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Muuttuva työvoimapolitiikka*

LAURI KO'RPELAINEN
Kansantaloutemme rakennemuurbosprlOsessin välietappina on kuluvana
vuonna kirjattu merlkittävä käännepiste valtakunnalHsessa työilisyystilanteessa. Toukokuussa työnvälitykseen ilmoitettujen avoimien
työpai!k!kojen määrä ensi kertaa ylitti työiffl;ömien Ityönhalkijoiden määrän. Kesaloma'kauden jälkeen saavutettiin elo'kuuslS'a uusi ellJIlätys.
Avoimia työpaikikoja on tuo:]!loin 38800. Kun työttö,miä työnhakijoita
oli samalan ai'kaan 27 100, olli avoimien paiklklojen enemmyys peräti
11 700.
~ksrlön työnsaannin kannalta tämä kehitys 'on iiahdulttava. Kansantalouden ja yhteiskunnan tasapainoisen ~ehittämisen kJannalta ei
tilanne kuiftJen(kaan ole 'Ongelmaton. Siirtyminen viime vuosilkymmenien [aajamitItaisen työttömyyden aikakaudesta työvoiman niUJkkuuden aikalk:auiteen onkin isaattanut yhteislkuntakonJeistomme uUlSien, ei
suinkaan ai!kaisempaa helpompien tehtävien eteen.
Työmar~kinoillem.me on ollut ja on edeHeen leimallista jatkuvan
muutolksen tHa ja siihen liittyvä voimakas taipumus tasapainottomuuteen. Usälksi muutolkset 'Ovat usein ennal1ta arvaamattoman suuri'a ja
nopeita. Markkinatalouden mekanismi ei näitä tasapainohäiriöitä kykene kOi"jaamaan. Nämä työmatkllcinoiden erityisominai'Suudet vaativat työvoimapoili~alta jatlkuvaa kehiJtttämistyötä ja toimintavalmiutta.
Viime vuosina on työvoimapolitiifkka alettu m1eltää myös Suomessa entistä lkiinteämmäksti. O'sakJsi yleistä yhteiskuntapoHtiiklkaa.
SisälLtöönsä nähden laajasti määriteltynä työvoimapdlitiiika'Ua tarkoite..
taan niitä julkisen vaUan to:imenp~teitä, joiden avulla inhimilHsiä vo~
mavaroja kehitUeltään ja näiden vo1mavarojen käyttöä tehostetaan. Yhtää:lrtä on turvattava työvoiman saatavuus ltuo1Jantoelämään ja toisaalta
* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa syyskuun 19 päivänä 1974 pidetty
esitelmä.
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samalla turvattaV1a yrosiiyisen ihmisen asema työmarkkinoil'la. Ihmiskeskeinen 'lähtölkohta, huolen kantaminen työmarldrinoiHa apua tarvitsevas'ta ihmisesltä, onkin työvoimapo~itii'kan piirissä viime aikoina
noussut entistä selvemmin esille.

Pulavuosista työvoimapulan vuosiin
Työvoimapolitiiklkaa on maassamme harjoitettu vaihtelevin tavoittein
Jia Ikeinovaroin. Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä työvoimapolitiikassa - sdJllo1sen terminologian mukaan työlHsyyspdlitHkassa - rajoituttiin käyttämään lähes yksmomaan työvodman kysynnän määrällisen säätelyn keinoja. Aluiksi pyrittiin vain tarpeen
vaatiessa järjestämään työfttömik~ jääneille työltä. Sotien jrukeen
1950-luvuUa iuotiin järjestelmä, jolla valtion ja lkuntien inV1estointiluontei!Slten töiden avulla pyrittiin tasoi11tamaan muissa sekttoreisisa tapah:tuvia työvoiman kysynnän kausi- ja suhdannevaihteluja. Samaan
tavoitteeseen pyrittiin myöntämäl'lä työllisyysvaroista yrityksille työllisyyslainoja 'Selkä asettama~la työllisyysehtoja valtion avustusten ja
lainoj en käytölie.
Työvoimapolitiikan painopisteen oHessa 1950- ja 1960-luvuil1a !työvoiman kysyntään kohdistuvissa toimenpiteissä oU kui'tenfkin myös
työvoiman tarjontaan 'kohdistuvien ~eiIl1oj'en. kehittely jo alullaan.
Työvoimapolitiikka alettiinkin 1960-1uvulla aikaisempaa selvemmin
käs1ttää työmaVkkinoidJen toiminnan ja toimivuuden erustäjäksi s:ekä
kasvu- j!a r~ennepoliti.i!kan osaksi. Tämä avarrtumi:nen näkyy mm.
lainsäädännössä ja toimenpiteiden monipuolistumisena. Vuosi!kym~
menen alussa tulivat voimaan työnvälitys[aki ja laki ammatinvailn..
nano'hjauksesta. Samana nämä siihen asti kunnallisina hoidetut palvelut siirrettiin valtion hOIdettaviksi. Vuosikymmenen puolivälilSsä
aloi tettiin j ärj estelmällinen työllisyyttä edistävä ammatt~kursrSitoimin
ta sekä 'Otettiin käyttöön työvoiman liikkuvuutta edistävät taloudelliset tukimuodot.
Merldttävin työvoimahaJ:lirmon kehittämistapahtuma oli kuitenkin työvoimaministeriön perusl1aminen vuonna 1970. Siihen asti työvoima-asioista keslkushailinnon tasona oli huoLehtinut !kulkulaitosten
ja yleisten töiden miniJsteriö, j'Onka laaJassa iJehtäväkentässä työvoimapolitHkan kehittäminen saattoi kenti,es jäädä vähäisemmälie huo-
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mioHe. Työvoimaminis!teriötä perustettaessa asetetttiinkin huomalttava paino työvoimapolitiikan kehittämistä pmvelevaUe tuItkimuks:elle
ja 'Suunnittelulle.
Ensimmäinen laaja!kantoinen kehittämisrtehtävä uudeslsa Ityövoimaministeriössä o'li panna vireille työHi:syyslain uudistus. VUOlllIla
1972 voimarantulleessa työllisyys!laissa täsmennerttiin työvoimapolitiikan tehtäväkenttää }a 'Sen aisemaa muiden yhteislkunttapolitiikan lohkojen joukOissa. Lisälksi laissa annelttiin uudistetut säännökset vattion ja
kuntien työllistämisv~lV'oiitteista ja investointiluontteisten töiden suunnittelusta isekä työttömien ioimeentuloturvan järjestämisestä valtion
varorsta malkserttav,an työttömyys~orvaukisen osa'lta. Työvoimapalvelujen tehokkuutta lisäävänä toimenpiteenä mainittakoon edelleen
vuonna 1973 toteutettu siihen asti erj.hlisinä aiueorganisaaltioina toimineiden työVloimapiir1en ja am,matinvalinnanohjauspiirien yhdistäminen yhttenäiseksi piiriorganisaatiolmi. Vastaava uudistus toteutettiin paiik!allistasoHa, jossa entiset työnvälitystomlistot ja ammatinvalinnanohj austoimistot yhdistettiin työ,voimatoimistoiksi.
TyövoimaminiSiteriön perustamisIen jälkeen on voitu lisätä merkittävästi myös hallinnonal'an henkilöresursseja. Vuonna 1970 työvoimahccllinnon pmvelulksessa 'Oli Vlaj'a'alt 1100 virkamie,srtä ja toimenhaltijaa. Nykyisin henkHövahvuus on lähes 1 700. H'enkiiöstön lisäjnS
j'a pyrkimys pahnelujen tehostamiseen on lisännyt myös tarvetta henkilöstökoulutuksen lisäämise!en. Me~kitYkseltään huomattava tapahtuma tässä sulrteeslsa oli 1yövoimahaHinnon henkill.östökou!lutuslkes,...
kuJksen, Työvoimaopiston, perustaminen Jyväskylään. Opisto aloitti
toimintansa kuluvan vuoden huhtilkuussa, ja tähän asti hajanainen
henki[östön 'kouJutusioiminta on nyt pääpiirteissään voitu keskittää
y hde:ssä paiika1ssa tapahtuvaksi.

Tyävoimahallinnon toimintalinjat
Lainsäädäntöä j1a keinovaroja selkä työvoimahallinnon organisaatiota
Ja henkilöstöä kehi1tämäMä on pyritty vas.taamaan ja varautumraan
muuttuvien tillan1Jeidren 'asettamiin haasteisiin. NykyiseUään työvoimahallinto - työvoimaministeriö piiri'OrganisaatioIlJS!a avustamana huolehtii työvoimapolitiikan hoidosta useiden eri toimintalinjojen
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puitteissa, jotka voidaan ryhmitellä seuraaviksi kolme~si toimintalohkoksi:
1. työvoimavaroj.en kehittäminen ja ohjaaminen,
2. työllisyyshäiriöiden ~orjuminen työvoiman kysyntään kohdistuvin toimenpitein sekä
3. työttömyylteen 'liittyvän toimeentuloturvan järjestäminen.
Näiden toimintalohkoj,en kehittämistä palvelevat työvoimatutkimus ja
työvoimapolitiikan suunnittelu.
Työvoimavwo}en ikehittämisessä ja ohjaamisessa soveUettavia ja
siten työvoiman tarjontaan vaikuttavia toimintalinj oj a 'Ovat yleisen
työmarMrinainformaation järjestäminen sekä yksil~ohtaisina työma~kkinapalveluina työnvälity;s, ammaJtinvalinnanohjaus, työlil.isyyskou1utus, lirklkuvuuden edi,stäminen ja harjoittelijainvaihto.
Työllisyyshäiriöiden torjumisessa eli työllisyyden hoidossa llreskeiset toimiJlltalinjat 'Ovat valtion ja kuntien töiden sekä valtion avusmmien ja 'lainoittamien töiden säätely, ylimääräisten virastotöiden järjestäminen sekä vajaakuntoislten työnsaannin edistäminen. Työvoiman
kysyntään pyritään vailkuttamaan myös tukiemalla yritysten henkilöstösuunnitbelun (kehittärrustä. Uusina 'boiminltalinjoina voidaan tähän
ryhmään lukea myös vuonna 1973 käyttöön oltettu kehitysalueiden
tuotannoNisen toiminnan työvlOimapo1iittinen rahoitus sekä vuonna
1974 aloiJtettu yritysten sijaiaminohjaus.
Työttömien toimeentuloiurvan nykyiset muodot oV1at työttömyyskassan maksama päiväavustus, työttömyyskorvaus, eroraha ja työttömyys~läjke. Työttömien toimeentuloturvasta huoleh~ii työttömyyskorvausten osalta koklona1suudessaan työvoimahallinto. MuiHa osin
järjestelmän valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysminister'iöHe. Näislsäkin tapauksissa toimeentuioturvaa koSkevatt päätöks.et perustuvat työvoimaviranomaisten Lausuntoon. Uutena toimintamuotona voidaan tähän ryhmään sisällyttää myös pa1kik.aturvalain mukaisesti työvoimahallinnon hoidettavaksi annettu palkkalturvaj ärjestelm.ä.
Useat edellä mainituista toimintalinjoista edellyttävät yhteistyötä
muiden viranomaisten kanssa. Työllisyyskoulutus ja ammatinvalinnanohjaus !tapahtuvat oS'aitaan yhteistyössä opetushallinnon kanssa.
Samoin työvoiman liikkuvuuden edistämisessä on yhteistyötä asuntohallituksen 'kanssa. TyöUisyyden hoidossa puolestaan tarvitaan yhteistyötä ,ennen muuta rvaltiovara.i.nm.in.i!sltJeriön, [kauppa- ja teollisuusmi-
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nisteriön, Hikenneministeriön sekä valtion työvirastoj en ja kunnallissektorin kanssa. Erityistä tarvetta kiinteään yhteistyöhön on myölS so.siaali~ j,a terv,eyslhallinnon kanssa.

Ohjelmalliseen työvoimapolitiikkaan
EdeHä mainittuja laajamittaisia ja uselta pienempiä uudistuksia tateutettaessa havaittiin pian tarve saada uurustustyön pahjaksi koko
työvoimahallintaa koskeva yleinen kehittämisohj elma. Ministeriön
päätöksen mukaiseslti täilaisen 'Ohjelman '\nalm1stelu aloitettiin vuonna 1972. Ohjelman laadinta on tapahtunut minisiteriön asettamien
johtaryhmän ja koordinointiryhmän johdalla ja valvonnassa. Ministeriön yhteydessä toimiva työvoimaneuvosrto, jossa ovat edustettuina
mm. työma.r[Wkinaiden johftavat keskusjärjestöt, on oHut kiinteästi
kytkettynä valmistelutyöhön. VaDsin laajan ja perus1;eellisen valmis:tel utyön tulolksena syntynyt 'työvaimapdllittinen dh}e1ma saatettiin
julkisuuteen !kuluvan vuoden kesäkuussa.
Työvoimapoliiftinen ohjelma on laadittu ensisijassa työvoimapalitiikan ja sitä toteuttavan työvaimahallinnon kehittämistä silmälläpitäen. Ohj,elman ollessa luonteeltaan yleinen kehittämis:- ja toimintasuunnitelma ei siinä kuitenlka,an ole atettu kantaa arganisaatia- ja :r:esurssikysymyklsiin. N,äiltä osin tarpe'elH:set elsityks'et s~sållytetään vuosittain laadittavaan !keskipitkän ajan 'talaus- ja toimintasruunrutelmaan
s~kä vuoituisiin tulo- ja menaarvioehdaltuksiin.
Ohjelmassa 'On työvaimapolitiii&ara koskevan [ainsäädännön sekä
kansamväl1sten suositusten pahjalta pyritty hahmattamaan työvai:mapdliltiikan päämäärää selkä työvoimahallinnon toiminta-"a:j atusta.
Edelleen työvoimapoliltiikan rodl.ia on pyritty havainnollistamaan
kiinnittämällä huomiota työvoimapolitiikan toteuttamiseen maassamme, siinä havaittuihin puut'teisiin sekä edessäoleviin ongelmiin. Ongelmien kartoitus 'On suori"bettu kansantwouden kehitysnäkymien sekä
työvaiman !kysyntää j.a tarjontaa ~O'sl~evien ennusteiden perusreella.
Ohjelman ydinOisan muodostavat kolme lukua, joissa taiminttalolrkoittain on suhteellisen y~sityis'kahta1sesti tarkasteltu työvoimahaHinnon
eri toimenpiteitä ja niiden kehittämisiarpeita. Huomioita on kiinnitetty
myös työvoimapo1iti~kan tutkimukisen ja suunnittelun kehit'tämiseen.
Työvaimapolitiikan ol1eslSa kiinteä osa yhtei:slkuntap6litiH&.:aa sen yh-
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teensovittaminen muiden lohkoj!en kanssa on välttämätöntä. Ohjelmassa onkin pyritty selvittämään, miNä tavoin muilla yhteiskunltapdlitiikan 'loh!koilla tehtävässä päätöksenteossa Ityövoimapouittiset näkökohdat tu1iJsi ottaa huomioon ja vastaavasti, millä tavoin työvoimapolitiikan avulla voitaisiin tulkea yIleisiben yhteiskuntapoliittisten päämäärien saavuttamista. - Seuraavassa esitän eräitä kes1keisiä poiimintoja ohjelman sisällöstä.

Työvoimahallinnon toiminta-ajatus
SelviJtettäessä täystyölHsyyden saavuttamisen edeilytyksiä ohjelmassa
o,n painotettu yhteiskuntapolitiikan 'eri loHkojen, ennen muuta työvoimapolitiikan ,sekä taiLous-, alue-, asunto- ja koulutuspolitiikan yhteisvaJStuuta. Pyrkimys kohti yhteisttä päämäärää, täystyötlisyyttä, edellyttää si'ten useiden yhteiskU!Iltapolitiikan [ohko1en samansuuntaista
toimintaa.
Erityisesti työvoimapolitiikan nälkölkulmastta on tähdennetty työllisyystasapainon määrällisiä, [aadullisia, aloittaisia, crlueittaisia ja aja[liseen u10ttuvuuteen liittyviä näkökohtia. Täy.styöllisyys nimenomaan
työvoimapölitiikan päämääränä merlkitseekin pyr!kimysttä työvoiman
kysynnän ja tarjonnan määrälliseen ja laadu]1Iseen tasapainoon eri
aloilla ja crlueilla selkä lyhyenä että pitkäNä aikavälill.ä.
Työvoimapolitiikan päämäärää sekä työvoimahallinnon toimintapuitteita ja niiden kehittämisrtarveltlta koskevan tarkastelun pohjaHa
Qn päädytty seuraavaan työvoimalhaUinnon toiminta-ajatukseen:
Työvoimahallinnon tehtävänä 'On
- edistää ja tukea sellaisia y1eisiä ta!1ouspoJiitiisia ltoimenpiteitä, jotlka
vaiJkuttavat työvoiman kysyntään ~orkJean ja tasaisen työllisyyden
saavuttamiselksi ja ylläpitämiseksi;
- tukea ja kehittää sekä käyte~tåvisiSä o~evin voimavaroin toteuttaa
sellaisia toimenpiteitä, jotlka edistävät työvoiman kysynnän ja tarj'On..
nan keskinäistä sopeutumislta;
- turvata yksilöile ~a!linnanmahdollisuudet työmarkkinoiHa ja luoda
uusia ~yöelämääin sijoiiftumisen vaihtoehto~a;
- huolehtia työttömien toimeentuloturvan järjestämisestä ja sen kehittämi'sestä.
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Työvoimavarojen kehittäminen ja ohjaaminen
Yleisesti 'Ottaen vä'estön k~hitY1s 'On vielä toisttaiseiksi työvoiman käytön
kannatta edullinen. Aktiivisten ikäryhmien (15-64 -vuotiaat) osuus
O'n kasvanut ja kasvaa edeUeen kuluvalla vuos:i!kymmeneliä. Tämä
kehitys on kuitenkin seurausta alle 15-vuo1tiaiden ikäryhmän osuuden
vahvasta 'Supistumi~e:sta, mikä puolestaan 1980- ja 1990-1uvuHla merkItsee väestönk~hityksen kääntymistä epäedulliseen suuntaan.
J 018 ra;jaamme tarkaste\lun keskipirtkälle ailkavälille, laajin työVioiman 'tarjontaan liittyvä onge1ma koskee työvoimavarojen sopeutumisikykyä. Työvoiman alueelJlinen ja ammatiliinen rakenne muuttuu työvoimavaro~en sopeutu.m1sikykyä nopeammin. TyövO'iman niukkuus maan r~telä- ja lounaiSOSIssa yleistyy, kun samanaikaisesti maan
pdhjo]s- ja itäO'sis1sa ja yleensä haja-asutusalueilla saattaa etenkin naisia jäädä runsaastikin Hman sO'pivaa ansiotyötä. Työvoimapula näyttää sitenoJ.evan luonte,eltaan rakentee1lista eikä niinikään työvoiman
tarjonnan määrällis1estä niuJklkuudesta johtuvaa. Tämä tuO' esiin ongelmat, jotka liii-f1tyvät ammalttifkoulutmsen määrällisen ja laadullisen tason kohottamiseen sekä työvoiman ammatillisen ja a1ueellli!sen 1iiklkuvuuaen ohjaamiseen. Suom'en olois'sa merkittävä 'Ongelma on myös
maastamuutto.
Ohjelmassa on asetettu tavoitteita tai esitetty suosituksia kaikkien
työvoiman taTjontaan vaikuttavien toimintalinjojen OIsalta. Keskeisimmät näistä kOlskevat työ,mark:kinatiedotusrta, työnväilitystä, työvoiman ammatillista ja alueellista ohjaamista, ammatinvalinnanohjausta
ja työflisyys(koulutusta.
Työma:r4klkinatiedotusta (kehitettäessä on mm. asetettu taVloitteeksi
työpaikkoja, työoloja, koulutusmahdoillisuuksia ja ammatteja !kuvaavien ,tietojen saaminen nylkyis'tä täydellisemmik!si ja [uotettavammiksi. Työnarl!ta!jiiNe 'SUtmnatun tiedotustoiminnan avullatyövoimahalliJnnon tulee jakaa t1etoja työvoiman tarjonnan määrästä ja laadusta
sekä työvoimares1erveistä siten, että työV'oiman tuotantotoiminnaUe
aset!tama't rajoitukset ja mahdolJ.isuuaet tulevat huomioonotetuiksi.
Voidakseen työnvälityspalvelujen osalta lisätä osuuttaan työmarkkinoiden lkokonaisvaihdosta työvoimahallinnon tulee pyrkiä suuntaamaan ohjaavat pa[Vlelut nykYLstä 'määrätietoisemmin työvoimaan kokonaisuudessaan. Samalla on varmisl"tettava kaikkien asiakasryhmien
osalta palvelutason kohottaminen lisäämällä työvlOimahallinnon yleistä
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toimintavalmiutta ja mukauttamaila palvelua yksityisten asi~aiden
ja asiakasryhmien tarvetta vastaavaksi. Työmeneteilmiä kehitettäessä
tulee korostaa yksilön omia vaiintamahdolLlis'UUJksia esittelemällä hänehle riittävän laajalti erilaisia työhönsijoittumis- ja koulutusmahdoUisuulksia.
Työvoiman ammatillisen liilk!kuvuuden ohjaamisessa on tähdenneltty py~kimy:stä siihen, että työvoima hakeutuisi ensisrjaiseslti niille tuotannonaloille, joilla tuottavuus on korkea, toimeentu1lon jatlkuvuus
turvattu, työolot hyvät ja joiden tasapainoislta ialoudeJ.1ista kas~a
edistävä meåiiys on suuri. MueeUisessa 'Ohjaamisessa tWe!e ensimmäiseksi vaihtoehdoksi asettaa ta3:ousalueiden sisäinen lähHiiklkuvuus.
Mikäli lähiliHdruvuuden avulla ei voida turvata tuottavan työn saantia, ttdeeedi:stää työvoiman etäämmäJle tapahtuvaa, pysyvää siirtymistä.
Kansainvälisen työnvälitylklslen osalta on tähdennetty monipuolisen ja iuotettavan tiedötusaineiston tarvetta. U~komaisen 'työvoiman
maahanmuuton osalta on ohjelmassa asetuttu prdätJtyvälle kannalle.
Asian tarkempi pohtiminen on parhaillaan vireillä työvoimanJeuvos;ton
asettamassa jaostossa.
Ammatinva1iJnnanohjauksen osalta on korOlstettu paitsi koulunuorison 'Ohjauksen tehostamrs!ta myös huorruon kiinnilt1tämi:stä aikuisväesl'"
tön ohj auroseen. Tältä osin eräät erityisryhmät, kuten va:j aafkuntoiset,
varusmiehet, työttömät, työ,mcWkkinoille pwaavat perheenäidit ja vangit vaativat ohjauspalV1elujen tuntuvaa tehostamista.
Työllisyyskoulutus1Joiminnan määrällinen ensiiavoite, !kouluttaa
vuosittain 1 % työvoimasta, ollaan parhaillaan saavuttamassa. TeoUisuuden rakennemuutoksen synnyttämä täydennys- ja uudeMeerrkoulutmsen lisätarvemer'kr1Jsee kui1tenkin sitä, että tavoitteen nostaminen
lähivuosina 1.5 prosenttiin tuleeajank!ohtaiseksi. Työllisyyskoulutuksen laadullisen tason ~ohottam1seksi, oppilaiden tcrloudell1s1ten etuuksien parantamiseksi ja mm. koulutuslsuunnittelun tehostamiseksi on
dhj1e:lmassa esitteltty useita suosituksia.

