johtopäätöksestä poiketen kirjoittajat 
väittävät sivulla 243, että koron nousu 

ei 'vaikuttaisi taloudelliseen aktiviteet
tiin, vaikka päinvastainen johtopäätös 
esitetään useassa" kohdin. 

1 O. Rahamarkkinoiden' vaikutus 

Sivulla 242 kirjoittajat ilmoittavat ta
pansa mukaan excathedra, että' tietyn 
tuoton tarjoavalla investointiprojek
tilla on samat mahdollisuudet toteutua 
rahoitusj ärj estelmän kannalta riippu
matta siitä, minkä pankin~siakas in~ 
vestoija sattuu olemaan. Siten raha
politiikkavaikuUaisi, s~rna.~la tavoin 
eri" pankkeihin. Tämä' väite on trivi
aali, ell~i samalla esitetä kriteeriä,jolla 
»sarnanlainen \TaJktitus», määritellään. 
Sellaiseksi sopii hyvin edellinen kritee
ri. 

Asiaa on tarkasteltava kahdelta kan
nalta:, rahapolitiikan vaikutukset eri 
rahalaitos ryhmiin jamaan eri osiin. 
Jos rahapolitiikka ei vaikuttaisi raha
låitosryhmiin eri' lailla, olisi viime ke
valnen julkinen keskustelu Suomen 
Pankin ltiottokiin tiöiden -' eräs kes
keinen rahapolitiikan väline - ja
kaantumisesta rahalaitosryhmien kes:... 
ken ollut, turhanpäiväistä. Kuitenkin 
Suomen Pankki katsoi, että kiintiöi
den korjaamiseen oli' aihetta. Samaa 
voidaan sanoa talletustodistusten, eri
tyistalletusten jne. vaikutuksista. 
Edellä esitetty pätee myös rahan ylei
seen kireyteen (minkä, kirjoittajat osin 
myöntävät), joka on osaltaan keskus
pankista lähtöisin. Jos esim. maksu
tase aiheuttaa muutoksen, joka jakaan
tuu eri, pankkisektoreiden kesken riip
pue'n muutoksen aiheuttajasta(metsä'" 
teollisuuden vienti, metalliteollisuuden 
vienti; kulutustavaroiden tuonti, polt
toaineiden tuonti jne.), ja Suomen 



Pankki yrittää eliminoida sen vaiku
tuksen pankkij ärj estelmän reserveihin 
vaikkapa keskuspankkiluoton kiintiötä 
muuttamalla, lopputulos on laadullisesti 
harvoin sama kuin jos mitään muutosta 
ei olisi tapahtunut. Rahan kiristyessä 
kireys puree yleensä ensiksi liikepank
keihin ja vasta myöhemmin osuus- ja 
säästöpankkeihin. 

Alueellisesta jakaantumasta voidaan 
todeta, että kireänkin rahan aikana on 
maassa pankkeja ja konttoreita, jotka 
eivät edes kykene sijoittamaan kaikkia 
lainojaCl.n käypiin hintoihin omaan asia
kaspiiriinsä. Ja vasta tämän jälkeen ne 
antavat luottojensa siirtyä muille alueil
le. Näin luottojen karsintakysymys aset
tuu myös eri alueilla kovin eri tasolle. 
Tietenkään rahapolitiikka ei koskaan voi 
välittömästi kohdistua samalla lailla 
kaikkiin pankkeihin - mitä tällä kul
loinkin tar koi tettaisiinkaan. Olennaista 
on se, että Suomessa ei ole mekanismia, 
jolla rahapolitiikan ja muiden rahan 
kireyteen vaikuttavien tekijöiden ai
heuttama paine pääsisi tasoittumaan 
maan eri osissa ja eri puolilla rahoi.
tusj ärj estelmää. 

Kirjoittajat toteavat tämän jälkeen, 
että »näiden (so. rahan kireyteen vai
kuttavien eksogeenisten) tekijöiden vai
kutus tuntuu lähinnä pankkien. kan
nalta marginaalisissa investointiprojek
teissa, ei keskimääräisten proj ektien 
luotonsaantimahdollisuuksissa». Tämä 
on tietysti itsestään selvää. Rahan ki
reyden muutoksen vaikutus tuotanto
voimien allokaatiossa riippuu tietysti 
vain niistä projekteista, joiden toteutu
miseen se vaikuttaa. Rahapolitiikan 
tar koi tushan on karsia tietty määrä 
kokonaiskysynnästä pois, ja tuotanto
voimien allokaation kannalta on aina 
tärkeää, että projekteja karsitaan kan-
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santaloudellisen tuottavuuden kannalta 
heikommasta päästä. 

Tähän liittyy myös se, että rahamark
kinat lisäisivät monestakin syystä 
pankkien toimien ennustettavuutta 
vastoin kirjoittajien uskoa (s. 242) pää
asiassa luomalla eri rahoitussektoreiden 
välille kanavia, joita pitkin paineet pää
sisivät tasoittumaan. Siten talletusten 
siirtymät alueittain ja pankkien kesken 
eivät aiheuttaisi juuri muutoksia koko
naisluotonantoon, vaan reservit siir~ 

tyisivät tasaisesti rahamarkkinoiden 
välityksellä, ja niitä saava reagoisi 
suunnilleen samoin, joskin vastakkai
seen suuntaan, kuin niitämenettävä. 
Toisin sanoen systeemissä vallitseva 
rahan kireys olisi melko tasainen, jol
loin myös muutos rahan kireydessä 
saisi aikaan jokseenkin saman vaiku
tuksen riippumatta siitä, mihin rahoi
tussektoriin se ensiksi osuu. Näin tal
letusten siirtyminen kireämmälle 
alueelle ei saisi aikaan nettoluottoeks
pansiota - ja päinvastoin. Myös kes
kuspankkivelkaantumisen erilainen as
te eri rahalaitoksissa on saanut aikaan 
erilaisen reaktion riippuen siitä, mi
hinkä pankkiorganisaatioon reservien 
muutos on sattunut kohdistumaan. 
Tätä vaikutusta ovat lieventäneet Suo
men Pankin aloitteesta perustetut, 
liikepankkien väliset keskuspankki
velan markkinat, joita voidaan pitää 
ensimmäisenä askeleena kohti raha
markkinoita. Tässä kohden viittaan 
kirj oitukseeni Liiketaloudellisessa Ai
kakauskirjassa [2]. 

Kirjoittajat pelkäävät, Jouko Pau
nioon [6] yhtyen, spekulaation haitalli
sia vaikutuksia vapaiden markkinoiden 
kehittyessä. Näitä kysymyksiä olen 
käsitellyt jälkikirjoituksessa [3], jossa 
mm. johdetaan ehdot, joilla spekulaatio 
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parantaa tai heikentää stabiliteettia, ja 
, josta käyvät ilmi perustellut epäilevät 

ko:mmentit: Iläihin »perusteltuihin .epäi
leviin kommen tteihin». 

Kirjoittajat uskovat (s. 241)keskus-: 
pankkivelkaantumisen joustavuuden 
eliminoivan rahamarkkinoiden >puut~ 

teesta aiheutuvat haitat. Tämäkäänei 
ole joko '-, tai~kysYIIlYs, vaan jotl,sta-

kirj-oittajien esittämällä tavalla ei 'voi
da arvioida artikkelissani esi tettyj ä 
näkökohtia. Siten kirjoittajien lopputo
teamuksetkin kuuluvat väärinkäsitysten 
joukkoon. 

vUtl,denriittävyys ,riippuu siitä"mitä LÄHDEVIITTAUKSET 
suori tusta~öa ,pidetään:s9pi van~. Jo 
viitatussa artikkelin alaviitteessä .~s~ 
215-', ,,217 todet (i,an, että, joust,51valla 
keskuspankkivelkaantumisella "menevät 
mahdollisuudet rahapoli tiikanha,rj oi t
tamiseen ja että,täIIläjoust~v\lUs riip
puu nimenomaan '.kulloinkjn voimassa~ 
olevista" Suomen Pankin määräyksistä. 
Siksi mitäänyleispätevää ·onuskallet
tuamennäsanomaan., ,1960-luvun lo
pulle asti oli voimassa j ärj estelmä,jo:ka 

[1] Ahtiala Pekka; Suomen Pankin raha
poliittisten, keinojen vaikutuksista, 
Kansantaloudellinen aikakauskirj R, 

n:o 3,1974. 

[2]4htiala' Pekkg" Rähamårkkindtko 
Suomeen? ,LiiketaloudellinenAika
kauskirja, n:o 4, 1972~ 

[3] AhtialaPekka, Verotus, korkosään
riöstely ja inflaatio säästövarojen al
lokoijina, LiiketaloudellirtehAika-
kauskirja, n:o 2, 1973. 

remmin rahapolitiikan tehon säilyessä, 
kohtalaisesti, mutta siitä on nyttemmin [4] Ahtiala Pekka Rahoitusjärjestelmäs-

salli häiriöiden tasaamisen nykyistä pa-

luovuttu. tä ja sen tehtävistä, Liiketaloudelli-

11. Lopputoteamus 

Edellä olevien, paljolti perustietouteen 
kuuluvien aineiden esittäminen on ollut 
välttämätqntä, jotta kirjoittajien väärin
käsitykset sekä niihin perustuvat johto
päätökset olisi saatu selvitetyksi. Ylei
senä huomiona voidaan todeta,että 

nen Aikakauskirja n:o 4, 1973. 

[5] Koskenkylä Heikki ja Kostiainen 
Seppo, Suomen Pankin rqhapolitiikan 
välineiden tarkestelua professoriAh
tialan esitelmän valossa, Kansanta
loudellinen aikakauskirj a, n:o 3, 1974. 

[6] Paunio J.J., Rahoitus ... ja rahapolitii
kan ,pe1'usteiden tarkastelua, Kansan
taloudellinen aikakauskirja, n:o '2, 
1973. 



KIRJALLISUUTTA 

Yrjö Seppälä: 

Matemaattinen yhdyskuntasuunnittelu. 
Forum-kirjasto. Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, Helsinki 1973. 150 sivua. 

Toisen maailmansodan jälkeen, jolloin 
tietokoneiden kehitys on edennyt hui
maavalla nopeudella, kvantitatiivinen 
suunnittelu on tuntuvasti laajentunut. 
Operaatiotutkimuksesta on tullut »pop» 
ja lähinnä elinkeinoelämän piirissä ke
hitetyt matemaattisen ohjelmoinnin so
vellutukset ovat nopeasti leviämässä 
uusille alueille. 

Matemaatikot eivät ole yleensä erityi
semmin viihtyneet epäeksaktien yh
teiskuntatieteiden alueella. Fil.tri Yrjö 

Seppälä on kuitenkin uskaltautunut 
teoksellaan vaikeaan uudisraivaajan 
urakkaan. Matemaattisen yhdyskunta
suunnittelun ensimmäinen suomenkieli
nen oppikirja on nyt tutkijoiden käy
tettä vissä. Kirj oi ttaj alla on takanaan 
vankka kokemus operaatiotutkimuksen 
piirissä: asiantuntijana sekä kotimaassa 
että ulkomailla, ATK-alan erikoisopet
tajana Yhdyskuntasuunnittelun jatko
koulutuskeskuksessa sekä nykyään tie
toj enkäsittelyopin apulaisprofessorina 
Helsingin yliopistossa. 