Työvoiman kysyntään vaikuttaminen
Työvoiman kYisyntään va\i!kurttavien keinojen too:-kastelussa on kiinnitetty huomiota useisiin kansantaloudessa vallitseviin tasapainotto-
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muusilmiöihi.:n. Kjeslkieisiä 'Ovat jyrkät suhdanne- ja kausivaihtelut sekä
työllisyyden 'alueellinen rtasapainottomuUJs. Myös tuotantotoiminnan
rakenteen ja tuotan1Jomenetehnien muutokset heijajstuvat voimakkaasti työvoiman kysynnän määrään sekä kysynnän elinkemoittaiseen
j'a ammatilliseen ra:roenteeseen. Tasapainoisen työllisyystilanteen
kannalta onkin merkityksellistä se, että maan tuotantotoimintaa ohjaavassa rakennepolitiikassa oteJtaan huomioon työvoimavarat, niiden
ominaisuudet ja kehittämiJsmahdotlisuudelt.
Työvoiman IkY1syntään vaikuttavien toimenpiteiden kehHtämi'sre!ksi
on ohjelmassa esitetty yiksilöityjä suosituJksia mm. vccltilOn ja kuntien
inves~ointiluon!teisten töiden suunnittelusta niiden joustavan käytön
tehostamiselksi, valtion avuislta työttömYYd1en .Ji,eventäm~s,eksl s!ekä
va[tion avustusten ja lainojen työllisyysehdoista. EdelLeen 'On huomiota
kiinnitetty vaikeasti työUis!tettävien työhönsij oitusmahdolli:suuksien
~ehilttämiseen.

Eri'tyistä huomiota on Ikiinni,te'tty myös aluepo'liittisten tukimuotoj en kehi ttämiseen s~kä yritysten ohj aamiseen sij aintipaikan valinnassa
ja yritysten henkHöstöpolitiikan kehittämiseen. Viime vuosien kokemus 'On OIsoittanut, ettei työUisyystasapainoa pystytä saavuttamaan
yksipuolisesti työvoiman liiklkuvuutta lisäämäillä. Tältä osin myös arvostuksiJssa on tapahtunut selvä muutos. Pyrkimys tasapainoisiin työmaMkinoihin edellyttää, että tuotantotoiminta nykyistä suuremmassa
määrin sopeutuu työvoiman ralkenteen ja sijainnin mukaan. Samaten
voi otaksua,että yritysten henkilösi'tösuunnitte[ua, työo[OIsuhteita ja
työntekijöiden osaUistumismahdoHisuuksia kehittämällä voitaisiin
poistaa monia työmotivaatiota alentavia ja työvoimapulaa ylläpitäviä
esteitä.

Työttömien toimeentuloturva
Vaikka työttömien toimeentuloturva on Suomessa (kansainvälisesti ottaen kolltuuliisren hyvin 'järjestetty, OIn sen puutteena nähty ennen
muuta järj<este1lmän epäyhtenäisyys, minkä vuo1ksi työ1ttömät joutuvat
kes~enään eriarvoiseen asemaan. Edelleen järjestelmän eräät osat ova.t
dstiriidassa työvoimapolitiikan muiden pytldmyslten, ikuten työvoiman
liikfkuvuuden lkanssa.
Ohj<elmassa onkin pidetty valttämättö,mänä ryhtymistä valrniste-
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lemaan toimeentuloturvajärj.estelmän k'Okonaisuudi:stusta. Tavoitteena tulisi 'Olla sellainen yleinen järjestelmä, joka oikleudenmukaisella
tava1la turvaa toimeentulon joka1selle ti:yöttömä11e ja jonka säännö~set
ovat sopus'Oinnuslsa muun työvoimap'Olitiikan kanssa. Ennen kOKonaisuudistuksen vrumis:tumista on ehdot~ttu sU!oritettava1rosi eräitä osauudistuksia, joilla poistettaisiin pahimmat ristiriitaisuudet kahden pääj ärjes:telmän, työttömyyskassaj ärj estelmän ja työttömyys(korvausj ärj,es1Jelmän väliltä.
1

Muut yhteiskuntapolitiikan lohkot
Työvoimapoliittisessa ohj,elmassa on realistisesti 'lähdetty siitä, että
täystyöllisyyttä ja Ityömarklkinoiden tasapainoa ei voida saavuttaa pelkästään työvoimapoliittisin ~einoin. Näin ollen myös murden yhteiskuntapolitiikan lohkojen tulee toimlenpiteillään tukea työVlOimapo[itiikan tavoitteiden saavuttamista.
Työvoiman KYisynnän kannalta tärkeimmät työVooimapolitiikkaa
tukevat loh!kot ovat rakenne-.ja suhdannep'OlitiH~ka. Työvoiman tarjonnan puolella tärkeillä sijoilla ovat \k:'Oulutuspoilitiikka Ja sosiaalipolitiitklka. Lohkod a, joiUa Vooidaan tasapainottaa työvoiman kysynnän
ja tarj'Onnan 'eroja ovat mm. alue- ja asuntopo1itiikka. Kunkin lohkon
toimintaan on 'OHjelmassa otettu kantaa nirItä osin kuin niissä tapahtuvahla sUUllIIlittelulla ja pää'toksenteolla 'On työ·V'oimapolitiikan kannalta olennaista merlkitystä.
Tässä ,ei käy ylksityilskohdi'ttain selostarnmen kaikkia niitä toivomuksia, joita työvoimap'O'litiikan suunnalta on sen naapurilohlkoiUe
osoitettu. Pi1täytymättä sanatarkasti ohjelman kannanottoihin. haluaisin 'kuitenkin vaUitsevan työvoi!man niukkuuden tiim'Oilta kiinn1ttää
huomiota muu tamiin sei'l~koi!hin.
Tarkastelta.essa ensiIlJIlälkin työvoimapulan syitä luulen, että jokainen tahO' voi tarvittaleslsa löytää asiaan itseään tyydyttävän selityksen
tai syyluettelon. Omasta puoJestani sanoisin, että monia suuria ja pieniä ratkaisuja 'On aivan viime vuosina tehty - tai kun 'Olisi pitänyt
tehdä, jätetty telkemä!ttä - niin yhteiJstkuntap'Olitiiikassa kuin yri.tyssektorissa, välittämättä tuon taivaa!llislta niiden vaikutuklsista työmarkkinoihin ja työvoiman saatavuuteen.
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Edellä jo vLitJtasin yritysten sijoittumiseen ja henkilöstöpoHtiikkaan. Työvoiman liiallisesta vaihtuvuudesita ja työvoimapulasta kärsinevät eniten ne yritykset, jotka sijaintisuunniitelussaan sekä henkilöstöpruitiiJkan ja ityö.olosuhteiden lroehittämislessä 'Ovat jääneet kilpaiiij'oilStaan jälkeen. Jos 'Hsäksi ajalfJtelemme kilpailua muiden Pohjois1maiden [kanssa, tilanne ei oLe loihduHinen.
Sosiaalipoltittisin ratlkaisuin on tyokyvyttömyy,selä~keeltä olevien
luku Kohonnut maassamme nopeasti, kuluvana vu.onna y1i.tettäneen
240 000 henkilön raja. ArvioiJssa .on varauduttu lukumäärän kasvuun
1:00 000 henkilöllä vuo:sIkymmenen loppuun mennessä. Helsingin työvoimapiirin osalta tehdyn srelvirt~sen mukaan varmuudella vähintään
kdlmasosa alle 54-vU!otiaista tyOkyvyttömyyseläkkeellä o~evista olisi
ohjattaviiSsla tai kuntoute:ttavissa vakaisin 'työmarIkJkino1i11e. Esteinä
ovat eläke- ja V1e~olalrrsåädäntö', kuntoutusalan hal[innon so;tkuisuus,
työturvallilsuU!s- ja sopeutumilsjärjestelyjen puutteet työpaikoil!la ja
yrityksissä sekä erityisesti työvoimahaillinnon piirissä ohjaus- ja neuvontakapasiteetin suuri vajaus.
EdelrJisiin Hittyen ja tämän rtarka:s\telun päältteerosi vielä pari näfkökJOhtaa. EnJsinnälkin näyttää siltä, että maamme vero- ja tulonlsiirtop'Olitiikaslsa 'On :saavutettu raja, jona alkaa oila !kielteistä vaitkutusfta aktiiviväestön työ-, lisääntymis- ja maassapysymismotivaatioon. Toisebi
näyttää siltä, että työmarkkinajärjestöt j'Outuvat ennen pitlkää uudella,
kenties ennak!kolluulottomalla tavalla kiinnittämään neuv.otteluissaan
huomiota niihin ammattiryhmiin, joiden vajaus vakavasti uhkaa 'tärkeiden tuotannollisten tai yhteiskunnailli:sten tehtävien hoitoa.

Lopuksi
EdeUä 'olen voinut vain pääpiirteittäin - ja muutamin omin kommentein - esitellä lähemmäs 300 sivua käs!ittävän työvoima.poliittisen ohjelman uudistus- Ja kehittämis!tavoitteita. Sama yleisluontoisuutta kos,..
kieva varaus .on tosin .esitetty itse ohjelmassakin. Työvoimaministeriön
näkemystä 'Ohjelmansa sisä1iöstä ja sen j'afbkuvasta lkehittäm.iJstarpees,ta !kuv;aaJkin hyvin 'OHjelman johdan!to1uvussa esitetty kannanilmaisu:
»Täissä 'Ohjelmassa on useilssa kohdin voitu ,elsittää vain yleiset suunta.viivat työvoimahallinnon keinovaro'-}en edelleen kehittämiseksi.
Näiltä osin 'On siten tarv~t!ta y'ksityislkohtaisempaan t.oiminnalliseen
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suunnitteluun. Samoin 'On yleensäkin varauduttava siihen, että ohjelmaa tai sen osa~d~onaisuu!kJsia tarlristetaan muuttuvien tilanteiden ja
uuden informaation antamien virikkeiden pohjalta ottaen huomioon
suunnittelutyön edistyminen myö'S muIden yhtclskuntapoUtiikan lohkojen piirissä.»

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Puheenvuorot edellisen johdosta

PElG(A MORRI:
Tohtori Korpelainen kuvasi esitelmässään [aajasti nykyaikaisen työvoi!mapo'liti'ikan toimintakentän ja 'Ongelmat. Hänen esjltelmäänsä voi
kuitenlkin luonnehtia varovaiseksi. Varovaisuus ymmärtääkseni heijastaa niitä suuria näkemyseroja, joita erityisesti poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa, mutta myös iltse työvoimahaUinnon piirissä 'On maamme työvoimapolitiikan kehittämislinjoista.
Mainittuja näkemYiSeroda, jotka eivät ole suinkaan uusia, osoilttaa
mielestäni myös se, ,että ns. aiktiivisen työviOi,mapo[itiikan lkäsiltteen
omaksuminen maassamme tosiasiassa kesti runsaat kymmenen vu'Otta. Esimer.kiksi työllisyyttä edistävän ammattikurslsitoiminnan a1loittaminen selkä työvoiman Hikkuvuutita 'edistävien tu!kimuotoj en käyttöönotto kohtasivat voimakikaita ennakkoluuloija j!a vastustust~ useilla tahoitla. Työvoimaministeriön perustaminen niinkin myöhään kuin
vasta 1970 oli myös osoitus viiveistä, joita maamme yhteis!kuntapoHtiik!assa usein 'On ilmennyt. Kun Ityövoimapolitiikassa alamme tänä
hetkeHä olla jäUeenaivan uudentyyppisten ongelm~en edessä, olemme
onneksi työvoimapo~iittisen koneis:ton, tutkimuksen ja suunnittelun
osalta parelmmissa Jähtöasemissa kuin koskaan aikaisemmin. Se ei
kuitenkaan valitettavasti i~man muulta merkitse sitä, että poliittisessa
päätöksenteossa kyettäisiin päätymään mahdoHisimman onnistuneisiin ra~kaisuihin.
Tarkastellessaan ,työVioimahallinnon toiminta~injoja esitelmöitsijä
roorosti yhlteistyötä työvoimaviranomJaisten ja muiden viranomaisten
kesken. Tässä yhteistyössä on ailkaisemmin esiintynyt valitettavaa kitkaa 'erityisesti työvoi'ma- ja ammatti~asvatusviranomais:ten väililiä.
Yhteistyö 'on viime laikoina kuitenkin seiväslti parantunut. Myös. rajanveto työvoimah aIli nnon sekä sosiaali-, ja terveyshaHinnon välli:lä on
osittain !käymättä. Pientä byrokratian rattaisiin joutunutta ihmistä
voidaan vrelä nykyisin heitellä ltyöUisyysturvaj ärj:estelmästä sosiaali-
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huoltoon ja päinvastoin, joUoin hän saattaa joutua ns. väliinputoajan
asemaan.
Työvoimaministeriön apuna toimii toistakymmentä erilaista neuvotteluelintä, j'oiden puitteissa työvoimaviranomaiset harjoittavat
yhteistyötä mm. työmaclclrinajärjesiöjen kanssa. Työrvoimapo!litiikan
kehittämisen ja hoidon kannalta näiden elinten toiminta voisi olia
huoma:ftavastikin teholkkaampaa. Aina ei suinkaan ole kysymys pelkästään työvoimabJallinnon niukoista henJkilöresursseista esim. naapurimaahamme Ruotsiin verrattuna, vaan myös 'byrokraattisista asenteista. Esitellmässään tohtori Korpelainen toteaa, että minister.iön päätokse1il.ä aloitettiin koko työvoimahaJlinto!a koskevan yleisen kehittämisohjelman laatiminen, joka saatiin päätökseen viime keisäkuussa.
VaiJ~ka oh~elma on eräiltä osin tavoitteiltaan ristiriitainen ja siitä
ilmenee eräänlainen jäntevyyden puute, on sen aikaansaamis.ta teTvehdittävä erityisellä tyydyltykisellä. Se toiVottavasti antaa myös
uusia viri!kkeitä työvoimapdlitiilkan muutostarpeista käytävään kes,..
kus.teluun.
Käsitellessään työvoiman tarjonnan kehitysnäkymiä tohtori Korpelainen to1teaa, että työvoimapula näyttää olmnan luonteelltaan rakenteellista eikä niinkään työvoiman tarjonnan määrällisestä niukkuudesta Ij'ohturvaa. Voin jo~seenkin täysin yhtyä tähän näkemykseen.
Tämä näJkemys korostaa erityisesti ammattikoulutuksen määrällisen
ja laiadul!lisen tason koho11tamistarvetta selkä tarvetta kohottaa työvoimahallinnon yleistä toimintavahniutta ja palvelutasoa \kaikkien
asiakasryhmien osalta. 'On kuitenkin ilmeistä, että työvoimapolitiik!an
kleinojen kehittäJmilsen 'Osalta saattaa tulevaisuudessa kuten parhaillaanlkin ilmetä voimakkaita ristiriitdj1a mm. suhtautumisessa työvoiman alueelliseen Hikkuvuuteen ja ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon.
Työvoiman kysyntää käsiteNees!sä esitelmänsä osassa tohtori Korpelainen korosti, lettä »tasapainoisen työllisyystilanteen k'annaha onkin mevkitytksellis:tä se, että maan tuotantotoimintaa ohjaavassa ra.kennepolitiikassa oteta!an huomioon :työV1oimava~at, niiden ominaisuudet ja kehittämlsmahdollisuudet». Työvoiman tarjontanäkymien
muuttuessa on kesllrustelu työ- tai pääomavaltaisen teollisuuden kehittämisestä saanut uuden sävyn ikohonneista energiakustannuksiista
huolimatta. Sam'Oin palv~lUle1.in!keinoden kehitysrvauhtiin joudutta-
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neen samasta syystä suhtautumaan aikaisempaa pidättyvä'm'min raho'l.ltus- ja rakennepo:liittis1a päätölros,iä tehtäessä.
Esitelmässä todetaan pyrldmyksen tasapainoisiin työ'mar!k:kinoihin
edelly1Jtävän, että tuotantotoiminta nykyistä suuremmassa määrin
sopeutuu työvoi:man raklenteen ja ,sijainnin mukaan. Siinä ei kuitenkaan vastata kysymykseen, missä määrin su.rtyminen yhä avoimempaan taloUiteen rajoittaa tätä pyrlkimystä. Ja jos tästä tavoitteesta pidetään kaikissa suhteissa kiinni, minkälaiseen aluepoUiittisten tukimuotojen järjesteI1mään se myös työvoimapolitiikassa saattaisi johtaa?
'Työvoimahallin.n!on piirissä on pidetty vä~ttäJmåttömänä ryhrtymistä va!lmistelemaan työlttö,mi1en 'toimeentu1:oturvan kokonaisuudistusta. Tämä asia on varmaankin s:e!lvitettävä. Äskettäin työnantajapuolen 'toImesta aloItettu keslkustelu työ,moraalin heikentymisesltä heidän nakemyksensä mukaan ISien vuoksi, että maamme sosiaaliturvajärj1estelmä: on varrsin pi1Jkäl1e kehittynyt - antaa aafVlistella, että
työttörrrien toim'eentrnoturvaj ärjes~elmän kokonaisuudisitus saattaa
vielä olla liian vaikea ky;symys ratkaistaViaksi, aivan [ähitulevaisuudessa.
Muuttuvan työvoimapolitiiikan ongelmat ovat tulevaisuudessa
ilmeisesti enemmän määrällisiä kuin laadullisia. »Energ1akriisi»osoitti, 'että työvoimahaTI.innon valmius äil&inäisiin muutoksiin, esim. yhtä!~k1seen, syvään ja pitkään iJ:amarkauteen, on heikko. Va[miilta suunnitelmia ja vaJmiusohjel'mia työilisyyden turvaamiseksi ei ole riittävästi olelJnassa. Tässäkin 'Suhteessa yhte'i$työn kehittäiminen työvoimahallinnon ja muiden hallinnonaloij>en välifJlä on edel~een välttämätönttä.