Teoksen punaisena lankana on yh
dyskunnan eri toimintoja kuvaavien ma
temaattisten mallien kehittely. Pyritään 

6 

löytämään keinoja, miten yhdyskuntien 
väestömäärä, työpaikat, palvelukset, 
teollisuuslaitokset, liikenneverkko jne. 
kyettäisiin sijoittamaan, ajoittamaan ja 
mitoittamaan mahdollisimman rationaa
lisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Ma
temaattiset menetelmät muodostavat 
tällöin välineistön, jonka avulla suun
nittelijat esittävät päätöksentekijöille 
joukon ratkaisuvaihtoehtoja tavallisesti 
erittäin monisäikeisistä ja laajakantoi
sista kysymyksistä .. 

Matemaattisten suunni ttelumenetel
mien valintaongelmaa pohtiessaan kir
joittaja jakaa ne kahteen luokkaan: 
ekstrapoloiviin ja normatiivisiin mene
telmiin. Edellisiin kuuluvat mm. ekono
metriasta tutut regressiomallit ja jäl
kimmäisiin matemaattisen ohjelmoinnin 
menetelmät. 

Tekstistä ilmenee, että kirjoittaja on 
käytännössä joutunut pohtimaan suun
nittelumallien sopivuutta eri ongelmiin. 
Tavoitteet asettavien päätöksentekijöi
den ja vaihtoehtojen numeerisesta rat
kaisemisesta vastaavien suunnittelijoi
den kiinteä yhteistyö on päätöksenteon 
valmistelun ehkä tärkein vaihe. Mallin 
rakentelu »art of modeling», on tutki
joiden omia murheita, mikä ei - kuten 
usein luullaan - ole vain menetelmien 
rutiinia. Tässä yhteydessä tulee selkeästi 
esiin teoksen pääteema, matematiikan 

ja modernien tietokoneiden korvaama-
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ton apu laajoja kokonaisuuksia käsitte
levässä - suunnittelussa; simuloinnit 
useilla eri lähtötiedoilla tuottavat pää
töksentekijöille ratkaisutuloksia, joista 
sitten parhaaksi arvosteltu valitaan. Mo
nien kustannus-, yms. tekijöiden yhtä
aikainen huomioon otto on tällöin mah
dollista. Kirjoittaja olisi voinut laajem
malti puuttua mallien lähtötietojen, siis 
tilastojen laatu- ja keruuongelmiin. 
Paraskaan:malli ei anna kuin huonoim
pien -lähtötietojen edellyttämat tulokset. 

Kirjoittaja uhraa yllättävan suuren 
osan' ma.temaattisen ohjelmoinnin -'esit
telyyn.Tapa millä lineaarisen ohjel
moinnin perusmällia ja sen monia 
muunnoksiäkäsitellään, on uusi ja miel
lyttävä. Lukuisat esimerkit ja kuviot 
elävöittävät tekstiä. Konveksien sepa
roituvien, stokastisten ja useita tavoite
funktioitasisältävien ohjelmointimal
lien esittely tosin jää pintapuoliseksi, 
mutta kirjoittajan tarkoitus lieneekin 
an taa -vLrikkei tä ja ideoi ta ja tko-opiske
luun. Dynaamisen ohjelmoinninesitte
lyä jäin kaipaamaan, sillä teoksen lop
puosassa käsitellään sen avulla ratkais
tavia ongelmia. 

Yhdyskun tasu unni ttelun ,tavoitteiden 
pohdin ta jää varsin haj anaiseksi -,- ja 
puutteelliseksi. Sa.nonnat ovat m.onessa 
kohdin viimeistelemättömiä ja liian eh
dottomia.Esimerkiksi investointien· si
säl tö on tässä etenkin talousteorian kan
nalta oudon' heterogeeninen. Investoin
teja ovat kirjoittajan mukaan teiden ja 
kaupunkien rakentaminen, kestokulu
tustavaroiden ostot, luonnonsuojelu, tut
kiIIlus, koulutus ja tiedon välitys jne. 
Tekijä toteaa samassa yhteydessä: »In
vestointien pitää tuottaa, mutta tulok
sen ei tarvitse olla markoissa mitatta
va.» Tiettyä investointikohdettavastaa""; 
van matemaattisen ohjelmointimallin 

ta voi tefunktiona on investoinnin kus
tannusten nykyarvo sekä rajoituksena 
se, että investoinneille asetetut tavoit
teet saavutetaan. Valinta luonteeltaan 
samanlaisten investointien välillä perus
tuisi ainoastaan niiden kustannusten ny
kyarvoj en eroihin. Yksinkertaista, eikö 
totta! Miten varmalla pohjalla inves
tointien tulevien kustannusten kehitys
arviot yleensä lepäävät? Olisi mielen
kiintoista tietää, minkälaisia kokemuk
sia kirjoittajalla on tästä ongelmaken~ 
tästä. Investointipröjektien koordinoin
tia haittaa Seppälän mukaan se, että 
päätöksiä tehdään monissa toisistaan 
riippumattomissa yksiköissä sekä yksi
tyisellä että julkisella sektorilla. Tilanne 
korjautuu tekijän mukaan normatiivi
sen suunnittelun avulla! 

Kirjoittaja asettaa »hyvälle»yhdys
kun tasuunni telmalle viisi kriteeriä: 

- toteutuvuus 
- tarpeellisuus 
- tehokkuus 
- joustavuus ja 
- tasa-arvoisuus 

Em. kriteerien matemaattisten funktioi
den varsin huoleton esittely panee lu
kij an uskon niiden käytännön sovellet
tavuuteen kovalle koetukselle. Tekstis
tä tässä kohdassa henkivän ilmapiirin 
mukaan kaikkiyhdysku:nhan ongelmat 
ovat puettavissa matemaattiseen muo
toon. Aivan liian vähän kiinnitetään 
huomiota epävarmuustekijöiden vaiku
tuksiin päätöksiä valmisteltaessa ja teh
täessä. Eräs ongelma, joka kuitataan 
maininnalla kirj an johdannossa, on tek
niikan edistymisen vaikutusten huo
mioonotto tuleva:isuutta suunniteltaessa 
- seikka, mikä jatkuvasti askarruttaa 
ainakin taloustieteilij öitä. 



Valmiiden suunnittelumallien esittely 
on antoisa, ja käytännön suunnittelijan 
kannalta kappale lieneekin kirj an mie
lenkiintoisin. Tosin liiallinen matemaat
tisuus parkoitellen hieman häiritsee. 
Esim. julkisten investointien valinta- ja 
ajoitusmallien esittely on puutteistaan 
huolimatta uutta ja kiinnostavaa. 

Yhteistoimin ta tilastotieteilij öiden, 
ekonomistien, sosiologien jne. kanssa on 
jäänyt käsittelemättä, mitä voidaanpi
tää miin uksena. Teos ei olisi tästä liiak-

H. C. Bos, H. Linnemann and P. de 
Wolff (ed.): 

Economic Structure and Development. 
Essays in Honour of Jan Tinbergen. 
N orth-Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1973. X + 283 sivua. 

Essee-kokoelma on osoitettu Jan Tin
bergenin kunniaksi hänen jäädessään 
eläkkeelle N ether lands School of Eco
nomics'sta. Kirjoittajat ovat Tinberge
nin työtovereita, oppilaita, ystäviä ja 
ihailijoita, jotka näin ovat halunneet 
osoittaa kunnioituksensa maineikkaalle 
taloustieteilij älle ja hänen työlleen. 
Ei ehkä ole pelkkä sattuma, että esseet 
on ryhmitelty juuri Economic structure
ja developmen t-otsakkeiden alle. 

Leif Johansenin artikkelin Targets 
and Instruments under Uncertainty 
pohjana on Tinbergenin formulaatio 
kiinteisiin tavoitearvoihin perustuvasta 
lähestymistavasta kvantitatiivisen ta
louspolitiikan analyysissa ja. suunnitte
lussa. J ohansenin mukaan käytännön 
talouspolitiikkaa suunniteltaessa ei mo
nesta syystä ·tarkasti noudateta sääntöä 
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si paisunut. Kirjan lopussa olevat· kir
jallisuusviitteet olisi ilmeisesti voitu jo
tenkin ryhmitellä. Aiheen vaikeuden 
huomioon ottaen kirjoittaja on onnis
tunut kuitenkin luomaan hyvän perus
tan. Kirja antaa yllin kyllin ideoita; 
joista varmasti riittää keskustelua vielä 
pitkään. Toivottavasti teos saa jatkossa 
seuraajia yhdyskuntasuunnittelun vauh
dittamiseksi ja selkeyttämiseksi. 

Heikki Hella 

tavoite- ja välinemuuttujien lukumää
rän yhtäsuuruudesta. Eräs näistä syis
tä, nimittäin epävarmuus välinemuuttu
j ien vaikutuksesta, on tämän artikkelin 
tarkastelun kohteena. Johansen osoit
taa, että varmuuden vallitessa soveltu
vat »klassiset» säännöt saattavat muut
tua merkittävästi optimoitaessa talous
politiikkaa epävarmuuden vallitessa. 
Artikkeli on lukemisen arvoinen kai
kille, jotka ovat perehtyneet esim. Tin
bergenin, Theilin ja Johansenin tätäai
hepiiriä koskevaan tuotantoon, vaikka
kin se monessa suhteessa tuntuu kes
keneräisel tä. 

Fox ja van Moeseke esittävät teoreet .. 
tisia ratkaisumahdollisuuksia yhteis
kuntatilaston ja sosiaali7 indikaattorei
den muodostamiseksi artikkelissaan 
Derivation and Implications of a Scalar 
Measure of Social Income. Tarkoituk
sena on muodostaa yhteiskunnassa 
yleispätevä mittay ksikkö sosiaaliselle 
tulolle (SI), joka käsittää rahassa mitat
tavat tulot, mutta myös sellaiset »tulot» 
kuin vaikutusvalta, äänet mahdollisissa 
äänestyksissä, ammatillinen asema jne. 
Kirjoittajien mukaan SI-estimaatitsaa-

-------------------------------------------------__ ~~~h~~ 
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taisiin kysymällä tarkasteltavana ole .... 
vilta henkilöiltä, minkä osuuden kusta
kin »tulosta» asianomainen olisi valmis 
luovuttamaan saadakseen rahatulon 
lisäystä. Jokaiselle ,haastatellulle hen
kilölle olisi täten .laskettavissasaaduis-. 
ta luopumisoikeuksista eräänlainen ra
haekvivCllenssiarvo. Kun kyseiset raha
ekvivalenssit summataan, saadaan kun
kin henkilön rahamääräiset SI..i.arvot. 
Ongelman käsittely jatkuu aktiviteetti
analyysiIla, jossa objektifunktiona· on 
hyötyfunktio ja rajoituksina kullekin 
sosiaaliselle tulolle johdettu ehto. Joh
topäätökset ovat tulkittavissa tuttuun 
talousteoreettiseen tapaan. Ongelman 
ydin lienee siinä, miten. voidaan tietää 
objektifunktion muoto. Henkilöiden 
välisen vertailun ongelma on tietenkin 
kierrettävissä sillä, että asetetaan kai
kille henkilöille samantyyppinen hyöty-

mänsä ns. Rotterdamin mallin kaksi 
versiota, . joiden empiiristä' sopivuutta 
hän on sitten testannut sekä Hollannin 
että Britannianaikasarj a-aineistoilla. 
Kulutus on niissä jaettu 4hyödykeryh
mään, jotka blokittaln riippumattomas
sa tapauksessa on vielä jaoteltualaryh
miin. Täydellisemm~nkuvan, saami
seksi kysyntä analyysin nykytilasta kan
nattaa ·tutustua e$irn~;iBrownin ja Dea
tonin ,artikkeliin teoksessa Surveys af 
Applied'Economics,VoL I~ . 