LopuJkJsi 'VIoin täysin yhtyä ltohtJo:d ~orpelaisen toteamukseen, että
työma~k:kina!järjestöt joutuvat ennen pitkää neuvotteluissaan ikiinnitl,tämään huomiota uudeHa, kenties enna1ltkoluulo:ttomahla tavatl.a.
niihin ammattiryhmiin, joiden vajaus: vakavasti uh!kaa 'tärkeiden tuo...
tanno~listen tai yHteiskunnallisten tehtävien hoitoa. Työvoimapulan
seurauksena 'On työnantajien val'mius aSlenteidensa ta~kistamiseen viime ark!oina selvästi Hsäädtynyt. KYisymy,s on tällöin nimenomaan
palkkauksen ja työympäristön parantaJmLseslta, näistä j äUrimmäinen
tulee olemaan tämän vuosikymmenen loppupuolen eräitä keskeisiä
työmarkkinapoliittisia ik~ymyksiä.

TAUNO RANTA:
Tri Korpelaisen esitelmä antaa hyvän ja vailaisevan kuvan siitä, kuinka ItyövlOimapolitiikkamme on jatkuvasti uudistunut ja kehittynyt ja
kuinka sen osaksi on tullut yhä vaativampi tehtävä~enrttä osana ktdko
yhteislkuntapolitiik!kaa. 'Doisaalta yhteiskunnassa on !1rehiltysf"" ja rafkennemuutos: 'Ollut niin nopeaa, ettei po~itiikana ole aina PYSitytty vastaamaan siihen ~ohdisrtuneisiin odotuksiin. Työvoimapolitiikkakin on si.
ten ollut jäl!kijätltö,istä, ,muutokJs~a ei joko ole osattu ennakoida tai reagointi ei ole oHut riittävän nopeaa.
Esitelmöitsijä on käs1tellyt aihetta vastikään valmistuneen työvoimapoHtiikan ohjelman pohjcdta. Seuraavaksi kommentoinil.cin eräitä onj1elman keskeisiä kohJtia. Heti aluksi haluan täsmentää, eittä ohjelma on siitä huoilimatta,ert'tä sen valmisteilutyöhön on osallistunut
työvoimaneuvosto ja sen asettama jaosto, ennen kaikkea työvoimaVliranomaiSlten kannanotto työvoimapo1iltiikasta.
Aivan lkuten .esitelmöitsijä korostaa, työvoimap'Olitiikan ohjelmasl""
sa ja vastaavasti hänen esityksessään annetaan vain yleilsluontoinen
k~hityskurva ja suuntaviivat työvoimapollitii!kan lkehittärn1selksi. On
selvää, että on jatkuvasti tarv:etta tarkistaa ohjelmaa muuttuneita olosuhteita ja saatavaa uutta informaati'Ota vastaavaksi. Täl'tä osin on todettava oh1elman oJ[een ikääntynyt JO' syntyessään, vaikka ongelmien
kartoltulksen todetaan lähtevän kansantalouden kehitysnäkymien
ja työvoiman kysyntä- ja tarjontaennusteiden pohjalta. Ohjelmas'sa ei
ole vie[ä sel~eäs!ti tiedostettu nykytilannetta., voimakasta ja yhä lisääntyvää ,ja myös 'ahlJeeUise,sti ylei'sitynyttä työvoimapulaa. Nälkemykset
ovat Hiiltä kannalta katsottuna IQIs:ittain ristiriitaisia. Epämääräinen kuva on syntynyt käytetyistä työvoiman kysyntä- ja tarjontaennusl""
teista, joista ,edellinen on alimitoite.ttu Ja jälkimmäinen tietynlainen
maksimiarvio. Nyttemmin on jo tuliut uusi työvO'iman tarjontaennusl""
te, jonka mukaan tarjonltanäkymät vuoteen 1980 menneslsä ovat selvästi vähäisemmät kuin ohj elmassa käytetyss:ä ennusteesisa.
Tämänhe~kistä työvoimat~lannetta valaisevat viimeisimmät työnvälityksen tilastotieddt. Niiden mukaan 'työttömiä työnnalkijoi:ta oli
27000, 10000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja avoimia työpai~oja 39000. Tilasto peittänee nykyisellään ~leistyneestä työttömyysturvaSita johtuen varsin hyvin työ'tltömien määrän. Avoimista
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työpaikoista tilastoon tullee vain noin 'kohnas osa. Tämän mukaisesti
avoimia työpaH&oja 'Olisi nylky;is.ellään todellisuudessa noin 100 OOO:n
vaiheilla. Luku olisi viJelä!kin suurempi, ehlei mm. työvoimapulasta
johrtuen invesltointisuunniteim1en tofteutukselsta olisi jouduttu eräissä
tapaU!rosilssa 'l~dkonaan luopumaan.
Esityl~sen otsill&o olisi antanut mahdolHsuuden ja jopa edellyttänyt työvoimapolitiikan tarkasitelun muuttunutta tilannetta vastaavas...
ti. Esitelmöitsijä kriitenMn edelleenkin pitää työvoimapulaa luonteeltaan ralkenrteellisena eikä niinkään tarjonnan määräUisestä niukkuudesta johtuvana.
TyövoimapoHtiikan ohjelman mukaan niukkenevia työvo:imavaroja tulisi työvoimapolitiikan keinoin, myös ammattikoulutuksen ja
työnvälitylksen avulla pyriIdä ohjaamaan tietyille, eri kriteerein ennaLta määritelllyifle tU!otannonaloi1le. Juuri näiden toimintojen tulee
kuitenkin olla palvelutoimintaa, j'Oka taS'apuoHs:esti kohdi1stuu !kaikkiin
työnantaJjiin ja kail&iin työnt~kijöihin. Muussa tapauksessa joudutaan luottamus:kriisiin, jonka seuraU!kseft saattavat olla vrakavat ja pitkäa~kaiset. Työvoimapolitiikan keinoin tulee pyrkiä tasapainottamaan
työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Kysyntä'bekij ölhin taas, tu[ee vaikuttaa yleisen tralouspolliltiikan keinoin.
OhJelmassa on koros,tettu erityisesti lähhlii'kkuvuuden merkitystä.
Tämä v:oi kuitenkin johrtaa sellaisiin asenteisiin, joista 1ählmenneis~
destä on 'karvaita 'koikJemuksia. Tcwroo~.tan sitä, että asenteet työvoilnan
lirlrl.k.uvuutta kohtaan y~eens.äkin ja erityislesti kaukoH:i!kkuvuutta kohtaan ovat joo niin negatiivisia, iettei niiden li:säkärjistymiseen enää oJe
varaa. TyöVloiman liikkuvuus 'On usein haluttu nähdä vastakohtana
aluepolitiiikatle ja unohd~t'tu laluepo[iittisten toimenpiteiden pitkävaikutteisuus ja pitkäjänteisyys. Tässä on ilmennyt eräänlaista alueellista
nutrokapatriotismia, jopa isiinä määrin, että paremmaksi vaihtoehdoiksi
on :saatettu nähdä muutto Ruotsiin kuin työvoiman ohj1aaminen avoimiin \työpai~oihin muualle Suom,essa. Kun paluumuurttohalukkuus
ei ole 'Osoittautunut kovin voimakkaa~si, on seurau[ksena oHut työvoimava'rojen menetys:.
Esitykses:sä on varsin vähälle huomio~le jäänyt työttö,mien toimeentulojärje!stelmän k:ehittäminen ja nykyisen toimeentulojärjesrtelmän
haittapuo:let silmälläpitäen lkJo:kJO työvoimapolitii'klkaa. Toim:eentulojärj.estelmää ja :sen ~ehittäm~stä j'Oudutaan nyt tarkasrte[emaan työVloima-
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pulan tuomaa taustaa vasten. Yhä 'Oileellisemmaksi kysymykseksi muodostuu 'toimeentulojärj~esitelmän kehittäminen siten, että järjestelmän
väärinlkäYlttö v.oidaan välttää. Tässä mielesisä olisi ollut mielenkiintoista kuWla, mi1jkä ovat ne osauudistulkset, joilla tiilanneitta nyt ai'Otaan parantaa. 'TyöttömyysluvUt ovat maassamme !koi'ikeat huolimatta
voi!makkaaJsta työvoimapulasta. Asiaa voidaan yhä vähemmän selittää alueellisilla e~oilla. Tulef\71atlko työttömYY1S!luvut alenemaan, kun
toimeentu1oj ärj'est~lmää kehitetään?
Erittäin kipeä kysymys maamme työvoimapolitilkassa on maastamuutto., 'jota]o äsken sivusin. Olisi rtietY1sti tärkeätä, että Ruotsissa ole...
vaa työv.oimaa saataisiin palaamaan, mutta juuri tällä he~eUä on
oleellista maassa olevien~esurssien tehokas hyväfksikäyttö, ja kilpailu
työvoimasta siinä ':rrlWlessä, ettei maastamuutto pääsisi j äUeen voimakkaasti lisääntymään. Tämä merkitsee, että aktiiviväesrtön asemaa tulee
voida tukea ja välttää ak'tiiviväe stölle tulevia lisärasituksia yhteiskuntapolitiilkassa. KeskeiseklSimuodostuu täHöin myös asuntopolitiikan
rooli suhteessa työvoimapoliittisiin tavoitteisiin.
Työvoimapulan oHessa nyt todellisuutta on eri tahoilla otettu kantaa ulkomaisen työvoiman käytön iisäämiseen. Asiaa on, !kuten esitelmöitsijä mainirtsi, tutkittava. Tässäkin mielessä useat esitetyt ehdottoman tuntuiset kannanotot ovat ennenaikaisia. On luonnollista, ettei
ehdoin tahdoin tule pyrlkiä ulkomaisen työ'voiman käyttöön ja vielä
tilanteessa, j'Ossaomaa työ,voimaa menetetään muihin pohjoismaihin.
Lähtöikohtana tulee oMa omien reserviemme itehokas käyttö ja reservien alktivointi työelämään monin eri tavoin. Kun kysymystä ulkomaisen työvoiman käytöstä tutkitaan tu1ee 'tarkoin· se1vittää mahdoUinen
tarve sekä siirtoityöntekijöiden mukanaan tuolnart edut ja haitat ottaen
huomtoon ne velvoitukset, joi~(;ia kansainväliset sopimu1ks1e t ja suositukset asettavat tai tulevat lähitulevaisuudessa asetrtamaan.
KritiIkki tulee tämäntapats1esiSa puheenvuorossa helpommin esille
kuin kiitos. On todettava, että 1yörvoimavir1CIDomaiset laat~essaan työvoimapoHtiikan ol1j-elman ovat tehneet varsin mittavan työn. Yksityiskohtia ;luettelematta voin toderta, että useimmis!ta kannanotoista 'OThaan
eri taho111a täysin Yhtä mieltä. Ohj1elma muodostaa erityisen hedelmällisen lä1rtöko!hdan keskusteluMe työvoimapoH.:tiikan !kehittämiseksi.
Se 'On omiaan syventämään järjestöJen j1a viranomaisten Ik.e:skieistä yhteistyötä, jdka muuttuneelssa työvoimati;lanteessa on yhä tarpe1el'lisempaa.
i

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Talouspolitiikan haasteet lähivuosina *

JOHANNES VIROLAlNE,N
Ensi vuoden budjettiesitys on nähtävä yhtenä tär~eänä osana hallituJksen noudattaman talouspolitiikan toteuttamisessa. Edessämme
olevat taiouspollittiset ongelmat ovat paljdlti samdja, joita !käsiteltiin
viIme syksynä tässä '~amas:sa tilaisuudessa. Kansantaloutemme perus-asetelmat ovat 1kui'tenfkin öljykriisin vuoksi olennaises:ti muuttuneet
viime 'a!lkusyksyyn verrattuna.

Talouspolitiikan ongelmia
Ulkomaankaupan tasapaino on ollut jatlkuvasti kansantaloutemme
haavoittuvin kohta. Vuoden 1967 devalvaatio antoi hengähdystauon,
joka jäi mellko [yhye'ksi. Vuonna 1970 vaihtotaseen vajaus nousi miijardiin :marlk!kaan, seuraavana vuonna vajaus oli lähes 11/2 miljardia.
Vuonna 1972 vajaus jäi alle puo[en mHjardin. Viime vuonna saavutettiin jälleen 11/2 miljardin markan raja.
Viime syksynä arvellin vaihtotaseen vajauksen kohoavan vuonna
1974 yli 2 miljardiin marklkaan. Ensi vuoden budjetHesityiksen yleisperusteluissa vajauksen arvioidaan kohoaVian 'jo 3,5 mi!ljardiinmarkkaan, mutta nyt on jOo nähJtävissä, e'ttäalijäämä muodostuu vieläkin
suuremmaksi. Mijää'mä muodostuu myös ensi vuonna suureksi mm.
eräiden metsäteoUisuuden tuo:tteiden viennin heikentymisen vuoksi.
V;ai~totaseen alijäämä on rlisännyt ulkomaista velkaa. Tätä on
pidetty tiettyyn raj aan saall&a tarpeeTIisrena. U~omaisia pääomia on
tarvittu 'tuotantokapasxteettia ~aajentavien, tuotantorakennetta monipuolistavien ja siten kHpaHukykyä kohottarv'ien inv;estod.ntien rahoitukseen. Tulosten pitäisd. vähitellen näkyä ulkomaanlroaupan mää'räs:sä
"'" Kansantaloudellisen Yhdistyksen. kokouksessa lokakuun 24 päivänä 1974 pidetty
esitelmä.
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ja ra!~enteessa. Odotukset ieivät aina~aan vielä ole täysin toteutuneet.
Vaihtotaseen vajauksen kattamiseksi tuotu u1Jkomainen pääoma ei ole
kohdentunut riittävän tehokkaasti.
Velanhoitomenojen nopea kasvu on huo[esiutftava. Energian ja
raaka...iaineiden hintojen nousu on kärji!stänyt tilannetta. Ulkomaisen
velan kasvu näyttää johtavan siihen, että vaihtotasevajauksen pääosa
vuosiJkymmenen loppupuo'lella johtuu kotkomenoista.
Ulkomaankaupan rtJasapainon parantaminen on [ähivuosien talouspolitiikan kes:~einen ,tavoite. Budletin yleisperuste1uissa hallitus toteaa, että ulkomaisen v,elkaantumisen suhteellinen kasvu pyritään pysäyttämään kwuVlan vuosikymmenen 'loppuun mennessä. Tämä edellyttää määrätietoisen tcrlouspoliItiikan harjoittamista.
Talouspolitiikan toinen keskeinen ongelma on nopea inflaatio.
Kiinnitän huomiota siihen, miten puutteellisia tietomme inflaatiota
ylläpitävistä mekanismeista itse 'asiassa jatJkuvasti ov;at. Inflaatio on
luonteeJtaan suuressa määrin rakenteellinen ongelma.
Kansantalouttamme tuntuu vaivaavan eräänlainen innaatioherkkyys, jota näyttävät ylläpitävän selkä julkisessa että Y1ksityisesså selktorissa esiintyvät rakenteelliset tekijät. InflaatioherIåyyden syiden
paikallistamiseen ja poistamiseen on ~iinnitettävä erityistä huomiota.
KiireelHsin tehtävä on inflaatiokierteen !katkaiseminen.
Yhä täåeämmän ongelma-alueen näyttävät iähivuosina muodosl'"
tavan työmarklkinoiden :määrä!lliset, 'crluee1iiset ja ammatilliset tasapainortiomuudet. Erityisesti ammattiin koulutetun :työvoiman puute
on nykyään ja ,myös lähivuosina tärkeä tuotannon kasvu edellytyksiä
rajoittava tekij ä.
VaiJkka ltyövoiman !ko'roonaistkysyntä ja kokonaistarj onta saattavat
poiketa lähivuosina toisistaan verraten vähän, rakenteellisten tekijöiden vuoksi ,esiintyy edel'leen samanaikaisesti työttömyyttä ja työvoimapulaa. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan rakenteelliseen sopeuttami'seen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Ammattikoulutuksen tehostamisen ohella 'keskeisessä asemassa ovat täilöin mm.
tuotannon alueelliseen sijoittamiseen liittyvät ratka1sut.
Uusia 'laaj.a~mittaisia investointiproj:ek:te}a suunniteltaessa on otettava entistä tarkemmin huomioon kansantalouden reaalisten voimavarojen riittävyys. Työvoiman tarjonnan iisäämisessä korostuu erityisesti perhepolitiikan, veropolitiikan ja elälkepolittiilkan merkitys.
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Työdlosuhteiden kehittämisen ja yleensä työntekijäin viihtyvyyden
parantamisen metki tystä työvoimapol1tiikassa on erityisesti korostettava.
Sen 'lisä!ksi että mahdollisuudet työ panosten iisäämiseen pienenevät, näyttävät 'myös mahdollisuudet työn tuottavuuden kohottamiseen h!ei~enevän lähivuosina. Tämä johtuu siitä, että yhä suurempi
osa työvoimasta siirtyy palVieluelinkeinoihin, joiden tuottavUuden
kasvu on keskimääräi'stä hitaampaa. Vuosina 1964-73 kohosi tuottavuus keslkimäärin vajaat 4 1/2 % vuodessa. Vuosikymmenen loppuun mennessä tuottavuuden (kasvunopeuden arvioidaan alenevan
alle 4 prosenttiin. Tätä 'oIlennaisesti nopeamman tuottavuuden \kasvun
saavuttaminen edellyttää tuotannon pääomavaltaisuuden lisäämistä
ja tuotantoitekndlogioiden ripeää uusimista. Näitä pyrkimyksiä vaikeuttaa toisaalta mm. ammattitaitoisen työvoiman puute.
EdeUä 'hahmottelemani tuottavuuden ja työllisyyden kehitys näyttää johtavan myös taloudellisen kasvun hidastumiseen lähivuosina.
Tämä riippuu luonnollisesti myös kysyntäoiosuhtei'Sta. Vuosina 1970
-74 bruttokansantuotteen volyymi (kasvoi [keskimäärin 5,5 % vuodessa. Tulo- ja 'menoarvioesityiksen yleisperust~luiS!sa 'On arvioitu, että
tule~ana viisivuotiskaultena bruttokansantuotteen volyymi voisi kasivaa hieman yli 4 % vuodessa. Mikäli vaihtotaseen tasapainoa ei kyetä
parantamaan, taloudelHnen kasvu on Via:a:ra'Ssa jäädä tämänkin alapUO:lelie.
'Ta[ouspoHtiiktkaan kohdisltuu siten lähivuosina osittain ristiriitarsi:a vaatimuksia. Vaihtotasevajauksen supistaminen ed~Hyttää kotimaisen tuotannon lisäyksen käyttämistä kasvavfl;slSa määrin viennin
lisäämiseen ja tuonnin korvaamiseen. Tästä seuraa, että kotimaisen
kysynnän 'kasvuv:ara jää tuo~annon kJasvua pienemmälksi. To]saa[ta
investointien lisääminen on tärkeä tuoitantokapasiteetin kasvun kannalta. Myös yksityiselle lkulutukselle oHsi mm. työvoi:mapo'liittisista
syistä turvattava riittävästi kasvumahdollisuuksi1a.