Richard Stonen artikkelin aiheena on 
PersonaI Spending and Saving in Post
war Britain. Tätä aihepiiriähän Stone 
on tutkinut aina vuodesta 1938 lähtien. 
1960-luvun alkupuolella hän kehitteli 
kulutusfunktiomallinsa, jonka uudel
leen estimoinnista eräin muutoksin nyt 
on kysymys. Mallissa tulot ja varalli- , 
suus on jaettu pysyväis- ja satunnais-

funktio (tässä kvadraattinen ja monoto- komponentteihinsa. Lisäksi siinä voi
ninen), mutta teoreettisia perusteita daan huomioida se, että työtuloista ku
tälle ei ole. Kysymyksessä on eräänlai- lutetaan suurempi osuus kuin muista 
nen' kvasiratkaisu, joka nykyisen teo- tuloista, sekä se, että hallitus voi toi
rian valossa on tässä yhteydessä ·sove-· menpiteillään hillitä taikka rohkaista 
liaimpia. Kirjoittajat kyllä .toteavat kulutusta, minkä indikaattorina Stone' 
mainittujen vaikeu.ksienolemassaolon. käyttää radio- 'ja sähkötarvikkeiden 
Sosiaali-i:ndikaattoreista kiinnostl1neelle vähittäismaksukauppojen käteismaksu-
on artikkelin lukeminen· erittäin suosi
teltavaa. 

osuutta. 
J. Sandeen artikkelin aiheena on A 

Henry Theilin artikkelin aiheena on Linear Macro Production Function tor 
Some Recent Developmentsin Consu- Long-term Use. Sandee mm. arvioi 
mer Deman,d Analysis. Theil mainitsee,' Hollannin investointien rajatuotot vuo
että vaikkei voidakaan puhuaerityises- sille 1953 ja 1970 (35 ja 28 %) sekä tar
tä hollantilaisestaekonometrisestä kou- kastelee pääomän ja työn välistä substi
lukunnastaniin ainakin hollantilaisesta tuutiota numeeristen laskelmien valos-
ekonomet:dan.» tyylistä», jonka mottona 
on Tinbergenin neuvo: »Whenever you 
develop a new theoretical tool, try it out 
on at least one set of data». Theilin 
mielestä kysyntäanalyysi on erittäin 80-

) 

piva esimerkki tuosta tyylistä. Hän 
mm. esittelee Barteninkanssa kehittele-

sao . 
P. J.Verdoornin artikkelin aiheena 

on Some Long-run Dynamic Elements' 
or Factor Price Injlation. Verdoorn to
teaa; että heti sodan jälkeenmuodoste- , 
tuista inflaatiomalleista puuttuivat mm. 
rajatuottavuusteoria, odotusten muo-



dostuminen ja hintap-alkka-sopeutuk
sen dynamiikka. Vaikka viimeaikaisis
sa malleissa eräät noista elementeistä 
on otettu huomioon, ei ole kuitenkaan 
tutkittu noiden kolmen tekijän yhteis
vaikutusta hintoihin ja tulonj~koon pit
källä tähtäimellä. Verdoornin tarkoi
tuksena onkin ollut ympätä uusklassi
seen kasvumalliin yksinkertainen tuo
tannontekij äin hinnanmuodostusmalli, 
joka ottaa huomioon sekä hintaodotuk
set että hintapalkka-sopeutuksen. - Tä
hän Verdoornin ajankohtaiseen artikke
liin kannattaa mahdollisimman monen 
tutustua. 

J aroslav Vanek korostaa artikkelis
saan Some Fundamental Considerations 
on Financing and the Form of Owner
ship under Labour Management, että 
työläisjohtoisen yrityksen rahoitus olisi 
järjestettävä ulkopuolisena rahoitukse
na ja että yrityksen olisi maksettava 
muodossa tai toisessa pääomaresurssien
sa käytöstä. Vanek esittää kaksi lähes
tymistapaa, joilla noihin tavoitteisiin 
päästäisiin käytännössä. Toinen olisi 
erityisen rahaston (agency) perustami
nen, joka huolehtisi ulkopuolisesta ra
hoi tuksesta. Toinen taas perustuisi 
omistusoikeuden uudelleen määritte
lyyn sekä länsimaisen että sosialistisen 
lain mielessä siten, että tuotantolaitok
sella oli_si kaksi omistajaryhmää: ne 
jotka työskentelevät kyseisessä tuotan.;. 
tolaitoksessa (usufruct owners) jå varsi
naiset rahoi ttaj aomistaj at (basic own
ers), joiden oikeuksia ja velvollisuuksia 
Vanek on hahmotellut. 

Wassily- Leontief kehottaa artikkelis
saan Explanatory Power of the Compa
rative Cost Theory of International 
Trade and Its Limits kansainvälisen 
kaupan alalla tutkimusta tai poliittisia 
päätöksiä tekeviä varovaisuuteen, jos he 
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käyttävätkomparatiivisten kustannus-
ten teoriaa kaupan s-elittajänä tai pää
tösten pe-rusteluna. Artikkelin sanoma 
on, että kyseinen teoria pystyy selittä
mään maiden välisten kauppavirtojen 
suuruuden, suunnan ja rakenteen vain, 
jos kauppaa käyvien maiden väliset 
kuljetuskustannukset, "tullit ja muut 
differen tiaaliset siirtokustannukset ovat 
merkittäviä ja kyetään ottamaan las
kelmissa huomioon. 

S. Chakravarty kritisoi artikkelissaan 
Theory of Development Planning: an 
Appraisal kehityssuunnitteluteorian pe.;;. 
ruspostulaattej a sekä tar kastelee kehi
tyssuunni telmien operationaalista sisäl
töä. Lopuksi -hän pohtii, mihin suun
taan teoriaa olisi kehitettävä, jotta sille 
perustuvat suunnitelmat tuottaisivat 
kehi tysmaille sosiaalisesti oikeudenmu
kaisen taloudellisen kasvun. -- Asiasta 
kiinnostuneille on varmasti hyötyä ar
tikkeliin liittyvästä laajasta lähdeluet
telosta. 

Irma Adelmanin artikkeli Planning 
for Social Equity perustuu suurelta 
osin Adelmanin ja Morrisin kehitys
maita koskeviin poikkileikkaustutki
muksiin yhteiskunnallisen tasa-arvoi
suuden ja taloudellisen kehittyneisyy
den välisistä vuorovaikutuksista. Ar
tikkelissaan Adelman esittelee emo tut
kimustuloksia taloudellisen kehittynei
syyden yhteyksistä tulonjakoon ja po
lii ttiseen osallistumiseen. Lopuksi hän 
tarkastelee si tä, miten taloudelliset ja 
poliittiset tasa-arvoisuusaspektit voitai
siin liittää erilaisiin suunnittelumallei
hin. Tällä alalla suoritettua työtä, jolle 
Jan Tinbergen on antanut ratkaisevan 
panoksensa, Adelman pitää eräänä 20. 
vuosisadan taloustieteen tärkeimmistä 
kontribuutioista ihmiskunnan hyvin
voinnilie. 
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J. Kornain tutkimuksessa SomeInter
sectoral and Interternporal Choice 
Problems.: Hungariån Experiences.in 
Lorig~termBlanning· on . Unkarin talous 
j aettti kahteen sektoriryhrnään:· kasvu
orientoitun,eetsektoritj ainfrastruktuu~ 
risektori t.JälkiIllmäistell oSuus·. brutto
investoihneista· on selvästi. pienempiEu
rpopan sosiålistisiSsRlll'lissaktdn kapi
·talistisissa ..• maissa,,/ mikä on . seurausta 
harj oi tetustä tälouspolitiikasta.J(asvu~ 
orientoitll!).~iclensekto:t:eiden.~uosiminen 

sp.sia~istim9-issa~on·johtanut . nopeaan, 
mt1ttaepäha:rIrl,oni~een kasvuun. Kornai 
on tutkinutHarr()~Domar -kasv:umal
liin . perustuvalla .. simuloiIltimalliJla,. mi~ 
ten investointivarojen erilainen allokoi
minen näiden· setttoriryhmien kesken 
vaikuttaa ltansantuotteen ja kulutuksen 
kasvuun, .ja esittää perusteltuna . mieli
piteenään, että Unkarin olisi aika suo
rittaa resurssien uudelleen allokointi 
infrastruktuurisektoreiden . hyväksi. 

Bent Hansen tarkastelee artikkelis
saan Simulation of Fiscal, Monetary 

melko runsaasti tällä mallilla saatuja 
y ksityiskoh taisia simulointituloksia~ 

Some Observations on »Optimal» / 
Economic Growth andExhaustible Re
sQ.urces on. Koopmansin taidokkaan pel
kistettyä teoriankehittelyä. Kysymys on 
optimaalisenkasvunaikaurien johtami
sestauusiutuville ja uusiutumattomille 
luonnonväroille sekä näiden kumman
kinyhdistetylle·.· tapaukselle;.·.· Koopmans 
käyttää Rårriseyn påäömamallia-uusiu.:. 
tuvista 1uonnonvaroistajaHotellingin 
mallia. uusiutumattomistä<luönnonva
toista. Erityisenä·· tarkastelun kohteena 
on diskonttaustekijänvaikutus kulu
tuksen. t~soon eri .ajankohtina~··Näiden 
kahQen mallin yhdistetty luonnonva~ 

rojen malli antaa-varsin mielenkiintoi
sia tuloksia kulutuks.en aikauran kan
naltasekå resurssien varjohintoja aja
tellen.Kontrolliteoriasta kiinnostu
neelle aihe on erityisen sopiva ja virik
keitä antava. KooPIllans pitäytyy tässä 
kui tenkin traditionaalisiin menetelmiin. 

Rene Royn artikkeli Demographya,nd 

and Exchange Policyin ei, 'Primitive . Economic Growth: Income Distribution 

Economy : AfgarHstan primitiivisen ke
hitysmaa:n'lyhyen tähtäimen talouspoli
tiikan analysoimisen· ongeltnaa~ Kehi t
tyneissämaissa sovellettavista keynesi
läiseen teo:daan tai ·kvantiteettiteoriaan 
perustuvista malleista ei ole tässä ta
pauksessa hyötyä. Syynä tähän on ai
neiston heikkouden lisäksi se, että voi
makkaasti maatalousvaltaisessa maassa 
tarjonta saattaa olla lyhyen tähtäimen 
kehityksen tärkeirt määrääjä, joten sitä 
~i voida mallissa jättää huomioimatta. 
Hansen esittääkin. erääksi tämän ongel

man ratkaisuksi Walras'n teorialle pe
rustuvaa ~imulointimallia, jollaisen hän 
on rakentanut tutkimuksensa kohteena 
olevalle ~aalle. Artikkelissa esitellään 

and Way of Life pyrkii kohdistamaan 
huomiota erilaisiin elämisen laatua 
parantaviin tekijöihin talouksissa, joissa 
väestön _. kasvavankin - toimeentulo 
on . pystytty hyvin turvaamaan. Roy 
tuo eksplisii ttisesti esiin niitä toimen
piteitä' joita hänen näkemyksensä. 
mukaan tarvitaan. elämisen laadun pa
rantamiseksi. 

Josef Pajestkan artikkelin aiheena on 
Need for Greater W orld-wideRational
ity. Suuremman maailmanlaajuisen ra
tionaalisuuden tarvetta hän perustelee 
mm. kehitysmaiden j älkeenjääneisyy
dellä ja ympäristön saastumisella. 
Pajetskan mielestä tiede ja sen sovel
lutukset pitäisi valjastaa edistämään 
tuota rationaalisuutta. Artikkeli on 



lukemisen arvoinen kaikille maailman
laajuisista ongelmista kiinnostuneille. 

Teoksen 15 artikkelista 8 ensimmäistä 
kuuluvat taloudellisen rakenteen tutki
muksen piiriin ja loput taloussuunnitte
lun alueelle. Teos tullee kuulumaan 

Richard A. Musgrave - Peggy B. Mus
gra.ve: 

Public Finance in Theory and Practice. 
McGraw - Hill Book Company, New 
York 1973. 762 sivua. 

Kun Richard A. Musgraven teos The 
Theory of Public Finance ilmestyi vuon
na 1959, muodostui siitä pian yleisim
min käytetty julkistalouden oppikirj a. 
Se oli uraa uurtava julkisen talouden 
teorian yleisesitys, jonka perusj aotus 
alloka tiivisiin, tulonj akopolii ttisiin ja 
tasapainopoliittisiin finanssi po Ii tiikan 
tehtäviin herätti laaj aa kiinnostusta. 
Musgraven silloinen teos merkitsi jul
kistalouden liittämistä läheisemmin 
kansantalouden yleisen teorian kehityk
seen ja eräänlaista irtisanoutumista 
vanhemmasta, ahtaasta finanssiopilli
sesta teoriasta. Teoksen suosio perus
tui toisaalta siihen opetukselliseen muo
tivirtaukseen, joka suosi »tiiliskivioppi
kirjoja», jotka peittivät kokonaisen 
opetuslohkon mahdollisimman täydelli
sesti. 

Vuoden 1973 Pu"Qlic Finance in Theo
ry and Practice ei ole vuoden 1959 
oppikirjan uusittu painos, joskin monet 
sen luvuista ovat peruspiirteiltään edel
lisen oppikirj an kaltaisia. Uusi teos on 
kahden tekijän yhteistyötä ja se on yli 
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kirjastojen luetuimpiin. Lisäksi sitä 
voidaan käyttää soveltuvin osin eri
laisten kurssien oheislukemistona. 

Veli Karhu, Matti Pohjola 
ja Raimo Porttikivi 

200 sivua laajempi. Uutta aineistoa on 
joka luvussa, mutta uusina aiheina ovat 
tulleet mukaan eri veromuotoj a koske
vat säännökset ja niiden taloudelliset 
perusajatukset. Uutta on myös moni
tasoisen hallintoj ärjestelmän finanssi
politiikkaa (fiscal federalism) koskevat 
luvut sekä ympäristönsuojelupolitiik
kaa, kehitysmaiden julkistaloutta ja 
kansainvälistä julkistaloutta käsittelevä 
viimeinen pääj akso. 

Teos jakautuu peräti kahdeksaan pää
jaksoon, jotka käsittelevät julkistalou
den teoriaa järjestelmänä, julkisten 
menojen kehitystä ja arviointia, julki
sen sektorin tulopuolen rakennetta ja 
eri veromuotoja, verojen kohtaantoa, 
julkistalouden kasvuvaikutuksia, tasa
painottavaa finanssipolitiikkaa, monita
soista finanssipolitiikkaa . sekä eräitä 
julkistalouden erityiskysymyksiä kan
sainvälisessä integraatiossa ja kehitys
maissa. Teoksen peittävyys on siten 
erinomainen. Toisaalta juuri pyrkimys 
saada koko julkistalouden ala peitettyä 
ja melko yksityiskohtaisesti ruodittua 
on paisuttanut kirjaa ja tehnyt monien 
tär keiden aiheiden käsittelyn varsin 
pintapuoliseksi. N on multum, sed multa 
on ilmeisesti ollut tekijöiden mottona. 
Katson, että oppikirjakin voi keskittyä 
eräiden suurten ongelmalohkojen setvi
miseen ja että aiheiden valinta tällöin 
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antaa hyvän kuvan siitä, mitä tekijä 
julkistalouden alalla pitää tutkimuksen 
ja opetuksen »rintamalinjana» ja mikä 
on se todellisuuskuva, joka tekijälle 

kijat yleensä lähestyvät julkistaloutta 
yleisestä kansan taloudesta käsin, olisi 
ollut pedagogisempaa lähteä liikkeelle 
tästä yhteisestä makrotaloudesta. Näin 

kangastaa. Esimerkkinä tämäntyyppi- on menetelty esimerkiksi Leif Johansen-
sestä oppikirjasta voi mainita A. '.f. Pea
cock-G. K. Shaw, The Economic Theo
ry of Fiscal Poliey, joka 200 sivulla an
taa hyvin pedagogisen kuvan julkisen 
sektorin taloudellisesta asemasta ns. 
puitetalouden vallitessa. 

Musgravien oppikirja on toisaalta 
erittäin huolellisesti jäsennelty. Pää
dispositio noudattaa kolmiyhteyttä allo
cation, distribution ja stabilization, joka 
on tuttu jo vuoden 1959 kirjasta. Kuten 
kirkollisessa kolmiyhteydessä on »isä» 
- tässä tapauksessa siis allokaatio -
saanut paljon kunnioitusta osakseen ja 
si tä käsitellään kahdessa ensimmäisessä 
pääjaksossa. Enimmät sivut tässä »jul
kistalouden raama tussa» on kuitenkin 
omistettu tulonj akokysymy ksille, joista 
on muodostunut - -ehkä tekijöiden tah
tomatta - varsinainen »evankeliunii
osa». Tämä johtuu pääosiltaan siitä, 
että verotusjärjestelmälle ja juridisille 
verosäännöksille on annettu palj on tilaa. 
Toisaalta tekijät painottavat tulonjako
ongelmia, koska nämä heidän käsityk
sensä mukaan tulevat olemaan etualal
la 1970-luvun julkistaloudellisessa kes
kustelussa. Tähän arviointiin voin yh
tyä, mutta oppikirjan kansainvälistä 
,käyttöä vähentää se seikka, että USAn 
verotusjärjestelmää on niin perusteelli
sesti kuvattu. 

Ei liene epäilystä siitä, etteikö stabili
saatio olisi nykyaikaisen julkistalouden 
teorian »pyhä henki».- Tätä kysymystä 
käsitellään luvuissa- 22-25. Lukija saa 
siis kahlata varsin pitkälle, ennen kuin 
hän löytää tämän lenkin kansantalou
den yleiseen: makroteoriaan. Mikäli lu-

in oppikirj assa Offentlig 0konomikk, 
käsittä~kseni hyvällä opetusmenestyk
sellä. 

;r okainen kirjan luku on varustettu 
sekä yksityiskohtaisella sisällysluette
lolla että readers guide -nimisellä ku
vauksella. Tämä helpottaa valikoivaa 
lukemista ja myös kertausta. Kirjan 
painollinen ulkoasu selkeine moni tasoi
sine väliotsikoineen, suurine kuvineen 
ja selvine taulukoineen antaa käsityk
sen siitä pedagogisesta ambi tiosta, joka 
tekijöillä on ollut. 

Julkistalouden tutkimus ja· opetus 
liittyy usein vahvasti sen maan instituu
tioihin, jonka julkista sektoria käsitel
lään. Tämä koskee myös Publie Finan
ce in Theory and Practice kirjaa, jossa 
on aimo annos - erityisesti verotusta 
käsittelevissä luvuissa - USAn insti
tu tionaalisten ja polii ttis-raken teellisten 
sääntöjen kuvausta. Kun tekijät sitä
paitsi pyrkivät käsittelemään poliittis
ten prosessien ja instituutioiden vaiku
tu~ta resurssien allokointiin (ks. erityi
sesti luku 2), muodostuu puheena ole
vien sääntöjen kuvaus laajahkoksi. 

Vaikka poliittinen prosessi allokaa
tiomekanismina näin on tekij öiden kiin
nostuksen kohteena ja vaikka he useasti 
korostavat kollektiivisen päätöksenteon 
merkitystä, on teorian lähtökohta voi
makkaasti yksilö keskeinen (ks. esim. s. 
55 ja 103). Organisaatioiden vaikutusta 
julkisen kysynnän ja tarjonnan muo
vautumiseen käsitellään vain äänestys
paradoksien ja ryhmäkoalitioiden osal
ta. Teoksen henki on positivistinen, kun 
taasen monet uudemmat julkistalouden 



tutkimukset ovat perusotteeltaan nor
matiivisia. 

I\1usgravit tekevät mielellään lyhyitä 
retkiä naapuritieteiden aloille. Kohtei
na ovat tällöin erityisesti valtio-oppi ja 
filosofia. Nämä osat kirjasta ovat yleen
sä vähemmän onnistuneita: tekijöiden 
lukeneisuus on rajoitettu ja koskee 
usein vanhempaa yhteiskuntatieteellistä 
kirjallisuutta. Uudempaa sosiologisesti 
suuntautunutta tutkimusta esimerkiksi 
inhimillisten tarpeiden ja hyödyn yh
teiskunnallisesta taustasta ja määrää
mistekijöistä ei ole huomioit~. Institu
tionaalisia tutkijoita kuten Clarence E. 
Ayres ja eurooppalaisia hallinnontalou
den teoreetikkoja ei mainita kunkin lu
vun lopussa esiintyvissä kirjallisuus
luetteloissa. Publie Finance -kirjan tie
teidenväliset esitykset tekevät toisinaan 
vähän koomisen yhteiskunnallisen me
tafysiikan vaikutuksen. 

J ulkistalouden oppikirj an keskeisiksi 
teemoiksi kehkeytyy kollektiivisten tar
peiden teoria, verotuksen ja Julkisten 
hyödykkeiden vaikutus valintateoriaan, 
finanssipolitiikan teoria sekä julkisen 
sektorin ja taloudellisen. kasvun väliset 
yhteydet. Kaikkia näitä käsitellään 
puheena olevassa oppikirjassa. Sen li
säksi on jäänteitä, jotka tekijät ovat 
koonneet kirjan kahdeksanteen ja vii
meiseen osaan. 