Lähivuosien toimintalinjoja
r:Datkastelemani ongelmakimppu muodostaa suuren haasteen lähivuosien talous- ja muuNe yhteiskunrtapolitHroalle. T,asapainottomuudet
ovat siinä määrin syviä, että niiden iieventäminen ei onnistu pelkäs-
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tään tavanomaisen talouspolitiikan toimenpitein. Tarvitaan ko[ko yhteislkuntapoHtii1kan !kentässä suor1tetrtava,a toimintaa, valikoivia ja vOlmakkailta toimenpiteitä. Resurssien käyttöön !mohdistuvat kilpai'levat
vaatimukset on sopeutettava kansantalouden 'kdkonais:tarjonnan kasvumahddllisuulks!ien puitteisiin. Hallitus on ensi vuoden budjiettiesitytksessä pyrkinyt hahmottamaan pitemmän ailkaväiln tboimintalinjoja,
joiden avu11a tarkasrteltuihin 'Ongeimiin voäaisiin vaikuttaa.
Viennin lisääminen lähivuosina on paljolti !k1inni tuotantokapasiteetista. ViilenrtiNeuvostoiltittoon ja muihin sosicillistisiin maihin kasvaa
tehtyj en sopimusten peruslteella lähivuos:ina nopeasti. Viimeaikainen
kansainvälinen taloudellinen kehitys 'On iisäksi luonut uus[;a vientimahdollisuuksia eSiimetkiksi Ö'ljyä tuottaviin arabimaihin. Myös Ruotsin suhdanteiden vahvis!tuminen ja Norj1an ka:svavat öljytulolt tarjoavat uusla vientimahdollisuulks~a. Vruhltota:se'kehltyksen kannJa[ta riittävän viennin selkä !kohtuullisen [kotimaisen tarjonnan va:mristamis~ksi on mahdollisimman nopeasti pyrittävä luomaan lisää ltuotlantokapasäeettia. SamaNa 'On tutkimus:... ja tuotte~ehitysityötä, markkinoinnin ja viennin edis:tämi!Stoimenpiteiitä edelleen !kehitettävä.
Tuonnin ka'svua on hidasrtettaV1a. Kaiktissa juikisen sektorin vaH.~u
te1!tavissia 'Olevissa hanikinnoissa 'On otettava entistä paremmin huomioon kOitimrus,et tuotantomahdollisuudet. V;arsinlkin valtion onNssa
hankinndi!sSla näin jo suurelta osin tapahtuu. TaDkoituksena on lisäksi
pyrkiä vähentämään erityisesti ~aadultaan epätyydyttävien elintarvikkeiden ja muiden ,tavaroiden tuontia.
Ensi vuoden budj,ettiesitykseen sisältyy mer!kittävtiä tuotantorakenteen kehittämistä j1a vaihtotaseen tasapainotrbanNsta tu'k:evia toimenpiteItä. Teollisuutta edistävän tutkimustoiminnan menoihin esitetään
budj-ettiesityksessä 42 % eneimmän kuin kuiuvana VUOlilla. Suomen
Vientiluotto Oy:'l1e ehdotetaan hyväksylttävälksi uusi debentuurHainaohjelma, vain pari ylks,ityiskohtaa mainitakseni. Vaihtorbaseen tasapainottämispyrldmys:ten !edellyttämää taustaa V1a:sten on nähtävä myös
hallitu!ksen 'S'amanai~aisesti ensi vuoden budjettiesityksen kanssa es.i:ttämä tämän vuoden kolmas ilisäbudjetti. Siinä esitettyjen varojen pääoSIa on rtarko:itus~ suunnata nimenomaan teonisuuden tuotantokapasibeettra lisääviin investointeihin. Rerustetl1Javaksi esitetty valtion investointirahasto palvelee niin ikään samoja tavoitteita.
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Tuonnin korvaamista kotimaise'Ha tuoi11annolla me~kitsee mm. hallituksen esitys teQervisioiieolLisuuden puolivalmisteita tuottavan osakeyhtiön perus~tamiSlesta yhteistyössä yiksityisen teollisuuden ka11JsS'a.
Kuten edellä viittasin, taloudellinen (kasvu on lähivuosina tavanomrus!ta enemmän slidoksissa tuotantokapasiteetin !k!asvuun eli investoinlt1en kehitykseen. Jotta viennin j1a fko:timaisen /kysynnän lisäyksen
ed~liyttämä inVlestointien klas:vu voitaiJsii'n turvata, on mvestoint1en tehokkuuden 'lisääminen eliittäin tärkeätä. Invesrtointiikohteita valittaes""
sa 'On asetettava etusiJalle kotimaiseen ra'a!ka-aineeseen j1a tietoon perustuvan tuotantokapasiteetin ll:isääminen.
Tuotannon (kasvun kannalta rväJhemmån tärkeiden inVlesiointien
kasvua on rajoitettava. Tämä koskee ennen muuta eräitä pa'lVieluelink:einojen investOlinteja ISlekä tiettyjä perusralkerme1nve'stoin!teja, kuitenkin alueelLiset erHa!isuudet huomioon olttaen.
Investoinnit vaatiVlat suuria pääomia. Ni:i!tä maamme ei kuitenkaan
ulklomaisen v,elan hoi'bomenojen 'jo tapahtuneen nousun vuoksi voi
enää kovin suuressa määrin perustaa pääoman tuonnin lisäämisen
varaan. Srksi investointeihin tarvittavat pääomat on s!aratava mahdo:Uisimman laajalti lkotLmaas:ta. Tämä on m,ahdolHsta vain, j 08 sekä kotitaloulks1en, yri1tyslten että julkisen sektorin säästämisla'Ste pysyy korkeana. Hal:lrtuJksen toiteuttamat verorasitukJsen ikeVlentämistoimenpitee1t merldtsevät sitä, että valtion säästämilis,aste ei vOi lähitulevatisuudesiSa kohota viimevuosien tapaan. Ainaklin kuluVlallla ja ensi vuonna
valtion - ja koko jul1lcisen sektorin - säästämi'S'a!s~e aWenee selvästi.
Koko kansantalouden sääsrtämisrasiteen sällyttämiselksi kohtuulliseUa
-vasoMa on :tämän vuoksi pyri:ftävä edistämään erityisesti kotitalOUKsien
säästämistä. Hallitus on ryhtynyit tätä ltaMoittaviin toimenp1tersJ.in.
Keskei,seksi yhteislkunrtapoliiJtti'Seik(si kysymykseksi näyttää lähivuoslina muodostuvan se, mi'Sls.ä määrin hyvinvointia pyritään lisäämään ytksltyisen ja missä määrin ju1kisren [k.ys~nnän kautta. Tuo~an
nonisten rnvestointien :sekä työhön 'Osallistuvan väestön veaaHtulojen
j1a kulutusmahdoHrsuuksien riittävä !k1a:svu 'On 'jdkJa tapauksessa tur~attava. Tämä redeHyttäämuun kysynnän [kasvun rajo1ttamista, jo!k::a
on kohdistettava ennen muuta julkiseen !kysyntään. Julkisen !kysynnän la~juus j,a kasvunopeUJs o~at malaslsämme oHeet hyvin kohtuullisia kansai!nvälisesti tba~kasteiJ1en. Muissa pohjoismaissa julkisen sek-
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torin suuruus suhteessa 'kansantuotteeseen on huomattavasti su~empi
kuin Suomessa.
Hallitus on asettanut tavoLttee'ksi juiBusen kulutuksen kasvuvauhdin hida:stamisen lk1eskimäärin noin 4 prosenttiin vuosina 1975-79.
ViisivuotiJskautena 1970-74 r:k!asvu oli 5 1/2 prosentt~a. Juil!kisen sektorin hallinnollisten investointien määrä tulisi pysyttää kesllcimäärin
nykyisellä fusolla, mutta va1ltion hallinnoHisia inV1estointeJa on supistettava. Siksi v:a!lti1on ha'Hintomeno'j'en kasvu on rajoitetttavta varsin
vähäis~si. Ensi vuoden budjettiesityksessä on rajoitettu er1tyiseslti
hallintohenkilöstön ~asvua. Valtton invesItointien volyymin kasrvun
ra}o!ittam±nen kohdistuu myös [ähinnä hallinto-, tie1iiilkenne- sekä
muIhin sel1arsiin inves.tointeihin, jotk!a eivät yhtei'sikuntbapolitiilkan keskeisten tavoitteiden sa:avuttamisen kannalta ole välttämättömiä.
Valtiontalouteen k::oihrustuvat todmet eivät ylksinään riitä ju!1kisen
se~torin kasvutbavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntien talous on lmsvanut j1atJkuvasti valtiontaloutta nopeammin. Kunnallisselktori on
kooltaan valtion seiktoria suurempi.
HaiRrtus on lähtenyt siiJtä, että kuntien menoj1en ~lisäyspainetta on
voitava olennaisesti rajoittaa. Budjettiesityksen yleisp:erus:1Jeluissa esitetään, että ~mikäli kuntien ku!1utuksen kasvu vuosina 1975-79 mitoite'taan ~eslkimää~in 5 pro:sentiksi j1a !inVlestointien kasvu 4 prosentjlksi vuodessa, kyetään peruskoulutuksen j1a siihen liittyvän keskiasteen koulutuksen, kansanterveystyön sekä lasten päivähoidon kehittämiselle 'asletletut tavoitteet saavuttamaan. Näiden ka'Svulukujen valossla
kun~en menoJen 'kasvun pitäisi nykyisestään hidastua. Hallitus on
käynnistänyt kuntien keskus:järjestöjien (kanssa neuvoltrtelut !kunnaUis,..
hallinnon menoj'en ~asvupaineen hil1itsemisie1ksi. Erityisesti pyritään
hillitsemään kurma11isveroäyrin hintojen nousua.
Runsaasti varoja vaativ1en uudis!tusten taVkka punn~n'ta ja yleensä
voimavarojen käytön tähänastista par:empi ,täTkeysjärj1estyben harkinta ovat nyt entIstä välttämättömämpiä.

Eräitä arviointeja
Edellä o[en arvioinut talouspoliittista kenttää verraten yleis,eHä tasolla. Hallitulksen hahmo:btaman ta!louspolllitiilkan toteuttaminen ensi
vuoden budj1ettiin jo sisältyviä to[menpiteittä pitemmälle edellylttää
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selvitystyö'tä. Halliituksella on näin edessään laaja
tehtäväkenttä. Tar!kastelemani talouspoliittisen ongelmakimpun vakavuuden huomioon Qittaen ;tarvtttavia toimenpl'teitä ei toisaalta Olle mahdoHistakaan toteuttaa hetklessä. Tarkempaa slelvitysrtyö'tä tullaan suorittamaan mm. meneillään olevan valtiontalouden keskipiitkän aik'avälin suunnittelukierroksen yhteydessä.
Lisäselvityks:iä ,edeHy;ttävät 'elslmerlkiksi edellä mainitsemani: kansal1ta'1ouden inF1a!atiohlerikkyyden syiden paikal'1i,staminen, .inflaation
kokonaista1oudeillisten va~kutusten tähäna,stista tarkempi s'elvittäminen, investointien (kOohdentamisen tehostaminen \käytännön tasolla jne.
On erittäin tä~keätä, että talOoustieteilijät esi:ttävät ajatuksiaan ja
myös ehdoituiksiaan lähivuosina 'tlarvittavan talOouspoutiikan suuntaviivoist:a. Talous\tileitJeen kanna1tba mielenkrintoisiia tutkimuskohteita
löytyy nyikyisestä ta1oUispoiliittis,esta tilanteesta runsaasti. Siks[ oHlsi
toivottavaa, että ta10ustieteilijät tutkimuskohteita valitessaan voisivat
oSOoittaa nylkyåstä enemmän mielenkiintoa konkreettisia talOouspoliittisia Oongelmia kohtaan. Nollatutkimusta meillä on jOo liikaakin.
KansaJnJtalOoudesisamme on nykyään InenJeHlään tietyn!J.ainen uudelleenarviointivaihe. Koko maaillman talousikehitys, näyttää pOoikkeukselljlsen epäselväl'tä ja 'epävakaalta. Joka tapauks'essa on selvää, erttä
kansantaloutemme nykyisiä j1a Hrhiaj'an onge1lmia ei ole syytä vähäteIllä. Tästä huoUmatta luo!tan edelleen Suomen !kansan ja sen !k:ehittyneen ta[Oouselämån mahdollisuuksiin ratIkaista suuret talOoude'lli'Siet pulmamme.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Puheenvuorot edellisen johdosta

OLLI IKKALA:
Suhdann'ekehi,tyksen heikentyessä lku~uvan syksyn ja tulevan talven
aikana vaikeutuvat teol11suuden toimintaedeUytykset. Val1tion esiintyminen jatkuvas1ti lainanottajana rahamarkkinoillamme kaventaa
osaltaan yrityssektorin toimintamahdoHisuuksia. Budjettiesityksen
yhteydessä 'On annettu sellainen kuva, että teolHsuutemme kannattavuus 'ja kansainvälinen kilpailukylky olisi muuttunut meille eduiliseen suuntaan. J1ohtopäätös perustuu, niin kuin eri yhteyksissä on
voitu osoIttaa, heikkoihin y:dtysten tulonmuodO'stusta koskeviin· tietoihin. Todellisuudessa kustannustason nousu on nakertanut teollisuutemme kansainvälJistä kilpaHukylkyä.
Budj'etin perusltana kä~ettyj en tietoj en virheellis~ys, tu~ee iimi
mm. ierrattaessa valtiovarainministeriön hilj attain jllilkaisemaa iti1annearvilota !syyskuisen budjettiesityksen yhteydessä esitettyyn kehitysarvioon. Kail~e:sta pääteIllen jo tänä aikana kansantailousosa:ston käsitys yritysten tulolllmuodostuksesta kuluvana vuonna on muuttunut vähemmän valoisaksi kuin budjettiesityksen yhteydeslSä. Pääomatulojen kasvun arvioitiin tuonoin olevan noin 30 %, mutta nyt esitetystä kehiJtysarviosta 'On pääteitävissä, että pääomatuiojen kasvu jää
noin 24 prosenttiin. ':Dodennäköisiä on, että tämän suuntaisia korjau~sia pääomatulojen lkehitylk1seen joudutaan telkemään vielä uudelleen, ennen kuin kuluvan vuoden tulbs pääomatulojen os.alta on lopullisesti selvti!hlä. Vaarana 'On, että näiltä virheellisiä pe,rustletoja käyttäen päädytäänainalkin tedlllsuuden kannalta arv.eluttaviin talous...
poliittisiin ratkaisuihin.
'Tä:r~keää olisikin, että talouspoliittisessa ke.skustelussa voitailsiin
nojautua tode1liseen asiatietoon. Onkin he1lppo 'Omaksua se ministeri
Virolaisen nä\k!emys, että ta[ous:tieteilijöiden tulJisi esittää ajatuksiaan
ja ehdoturosiaan lähivuosina tarvittavan talouspolitiikan suuntaviivoista. Tämä ,edellyttäisi myös: v:iraUisen !kvantiftatiivisen tietO'aineis;ton
aj an tasalle saattamista.
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Ministeri Virolaisen esityksen mukaan pääongelmat kansantaloudessamme kos~kevat vaihtotaselen alijäämää, työvoimaresurss,ien käyttöä, investointien !suun'taamista ja niiden raholitusta.
T'eomUsuustoiminnan kehittäminen nähdään nykyisin yhä yleisemmin ik!e'skeiseksi lkokJo kansarrta~outemme kehittämisen kannalta.
Samassa y1hteyd~ssä on \kuibenkin esitetty 'arvO'siteluja investointiemme
väärinsuuntautumislesta ja investointien tehottomuudesta. Tähän
suuntaan vihja:amyös ministeri Virolainen. OECD:n tilastojen ja
meillä suoritettujen ia~kJelmien mukaan voidaan teollisuuden investointeja Suomessa p1tää kdkonaista!loudellisten lukujen perusteeUa
arv~oituna ainakin yhtä teho!kkaina kuin täTkeimmiis,sä ki'lpaHij amaissamme, jopa Ruotsissa. Ehkä oHsikin syYtä lähteä ensin taIikaste;Iemaan kansantaloutemme kokonaisinvestointien suuntautumista.
PuuttUimaitta tässä yhteydessä tarke~mmin tähän investointien kohderrtumis- tai Ikohden'tami,slkJeslkusteluun haluan todetta, että yritysten
investoinnit on 'mahdorHsta hO'itaa paremmin, jos: yleinen 1lmapiiri
muuttuu y:dtystoi,minncille suoltuisammaksi. Samalla on muistettava,
että tarpeetO'n pakonomainen lupamenette1yjen ja erilaisten sanktioiden asettelu tuotantO'tO'iiminnaHe on vain eräs keino 'lisäitä byrokraattisuutta, joka ei :edistä voimava~oIj'en tarkoituksenmukaista käyttöä.

Investoinnit ja rahamarkkinat
Valtion budjettiesity,s nojautuu sellaiselle perusta'lle, että valtiO' tule'e
toimimaan 1ainano1ttajana myös tulevana vuonna. Tästä perus[ähtökO'hdasta on viime vuosina pidetty kiinni, vaikka tulo- ja menokehitys arrtaisi'kin mahdol'Hsuuden tjnkiä va1t1on lainanoto:sia ja siten
helpO'ttaa yksityisen sektorin rahoitus,mahdollisuuksia. Näin voidaan
arveTla tapahtuvan myös lensi vUlonna. Hallituksen budjefttiesityksessä
on aivan oikein IkorQls~e,ttu tuotannO'llisten investointien tehosltamisen
tarvetta ja niiden rahoituksen turvaamilsen vähtämättömyyttä. Myös
budjetin va~sinaisen asiasisälQön kohdal1a oHsi odottanut tämän suuntaisia kannanottoja. Ni1tä löytyy kuitenkin vain invelstO'intirahasfton
ja 'eräiden vaHi'Onyhtiöiden inv:estointilen osalta.
Suorastaan perusteettoImalta tuntuu, että tuotannollisille investoinnei'lleasetettujen kasvutavoitteiden yhteydes'sä esitetään korostetusti inves:tointirahas:ton meMitys. Lakiesityksen mukaan investointi-
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rahasto näyttää olevan ensimmäinen askel investointipankin perustamise,11e, joka meridts:ee julkislen vcdlan säätelymahdolUsuuksien erittäin huomattavaa Hsääntymistä kansantaloutemme investointeja
suunniteltaessa. Toimenpide näyttää ,ensisijaisesti tähtäävän pääomavirtojen ohjaamiseen ~eskitetysti julkisen vallan toimesta.
Investointirahasto ei o1e p~~kästään periaatteelHnen kysymys, vaan
sillä lon myös käytännössä huomattava me~kitys. Investointirahasto
voisi nimittäin oman pääoman 'j'a lainandttoveilltuutensa turvin kasvaa
niin suurerosi, että se vastaisi kolmasosaa tehdastedll.isuuden investointien vuotuilsesta arvosta. Kun julkisen vallan välittämä tai tiukasti
kontrolloima rahoitus, muodostaa jlO nylkyi,sin Yli 30 % maan vuoftuisesta luo'tonannosta, niin 'On hellppo havaita, miten o~ennais:ella tavalla
valtio vOIsi tulevaisuudessa vaikuttaa investointien rahoitukseen.
Tämän vudktsi olisi syytä jatkaa keskusteiua inV1es~ointirahaston
tavoitteista ja sen toiminnasta. Aikaisemmin varsinaiset tulo- ja menoarvioesHykset ovat yleensä sisältäneet slellaiset merkittävät muutokset
taloutemme hoidossa, j'oiflla vaikutetaan 'juLkisen vcdlan ja yksityis:en
sektorin välisiin taloussuhteisiin. Nyt on tapahtunut poikkeus.