Mitä ensinnäkin tulee kollektiivisten 
tarpeiden teoriaan, on se ala, jolla Ric
hard A. Musgrave vuoden 1959 teokses
sa teki itsenäisiäkin kontribuutioita. 
Näitä tekijät eivät nyt ole sen enempää 
j alostaneet, vaan kyseinen kolmas luku 
nojautuu pääasiassa James M. Bucha
nanin kirjaan Demand and Supply of 
Publie Goods. Tässä osassa Musgravien 
kirjaa esiintyy jo voimakas pyrkimys 
käyttää komparatiivista statiikkaa, joka 
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sallii yksinkertaisen kuvioesityksen 
käyttämistä analyyttisena ja pedagogi
sena apuvälineenä. Kollektiivisten hyö
dykkeiden teoriaa ei ole kytketty seu
raavassa luvussa esitettyyn poliittisen 
prosessin allokaatio-ominaisuuksien teo
riaan, vaikka tämä olisi tarjonnut hy
vät mahdollisuudet dynamisointiin. 

1960-luvun julkistaloudellista tutki
musta luonnehti pyrkimys herättää uu
delleen eloon ja kehittää edelleen hy
vinvointiteoreettista tutkimusta. Teki
jät ovat tältä osin olleet tarkkaavaisia: 
tekstiin on otettu yksinkertaista, kom
paratiivisen statiikan sallimaa hyvin .. 
vointiteoriaa, erityisesti luvuissa 3-7. 
Luvussa 6, jossa käsitellään julkisten 
menojen arviointia eli kustannus-hyö .. 
tyanalyysia, olisi kuitenkin odottanut 
hyvinvointiteorian perusteiden, esim. 
kuluttajaylijäämän tarkempaa selvitte
lyä. Yleisestikin ottaen ovat luvut 5 
(julkisen sektorin kasvu ja sitä selittä
vät teoriat) ja 6 (meno analyysi) heikoh
koja. 

Teoksen toisen pääteeman, julkisten 
tulojen, käsittely alkaa luvuilla 9-14, 
jotka ovat melko puhtaasti vero-oikeut
ta. Toisaalta ne sisältävät näkökohtia 
eri verotusmuotoj en funktioista, jotka 
voivat olla ahtaasti ekonomistin koulu
tuksen saaneelle henkilölle hyödy llistä
kin luettavaa. Tyypillistähän on, että 
ekonomisti t käyvät verotuskeskusteluj a 
usein melko heppoisin perustiedoin eri 
veromuotojen todellisista ominaisuuk
sista. Näiden lukuj en osalta kyseinen 
teos muistuttaa Carsten Welinderin op
pikirjaa Offentlig hushållning, joskin 
jälkimmäinen on huomattavasti sup
peampi. 

Luvussa 12 esitellään muutama mie
lenkiintoinen verouudistuskin: arvonli
sävero ja kulutusvero. Edellinen on 
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käytännössä kokeiltu ja meilläkin ajan
kohtainen. Jälkimmäinen taasen on 
Nicholas Kaldorin hengen tuotetta. 

Verotuksen kohtaanto on Richard A. 
Musgraven vanha erikoisala, joka täs
säkin teoksessa saa runsaasti huomiota 
osakseen, peräti viiden luvun puitteissa. 
Kovin paljon uutta, ei teorian 'alalla to
sin tarjota, mutta tekijöiden empiiriset 
arvioinnit verojen ja julkisten menojen 
tuloluokittaisesta kohtaannosta ovat 
erittäin mielenkiintoisia ja käsittääkseni 
uutta tietoa. Kyseisessä luvussa ar
vioidaan myös, mikä nettovaikutus tu
lonjakoon julkisilla tuloilla ja menoilla 
on. 

Toisaalta on todettava, että tekij ät 
vain harvoin - ja tällöinkin varsin yli
malkaisesti - esittävät ekonometristen 
tutkimusten tuloksia. Vaikuttaa siltä, 
että tällaisia tutkimuksia ei olisi pidetty 
soveliaina teoksen hyvin verbaaliseen 
tekstiin. Verotuksen kohtaannon osalta 
on kuitenkin lyhyehköjä mainintoja 
ekonometristen tutkimusten tuloksista. 
Julkisten menojen osalta on taasen täl
laisten tutkimusten esitteleminen lai
minlyöty. 

Verotuksen vaikutuksia kuluttajan 

valintaan ja tuotantopanosten kysyn

tään ja tarjontaan käsitellään sekä täy

dellisen kilpailun että epätäydellisten 

markkinoiden vallitessa. Tämä antaa 

esitykselle lisää syvyyttä. Pidänkin 

lukuja 15-19 teoksen vahvimpina. 

Luvussa 20 käsitellään verotuksen 

vääristävää vaikutusta kuluttajan valin

toihin ja tästä aiheutuvaa verotuksen 

lisätaakkaa (excess burden). Koko oppi 

lisätaakasta, joka perustuu Paul A. Sa
muelsonin neoklassiseen julkisen sekto

rin malliin, on lähtökohtaolettamuksil-

ei myöskään paranna se, että lisätaak
kaa käsitellään eräänlaisena absoluutti
sena suureena, sen sijaan että tutkittai
siin eri veromuotojen vaikutusta valin
tateorian keskeisiin väittämiin. 

Teoksen viidennessä pääosassa käsi
tellään julkisen talouden vaikutuksia 
tuotantopanosten käytön tehokkuuteen 
ja kansantalouden kapasiteetin kehityk
seen. Tässä tekijöiden tarkoituksena on 
kartoittaa eräitä verotuksen ja julkisten 
menojen vaikutuksia taloudelliseen kas
vuun. Ensinnäkin voidaan tämän jak
son sijoitusta pitää epäonnistuneena; se 
on eräänlaisena jatkona verotuksen 
koh taan toa ja lisä taakkaa käsitteleville 
luvuille, sen sijaan että se olisi varsinai
sen finanssipoliittisen pääosan lopulla. 
Jälkimmäisellä sijoituksella olisi ollut 
se etu, että yksinkertaisten, Harrod
Domar -tyyppisten keynesiläisyyden dy
namisointien kautta olisi päästy suo
raan neoklassiseen kasvuteoriaan. Nyt 
on esitys jäänyt hyvin pinnalliseksi ja 
»aasinsiltana» edellisiin lukuihin on 
vain yksityistä säästämistä koskeva t 
löysähköt väitteet. Tunnustusta ansait
sevat tosin tekijöiden esitykset verotuk
sen vaikutuksesta riskinotto on ja tekni
seen kehitykseen. Tältä osin teksti pe
rustuu James Tobinin ja M. S. Feld
steinin tutkimuksiin. 

Voidaan tietysti perustellusti väittää, 
että finanssipolitii~an roolia neoklassi
sissa kasvumalleissa on varsin vähän 
tutkittu ja että tämä aihe on siksi voitu 
alemman tason yleisoppikirjassa kuitata 
lyhyellä maininnalla. Toisaalta talou
dellisen suunnittelun teoria, joka on 
jäänyt tekstissä huomiotta, olisi hyvin 
sopinut tällaiseen yhteyteen. Käsityk
seni onkin, että kun lukua 20 Fiscal 
Dynamics and Growth vuoden .1959 

taan varsin outo. Musgravien esitystä teoksessa voitiin pitää uutta luovana, 



ovat tekijät vuoden 1973 kirjassa pääs
täneet aiheen rappeutumaan. 

Luvut 22--25 aiheenaan Fiseal 
Sta.bilization muodostavat, verotuksen 
ohella kirjan toisen huippukohdan. 
Tässä yksinkertaisessa, keynesiläisessä 
kom para tii visessa statiikassa finanssi
politiikan vaikutuksesta työllisyyteen ja 
kansantuloon tekijät tuntuvat olevan 
oikeassa elementissään. Graafinen esi
tys on selkeätä - jopa klassisen selkeä
tä -" ja sitä täydentävät pedagogiset 
analyyttiset mallit, joiden antia on koot
tu taulukkoihin. Teksti muistuttaa 'pal
j on Leif J ohansenin esi tystä, mutta on 
huomattavasti täydellisempää. Kaikkia 
eri vaihtoehtoja tutkitaan tarkasti 
muuntelemalla lähtökohtaolettamuksia 
systemaattisesti. Pi täisin kuitenkin J 0-

hansenin valikoivaa esitystyyliä parem
pana; hänhän kohdistaa huomionsa eräi
siin mallityyppeihin ja muutamiin kan
santalouden ja finanssipolitiikan arki
päivän kannalta mielenkiintoisiin olet
tamuksiin. Täydellisyys ei nykyisten 
oppikirja-arvostusten vallitessa ole niin
kään suuri hyve; eri tapauksiahan luki
jat voivat itsekin laskeskella. 

Verotuksen automatiikkaa on kysei
sessä pääluvussa käsitelty melko yksioi
koisesti, vaikka tämä on opetuksessa 
tärkeä kohta. Mm. automatiikan eri 

mittaamistapoja ei ole esitetty eikä niis

tä keskusteltu. Toisaalta tämän puut
teen korvaa osittain luvussa 24 esitetyt 
katsaukset USAn finanssipolitiikan vai

heisiin ja tästä politiikasta saatuihin ko
kemuksiin. Saman tien on kuitenkin 
julkisen velan problematiikkaa koskeva 

esitys - joka on Richard A. Musgraven 

vanhastaan vahvoja alueita -' muutet
tu kovin empiiriseksi. Tällöin on väl
tytty siitä velkataakkakeskustelulta, jo-
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ta USAssa käytiin 1960-luvulla James 
M. Buchananin aloitteesta. 

Seitsemäs pääjakso, Fiseal Federalism, 
taasen on ansiokas yleisesitys tästä 
meillekin ajankohtaisesta ongelmasta. 
Lukua 26, Principles of Multiunit Fi
nanee, on kunnallistaloudellisen tutki
muksen ja opetuksen kannalta tärkeä ja 
se sisältää monta omintakeista oival
lusta julkisten palvelusten alueellisesta 
tarjonnasta ja kysynnästä ja desentrali
saa tion taloudellisista ongelmista. 

Teoksen viimeiseen pääj aksoon on 
vähän »pyttipannumaisesti» koottu eri 
aiheita: sosiaalivakuutusj ärj estelmää, 
julkista hinnanmääritystä, kansainvälis
tä julkistaloutta ja kehitysmaiden on
gelmia. Käsittääkseni nämä tähteet oli
sivat sopineet paremmin aikaisempaan 
esitykseen hajoitettuina eri pääosille. 
Niinpä esimerkiksi Pub Lie Pricing olisi 
huomattavasti rikastuttanut julkisten 
hyödykkeiden teoriaa kirjan alkupuo
lella, vaikkei hinnoitettavana aina ole 
kollektiivinen hyödyke. Nyt on esityk
sen pohjavireeksi tullut: esitänpä nyt 
tuonkin vielä j ou tessani. 