Hintapolitiikka
Ministeri Virdlaisen esittämä sinänsä oikea käsitys viimeaikaisen inflaatiomme 1uonteesta kaipaa tässäkin yhteydessä pari lisäystä, vaikka
haluanlkin -siirtää asian tatkemman kä!sittelyn slen aj'ankohtalsuuden
ja laajuuden vuoksi toiseen yhteyteen. Ensinnäkin tämän ikustannus~
puolen ir~ottaminen Ikovin yksipuoH:sesti vain tuonnin kautta ja sii,s
raaka-ainepanosten väHt)11kseNä tapahtuvaan inflaatioon 'On outoa. Onhan työvoimakustannusten nousu esimerkiklsi tehdas.teollisuudessa
yHt'tänyt moninkertaisesti samanaikaisen tuottavuuden nousun ja
siten aiheuttanut kustannuspainetta.
'1~oise!ksi inHaatiosta ti'edetään meiUä sittenkin tavattoman paij on,
jos tätä tietoa vain 'Ollaan valmiit kä)11ttämään hyväksi. Melko heippo
on nimittäin tehdä j'Ohtopäätö1ktsiä esi'me~kiksi siitä, minä tavoin julkisen paivelutuotannon voimakas kasvu on luonut kansantalouteemme välittömästi ja väliNisesiti kustannuspainetta. Kysymys on nimi ttäin sellaisen inflaatiomekanis'min olemassao['Osta ikansantaloudessamme, jonka p'Oi1stamiseksi tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä ja illmei-

PUHEENVUORO

31

sesti olennaisia muutd~sia jopa ny'kyiseen parkallista hallintoa säätelevään fainsäädäntöön.
Olen ed!eUä taVkasteNut eräitä suu~eh(koj a asiaJkokonaisuulksia.
Esitelmä olisi tarjonnut mahdoUisuuden myös käsiteHä eräitä ykSti:tyiskohtia niiden ri'stiriitaisuuKsiren tai si,sällö'ttömyyden vuoksi. Tällaisista 'esime~~einä:
Ministeri Virolainen totesi kansanta~ouden säästärnisasteen säilytItämisen julkisen sektorin säästämisen alentuessa o~eVlan mahdolHsta vain kotitaa.ouksien säästämisen tukemisen kautta. Käsitykseni 'On, että tätä teholk!kaammin vaikuttaisi yrityssektorin säästämismahdoJHsuuksi'en parantaminen.
, - Valtiovarainminislterin käsityksenmujkaan investointi:en tehokkuus on saavutettavissa vain !kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvan teo:I1i's uuden avulla. Käsitykseni on, että kilpailukykyinen
teoHisuus pitäisi oUa tavoitteena ilman raaka-ainepohjaan k!ohdistuvaa raj1oitusta.
- Olen jullkisten hankintojren osalta ministeri ViI~olaisen kanssa samaa mi'eltä, mutta ehkäpä olisi paikallaan pyrkiä osoittamaan ne
k!einot, joHla saataisiin tuntuva muutos nimenomaan kunnallisen
sektorin hankintoihin.
-

J. J. PAUNIO:
Tällä vuosikymmenenä maailmantalous on ol,lut ajautumassa kohti
uusia ongelmia ja entistä hankalampia krHsitillanteita. Sen j~rkeen
kun ölJ.jyntuottajamaat aiheuttivat viime vuonna vuosisädan järkytyiksen sekä teolHsuusmaiHe että köyhille kehitysmaille, on vaikuttanut siltä kuin maailmantalous 'törmäilisi eteenpäin ilman mainittavaa talouspoHittista ohjausta; lähitulevaisuuden kehitys on hämärän
peitossa ja talJ.ouspolitiikan ars:enaalissa näyttävät tehokkaat välineet
loppuneen - jos niitä ~oskaan on olilut olemassakaan.
Öljyn hinnannousu käynnisti sellaista suuruusluo~kaa olevan
taloudellisen hyvinV'oinnin uusdaon maai'lmassa, ettei sen merkitystä ilmeisesti vielä !kaikkine seuraamuksineen ole pystytty
arvioimaan. Suomessakin tavanomaiset taloudelliset las(k)e[mat kertovat yhä, että ikansantuoftte'en vdlyymi !kasvaa tänä vuonna runsaat
kolme pros'enttia ja että työn tuottavuus roohoaa jonkin verran.
Tavallisesti kansantuotteen ja käytettävissä oJevan kansantulon
volyymi seuraavat niin [äheisesti toisiaan, että niiden erotteleminen
ei ole tarpeen. Mutta sil10in kun ulkomaankaupan vaihtosuhteessa
tapahtuu jyrkkiä muutoksia, on aiheellista tarkasteHa myös käytettävissä 'Olevan kansantulon !kehitystä. Niinpä vaiht'osuhteen heikkeneminen öljyn ja raalka-aineiden hinnannousun jälkeen aiheuttaa
niin suuren menetyksen, että arvioni mukaan tänä vuonna käytettävissä olevan ~eaalisen kansantulon kasvu suorastaan pysähtyy. NoNakasvu siis saavuteaan ilman vakavaa yrittämiistä.
Tästä näkökulmasta tarkastellen kansantaloutemme suoritus1kylky
on !kansainvälisesti heikentynyt, eikä mitään tuottavuuden nousua
itse asiassa muodostu. Kun eritaisin taloUs~oIliittisin toimenpitein
yritetään jalkaa kansalaisille 'jon!kinmääräisiä reaalista tUlonlisäystä,
jaetaan vain jotain o[ematonta: tuloksena on, että pyrimme elämään
entistä enemmän yli varo:jemme j'a että kansamme suuri enemmistö
pettyy, kun lelintaso ei nousekaan nime~lislansioiden kohoamises.ta
huO'limatta.
Tämän puheenvuoroni lähtökJohtana on, ministeri Virolaisen
toteamus esitelmässään, että nopea inElaatio on talouspolitiikkamme
keskeinen ongelmia.
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Inflaatio

Sellaisen inflaati'oprasessin aikana, jossa ylikuumeneminen pääsee
purkautumaan voimaJkJkaana kdkanaiskysynnän kasvuna, siihen
yleensä liittyy myös, kysyntäpaineen epätasainen kohdentuminen eri
elinkeinaihin. Koska elämme mar1kkinatalouden olosuhteissa, eri
alajen ansiokehitykseslsä alkaa esiintyä me'likoisia poikkeamia. Seuraava alustavanluanteinen laskelma vaJaisee, miten eri aloina ansiot
ovat kehittyneet viime aikoina keskimääräi,seen ansiatasoon verrattuna, eli miten paljon ansiat olivat kuluvan vu'Oden ensi pualiskalla
kahanneet viime vuaden tasosta.
Muutos,
Rakennustoiminta
TeaJ1isuus
Palvelukset
Yleinen hallinta
Keskimäärin

16
14
12
12
13

%

Muutas,
Työntekijät
Toimihenkilöt

0/0

15
11

N'e työntekijät ja taimihenkilöit, jotka tässä kHpajuaksussa jäävät
jälkeen, tateavat vähin erin suhteeUisen asemansa heikentyneen.
Tyytymättömyys kasvaa ja tästä lähteestä peräisin olevat palkkainflaatian ainekset kasautuvat.
Nyikyisen in~laatiomme viime vaiheil1e lienee ollut luonteenomaista, että pa~rkat 'Ovat olleet takaa-ajoasema'ssa hintoihin nähden,
ja hintoj'en pieni etumatka on ainakin tähän asti säilynyt. Säen pääomatulat ovat päässeet Hsääntymään ja kasvattamaan asuuttaan kako
kansantulosta. »PääJoman» ja »työn» välinen ristiriita tularrjaosta on
kiristynyt.
Kuten kaH~ki hyvin ti'edämme, inflaatio suasii niitä ihmisiä, j1ailla
on reaaHomaisuutta ja rahamääräisiä velkaja, kun taas ne, j'aiHa on
rahamääräisiä saatavia, kärsivät tappiaita. Vaikka. reaalipääoman
hinta inflaation kiihtyessä tavalHsesti (kasvaa !keskimääräistä hintojen
nausua vaimaJkkaammin ja myös tästä johtuvat inHaa:tiovaitaf voivat
alla huamattavia" on niinä kuitenkin tilapäisyyden luanne. Reaalipääoman suhteellinen hinta näet reagoi myös herkästi alaspäin
inflaatian ja taloudeTIisen aktiviteetin heikentyessä. Sen sija'an raha-
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määräisiin Isaataviin ja velkoihin liittyvät tappiot ja voitot ovat
pysyviä, sillIä nylkyisissä oloissa hintataso ei alene edes lan~an aikana.
Riippumatta siitä, ovatJko inflaation aiheuttamat varaNisuuden
siirtymät pysyviä vai tilapäisiä, niin syntyvät v'Oitot ja tappiot voivat etenkin kiihtyvän inflaati!on olosuhteissa mu'Odostua moninkertaisilksi suuriinkin palkanlkoroturklsiin verrattuna. Koska varakkail1a
ihmisillä 'On paremmat mahdoUisuudet selviytyä inflaat~osta voiton
puolell e kuin varattomiUa ja plerrsäästäjillä, on inflaatiol1a tässä mielessä epäs'Osiaalisia vaikutuksia, jotka iisäävät eri väestöpiirien välis,tä jännitystilaa. Pa'lkansaaja-piensäästäjien ~eskuudessa tyytymättömyyden eräänä purkautumis'tienä ovat v'Oimistuvat paikankor'Otusvaatimukset.
K!onventionaaliseen viisauteen kuuJuu, että julkisuuteen saatetut
tal'Oudelliset ennusteet vaikuttavat ihmisten mielia[oihin ja odotuksiin si1llä tavoin, että ennusteet tätä kautta myötävaikuttavat ennusteiden toteutumiseen. Toisin sanoen optimistiset ennusteet luovat
optimismia ja pessimistiset luovat epävarmuutta ja pessimismiä yleisön keskuudessa. Kun silmäilee julkaistuja ennusteita muutaman
viime vuoden ajalta, on silmiinpistävää, miten ennusteet ovat järjestelmällisesti aliarvi'Oineet hinta~ehttyks:en. Tämä panee epäilemään,
että hintaennusieiden aliarviointi on ta~oitukselliiSta; on yrite:tty vaikuttaa hillitsevästi hintojennousun 'Odotuksiin. Mutta jos ihmiset
toistuvasU havaitsevat tulleensa petetyiksi, 'niin kuin on ollut asian
laita muutaman viime vuoden aikana, näihin ennusteisiin ei enää
uskota. Ihmise1t kokevat virheellisiksi osoittautuneet odotuksensa
mer,kiksl siitä, että innaatiovauhti 'On kiihtymään päin, ja pyrkivät
vahvistuvien inflaatio~odotusten mukaisesti toimimaan. Pidän mahdollisena, että julki'stetut hiniaennusteet ovat tosiasiassa oUeet kiihdyttämässä ihmisten inflaatio-odotuksia.
Kans!ainvalinen hintakehitys sekä voimakas kysyntäpaine ovat
tähän asti ylläpitäneet inflaati'Ofkehi'tystä. Kun näissä tekijöissä ensi
vuonna odotetaan nousun heikkenemistä, ennustetaan virallisesti
inflaatiovauhdin hidastuvan. Edellä olen luetellut eräitä inflaatiotekijöitä: yleinen tyytymättömyys reaalituloj,en kehitykseen, epäoikeudenmukaiset ja sattumanvaraiset varaUisuuden ja tulonjaon
siirtymät ja inflaatio-odotusten voimistuminen ovat sellaisia tekijöitä, joista inflaation seuraava vaihe - varsinainen paifkkainflaatio -
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saa voimansa, e'l1ei jotain yhtei,skuntasopimuks;en kaltairsta saada
aikaan, jalka ei vain jäädyttäisi tiJannetta, vaan pyrkisi !korjaamaan
inflaation aiheuttamia pahimpia vinoutumia ja epäoikeudenmukaisuulksia. Minun on vailkeata kuvitella, että inflaatiovauhti lähiaikoina
olennaisesti hidasiuisi iiman tämärrka1ltaislta sopimusta - jos suljetaan pois taloudellisen aktiviteetin romahtami'sen mahdoHi:suus.

Rahapolitiikka
Heikki Oksanen 'on muutamaan otteeseen ja vHm:eksi Työväen Tal1oudellisen Tutkimuslaitoksen katsauksessa (3-1974) kiinnittänyt huomiota siihen, mrten nykyinen nousu!k:ausi ja inflaatio vauhdittui
vuoden 1971 lopuila ja 1972 aikana harj'oitetun erit~äin keveän rahapoH:tiikan ansiosta. Mauno Koivisto totesi vii'me keväänä Ekonomiska "
Samfundeti'ssa pitämässään esitelm.ässä (EkonQ,mis~a Samfundets
Tidskrift Nr 3/1974), että silloin harjoitettu poHtiikka täh~äsi suhdanne~ennusteiden mukaan 'Odotetun heikentyvän taloudellisen aktivfteletin uudelleen elvyttämiseen. 'VaHtetttavasti tehdyt ennusteet,
j'oiden varaan politiiik~a oli rakennettu, osoittautuiViat virheeHis~iksi.
Suomen Panikki ,ei ehtinyt eikä voinut ryhtyä liian äkkijyrikkiin
rahapoHtiikan '~iukentami:s~toimenpiteisiin: s~ten pan!kfkij ärj esielmä sai
epä:i~yttävän k.unnian toimia nykyisen infla'ation vauhdittajana.
Erään rahan lkysyntämallinavulla suorituttamani laskelmat, j1oihin lon suhtauduttava tietyin varauJksin, päätyvät sellaiseen kva'litatiivisesti tulkitfavaan tulokseen, että kansanta'louden likviditeettitHanne, olltuaan varsin lkeveä vuonna 1972, kiristyi jyrkästi vuoden
1973 ~~ail{'ana, 'mU!tta kireys on jonJkin verran lieventynyt ktrluvan
vuoden aikana vuoden alkuvuotta koskevan informaation perusteella
arvioituna.
Inflaatio-odotusten säilyessä voimakkaana piank:kien ottolainaus,...
toi'minta pysyy hei,i&ona ja panJkit joutuvalt Hmeisesti jatkuvasti
noudattamaan suwta varoViaisuutta luotonannOlssaan. Jos yleistaloudellisten" näk.ymien valossa pidettäisiin välllttämättömänä likviditeet'titi!larrteen ikev;entämistä, saattaiis:i Suomen Pankilla olla vaikeuksia
tavanomaista pankkien kesikuspanklldvelan kanavaa pi'tkin vauhdittaa monetääristä :eksipansiota. Mainitsin tämän seikan sen vu'oksi,
että arve1en rahan1kireyden jo purreen yksityisen sektorin invesiointi-
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ha:lu~kuutta,

jota edeUeen he~kentävät yhä hälyttävimmilksi muodostuvat tiedot kansainvä1ise;stä suhdanneti'lanlteesta. Yksityisten
investointien vilkastuttamistoimia voidaan tarvita.
Vaiklka vientiaktiviteetti pysyisi v'erraien kor'kealla tasona, on
mielestäni vakavasti otettava huomioon se mahdollisuus, että lähitulevaisuudessa inflaatioprosessi vyö'ryy eteenpäin entisellä voimana,
mutta työUisyysti'lanne heikkenee vähin erin.

Valuuttakurssipolitiikka
Pekka Korpinen ja Seppo Kykkänen OVia1t huomiota herättäneessä
kirjoItuksessaan Työväen TaloudeHirsen Tutkimuslaitoksen katsauksessa (3-1974) esittäneet varteenotettavan analyyshl harjoitetusta
valuuttakurssipollitiikasta. Yhdyn heidän käsityks:eensä siitä, että
suuret deva'lvaatiolt oHvat Suomen kansantalouden epävakaan kehityksen merki~täviä käynnistäjiä. Johtopäätö1rosen kohdaHa käsityksemme kuitenkin leroavat. Kun vuonna 1968 käsittelin tätä kysymystä, tarroastelin kriitillisesti tuolloin vielä yleise'Sti hyväksyttyä
valuuttakurssien järjestelmää Suomen näköku1m~asta: kytkin yhteen
kl~nteät va'luu~ta(kurssit ja suuret devalvaatlot. Suosittelin jousltavampa1a vaiuuttaikurssipo1itiiklroaa. Tällä kannalla olen yhä edelleen.
:roorpisen ja Kyl&äsen lähestymistapa johdai)telee aivan päinva'Staiseen jrohtopäätölkseen, että jollain keinoin olisi parIattaVia takaisin kiinteisiin valuuttHkursseihin eli kuten tekijät sanovat vanhahtavassa hengessä: »Olisi korkea aik!a palauttaa uskO' mar'fkan ulkomaisen arvon säilymiseen». Kun tulevaiisuudessa ol~'aan ilm'eisesti
menossa järjeste1mään, jota kuvataan sanonnalla stable but adjustable par values, on 'Suomen, jonka ominai'spamo kansainvälisessä
taloudessa on höyhenenkevyt, pidettävä mielessä nimenomaan adjustable aspeiktia. Sen vuoksi en voi suhtautua kuten Korpinen ja Kykkänen ikriitilHrsesti vuosien 1971 ja 1972 devalvoitumi'seen, koska se
oli oikeasuuntainen elvyttävä toimenpide silloisten suhdannenäkymien valossa. Aivan yhtä laiNa olisi tämän vuoden aikana pitänyt
. vähittäin nostaa markan UJlkomaista arV'oa~ Valuuttakurssipolitiiikkaa on käytettävä talou'temme kannalta epäedul'lis:ten ul\komais,ten
va~kutusten heiikentämiS'elksi ja jos mahdoUista eri'StämiJselksi.
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Valtion tulo- ja meno arvio
Valti'On tulo- ja menoarvi'o ensi vuodelle perustuu yleistaloudeHisen
kehitylksen 'Osalta näkemykseen, että inflaatiovauhti j\onkin verran
hidas1tuu kuten myös tail oudeUinen aktiviteetti. Sen vuoksi on !hiukan yllättävää, e'ttä tulo- ja menoarvio on rakennettu siten, että
vaTtiontalouden ekspansiivinen vaikutus muodostuu heikGmmaksi
kuin kuluvana vu'Onna, jolloin on todella ratsastettu korkeasuhdanteen ja inflaati'On harJaHa.
Vielä tänä vuonna on valtiontaloudelila ilmeisesti kaIT~anta}touden
liikvidite,ettitilannetta kiristävä vaikutus, mutta näyttää s:i!1tä, että
ensi vuoden .aikana valtiontalous toi,millaan lisäisi rahan tarjontaa,
Sen ko'konaistaloude'llista vaikutusta on tieteIl!kin mahdotonta arvioida 'Ottamatta huomioon muita rahan tarjonnan kanavia. JGS inflaatio joka tapauksessa jatkuu enHseUä voimana, se saattaa pidätellä
edeUeen pankkien luotGnantoa, joten ta:r~vittavan likvidi1teetin -on
tultava yhteiskuntaan muita teitä, mm. valti'Ontalouden kautta eli
toisin kuin viime vuosina o.n tapahtunuJt.
Tuoreessa muistissa on viielä vuoden 1972 suhdannetilanteen
virhearviointi. Nykyiseen kansainväliseen suhdannetilanteeseien liittyvä epävarmuus, joka ei sulje pois: suuren laman mahdollisuutta,
teklee ennusiteiden laatimisen perin vaikeakSI tehltäväksi. Sen vuoksi
on vaikeata kovinkaan vahvoin perustein arvosteU'a niitä ennusteita,
jotJka 'Ovat tulo- ja menoarvron lähtökohtana. Kun tilanne 'On sel~ai
nen kuin se 'On, olisikin ennustei'ssa ja talouspolitiikan valmistelussa
luovuJ~tava toiminnan ja toi,menpiteiden sitomisesta yhteen vaihtoehtoon, yhteen varovaiseen talGudeliHseen 1kehitysarvio'On. Sen sijaan
olis'i järkevämpää tunnustaa 'tIlanteen epävarmuus ja yrittää se(lvittää ne eri vaihtoe!hdot, j'Oita myöden taloudeUinen kehitys saattaa
lälrteä kulkemaan ja milt'oittaa vaihtoehtoiset politiifkat sen mukaisesti. Talouspolitiikan pitaisi nykytilanteessa 'Olla varautunut sekä
kansainvälisen ta[ouden laman mahdolilisuuteen että kansainvälisten
suhdanteiden elpymiseen, ja myös siihen tasaisen vaimenevaan
kehi:tylkseen, minkä pohjaHe tämänkertainen budje<tti 'On rakennettu.
Jos haluaIsi hyväntantoisesti tulkita budJetin talouspoliittista
filosofiaa, se perustuisi nä~emyksene, että tu1'ojen ja menojen automaJtiikka takaa sen, ettei kansantalous pääse luiskahtamaan tasai-
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selta kehi'tysuraltaan. Kun 'lähitu1evaisuus, kuten tiedämme, saattaa
pitää sisällään suuren[k,in 1uolkan häiriötelkijöi'tä, ei automatiikan joustavuus kaikissa tilantei'ssa kuitenkaan riitä. Miten tällaisiin tilanteisiin on varauduttu j'a onko varaudut~u, se ei käy ilmi budj1etista
eikä sen liitteestä.
Ministeri Virolaisen eSItelmässä kohdistetaan päähuomi'o't'alouspolitiikan tavoitteisiin ja toimintalinjoihin usean vuoden tähtäykseillä. Omassa puheenvuorossani olen keskittynyt käsitte~emään
stabi1isaatiopioliti'irkan ongelmia, joilta tavall1sesti pidetään ltyypillisinä
lyhyen tähtäyksen asioina. Koska inflaatio tällä he!t7klellä syöksyy
eteenpäin j'o huo1lestuttavallla vauhdilla 'ja kansainvälinen taloudelli..
nen tilanne on pahasti jäTkkynyt, on eräitä tosiasioita tunnustettava:
- Inflaatiokierrettä ei noin vain katkai'sta. Valtiovallan on
talousp'olitiikassaan varus'tauduttava usean vuoden ajan kestävään
inflaaJtionvastaiseen »hivutustaislteluun». Inflaatiovas'taisen toimintaohjelman pitäisi sisffityä myös siihen talouspo[itiikan tähtäylkseen,
jolla ministeri Viro[ainen 'On tänään tarkasteUut kiansantaloutemme
kehitysnäkymiä.
- 'On täysin mahdollista, että lä:hitulevaisuudes!sa ilmenevät tUIQtannoUiset häiriöt ovat siksi syvi'ä ja pitkään kestäviä, e~tä ne olennaisesti vaikuttaValt niihin 'keskipitkän tähtäykJsen tavoitteiden saavuttamismahdo1lisuulksiin, joista o[emme tänä iltana kuulleet mielenkiintoisen katsau!kslen. Nykyoloissa ei k:eskipitkän tähtäyksen
tarkastelussa pahoja kehityshäiriöi1tä ja niiden synnytltämiä p~oblee
mej'a voida lakatsta maton a[1e, kärtkeä niitä t:[~endien taa~se. Minkälaisilksi nämä häiriöt muodostuvat, riippuu miten monia hyviä
asioita valtiovalta voi toteuttaa tämän vuosikymmenen loppuvuosina.

***

En ole tässä yhteydessä tilaisuudessa selvittämään siltä inflaatioteoreetti'Sita [ähestymistapaani, jota 'olen ede11ä soveltanut. Palaan
asiaan joIssain ,myöhemmässä vaiheessa. K:o!~oan tässä vain yhteen
nälkemykseni olenrraisimmat elementit:
-

Kansainvällinen hinrta:kehity:s; voi aiiheuttaa sellaisen järkytyksen hintalkehiityksessä, että se käynnistää inflaatioprosessin, mikäli
myös !kotimaiset telci'jätt vaikuttavat samansuuntaisesti.
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- Kdkonaiskysynnän. kasvu näyttelee tärikJeätä osaa inflaation
kiihtymisvaihee!ssa.
- Yleisön Ja panklkien hyvä Hkviditee1ttiasema lisää kysyntäpainetta ja nopeuttaa kysyntäinflaatiota.
- Voittojen Ikasvaessa Ikysyntäpaine sekä hyödyke- e:ttä työvoimamark!kinoilla voimistuu. Lisäksi voittojen kasvu aiheuttaa huomattavia pa1ka~orotusvaatimuksia työntekijöiden taho[ta.
- Kysyntäinflaatio ei etene tasaises:ti, minkä vuoksi pa1lkkarakentees1s'a pääsee syntymään huomattavia siirtymiä, josta seuraa
pitkäaikainen pa1kanlkorotusten ketju (John Hicksin korositama tär~eä paJk!kainf.laatrotekijä, ks. kirj:oitus:tani toisaalla täs!sä aikakauskirJassa).
- Inflaation aiheuttamat sattumanvaraiset tulojen ja varaHisuuden siirtymät 'lisäävät 'eri väes!töryhmien välistä jänni1tystilaa, joka
ilmenee jyrkkinä vaatimuklsirra tu[opoHittiSiissa neuvottelluissa ja jota
on varkea purkaa.
- Palkkainflaatio jatkuu senkin jälkeen [kun (kysyntäperäisten
inflaatiotekrj öiden 'Ote heUittää j~a edelleen silloinkin, kun pa'Lka't jo
puristavat »voHmojen» 'Osuutta pienemmäksi tulonjaossa.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Valtion ja kuntien tehtävät niiden
menotalouden valossa *

KRISTIAN BROTHERUS

1. Päätehtäväryhmittäinen tarkastelu
Valtion ja kuntienvä!listä julkisten tehtävien ja~oa perinteisesti Hmentänyt y.LelsvaltalkunnallisuuslpaikaJlHsluonteisuUls -kriteeri on viime
vuosina melkois.esti hämärtynyt. Nyikyisin on ainoa selvästi havaittava
jakoperiaate toisaalta tehtävien yleinen johto ja valvonta (vaitio) ja
tOLsaalta ~iiden paikallishaNintoa vaarthnat toimenpiteet (kunta). Jälkimmäis~s'Sä tapauksissa valtio tavallisesti osallistuu !kunnille tehtävästä aiheutuvien m.enojen lkattamiseen, ja niinpä valtaosasta niistä
käytetäänkin usein nimitystä »yhteiset tehtärvät». Seuraavassa jätetään
kUItenkin mstitutionaaliset seiJkat vaille huomiota ja tarkastellaan valtion ja kuntien tehtäväkenttiä yksinomaan menotalouden nälkölkuimasta.
Jonkinlaisen yleiskuvan vaLtion ja kuntien tehtäväpiirien erilaisuudesta antanee tau1ukon 1 menoTyhmittäinen asetelma (s. 41).
Ryhmi:tys on siinä pyritty suorittamaan YK:n ohjejuliroaisun A Manual
for Economic and Functional Classification of Government Trans'actions (vuodelta 1958) menoryhmityssuoritusten mukaisesti. Valtion
v. 1968 uusitun budjetin avulla tämä onkin käynyt valtion osalta meiko helposti. Kuntien talousarviossa ei sen sijaan ole toistaiseksi toteutettu minkäänlaista systemaattista men!Ojen tehtävien muka~sta, sen
paremmin kuin esim. tail.oudellisen [a'adunlkaan mukaista ryhmittelyjärj.estelmää, mistä johtuu, että kuntien luvut ovat taclussa Vlerraten
karkeiltaarviJOita. Kuntien tehtävänä elinkeinoj en t~emis~ ja edis,..
tämisitoiminnan alalla katsotaan y.leeIlJsä olevan lähinnä vain elinlkeinotoiminnan yleisten edellytysten iuominen j1a kehittäminen. Näissä1

* Aihetta olen käsitellyt laajemmin pro-gradu -tutkielmassani Valtion ja kuntien
sektorin tehtäväpiirien erilaisuuden kuvastuminen niiden menotaloudessa, säilytetään
Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirj astossa.
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kin toimenpitei;ssä (esim. kunnallistekniset palvelukset, ammattikoulutus) on useimmiten etualaila jokin muu nälkokohta!kuin varsinainen
elinkeinotoiminnan tukeminen 'ja sen tähden taul~ossa 1 onkin tällä
kohtaa viiva.!
Taulukko 1. Valtion ja kuntien menotalouksien tehtävien mukainen rakenne.

Kunnat

Valtio

Menorryhmä (v. 1970)
A. J uliki'sen V1allan
yleistehtävM

milj. mk

Ofo

milj. mk

0/0

139'11

12,91

4601

7,3

1962

18,21

14661

23,3

36,71

3643

57,9

B. Yhdysikuntien toiminnan
perusedel~lytysten

turvaaminen
C. Kulttuuri- ja sosiaalipol,U,tti,set tehtävät
1. Opetus Ja Ikuittuurri
2. 'I1erveydenihuoito
3. Sosioaaliturva

I
1 1832
789
1335

1

3956

1 17,0
7,3
12,4

1727
1023
1 893

D. Elinkreinojoen ,tukemisja edtstälffii~stelJJ.tävät

2005

18,6

E. Muut, erittelemättömät menot

1466

13,61

Y1hteensä

10780

I

100,0

I

1

27
1 16,3
'4
14,2

7251

11,5

6294 1

100,0

Ta:r~kasteltaeslSa

vastaavia aikasarjo~a viimeisten parin !kymmenen
vuoden aja!l.ta havaitaan ensiksikin, 'että jW1kisen vallan yleis:tehtävien
osuus valtion kaikista meno1sta on hitaasti kasvanut ja !kuntien vähentynyt, niin että ikun nä~ä tehtävät kaksi vuosikym.rnentä sitten
olivat kunniUa suhteellisesti suwempi menoryhmä (esim. v. 1953 11,1
% kuntien Ja 9,8 % valtion menoista), on niiden me~kitys nykyisin
valtion taloudessa huomattavasti kuntia suu~empi (v. 1970 valtiolla
12,9 % ja kunnil'la vain 7,3 % Ikokona~smenoi;s,ta).
Yhdy:skuntien toiminnan perus:edellytysten turvaamismenoissa ei
voida havaita ,mitään ,erityisen selvää ~ehi,tystendenssiä vaan vuosittaiset 'muutolKset ovat 1Japahtuneet v.erraten »irrationaaHisesti». Kyseisen tehtäväkokonaisuuden keskeisempi merkitys !kuntien ta10udessa
on kuitenkin kdroo tarkasteluajanjaik:sona oHut ikHstaton.
1. Kunnat harjoittavat kylläkin usein myös »puhdasta» liiketoimintaa (pesulat,
hotellit, ravintolat jne.) sekä tukevat elinkeinoelämää jossain määrin myös välittömästi. Näitä kokonaisuuden kannalta pieniä menoryhmiä ei kuitenkaan ole eritelty
kuntien finanssitilastoissa sam0in kuin ei yleensä niiden pohjana olevissa kuntien
tilinpäätöksissäkään.
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Opetus- ja kulttuuritoimen menoj:en suhteellinen osuus on julkisen
vallan yleis:tehtävien tapaan tasaisesrti kasvanut vahion menotaloudessa 'ja pienentynyt kuntien menotaloudessa. Nämä olivat 1950-1uvun
a:lkupuo~ena runsaat 12 <Jo valtion menoista ja v. 1970 jo, 17 %, kunnilla puolestaan 1950-,luvulia useimmiten yli 30 <Jo ja v. 1970 enää
runsaat 27 %. J ulkisyhteisöjemme- menota1ou!ksien rakenteessa tässä
suhteessa vallirtseva suurin ero on sii1s [hitaasti kaventumassa.
Terveydenhuoltomenojen merkitys julkisessa ta[oudessa Olli vuosisadan alkuvuQls~kymmeninä varsin pieni. Viime so:tien jä1keen ja erityisesti 1960-luvuJla on niiden merkitys niin valtion kuin !kuntienkin
budjetissa nopeasti kasN"anut, kasvun (prosentteina kokonaismenoista) ollessa kuntien taloudessa hieman valtiota nopeampaa. 1950luvun alus:sa nämä menot olivat vain runsaat 3 % valti'On menoista
ja v. 1970 jo 7,3 <Jo, kunniID!a vastaavat [uvut olivat 10-11 % ja
16,3 %.
Susiaa1iturvapolitiikan 'Osuus valtion menoista on tasai'sesti laskenut. Sen suhteellinen merltitys 'On nykyisin pienempi valtion kuin
kuntien taloudessa 1950-1uvun alussa nämä menot olivat valtioHa n.
16 <Jo jH kunnilla 12-13 % I~o'konaismenoista. Kuntien sosiaaHturvamenot 11sääntyivät 1950-luvulla varsin nopeasH ja oIlivat esiIn. v. 1957
jo 15,9 <Jo kuntien Ik:aillds'tameno~sta, 1960-luvulla niiden suhteellinen
merkitys 'On ikuirtenkin 'Ollut lievässä laskusuunrrassa vauhdin ohlessa
kuitenikin selvästi valtioita hitaampaa. Siitä huo!limatta, että sosiaaliturvapolitiikan taloudetlinen rasitus on enti,stä enemmän siirtynyt
kuntien kannettavaiksi, 'Ovat valtion markkamääräiset menot edelleenkin huomattavasti ikuntia suuremmat - näin ei 'o'le asianlaita esim.
opetus- ja sivistys1Jovmen eikä terveydenhuollon ·lohkoHila.
Valtion etinlkeinojen tuJkemi'S- ja edistämismel1!oi!Slsa on tapahtunut
melkoisia vuosittaisia vaihteluja. Mirtään erityisen seJlvää tendenssiä
ei tässä aikasa:rj1assa näy.

2. Tarkastelu tehtäväryhmittäin
Taul~ossa

2 näkyy pääpiirteissään 'Opetus,"" ja kulttuuritoimen eri osaalueiden heijastuminen valtion ja kuntien menotalou'klsis:s:a (kuntien
luvuista ovat poissa pääoma- ja kiinteistö,menot}.2
2. Näitä ei eritellä kuntien talousarvioissa riittävän tehtäväkohtaisesti.
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Taulukko 2. Valtion ja kuntien opetus- ja kulttuuritoimen menot (v. 1970).

VaLtio
MenJolaji

Kunnat

loo!konais-I
menoista

milj.
mk

0/0

Yletssi vistävä
opetus

977

53,3

9,1

Ammattikoulutus

412

22,5

3,8

Yliopistot ja
lml"k:ealwul u t

0/0

milj.
mk

~dkonais0/0

menoista
Olo

1063

76,3

16,9

120

8,6

1,9

287

15,7

2,7

0,0

0,0

Muu tiede ja talide

44

2,4

0,4

16

1,1

0,2

Ailkuiskasvatus,
kirjastot, museot

76

4,2

0,7

78

5,6

1,2

28

1,5

0,2

54

3,9

0,9

8

0,4

0,1

62

4,5

1,0

1832

100,0

17,0

1393

100,0

22,1

Urheilu-, nuoriso- ja
vir.kistysiJaiminta
Muut menot
Yhteensä

°

Terveydenhuoltomenojen pää!komponenttien, hallinto-, terveydenhoito- ja sairaalamenojen osuus valtion ja kuntien meno iista näkyy
taulukossa 3. KunHen iuvuista ovat ny'tkin poissa kiinteistö- ja pääomiamenot.

Taulukko 3. Valtion ja kuntien terveydenhuoltomenot (v. 1970).

ValUa
Menalaji

Kunnat
kO!kanais-!
menoiista !
Olo

Olo

Hallinta
'I1erveydeIllhai ta
SClJiraanh'oita

6
79
704

0,8
10,0
89,2

0,1
0,7
6,5

77
111
623

9,5
13,7
76,8

1,2
1.8
9,9

Yhteensä

789

100,0

7,3

811

100,0

12,0

1

milj.
mlk

kakanais'menoista

milj.
mk

Olo

0/0

Sosiaaliturvapoili;tiikan kolmen alaryhmän sosiaa1ihuollon, sosiaaliavustuksen ja slOsiaaJivakuutuksen valtion ja kuntien menotalouksille
aiheuttama ralsitUls näkyy puolestaan taulUJkossa 4. 3
3. Kuntien luvuissa ei ale sasiaalimenatilastajen (jaihin taulukkO' 4 lähinnä perustuu) laskentakäytännöstä jahtuen mukana pääamamenaja, minkä lisäksi kuntien menat
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Taulukko 4. Valtion ja kuntien sosiaaliturvamenot (v. 1970).

Valtio
Menolaji

Sosiaailihuolto
Sosiaaliavustus
Sosiaalivaikuutus
Yhteensä

mi1lj.
mk

0/0

Kunnat

kOkonais-1
menoista
0/0

mitlj.
mlk

menoista
0/0

0/0

ko1mnais-

181
837
562

11,4
53,0
35,6

1,7
7,7
5,2

392
166
130

57,0
24,1
18,9

6,2
2,6
2,1

1580

100,0

14,6

688

100,0

10,9

Yhdyskuntien toiminnan perusedellytysten turvaamis:tehtävissä,
joihin luetaan liikenne, asuntopolitiikka, palontorjunta, vedensaanti,
puhtaanapito ym. yhdyskuntapoliittisia tehtäviä, on si'lmiinpistävintä
vahion suuret menot toisaalta liikenteeseen (13,4 % ~o!knnai'Smenoils
ta, kunnilla vastaavasti 6,4 %) ja täJslsä erityisesti tieiirken;teeseen (7,2
%) sekä toisaalta asuntotuotannon edisltämiseen (3,9' %, kunnill.a 1,1
-1,3 ro). Vaikika 'mainitut ~aksi tehtäväTyhmää ovatkin valtiolia varsin keslkeisiä 'toimintamuotoja, ovat yhdyskuntien toiminnan perus:edellytysten turvaamistehtävät - joiden me.not jakaantuvat kunnissa
hyvin monelle eri 'toimintalohkoUe - silti !kdkonaisuutena mer!kityksel:Ji:sempiä kuntien menotaloudess!a.
Julkisen valJ.an yleistehtävien menoja:kauma i~lmenee taul~osta 5.
Kuntien menoista puuttuvat jälleen pääoma- ja kiinrteistömenot.
Taulukko 5. Valtion ja kuntien menot julkisen vallan yleistehtävien lohkolla.

Valtio
Menolaji

milj.
'mk

Olo

Kunnat
'lmlkonaismenoista
0/0

milj.

mk

0/0

kokonaismenoista
Olo

Maanpuolustus

597

42,9

YLeinen järjestys
ja turvaLlisuus

373

26,8

3,5

79

22,5

1,3

421

30,3

3,9

264

75,2

4,2

1391

100,0

12,9

351

100,0

5,6

Y,leLnen hallinto
Yhteensä

5,5

8

2,3

0,1

ovat nUssä rnettomääräi'Sinä (bruttomenoiJSta vähennetty mm. valtionavut). Tois'aalrt:a
luvuissa ovat mukana mm. kouluaterioista ja kouluterveydenhoidosta aiheutuvat menot
sekä lapsivähennykset verotuksessa, mitkä puuttuvat tältä osin valtion ja kuntien
tilinpäätöksistä ja niin muodoin myös taulukon 1 luvuista.
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Valtion elinkeinojen edistämisr- ja tukemismenoislsa on hallitsevana
ryhmänä maatalouden tukemis:tehtävät, jo;f)ka olivat v. 1970 11,2 %
valtion kaikista menoiista. Maa- ja metsäJtcclouden (yhteensä 13,2' %)
oheHa valtiona on hoidettavanaan suuri jouiklko muita taloudellisia
tehtäviä, joiden yhteinen !kolkonaismeno-osuus oli v. 1970 5,4 %.

3. Eri kuntamuodot, kuntien tehtävien vaihtelu maan eri osiss,a sekä
kuntay htymät
VuO!sien 1948 ja 1970 välisenä aikana on julkisen vallan yleistehtävien osuus laskenut jonkin verran (3-5 p:vosenttiyksikköä) ikailkissa
kuntamuodoissa (ks.tau1U!kJko 6). Yhdyskuntien toiminnan perulsedellytysten 'turvaamistehtävien merki.tys on myös selvästi vähentynyt
kaupunJkiikunnissa (35,9 tfo :Ista 31,1 tfo :iin), mutta pysynyt maalaiskunnissa 1960-1uvun alun ja puolivroin pientä tHapäistä laskua lukuunottamatta jotakuinikin 'ennallaan. Kauppaloissa kehitys on ollut
muita epätasaisempi. Opetus:- ja sivistystoimen osuus on kasvanut
kaupungeissa melkoisesti (pyöreästi 5 pr'Olsen1Jtiyksik1köä), mutta toisaalta laskenut maalaiskunni;ssa vieläkin enemmän (liki. 10 pros:entti-

Taulukko 6. Eri tehtäväryhmien suhteellinen osuus (%) kokonaismenoista kuntamuodoittain (v. 1970).