Yleisvaikutelmani oppikirj asta Pub Lie 
Finanee in Theory and Practice on, että 
se on kirjoitettu korkeakouluopiskeli
joille, jotka ovat opintojensa alkuvai
heessa ja jotka haluavat erittäin suuren 
annoksen julkistaloutta. Kun julkista
lous ei meillä, Tampereen yliopistoa lu
kuun ottamatta, esiinny omana yliopis
tollisena tutkinto aineena, ei kirja kovin
kaan hyvin sovellu meille. Yleisen 
kansantaloustieteen opiskelij oiden tie 
taloustieteeseen ei käy julkistalouden 
kautta, jonka vuoksi kirjalla on liian 
paljon painolastia. On kuin se olisi kir
joitettu lakitieteen opiskelijoiden jul
kistaloudellista valmen tamista varten. 
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Musgravien kirja pyrkii.suureenpeit
tävyyteen. Tästä on ollut seurauksena 
pintapuolisuus ja toisinaa:n vähän »lör
pöttelevä» .• esitystyyIL·. Opetuksessa tätä 
teosta. voitaisiin . käyttää niin, että siitä 
luetta.isiin joitalrinpää()sia, joita .sitt~n 
täydennettäisiin alan erikoiskirj allisuu
della. Tätä .vailreuttaa. kuitenkin . se, 
että edellä .... esitettyyn.·, kQlmiyhteyteen 
perustuva, • jaotus -.' .ongelmaryhmittäi
sen jaqtuksen sijaan -. . on pakottanut 
tekijät alinomaisiin viittauksiin oman 

Johan Standertskjöld: 

Kaukas 1873-1944.· (Hugo Standert
skjöldin elämänkuvauksen laatinut 
HugoE. Pipping). Helsinki 1973. 420 
sivua. 

Jarl Enckell: 

Oy Kaukas Ab 1945-1971. Teknistalou
dellinen tutkielma. Helsinki 1973. 228 
sivua. 

Useiden vielä tälläkin hetkellä toimi
vien suomalaisten metsäteollisuusyri-

; tysten perustaminen ajoittuu 1870-
luvulle, jolloin kansainvälinen kysyntä 
loi ennennäkemättömät edellytykset 
puun ja sen jalosteiden viennille. Useat 
yritykset ovat julkaisseet tai tulevat 
näin ollen julkaisemaan lähivuosina 
1 OO-vuotishistoriikkej aan. Kaukaan his
toria .ei kuitenkaan ole - kuten monen 

" ( 

muunkaan yhtiön - katkeamatonta, 
ainakaan juridisesti saman yrityksen 
historiaa. 

tekstin eri .osiin .. ,Mitä taasen kirjan '. si
sältööri tulee, Qvatalkuperäiset, itsenäi-:
set kontribuutiot saaneet väistyä kat
saus- ja keräilyhalun tieltä. Ominta
keisuus onpa.rliäiten ~~ilynyt verotusta 
koskevissa kirj anqsissa, jotka kuitenkin 

'. • F 

USAn lainsäädäntöön 'sidonnaisina ei;.. 
vät ole meille ,kaikilta osin relevantte
ja.Teos on:r:nuisto niiltä ajoilta, jolloin 
»tiiliski vioppikirj a t» oIiva t suosiossa. 

Bertil Roslin 

.»Kaukaan Tehdas Osakeyhtiö» aloitti 
rullatehtaana Mäntsälässä Kaukaan
kosken rannalla pertlstajansa tilan
omistaja Robert Björkenheimin mailla, 
joka oli tutustunut alaan sekä Ruotsissa 
että Skotlannissa. Yhtiön alkuvuodet 
olivat ku~tenkin vaivalloisia ja tappiol
lisia, kuten monenmuun:kin sahojen 
ulkopuolella ()levan metsäteollisuusyri
tyksen tähän aikaan. Osinkoa jaettiin 
ensi kerran vuonna 1882, jolloin se oli 
5 0/0. Tilanne kuitenkin huononi jälleen, 
joskin 1880-luvun lopun eräinä vuosina 
sentään päästiin voiton puolelle. Uh
kaava koivupula johti vuonna 1890 toi
sen tehtaan perustamiseen Lappeenran
taanSaimaan alueen koivuvaroja hyö
dyntämään. Uuden tehtaan tappiolli
nen alku yhdessä lamavuosien kanssa 
johti kuitenkin siihen, että vuonna 1894 
lähes suoritustilassa oleva yhtiö puret
tiin ja myytiin eversti Hugo Standert
skjöldille, joka oli Kaukaan tehtaan 
yksinomistaja vuoteen 1903, jolloin hän 
muutti yrityksen osakeyhtiöksi nimeltä 
Aktiebolaget Kaukas Fabrrk. 



Hugo Standertskjöldin panos Kau
kaan kehittämisessä oli siksi suuri, että 
hänen elämäkerralleen ja luonteenku
vaukselleen on katsottu aiheelliseksi 
omistaa historiikista yksi luku. Mutta 
tämän jälkeenkin tekstissä v~lahtelee 

jatkuvasti lähinnä ihailevia viittauksia 
Hugo Standertskjöldin pandkseen ta
valla, jota parhaiten luonnehtii histo
riikin viimeinen lause: »Hän oli ihmi
nen ja hän oli Kaukas.» Sitä, miksi 
Hugo Standertskjöld pysyi poikamiehe
nä, ei käsitellä. 

Hugo Standertskjöld oli, kuten tun
nettua, luonut omaisuutensa Venäjällä 
valtion asetehtaiden vuokraajana. Suo
messa hän sijoitti varansa useisiin eri 
kohteisiin, kuten maatiloihin, kaupun
kikiin teistöihin ja teollisuusyri ty ksiin. 
Viimeksi mainituista Kaukaan nousu 
vuodesta 1894 lukien erääksi maamme 
j oh tavista metsä teollisuusyri tyksistä pe
rustui historiikissa esiintuotujen päälin
jojen mukaisesti kolmeen tekijään, ni
mittäin 1) Hugo Standertskjöldin varal
lisuuteen, 2) onnistuneisiin toisten yri
tysten ostoihin ensimmäisen maailman
sodan aikana ennen rahan arvon voi
makasta laskua sekä 3) sahan ja rulla
tehtaan jätteiden käyttöön joko edel
leen j alostukseen tai polttoaineena. 

Silmiinpistävää on, miten yksityis
asioiden luonteisesti Hugo Standert
skjöld hoiti Kaukaan raha-asioita kuo
lemaansa asti vuonna 1931. Esim. vuon
na 1903, kun osakeyhtiö perustettiin 
»eversti lupasi yhtiölle tilapäislainoja 
sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiön omat 
varat eivät riittäneet sen tarpeisiin.» 
Kaik!kein vaikeimpana aikana ensim
mäisen maailmansodan jälkeen Kaukas 
käytti Hugo Standertskjöldin yksityistä 
luotollista shekkitiliä noin 10 milj. mk. 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
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otettiin kylläkin myös ulkomaisia lai
noja. Niitä taas mainitaan saaduksi 
Jakob von J ulinin henkilökohtaisten 
ominaisuuksien ja tuttavuus suhteiden 
ansiosta. Hugo Standertskjöld ei näet 
tähän aikaan omistanut yhtiötä enää 
aivan yksin, sillä ... »koska hän halusi 
huolehtia suvustaan ja tunsi myötämie
lisyyttä lähimpiä työtovereitaan koh
taan, hän oli vähitellen jakanut osak
keita monelle taholle.» Yhtiöllä ei ollut 
kotimaista velkaa sodan alkaessa vuon
na 1939, minkä kirjoittaja osittain va
littaen toteaa. 

Lopullinen perusta Kaukaan nousulle 
suuryhtiöksi luotiin vasta vuosina 1913 
-1918 toisten yhtiöiden sekä maatilo
jen ostojen kautta. Metsien osto käyn
nistyi vuonna 1913. Vuonna 1916 ostet
tiin Kaltimon Puuhiomo Oy Parviaisen 
suvun jäseniltä sekä Oy T. & J. Salve-' 
sen neljine sahoineen ja 70 000 ha:n 
metsineen pitkäaikaisin velkakirjoin. 
Vuonna 1918 ostettiin Joutseno Pulpin 
osakekanta sekä Cederberg & Co:n sa
halaitokset. Näiden yhtiöiden vaiheita 
käsitellään historiikissa alusta saakka 
ennen niiden siirtymistä Kaukaan yh
teyteen. 

Jätekysymyksen hoitaminen näyttää 
ensinnäkin paisuttaneen yhtiötä, kun 
sahojen ja rullatehtaiden yhä kasva
ville jätemäärille oli saatava taloudel
lista käyttöä. Toiseksi jätteen hyväksi
käyttö näyttää olleen yhtymän vuotuis
ten voittojen ehdoton edellytys. Sellu
tehdas perustettiin vuonna 1896 juuri 
rullajätteiden hyödyntämiseksi. Tämän 
jälkeen aina vuoteen 1939 saakka saho
jen tuotanto, jätteenkäyttö ml. ostot 
vierailta sahoilta sekä voimantuotanto 
- aluksi höyryllä ja myöhemmin säh
köllä pyrittiin tasapainottamaan 
niin, että ostopolttoaineita ja sellupuuta 
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kuluisi mahdollisimman· vähän., Laajen
tumiseen vaikutti. kustannuslaskelmissa 
myös tekniikan . mukanaan tuomat eco
nomics af 8cale-tekijät.Kaukaaneri
koisuuden,silkkiselluloosan tuotantoon 
ajauduttiin sen suhteellisen hyvän hin
nan ja menekin vuoksi. Lankarullateol
liSllUS sitä vastoin taantui absoluutti
sestikin kohti vuotta 1939. 

Tuotannon laajeneminen oli sotien 
välisenä aikana, kuten yleensä Suomen. 
koko teollisuudessa, mittavaa. Vuosina 
1935-39 tuotanto oli tuotelajista .riip
puen yleensä 2-4-kertainen vuosiin 
1921-24 verrattuna. 

Jo mai:nittujen tekijöiden . lisäksi 
Kaukaan historiikin neljäs peruspiirre 
on yhtymän ja siihen liitetfyjen yhtiöi
den ·johtavien··· hahmojen elämänuran 
kuvaaminen· tekstein, kuvin ja luette
loinaina • sukulaissuh teiden yksityis
kohtia myöten jopa 1600-luvulta alkaen. 
Nämä seikat näyttävät olleen myös tie
toja, joita historiikin laatija tekstistä 
päätellen tuntuu pitävän suuressa ar
vossa. 

Jossain määrin irrallisena yllämaini
tuista tekij öistä on teoksessa käsitelty 
teknistä kehitystä, tuotantoa ja -mark
kinoita sekä taloudellista tulosta. Tau
lukkotiedot ovat yleensä viisivuotiskau
sittain, mikä selventää rakennekehitys
tä, ·mutta peittää suhdanteiden vaiku
tukset. 