Kuntamuoto
Meno~mä

Kaupungit

I

Kauppalat

Ka~klki
~unnat

Maalais;kunnat

I

A. Jul:kisen vallan yle,is-

tehtävält
B. Y;hdyskuntilen toiminnan
perusedei11ytysten turvaam1nen
C. Kulttuuri- ja sosiaalipoliiUi:set tehtävät
1. Opetus- ja kulttuuri
2. T.erv;eydenhuolto·
3. Sosiaailiturva
D. Elinkeinojen tukemisja edistämi:S'teih.tävät
E. 'Muut, eDittelemättömäJt menot

7,9

8,7

6,2

7,3

31,1

25,5

11,0

23,3

49,1
27,8
13,8
12.,5

11,9

100,0

72,0

---

I

57,9

38,1
19,3
14,6

- - - -

Yhteensä

54,1

20,3
14,6
14,2

--

-

11,7
100,0

27,4
16,3
14,2

I

- -

10,8
100,0

11,5

I

100,0
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yksi~köä) , .joten

eri 'kuntaryhmien tehtäväkenttien erilaisuus on näi·
den osalta huomattavasti vähentynyt, rboslin maalaiskunnissa nämä
menot ovat vi:~lä!kin prosentuaalisesti 'lähes kaksinkeriaiset !kaupun~ei
hin verrattuna. ~erveydenhuolto taas rasitti parikymmentä vuotta
sitten eri kuntatyyppien menotalo@sia kesikimääräisesti nykyistä jonkin verran tasaisemmin. Sen meI1!oj'en osuus 'On kaikissa lkuntaryh~
missä tasaisesti kasvanut kasvuvauhdin ollessa nopeinta maalaiskunnissa (13,5 %:sta 19,3 %:iin) ja hitainta kaupungeissa (12,7 %:sta
14,6 %:iin). Sosiaaliturvamenoissa puolestaan tapahtui kaikissa kuntatyyperssä suhteellista nousua aina 1960-luvun aikupuoieHe saakka,
minkä jälkeen nousu, tosin varsin hidas, jatkui 'kaupunkikunniJssa j1a
kääntyi 'laskuksi kauppaloissa ja maalaiskunnissa.
Kdkonaisuutena vo~taneen, ainakin näin karkeaa tehtäväaluejakoa käyttäen, havaita ,eri 'kuntamuotojen :tehtäväpiirien lähestyneen
jossain määrin toisiaan.
TurtJki'ttaessa maan. eri osien !kuntien tehtäv~enttiä meno:talouden
naköku}ma'sta (tarkastelu perustuu pääluofkittaisiin eikä edeHä käytetyn YK:n »tnanuaalin» A-E -tehtäväjaotuksen mukaisiin iaslkelmiin)
voidaan panna merkille kaksi i,lmiötä. Ensinnäkin ope'tus- ja sivistys,...
toimen merlki tYSl kuntien taloudesisa 'On hyvin erHainen maan eri Qrsissao Läänit jakautuvat tämän pääluo'kan 'Osalta selvästi neljään ryhmään. Näistäensimmäi'sen muodosrtaa Uudenmaan lääni (13,9 0/0),
toi:sen Turun- ja Porin sekä Hämeen ja Kymen ~äänit (noin 21 0/0),
kolmannen jäljellä olevat iäänit Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin
lääniä lukuun ottamatta (25-28 %) ja ne[jännen viimeksi mainitut
kolme lääniä (33-35 0/0). Yleishavaintona on selvästi nähtävissä se,
että mitä kauemmaiksi Etelä":Suomen teoHisuus~es1kuks;ista mennään,
sitä suuremmaksi tu1ee opetus- ja siv1stY1stoimen kunnan menoltaloudel1eaiheuttama suhte,ellinen raSItus. 'f,oiseksi on merkillepantavaa
yleisten töiden menoj1en (lähes: kokonaan yhdyskunnan toiminnan perUJsedetlytys:ten turvaamism'e'll!oj a) suhteellinen kasvu siirryttäessä
kehitysalueilta k!ohti Etelä-Suomea. Muuto~sen suunta on siis. päinvastainen kuin edellä. Näiden menoä,en osuus on UudeHamaalla noin kaksinkeI4tainen Lapin lääniin verrattuna (8,6 % ja 4,2' % kokonaismenoista). Muiden kuin nyt mainittujen pääluokkien :roohdaila ei taas
voida havatta kovinkaan suuria eroj a.
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Kuntayhtymät [uetaan YK:n SNA-juLkaisuSisla osaksi kunna1:lista
sektoria. Koska ne kuitenkin toimivat meillä eräiiruaisina ylemmänasteisren itsehallinnon »korvikkeina», tarkas:tellaan niitä seuraaV1aSisa
lyhyesti omana ry!hmänään. Myöskään edellä niiden menoj a ei ole ias:kettu yhteen peruslkuntien menojen kanssa.

Taulukko 7.

Kuntayhtymien menojen jakautuminen niiden tehtävien mukaan (v. 1959
ja 1971).

v. 1959
Tehtäväryhmä

mtlj. mk

v. 1971
0/0

mElj. mk

0/0

Terveydenhuol to
Sosiaalitoimi
Opetus- ja sivisty'stoimi
Muut tehtävät

173,0
4,6

88,8
2,4

1134,0
90,4

77,4
6,2

1'4,0
3,2

7,2
1,6

137,5
102,5

9,4
7,0

Yhteensä

194,8

100,0

1464,4

100,0

Taulukosta nähdään selvästi, pai'tsi .terveydenhuoltomenojen hallitseva osuus kuntayhtymien taloudessa, myös näiden instituutioiden
tehtävä!kentän tuntuva monipuolistuminen runsaan kymmenen viime vuoden aikana.

4. Valtion- ja kunnanosuusjärjestelmät sekä eri tehtävien
aiheuttama rasitus valtion ja kuntien menotaloudessa
Valtionosuudet o[ivat v. 1970 iko!ko kuntasektorissa keskimäärin 15,5
i'''kokonalsmenorsta. lVlaa:rai!Slkunn~ssa vastaava osuus oli 27,0
kauppaloisSla'12,3 % ja kaupungeissC), 8,3 %. Valtionosuuksien määrän
ja kuntien kokonais,menoljen suhde on meillä pysynyt !kahtena viime
vuosikymmenenä likipitäen vakiona. Tämä koskee kuntasektoria kokonaisuudeslsaan ja :~i lkuntamuotoja eri!kisieen. Tämä on ehkä yl[ärttävää, sillä kuntien paJkolHsten tehtävien lisääntyessä - näin on tapahtunut viime vuosina va'rsin Vioimaliisesti - olettaisi myös valtionosuuksien suhteellisen memtyksen lisääntyvän. Näin ei kuitenkaan
ole tapahtunut, vaan va~tionosu~s~en lukumäärän lisääntyessä on
y'ksittäi:sten valtionosuuksien täytynyt keslkimäärin pienentyä, ovat-

%-:--
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han nykyisin pcrkJollisten tehtävien menot kuntien kaikista menoista
keskimäärin 85-90 % ja useimmissa tapauksissa valtio 0'n mukana
myös menoj1en!kattamisessa. Ainoa selvä peikkeus mainitusta yleishavainnOIsta 'On kaupunkien saamien valtionosuuksien merlci.t~ksen
kasvaminen noin 3/4:11a taåasteluajanjakson alkuun verrattuna. Prosentteina kokonaiJsmenoislta valtiQln rahoitusosuuden lisäys on kuitenkin verraten pieni ~li noin 3,5 presenttiyksii!kiköä. Lisäksi maalaiskunti1en va:ltiolta !saamat varainsiirrot ovat suhteellisesti hieman vähentyneet, .eli nom 33 %:sta 27 %:iLn ikdkonaismenoisrta.
Karkista valtionosuuks!.§:ta tuli v. 1970 pi].äluokittåiJ:l tarkasteltuna
noin 7]IO~opetU!s- ja· :sivi~tystoimen ja 1/6 terv.eydenhudllon osalle eli
yhteensä. noin 87 0/0. Valtiotrlo:suii$irl;estelmä ~ii- sit;;-~k~skitrtynyt
v~si~- voimaklk~a!Sti näihin lkahteen sektoriin. On huomattava, että
sQlsiaaliturvapOllitiikan osuus kyseisestä yhteismäärästä oli vain runsaat 4 %. Tarkasteltaessa valtionosuuksien sisäisen j akautuman !kehitystä 1950-:luvun puolivälin jälkeen voidaan havaita mainittujen kahden pääluolkan OIsuuksien jatkuva kasvaminen. Opetus- ja sivistystoimen pääludkan 'Osuus oli :esim. v. 1955 vielä »lVain» 62 <;10 ja terveydenhuollon. runsaat 7 %.
Kunnanosuuksia eli !kuntien malksuosuuksia valtiolle tämän h01dettavana olevien yhteisten tehtävien kustannuksista (esim. kuntien
suori~set palkallisteiden raklentaIDiseen ja ylläpitoon, kansaneläkkeiden tukiosa- ja asurnirstu\kiQlsuudet jne.) 0'n lukumäärältään melko
vähän ja niitä onlkin pidettävä poikkeusluontoisina meillä omaksutus""
ta valtion ja kuntien vä!l.isesrtä jullkistentehtävien ja niistä ai'heutuvien
menojen j:ai:roojärjesitJehnälstä. Kun valt~ono:suudet olivat v. 1970 15,5
% kuntren kaikista menoista, olir\rat kunnanOlsuudet samaan aikaan
vain 2,3 % valtien menojen Joppusummas:ta. KUlI1nanosuuks.i:en pääasiallisimmat kohderyhmät ovat sosiaaliturva ja julkisen vallan yleis""
tehtävät, joista edeHisiin käytettiin puolet ja jäikimmäisiin neljännes
kaikista kunnanOlsuuksista.
Taulukossa 8 en lopuksi esitetty valtion ja kuntien menotalowksien
tehtävLien mukainen rakenne nettollukuina eli kunkin tehtävä alueen
menoista on vähennetty vastaavat näiden julkisyhteisöjemme keskinäiset varainsiirro:t (vrt. edellä taulu~o 1, jossa valtion ja kuntien
tehtäväkenttien erilaisuutta kuvattiin brutrtolufkujen avuila).
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Taulukko 8. Valtion ja kuntien menotalouksien tehtävien mukainen rakenne v. 1970
nettomenojen avulla laskettuna.

VaHiJo

Menoryhmä

milj. mk

Kunnat
milj. mk

0/0

0/0

A. Julkisen vallan

yleistehtävät
B. Yhdyskuntien toiminnan
perusedelJytysten
turvaaminen
C. Kwttuuri- ja sosiaal,ipoliitUset tehtävät
1. Opetus ja kulttuuri
2. Tel'veydenhuoHo
3. Sosiaaliturva

1328

12,6

452

8,5

1945

18,5

1463

27,5

3788

2741

36,01

1809
771
1208

1037
855
849

17,2
7,3
11,5

D. Elinkeinojen tuikemisja edistämistehtävät

2004

19,0

E. Muut, erittel,emättömät men10t

1466

13,9

105311

100,0 1

-~~_._--

--------

--

Yhteensä

1 19,5
16,1
15,9

51,5

663

12,5

5319 1

100,0

- - - -

5. Menojen rahoitus
Taulukossa 9 'On verra1ltu valtion ja kuntien tulotaJouksia käyttämällä
vertailukehik~ona valtion budje,tin tilloj,en ryhmittelyjärje'Stelmää.
Taulukko 9. Valtion ja kuntien tulotalous v. 1970.

Valti!o

Tulolaji

milj. mk
1. V:erlot ja veI'lOnluontoiset tulot
2. Selkalai,set tuliOt
- vaLUonosuudet t'a.i
kunnanosuudet

Kunnat

I 0/0 menoista I

I%

milj. mk

menoista

9406

87,2

3474

55,2

724

6,7

2154

34,2

248

2,3

975

15,5

3. Ko:r.ko- ja osin:Imtulot :sekä osuus
valt10n rahalaitosten voitosta

184

1,7

60

0,9

4. LiIkelaitokset sekä
metsät 'ja maatilat

192

1,8

358

5,7

5. Lainanlotto

751

7,0

336

5,4

6382

101,4

Yhteensä

11257

1

104,41

1

Tarkasteltaessa vastaavia ai'kasarj-oja viime vuosilta (kuntien osalta a~kavälinä ovat vuodet 1950-1970 ja valtion osalta eräiden lasiken-
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tateknisten vaikeuksien vuoksi vain vuodet 1966-1972) on valtion
osailta pantava merkille ensinnäkin veroj'en ja veronluonteisrten tulo ...
jen merkityksen voimakas ja verraten tasainen kasvu. Vuonna 1966
ja v. 1972 peräti 88,5 % kaikista
rahoitettiin kyseisillä tuloilla 78,9
menoista. Toisaalta on lainanoton osuus supistunut jyrkästi. Vuonna
1966 rahoitettiin uusilla lainoilla vielä 14,1 % menoista, mutta v.
1972 enää 3,8 %. Myös kuntasektorissa on verotuloilla katettu yhä
suurempi osa menoista. Kiehitys ei kylläkään ole oHut aivan tasainen.
KasvunopeU!s ja kasvun määrä on oilut selvästi valtio'ba vaatimattomampaa. Vuonna 1950 rahoitettiin tällä tavoin 50,8 % ja v. 1970 55,2
% menoista. Lainanoton rahoitusosuus taas laski voim'akkaasti 1950luvuUa (11,6 % :sta vuonna 1950 4,5 % :iin vuonna 1957), mutta on
sen jälkeen pysynyt verraten vakaana eli 4,5 ja 6,5
välimailla.
Liiikelai'tosten, metsien ja maatiilojen sekä s,e\k:alaisten tulojen ryhmässä on kunnissa havaittavissa 1950-luvuHa muutaman prosenrttiyksikön nousu ja 1960-luvuila taas hidasta laskua.
Luo~aikoon vielä 'silmäys kuntien lainanoton rakenteeseen jia sen
kehityspiirteisiin, sillä tällä on erityistä merkitystä suunniteltaessa
valtion ja kuntien tehtävien ja niistä aiheutuvien kustannusten jakoa
tulevaisuudessa. Kuntien taloudellisten velvoitteiden lisääminenhän
ei voine enää tapahtua kovinkaan suuressa määrin verornsituksen
nostamisen tietä. Kunnallisveroäyrin hinta on, kuten tunnettua, monin paikoin jo varsin kOI'l~ea. Seuraavassa asetelmassa näkyy kuntien
nO'stamienlainoj'en jakautuminen velk!ojaryhmittäin v. 1970:

ro

ro:n

Valtio
Kansanelälroe~ai tos

Postipankki
Liikepankit
Säästöpankit
OsuuspanlkLt
Kiinnitysluottolai,tOlkset
Vaikuutuslaitokset
Muut
Yhteensä

milj. mlk

0/0

39,74
8,29
37,56
50,63
30,43
25,50

13,5
2,8
12,7
17,2
10,3
8,7

43,57
50,43
8,52

14,8
17,1
2,9

294,67

100,0

Vuosina 1954-1970 valtion ja Kansaneläkelaitoksen osuudet supistuivat erittäin jYI'lkästi. V;altion osuus oli lähes koko 1950-luvu!l1
40-50
ja Kansaneläkelai~oksen 20 %:n seutuviHa (v. 1957 peräti

ro
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30,7 70) kaikista kuntien nostamista lainoista, mutta v. 1970 nuo
luvut 'Olivat enää 13,5 ja 2,8. Kunnat ovat näin ollen joutuneet tur..
vautumaan yhä enemmän »vapaisiin lainamarkkinoihin», joissa niiden kilpailukyky vahiJOon sekä yiksityiseen sektoriin nähden on kuiten!1cin UJsein ollut verraten heikko. Tässä lienee pääsyy siihen, miksi
lainanoton osuus kuntien menoj'en rahoitUJksessa on pysynyt ja~ku
vasti pienenä, vaikka kumien tehtäväkenttä selkä menotalous ovat
paisuneeteritiäin nopeasti. V'wtion ja ~aIl!saneläkelaitoksen lainanannon supi'S:tumisen vastapainona on erityisesti iiilkepanikkien ja kiinnitysluottolaitosten osuus kuntien lainanotossa !kasvanut merkittävästi. Se oli vielä 1950..Jluvun puolivälissä 2-4 %, mutta v. 1970 siis
17,2 j'a 14,8 %. Postipanlkin ja vakuutuslaitosten suhteellinen merkitys on taas 'ensin mainitun 1950-luvun lopussa tapahtunutta väliaikaista las(kua lukuun ottamatta pysynyt aikaisemmin mainittuja lainoituslähteitä va:kaampana.

6. Tulevaisuuden näkymiä
VaH&a valtion ja kuntien tehtäväkentltien välinen raja onkin institutionaaHseissa mielessä hämärtynyt melkorsesrti viime vuosina, näkyy
tehtäväikenttien erilaisuus si[ti selvästi menotaloudeUi;sessa tarikastelussa.Vaition toiminnan painopLste on edelleenkin !kuntia enemmän
juLkisen vallan yleistehtävissä sekä elinkeinojen edistämis-- ja tukemistoimenpiteiJs1sä ja !kunnilla taas kulttuuri- ja sosiaalipolliittisissa
sekä yhdyskuntien toimirunan perusedellytysten turvaamistehtä~ssä.
Julkisen vallan yleistehtävissä viime sotien jä'llkeen havaittava kehitys, ts. näiden tehtävien merkityiksen jatkuva 'kasvaminen valtion
taloudessa ja väheneminen kuntien taloudeslsa tullee j atikumaan myös
tulevaisuudessa. Siirtyneväthän esim. vanhoj1en kaupunkien eriiyisrasitukset poJliisitoimen ,alalla ja oikeuslaitoksen kunti1en hoidettavana
olevat osat lähivuosina ko~onaan valtiolle. YhdyskUlIltien toiminnan
perusedellytysten turvaamistehtävien osuus kokonrusmenoista tullee nousemaan melkoisesti kuntasektor1ssa. Tähän vaikuttavat mm.
vesihuolto-ongelmat, asuntotuotannon edistäminen Ja siinä erityisesti
rakennU!s~elpoiSlen tOlI1ttimaan hankkiminen asuinrakennusltoi'mintaa
varten. Valtiolla taas tämän tehtäväryhmän merkitys pysynee koiko-
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naisuutena jotakuinkin nykyisellään. Opetus- ja kulttuuritoimen
osuus valtion menoissa tullee edelleen kasvamaan. Kuntien opetusja kulttuurite'htävien menolssa viime vuosina tapahtunut suhteellmen
lasku tullee mm. peruskoulujärjestelmän toteutumisen johdosta päättymään ja kenHes kääntymään jopa nousurosi. Näin sHtä huolimatta,
että perusk!oulun puitelain ,eräänä pyrkimyksenä - ainakin periaatteessa - on pysy\ttää peruskoulujärjestelmään siirlymiselstä aiheutu~
vat lisäkustannukset pääosaltaan valtion kannettavina. TerveydenhuoUon tehtävät kuten esim. terVleyslkeskusjärjelstelmän toteuttaminen
j a yleissairacdave~on kehittäminen tullevat niinikään rasHtamaan
s~kä valtion lettä kuntien tailoutta yhä enemmän. Sosiaaliturvapolitiilkan aiheuttama rasitus tulee soo. sijaan lähivuosina tuskin 'Olemaan
nykyistä suurempi kuntase!ktorislsa. Vatltiolla tämän tehtäväryhmän
kokonaismeno-osuuden parin viime vuosikymmenen tasainen lasku
tulee oletettavasti jonkin verran hidastumaan mm. perhepoHtiikan
tehostamispyrkimysten, kansaneläkejärjestelmän edeiJleen kehittämi~
sen johdosta. EdeUä mainitut osittain spekulatiiviset luotaukset tulevaisuuteen on tehty olettaen, ettei valtion ja kuntien välisessä tehtävien- ja kustannustenjaossa tapahdu suurisruuntaisi'a muutolksia aivan
lähituilevaisuudessa.
Viime vuosikymmeninä on ju1kinen talous ja e!~tyisesti sen ku~
nalfinen sektori laajentunut nop~asti. Viimeksi m~inittu· on~'t;paht~
nut paaosrotaäiiVälti~~· [kqn_~i1~ määräämien park~iiisten'-ieIilavien
ka:liita.l(Unt~sekt~~ri~-~:~~~s esi,m. tuotan1Jokustannu~hhrlafsestabr;it
tokansantuotteesta on \kohonnut vuosina 1948-1971 3,1 %:sta 7,9
0/0 :iin, valtion -osuus vastaavasti 4,2 %:sta 5,7 %:iin. Kun kuntien kokonaismenojen 'Osuus valtion ja /kuntien 'kokonaismenojen summasta
oli v. 1948 noin 1/4, oli se y. 1970 jo noin 1/3. Kuntien ta[ouden näin
paisuessa on uus1entehtävien rahoitusvaikuturosista tullut yhä polttavampi ongelma. Lähiaj'an kunnallistaloudeilisessa suunnittelussa onkin keskeisinä kysymyksinä \kuntien lainansaantimahdollisuuksien parantaminen selkä uusien tulolähteiden löytäminen. Erittäin aj ankohtainen on kysymys kunnallisen yritystoiminnan laajentamisesta. Kuntien
tehtäväk!entän laajentumisen ja k.asvavien menojen rahoitusmahdollisuuksien Ikiristynrlsen seurau!ksena on myös paine valtion ja kuntien
välisen teHtävien- ja kustannustenjaon perinpohjaista uudistamista
kohtaan lisääntynyt 'jla lisääntyy vastakin. Eräitä iäJhän liitltyviä osit-
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taisuudistushan!k'keita onkin jo vireillä ja osin jo toteute:ttukin, mutta
niiden merkitys 'lienee lkoikonaisuuden kanna1lta kuitenkin verrattain
pieni.