Yhteenvetona todettakoon, ettei voi
da kieltää, etteikö Kaukaan satavuotis
historiikista ilmenisi yrityksen jayh
tiön kehitykseen vaikuttaneet oleelliset 
seikat. Teksti on sujuvaa ja suomen
taj a on tehnyt hyvää työtä. Painot yö, 
sidonta j~ paperi ovat korkealaatuisia, 
joten näiltä osin historiikki täyttää vaa
timukset, joita suuryritysten tämänkal-

taisilta käyntikorteilta on totuttu odot
tamaan~ 

Sitä vastoin uskon, että historiikin 
laatijan henkilökohtaisista arvostuksis
ta taiehkätyyUstä johtuu, että t~ks
tissåmukanaoleva t kannanotot yleisistä 
yhteiskunnallis-taloudellisista kehitys
trendeistä,·ovat samaa .tasoa kuinesim. 
seuraava toteamus:· »Tosin . Kaukas 
myöhemm.inki~ saavutti menestystä, 
mutta ajat muuttuivat epäilemättä an
keammiksi. ,Se vakavuus· ja vankka 
edistyminen, jotka olivat luonteenomai
sia kahdelle sotaa edeltäneelle vuosi
kymmenelle (so. 189~1914), muuttui
vat sodanjäl~eisiksi epävarmoiksi oloiksi 
ja . mullistaviksi muuto.ksiksi sekä ra
hanarvon että kansainvälisen kaupan·· 
osalta ja tämän lisääntyvän sekaannuk
sen voi hyvin sanoa jatkuneen aina mei
·dänpäi viimme asti. »Mitään· tuskin. olisi 
menetetty, jos teoksesta olisi karsittu 
parin kolmen sivun verran tämänkal
taisia, sinänsä tarpeettomia ja yhtiön 
asenteista vanhahtavan kuvan antavia 
toteamuksia. 

Vuoden 1945 jälkeistä aikaa koskevan 
osan käsittely tapa on aivan toinen kuin 
vuosien 1873-. 1944. Teknillistaloudelli
seen_ kehitykseen keskittyminen on 
aiheuttanut mm. sen, että historiikeissa 
tavanomainen johtokuntakeskeisyys on 
saanut väistyä kokonaan. Kirjoittaja 
jopa toteaa,ettei tällaiseen ole mitään 
syytä. Itse asiassa tapa, jolla Jarl Enc
kell kirjoittaa historiikkinsa on yritys
historiikkien joukossa uusi eikä ollen
kaan huono lähestymistapa. Se kelpaa 
täten esimerkiksi siitä, miten lähimen
neisyyden kuvaamiseen liittyvät, usein 
arkaluontoiset ongelmat voidaan histo
riikeissa ratkaista. 

Kirjoittaja alkaa analyysinsa Kau
kaasta kuvaamalla yhtiön sodanj älkeis-



tä tilaa. Siitä ilmenee, että Lauritsalan 
sahaa lukuunottamatta yhtiö oli pelot
tavan monessa suhteessa ajastaan jäl
jessä. Paitsi tuotantoprosessin rationa
lisointia - eräät tuotantoyksiköt tode
taan erittäin vanhanaikaisik~i - pe
rusteellisia muutoksia oli tehtävä myös 
mm. yhtiön kirjanpidossa ja organisaa~ 
tiossa. Jälkimmäisen uudistamista mai
nitaan vaikeuttaneen mm. henkilökun
nan pinttyneet asenteet. Tehtaan työ
läisyhdyskunnan asunto-olojen tode
taan sisältäneen suuria puutteita ja 
asumistiheys lähes sietämättömäksi. Itse 
asiassa Enckellin teoksen ensimmäinen 
luku osoittaa, missä suhteessa Johan 

Standertskjöldin kuvaus on puutteelli
nen ja vain »myönteiseen» huomiota 
kiinnittävä. 

Historiikille on leimaa-antavaa syste
maattisuus, jolla perusasiat tuodaan 
esiin. Suurin paino on luonnollisesti 
Lauritsalan tehtaiden kuvaamisessa, 
mikä tapahtuu viisivuotiskausittain. 
Kultakin kaudelta on esitelty sen talou
delliset tulokset, keskeisimmät in ves
toinnit ja ongelmat, mahdollisuudet, 
virhelaskelmat ja menestymiset. Lukui
sat graafiset esitykset laajoine kom
men tteineen ja huomautuksineen on lii
tetty teoksen loppuun. 

Kaukaan sodanj älkeistä aikaa kos
keva historiikki on ollut sikäli mielen
kiintoista luettavaa, että yhtiön vuotui
nen taloudellinen tulos, markkinointi-, 
työvoima-, kuljetus-, tuotantoteknilliset 
ym. ongelmat näyttävät korostuneesti 
kuvastaneen Suomen metsäteollisuuden 
keskeisiä ongelmia. Tämä johtunee sii
tä, ettei yhtiöllä ole ollut paperinval
mistusta. Yhtiön tuotannon rakenteessa 
on tästä huolimatta sitten vuoden 1945 
tapahtunut hyvin huomattavia raken
nemuutoksia. Ainoa kokonaan poisjää-
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nyt tuotantosektori on tosin rullien val
mistus, mutta niin sellun, vanerin kuin 
sahatavarankin tuotanto ovat määräl
tään ja laadultaan toisenlaisia kuin 
noin 20 vuotta sitten. Sulfaattisellu on 
syrjäyttänyt sulfiitin ja aikaisemman 
erikoisuuden liukoselluloosan. Vaneri
tehtaassa uudet koneet ja kuusitukit 
sekä sahalla keinokuivaus ja paketointi 
ovat muuttaneet tuotantokuvan aivan 
uudeksi. 

Puun hankinnalle ja m,etsätaloudelle 
on teoksessa oma lukunsa, onhan yh
tiöllä maata 155000 ha. Sama koskee 
Pohj ois-Karj alan vesivoimalaitoksia. 
Tytäryhtiöt Joutseno-Pulp Oy ja Osa
keyhtiö Mahogany ovat jääneet lähes 
maininnalle.Edellisestä on kuitenkin 
olemassa 60-vuotishistoriikki vuodelta 
1967 ja jälkimmäinen kuuluu vuodesta 
1966 puoliksi Rauma-R'epola Oy:lle. 
Vuonna 1969 käynnistetyn Nordland 
Papier GmbH & Co perustamisen syitä 
ja toimintaa käsitellään sitä vastoin 
laajemmin. Tästä yhtiöstä Kymin Oy:n 
osuus on puolet. Yhtiön taloudellinen 
tulos on vuosina 1969-1971 ollut odo
tettua heikompi. 

Koska Oy Kaukas Ab:n vuosia 1945-
1971 koskevaa kuvausta ei ole laadittu 
tavanmukaisella tavalla, se ehkä on 
tämän takia tavalliselle lukij alle vaikea 
ja pitkäveteinen. Esim. yhtiön osakkei
den omistaj ille se antaa kuitenkin kon
sanaan paremman kuvan yhtiön lähi
menneisyydestä kuin tavanmukainen 
historiikki. Kaukaasta kiinnostuneita 
on toki muitakin, mutta näin laadittuna 
vuosien 1945-1971 kuvaus säilyttää 
epäilemättä arvonsa muunakin kuin 
vain juhlakirjana~ 

Erkki Pihkala 
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Theo Suranyi-Unger: 

Economic Philosophy· of the Twentieth 
Century. Northern IllinoisUniversity 
Press, DeKalb, Illinois 1972. X +357 
sivua. 

Saksasta hiukan muuntaen englanniksi 
käännetty teos on jatkoa prof. Suranyi
Ungerin 1923 ilmestyneelle teokselle 
Philosophie in der Volkswirtschafts
lehre. Teoksessa tarkastellaan lähinnä 
sosiaalifilosofian ja talouselämän kes-
kinäisiä suhteita nykyisen itä-länsi 
vastak()hdan valossa, j osta tekijällä on 
runsaasti omakoh taisiakinhavain toj a 
lähes puolen vuosisadan ajalta. 

Ensimmäisessä osassa tekijä esittää 
käsityksensä taloudelliste:q. teorioiden 
ja talousfilosofian luonteesta. Hän ko
rostaa sitä joskusunohdettua tosiseik
kaa, ettei talouselämä. ole omalakinen. 
Esimerkiksi Neuvostoliiton taloussys
teemi muuttui sosialistis-kommunisti
seksi osittain poliittisten voimien vai
kutuksesta. Kaikkien ekonomisten sys
teemien on tyydytettävä tiettyjä elä
mälle välttämättömiä perustarpeita. 
Toisaalta jokin ekonominen systeemi ja 
sitä kuvaavat taloudelliset lait ovat 
riippuvia tuon ajan koko sivilisaatiosta. 
Filosofiset käsitykset todellisuudesta, 
ihmisestä ja y h teiselämän ideaaleista 
vaikuttavat myös talouselämään. Idän 
ja lännen taloudellisten systeemien eri
laisuus johtuu osittain tästä. 

Ensimmäisessä osassa osoitetaan, kuin
ka idän ja lännen yhteiskunnallisen 
ajattelun lähtökohtina ovat olleet eräät 
valistusajan ideaalit (ihmisyys, vapaus, 
veljeys, tasa-arvo). Tältä kannalta ny
kyinen jako itään ja länteen johtuu 
osittain noiden alkuaan yhteisten ideaa
lien erilaisesta .. tulkinnasta ja niiden 

tärkeysj ärj estyksen erilaisesta painot
tamisesta. Varhaisliberalismi korosti 
yksipuolisesti yksilön vapauden arvoa, 
mikä j oh ti ··talouselämässä· yleisesti tun
nettuihin· epäkohtiin. Vastakohtana täl'" 
le Marx ja Engels pitävät .kommunisti;.. 
sissa ideaaleissaan tärkeimpinä tasa
arvoa ja· solidaarisuu.tta! 

Vaikka eri ideaalien sisällössä janii
den .·tärkeyden painotuksessa ·on tapah
tunut muu.toksia, länttä voidaan pitää 
yksilön vapautta korostavan liberalisti
sen tradition perillisenä, kun taas itä 
jatkaa tasa-arvoon ja solidaarisuuteen 
pyrkivää marxilaista perinnettä. Sura
nyi..;. Unger vertaa idän ja lännen talous
politiikkaa näiden kahden perinteen 
valossa. Vertailun tekee kiinnostavaksi 
historiallinen perspektiivi. Kummankin 
perinteen puitteissa on tapahtunut huo
mattavia muutoksia sekä ideaaleissa 
että käytännön talouspolitiikassa. Tär;.. 
keänä ideaalien muutoksien syynä pi
temmän aikavälin kuluessa ovat olleet, 
niinkuin ensimmäisen osan lopussa vii
tataan, huomattavat muutokset talou
dellis-yhteiskunnallisissaoloissa. Olo
suhteet lännessä ovat tällä vuosisadalla 
kokonaan toisenlaiset kuin liberalismin 
alkuaikoina. Ne ennusteet, joita Marx 
ja Engels tekivät oman aikansaolosuh
teiden perusteella, ovat osoittautuneet 
tärkeiltä osin erheellisiksi. Toisenlainen 
maailma on antanut kummankin perin
teen jatkajiHe uusia haasteita, joita tar...;
kastelI aan kolmannessa· ja neljännessä 
osassa. 

Toisessa osassa esitellään eräitä onto
logisiakäsityksiä, joilla on ollut vaiku
tusta taloustieteelliseen j atalousfiloso
fiseen ajatteluun. Lännen osalta tätä 
koskeva esitys on itään verrattuna sup
pea. Vaikka tekijä on hyvin perehtynyt 
lännen taloudelliseen ajatteluun, hän 



käsittelee yleensäkin perusteellisemmin 
marxilaista talouspolitiikkaa erityisesti 
Neuvostoliiton osalta. 

Teoksen kolmas sosiaalieettisiä aspek
teja käsittelevä osa on laajin ja moraa
lifilosofisesti kiintoisin. Siinä tarkastel
laan taloudellista kehitystä eräiden mo
raaliperiaatteiden kannalta (oikeuden
mukaisuus, tulonjako, tasa-arvo, voitto, 
korko jne.) erikseen idässä ja lännessä 
sekä verrataan. niitä toisiinsa. Lännessä 
kehitys o·n johtanut Marxin aikaisesta 
riistoyhteiskunnasta hyvinvoin tiyh teis
kuntaan, jossa aikaisemman eriarvoi
suuden asemesta vallitsee poliittiseen ja 
juridiseen tasa-arvoon perustuva demo
kratia ja jossa erilaisten sosiaalisten 
reformien ansiosta taloudellinenkin eri
arvoisuus on huomattavasti pienenty
nyt. Yksityisomaisuuden vaikutus tuo
tannossa on vähentynyt mm. siksi, että 
tuotannon suunnittelusta ja johdosta 
vastaavat kasvavassa määrin siihen 
palkatut spesialistit eivätkä omistajat. 

Valistusaj alta perityillä moraalisilla 
ideaaleilla on ollut vaikutusta lännen
kin taloudelliseen kehitykseen. Toi
saalta lännessä on etsitty käytäntöön, 
soveltuvaa kokeilevaa kompromissia 
esimerkiksi yksilön vapauden ja tasa
arvon välillä. Idässä moraalisten ideaa
lien merkitys taloudellisessa suunnitte
lussa on paljon näkyvämpää kuin län
nessä. Erityisen tärkeänä pidetään tasa
arvon toteuttamista, jolloin on jouduttu 
huomaamaan, että sen liialliset toteutta
mispyrkimykset johtavat kokonaistuo
tannon pienenemiseen. Siksi tästä ideaa
lista on jouduttu ainakin toistaiseksi 
tinkimään. 

Idän taloudellisessa ajattelussa teh
dään ero toisaalta nykyisen sosialisti
sen ja toisaalta odotetun kommunisti-
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pidetään kapitalismin jälkeisenä väli
vaiheena kommunismiin siirryttäessä. 
Marx itse oli eniten kiinnostunut yh
teiskunnan kehityksen lähimmästä vai
heesta, ts. kapitalismin häviämisestä. 
Hän ei ehtinyt käsitellä juuri lainkaan 
kaukaisemman kommunistisen enem
pää kuin· sosialistisenkaan yhteiskun
nan yksityiskohtia. Idän taloudellisessa 
suunnittelussa on käytännöllisistä syis
tä pakko kohdistaa päähuomio sosialis
tisen välivaiheen ongelmiin. Tekijä 
osoittaa yksityiskohtaisesti, kuinka tätä 
välivaihetta varten on jouduttu hyväk
symään periaatteita. (palkkaerot, voitto 
jne.), jotka eivät sovi yhteen lopullisen 
kommunismin kanssa. Oikeastaan Neu
vostoliiton taloudellisen ajattelun kehi
tyksessä on nähtävissä aaltoliikettä: 
toisinaan sovelletaan kommunistisille 
ideaaleille läheisempiä periaatteita, toi
sinaan niistä luovutaan ja sovelletaan 
käytännön vaatimusten sanelemina län
nessä tuttuja periaatteita. Aaltoliikkees
tä huolimatta nykyistä sosialistista 
suunnittelutaloutta pidetään välivai
heena, jonka aikana on luotava edelly
tykset kommunismiin siirtymiseksi. 

Neljännessä osassa tarkastellaan idän 
ja lännen taloudellisen ajattelun kehi
tystä, erilaisuutta ja erityisesti saman
Iaistumista laajemmasta sosiaalifiloso
fisesta perspektiivistä. Idässä vallitsee 
yksi virallinen sosiaalifilosofia. Län
nessä on useita erilaisia ja joskus vas
takkaisia ideaaleja. Jälkimmäinen joh
tuu siitä, että monilla ihmisillä on usein 
keskenään ristiriitaisia päämääriä. Esi
mer kiksi sama ihminen voi joskus pyr
kiä sosiaaliseen integratioon ja joskus 
irtautumaan sosiaalisista suhteista. 
Vaikka idässä pyritäänkin usein kasva
tuksen avulla yhdenkaltaistamaan ih-

sen yhteiskunnan välillä. Sosialismia misten tarpeita, sielläkin on suunnitte-

7 
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lussaotettava huomioon ihmisten tar~ 
peiden muuttuminen ja erilaisuus. Eri
tyisen palj on tekij ä -kiinni ttää huomiota 
sosialistiseen suunnitteluun ja sen 
alueella ilmenevään aaltoliikkeeseen 
keski tys- ,j a haj akeski tyspyr kirnysten 
välillä. 

-Lyhyessä epilogissa -eSitetään varo
vainen -arvioin ti, -tuleväisuudesta. Siinä 
todetaan lännenj a:; idän -painottaneen 
eri tavoin tiettyJä- ideaalej a ihmisS.uh~ 

teiden järjestämiseksL.-Edellinen sallii 
yhteisön kehittymisen omia -etujaan- et
sivien' yksilöiden yhteistyÖnkautta~:Jäl.
kiinmäisessä uskotaan' yhteiskunnan 
kehitystä, johtavan ,eliitin oikeuteen 
alistaa yksilöt oletettujen yhteisten etu
jen alaisiksi. · Molempien käsitysten 
heikkoudet ovat' -yleisesti tunnettuja. 
Vertaileva _ taloustiede,näyttääviittaa~ 
van hoiden 'käsitysten - kompromissiin. 
Niinpä lännessä taloudellinen tasa-arvo 
on monin tavoin lisääntymässä. Idässä 
ainakin sosialistisen välivaiheen- aikana 
on 'omaksuttu ,monia lännen- periaattei-

ta. Tekij ä ei usko kuitenkaan y ksiseli t
teiseen yhdenkaI taistumiseen. 

Kokonaisuutena teos valaisee hyvin 
historiallisesta perspektiivistä, idän ja 
lännen taloudellisen toiminnan taustal
ta löydettä viä, sosiaalifilosofisia ; 'ideaa-

, Tej a.Yleisesti, tunnetun -marxilaisen 

käsitykse:n mukaa.n a!arakenne- -eli ta~ 
loudelliset tuotantosuhteetmääräävät 
,ylärakenteen Ja-siis,tässä tapauksessa 
sosiaalistenideaaliert luonteen. Teosta 
lukiessa' saa, kuitenkin vaikutelman, 
ettäylärakenne, so.eräät Marxin ja 
Engelsin välityksellä valistusajalta pe:
riytyneet ideaalit määräävät.alaraken~ 
netta- eli taloud.ellisen -, systeemin 1 uon
netta idässä vielä enemmän kuin län~ 
nessä~ Tämän" ei ,tarvitse olla ristirii.
dassa ainakaan kaikkien Marxin -oppien 
kanssa. Onhan hän itsesanonut,että 
kaikkien -kuolleiden sukupolvien tradi
tiopainaa elävien aivoja kuten paina
jainen. 

Jussi Tenkku 



ENGLIS~~ SUMMARIES 

ERKKI AALTIO: Macraecanamic Palicy 
and the Use af Logistics Methods in 
Mqteriåls Management. Until .recently, 
efforts. to improve the profitability of 
industry have centred mainly on the 
rationalization of production and on 
product development. As there ·is no 
longer much scope for economies of this 
kind, attention is now being focussed 
on the costs of materials, the share of 
which often amounts to more than 50 
per cent of the turnover of an industrial 
enterprise. 

From a macroeconomic point of view, 
capitaI tied up in materials' and its cir
cuIation have become increasingIy im
portant. It is difficult to assess exactly 
the amount of capital invested in ma
teriaIs, but it can be estimated on the 
basis of the voIume of raw materiaIs 
consumed by Finnish industry each year 
that it comes to about 50 per cent of the 
gross domestic product. It is possible to 
release more capital for production and 
thus to improve its return, if the 
time capital is tied up in raw materials 
can be reduced. This requires not onI:! 
adequate demand but also the rational 
management of material flows so that 
no unnecessary lags, e.g., in connection 
with storing or transportation, arise. 

An adequate suppIy of services and 
the reduction to a minimum of the 
capital tied up in materiaIs (i.e., raw 
materials, accessories, semi-finished and 

finished products) are the main goaIs of 
materials management. These goals are 
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often contradictory, and consequently, 
typical optimization problems are en
countered~ The application of Iogistics 
methods to the management of materiaI 
flows Ieads to systematic control. This 
often invoIves giving materiaIs manage ... 
tnent a paper administrative status in 
the enterprise. The creation of the in~ 
forma tion flows needed for a Iogistics 
system generally req uires the use of 
ADP techniques. 

REINO AIRIKKALA: Finland's Balance 
of Payments in the 1950s, 1960s and 
1970s: Development Patterns and Policy 
Programmes. DeveIopments in FinIand's 
baIance of paymen ts during three de
cades are examined in the light of the 
country's foreign trade position, the 
nature of her balance of payments prob
lems and the type of policy pursued. In 
the nearly closed economy of the 1950s, 
the balance of payments showed a surp
lus on average, although fluctuations 
were sharp. Because of trade and ex
change reguIations, the external liqui
di ty posi tion posed no real pro bIem. In 
these circumstances, baIance of pay
ments policy was impIemented through 
foreign exchange and trade policy meas
ures and designed mainIy to influence 
tota:I demand. When the economy was 
being opened in the 1960s, the balance 

of payments tended to show increasing 

deficits, and the externaIliquidity posi-
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tion of the country become a vi taI prob
lem~ On the whole, balanceof payments 
policy was of the stop;..go variety, i.e., 
it was designed tö regulate· total de
mand through monetary and fiscal 
policy tools. In the open economy of the 
1970s, the balance of payments has 
cotlstantly been in deficit. However, the 
deficits have been offset by a strong 
inflow of foreign capital, which has 
eased the external liquidi ty position. 
The balance of payments problem has 
thus become aproblem· of foreign in
debtedness, and the focus of, balance of 
payments policy in the 1970s has been 
mainly on how to finance total demand 
through the import of capital. 

GUSTAV TEIR: The Use of Statistics 
of Income and Propertyas a Basis for 

Studying the Distribution.oj Income. 
When examining the distribution of in
come in Finland, the· defects . and limit
ations of statistics of income and pro
perty should be kept in mind, for the 
statistics only shed light on declared 
annual taxable income. When the dist
ribution af consumption potential is 
being examined, data on disposable in
come should be used. Disposable in
come is distributed much:tnore evenly 
than taxable income reported in the 
statistics ofincome andproperty. It was 
not until 1969 that it became possible' 
to distinguish persons whohave been 
employed for the whole year from those 
employed onlyfor a part· of it~ Ii" ad
justments are made in the data· for 
part-time wage and sala:ry earners, the 
income distribution of private persons 
appears to be somewhatmore equaL 
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