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Keynes yhä edelleen

J. J. PAUNIO
Kun Keynes vuonna 1937 vastatessaan Quarterly J ournal of
Economicsissa eräiden kriitikkojen kommentteihin yritti uudemman
kerran selvittää teoriansa pääkoh:tia, hän totesi mm.: »Olen kiinnostuneempi teoriani v,erraten yksinkertaisista perusteista kuin siitä
nimenomaisesta esitysmuodosta, johon olen ne sij'Oittanut. En halua
teoriani kristalloituvan keskustelun nytkyvaiheessa. Jos yksinkertaiset perusideat tulevat tunnetuiksi ja hyväksytyi1ksi, aika, kokemus
ja useiden ajattelijoiden yhteistyö on löytävä parhaan menettelytavan niiden ilmaisemise'ksi».l ~eynesin toive teorian vähittäisestä
ajan kanssa tapahtuvasta >>kristallisoitumisesta>> tiettyyn e'ksplisiittiseen muotoon ei toteutunut; vahi~o oli jo taval!laan päässyt tapahtumaan. Hicks oli jo edellisen vuoden syksyllä esittänyt makrotalousteoreettisen ajattelun muotoutumiseen syvästi vaikuttaneen
tulkinnan esitelmässä Mr. Keynes and the 'Classics'.2 Keynes ja
Hidks kävivät sen johdosta jonkin verran kirjeenvaihtoa, mutta täydelliseen yhteisymmärrykseen he eivät päässeet. 3 Hicks on moneen
otteeseen myöhemmin palannut käsittelemään Keynesin teorian eri
puoHa, 4 myös pääteoksessaan Value and Capital. Hicksin valinta
Yrjö Jahnsson -luentojen ai!heeksi ei sentähden ollut yllättävä. Nyt
teoksena ju]karstujen luentdjen nimi The Crisis in Keynesian
Economics 5 kuvastaa myös esine otetun problematiilkan ajankohtaisuutta: keynesi1äinen talousteoria on joutunut uudelleenarvioinnin
kohteeksi. Maailman ongelmat ovat muodostuneet sellaisiksi, ettei
1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment. Ks. The Collected
Writings of John Maynard Keynes, XIV The General Theory and After, Part II Defence
and Development, London 1973, s. 111.

2. Ks. John Hicks, Critical Essays in Monetary Theory, Oxford 1967, 7. essee.
3. Keynes, XIV ... , s. 74-83.
4. Esim. The Two Triads, Hicks, Critical Essays ..., 1., 2, ja 3. essee.
5. Basil Blackwell, Oxford 1974.
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sovinnainen keynesiläinen teoria näy,tä niihin soveltuvan eikä tarjoavan talouspoHittisi'l1e ratkaisuille suuntaviivoja. 6
Hicksin tavoite tässä tuoreimmassa tulkinnassa on varsin kunnianhimoinen, vaikka se onkin kätketty Hicksin mestarillisen tyy1.in
varovaisen hienoihin sanakäänteisiin: Hiclks pyrkii ajanmukarstamaan Keynesin teoriaa. On mielenkiintoista nyt eritellä Hicksin
analyysia tältä kannalta: onko hän pystynyt uudistamaan ja täydentämään Keynesin teorian perusideoita ja mitä merlkity'stä sHlä voi
olla sen mallin kannalta, johon Hiclks 1930-luvuHa puristi Keynesin
teorian j'a josta keyne'siläinen teoria - erotukseksi Keynesin teoriasta - sai alkunsa.
Hicks 'tuntuu yhä edelleen olevan sitä mieltä, että hänen varhainen arvionsa Keynesin teorian keskeisestä sisällöstä otli olennaisi[ta
osin oikeaan osunut. 7 Olen lukenut uudelleen sekä Hicksin Mr
Keynes and the 'Classics' -kirjoituksen että alussa mainitsemani
Keynesin oman tiivistetyn esityksen artikkelissa The General Theory
of Employment. Perustavaalaatua oleva lähestymistavan ero on
havaittavissa ilman ylksityiskohtaistakin tekstien erittelyä.

Hicks ja Keynes ennen
Hicks muotoili Keynesin teorian kolmen yhtälön järjestelmäksi,
ISLM-mal1iksi :8
M =

L(I,i),

Ix

= C(i),

= rahavaranto,
.

=

Ix =

8(1),

=

=

1
kokonaistulo, i
korkokanta, 1x
investo~ntihyödykkeiden tuotannossa muodostuva tulo (Hiclksin alkuperäiset symbolit). ~os!ka Hicks yritti verrata Keynesin teoriaa
aikaisempiin uusiklassrkoihin, ennenkaikkea Marshallin 9 ja Wicksellin
lähestymistapoihin, hän tahtoen tai tahtomattaan vähensi sellaisten
tekijöiden merkitystä, jotka Keynesin mielestä erottivat hänen teoriansa vanhemmasta traditiosta.

joissa M

6. Ks. esim. Joan Robinson, The Second Crisis of Economic Theory, The American
Economic Review, May 1972.
7. Hicks, The Crisis ... , s. 6.
8. Hicks, Critical Essays ... , s. 134.
9. Ks. Jukka Pekkarinen, MarshaUilaisesta analyysista ja keynesiläisestä makroteoriasta, Discussion Papers No 09, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos.
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Keynes k:oI"osti erityisesti, että siihenastinen teoria oili sivuuttanut sen yksinkertaisen tosiasian, että tietomme tulevaisuudesta ovat
nlu1kat ja epävarmat; Keynesin mukaan teoria on rakennettava sen
pohjalle, miten ihmiset käytännössä toimivat epävarmuuden olosuhteissa. 10
Hic'ksin versiossa tämä tu~evaisuuden epävarmuuden korostus
puuttuu melko tyystin. Näin ollen se oHsi Keynesin teorian taustaa
vasten pätevä vain olqsuhteissa, j'OIssa ihmIsten odotukset pysyvät
muuttumattomina s'iitä hualimatta, että muissa tekijöissä tapahtuu
muutoksia.
Keynesin iähestymi1stapa tulee erityisen selvästi näkyviin hänen
hahmoteUess'aan rahan haliussapidon luonnetta ja investointeja: sekä
pääoman rajatehokkuudessa että 'l1kviditeettipreferenssissä tapahtuu
huomattavia - odotuksista johtuvia - muutoksia, jotka kiristävät
tai keventävät rahoitustilannetta ja nostavat tali alentavat investointihalul~kuutta. Jos pysyttelemme Hiclksin ISLM-versiossa, niin
Keynesin teorian mukaan suhdannevaihteluina purkautuva ta~ou
dellinen toiminta ilmenee LM- ja IS-käyrien j'altkuvina siirlymisinä.
Niinpä optimistiset odotukset nousukauden aikana työntävät kumpaakin käyrää origosta ulospäin ja vastaavasti niiden siirtymät
tapahtuvatiaskun yhteydessä päinvastaise'ell suuntaan. l1 Nämä käyrien lii!kkeet 'Ovat siis yhteydessä toisiinsa eiväVkä toisistaan riippumattomia, kuten ISLM-ma1li olettaa. Keynesin teorian olennaiset
piirteet asettuvat Hicksin tulkinnassa mallin ul~opuolel1e annettuihin tekijöihin.
ISLM-versiossa Hic'ks kirjoittaa inves'tointifunkHon samaan muotoon kuin määrittelemänsä klassiHisen järjes:telmän investointifunktion. Lisäksi hän - yrittäessään kehittää nk. Generalized General
Theory'n 12 - :lisää ikä~onaistulot investointifunkti'Oon selittäväksi
tekijäksi ja siten saattaa inves:tointifunktion samoista te'kijöistä riippuvaiseksi kuin ikulutusfurrktionkin. Tällä menettelyliä Hic'ks poistaa 'maUistaan tärkeän Keynesin teorian sisältämän idean, investointien ja kuiutuskäyttäytymilseneron: Keynesin teorian mukaan kapi10.
11.
London
12.

Keynes, XIV ... , s. 112-115.
Ks. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money,
1936, s. 315-320.
Hicks, Critical Essays ... , s. 138-142.
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talismin toimintamelkanismHle on luonteenomaista investointien epävakaisuus ja kulutukslen läheinen ja verraten vakaa riippuvuus
kok!onaistul'oista.

Hicks ja Keynes nyt
Siirryn nyt aj'assa 38 vuotta eteenpäin ta~kasteiemaan Hicks:in
kontribuutioksi luonnehdittav:aa viimeisintä Keynes-tullkintaa. 13

Kerroinmalli
Ensimmäisessä Yrjö Jahnsson -luennossa Hicks ottaa metodologisen
tarkas;telun kohteeksi lkerroi.nmaUin. Koska kerioimen !kuvaama
tapahtuma vaatii :aikaa toteutuakseen, staattisesti määritellyn kertoimen purkautumi'seen rliittyy H,icksin n1.ukaan sopeutumilsta sekä kerrottavassa (invesitoinneissa) että kertoimessa (!kulutusalttiudessa),
mikä taas ede'l'lyttää k:aikissa tuotannon vaihe1ssa - sekä pääomahyödy!k!keiden että lku1utushyödylk!keiden tuo:tannossa - varastoijen
olemassaoloa. Hiclksin täydennys tkerroinmalliin on lyhyesti sanottuna se, ettei iroertoimen kuvaamaa 'tulonmuodostus:ta vojda tarkasteHa yksinomaan tulo-, kulutus. . ja säästämisvirtojen avul/la, vaan on
myös otettava huom1oon, minkälai'set ovat varastot prosessin alussa
j'a 'miten varastojen muutoksiin ta10udenpitäijien taholta reagoidaan:
Hman varastoja kerroinprosessi ei toimi Keynesin ta~koittam:alla
tavaUa. 14 Avoimessa taloudessa valuuttavaranto on täUainen !kertoimen kannalta strateginen varanto.
Keynes soveltaa kerroinmaU'ia lähinnä siten, että rahapalkat säilyvät muuttumattomina Ja että määrät reagoivat marklkinoiUa ilmenevään iiikakysyntään, ei hinnat. Hidks on täll1aista 'teoriaa nimittänyt jixprice-teoriaks,i erotmseksi jlexprice-teoriasta, jossa hinnat
määräytyvät kysYllJllän ja tarjonnan perusrteella. 15 Keynesin teo13. Hicks on pitkään pitänyt kiinni ISLM-mallista. Ks. esim. Hicks, Critical
Essays ... , 8. essee.
14. Hicks, The Crisis ... , s. 11-14.
15. Hicks, The Crisis ... , s. 23-25. Ks. myös J. R. Hicks, Capital and Growth,
Oxford 1965, s. 76-113.
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riassa esiintyy kummankin tyyppisiä markkinO'ita: rahoitusmarkkinat näet toimivat flexprice-periaatteen mutkaan. Hic!.ks kO'rostaa, että
Keynesin teO'rian eräänä tärkeänä O'petuksena O'n pidettävä sitä, että
flexprice-marikkinO'illa tasapainO' maäräytyy viime kädessä, vaikka
hinnat näyttäisivät riippuvan kysynnästä ja tarjO'nnasta, varastO'jen
hal1ussapitO'hal~kuudesta käsin, ts. flexprice-maVkkinoiden kohdalla tasapainO' 'On määrite'ltävä varantotasapainona. Keynesin kerroinprO'sessi fixprice . . Qlletukselt!a edellyttää ylimääräisiä varastO'ja, joiden
supistumista yrittäjät 'Saattavat pyrkiä roompensoimaan, jos varastojen muutokset ovat huomattavia. Flexprice-marikkinoilla on prosessin edellytyksenä, että yrittäjät arvelevat hintojen alentuneen tilapäisesti -a%e niiden normaaiihintatason: he pitävät ylimääräisiä
varastoja hintojennousun toivossa. Kerroinproses1sin jatkeeksi voi
- varastrotilanteesta riippuen - kehittyä toinen vaihe, :ok. supermultiplier -vaikutus, jota Hicks on aikaisemmin tarkastellut suhdanneteoreettisessa tutkimuksessaan The Trade Cycle.
Jos kansantalouden eri [olrkoilla on ylimääräisiä varastoja ja
hintojen katsotaan yleisesti o1evan normaalin
tason aJlapuole'lla, teho(kjkaan kysynnän kasvu ei mainittavasti korota
hintoja. Kysynnän kasvun seurauksena on sen sijaan hintojen nousu
siinä vaiheessa, j10ssa varastoja ei enää pidetä liiallisina ja jossa hinnat 'Ovat flexprice-markkinoilla palautuneet normaaliHe tasolle.
flexprice-mar~kinoiNa

Hicks kiinnittä~ enemmän huomiota kuin Keynes siihen, että
hintojen muodostus aina!k:'in jiQillakin hyödy'kemarkkinoi'lla ensi sijassa perustuu kysyntään ja tarjontaan. S~käili kuin tämä näkemys
pitää empiirisesti pailkkansa, niin varastonmuodostus voi esiintyä
taloudellisen a!ktiviteetin nousun potentiaali'sena hidastaljana, mikä
ensi vaiheessa ilmenee flexprice...Jhintojen !kohoamisena: speku1atiiviset odotukset vaikuttavat taustalla. Tässä mie1essä Hicks laaj·entaa
hintojen muodostusta !koskevalla kahtiajaolla 16 Keynesin teoriaa,
joka suuntaa päähuomion työvoiman niukkuuteen ekspansion jarruttajana.
16. KeynesiHä on vastaavanlainen hintojen kahtiajako käytössä Treatise'n analyysissa. Ks. The Collected Writings of J. M. Keyn.es V, A Treatise on Money. The Pure
Theory of Money, London 1971, s. 149-152.
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Likviditeettiteoriå
Toisen luennon (Money, Interest and Liquidity) sanoma on mielenkiintoinen sekä Keynesin teorian että Hicksin oman Kieynes-tulkinnan muuntumisen kannalta katsoen. Keynesin teoreettisessa kehikossa ihmisten epävarmuus tulevaisuuden suhteen ilmenee erityisesti
käyttäytymisessä, joka koskee varaiHsuutta ja varallisuuden muodostusta. 17 Varallisuutta koskevia valintoja analysoidessaan Keynes
sisällyttää saman valinnan piiriin kuuluviksi rahan hallussapit'Oa,
finanss:ivaatei'ta j'a reaaliomaisuuden hankintaa koskevat ratkaisut. 18
Niinkuin edellä esittämästäni käy ilmi, Hicks erotti ISLM-tuiJ!kinnassa
investoinnit yhteydestään rahan haUussapitoon, vaikfk'a niillä on
Keynesin teorian mukaan selvä riippuvuus keskenään, kuten edellä
huomautin.
Hicks al'Oittaa toisen luentonsa toteamalla, .että Keynesin teoriassa
pääoman rajatehokkuus ja rahateoria kuuluvat yhteen. 19 Miele3täni
Hidks tällä lkannanotollaan sanoutuu irti varhaisesta ISLM-tulkinnasta, varkka hänen ei tarvi,tse sitä myöntää, koska tässä yhteydessä
hänen rahateoreettinen analyysinsa on suoranaista j atikO'a hänen
aikaisem'miHe tutJkimulksil1een. Hicksin rahateoreettisen aJattelun
kehittymistä voidaan seurata menemällä ajassa taaksepäin aina
hänen ikJlassilliseksi muodostuneeseen esitylkseensä A Suggestion for
Simplifying the Theory of Money vuode'lta 1934. 210 Siinä analyysissa
Hicks oli epäilemättä lähempänä ~eynesin teoriaa kuin lkdkonaistaloudellisessa ISLM-versiossa. Hidks pyrkii nyt vapauttamaan
Keynesin rahateorian keskittymisestä spekulatiiviseen mdtiiviin,
lähestymistavasta, joka saattoi oHa paikallaan 1930-luvun ongeilmia
ra1)kottaessa. 21 Analysoidessaan likviditeettiongelmaa koko varallisuusta1seen puitteissa - kuten hän menetteli jo mainitussa vuoden
1934 tutkimuksessa - Hicks työntää esine varovaisuusm'Otiiviin
perustuvan käyttäytymisen.
Luonnehtiessaan li:kviditeetti-käyttäytymistä Hicks katsoo, ettei
portfoliovalinnan teoria riitä Hkviditeettianalyysin kehikoksi, vaikka
17.
18.
19.
20.
21.

Keynes, XIV ... , s. 113.
Keynes, XIV ... , s. 117.
Hicks, The Crisis ... , s. 31.
Hicks, Critical Essays ... , 4. essee.
Hicks, The Crisis ... , s. 36.
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se käsitteleekin valintoja epävarmuuden olosuhteissa. Portroliovalinnan teoriassa on näet Hicksin tu1lkinrran mukaan kysymys
yhdestä ainoasta valinnas'ta, etkä lilkviditeetti rajoitu yhteen vaan
sarjaan peräJkkäisiä valintoja. Likviditeetillä on ihmisten mielissä
merkitystä siirryttäessä menneisyyden tunnetusta tulevaisuuden tuntemattomaan maailmaan. Likviditeetin avulla on mahdollista odottaa, kunnes paremman tiedon avuUa voidaan suorittaa viisaampia
ratkaisuja kuin hätiköiden nykyhetkellä. Likviditeett:i merkitsee
varallisuutta koskevissa ratlkaisuis'sa, että valinna1ssa jätetään Hi'kkumisvapautta joustavuutta varaUisuusrakenteeseen siirtyä
nopeasti ja pienin kustannuksin sijoituskohteesta toiiseen.
Sij'oituskohteet, jotka tarj'Oa~at taloudenpitajille tarvittavan likviyden - joustavuuden - ovat yleisiltä ominaisuurksiltaan seliaisi'a,
että niIllä on hyvin toimivat marklkinat ja etteivät niiden hinnat ole
erityisemmin epävakaita. Tässä suhteessa sij1oitus'kohteiden likvidiys
on erias:teista, rahan likviditeetti-om'inaisuus on kuitenkin kiistaton
niin kauan [kun hintataso pysyy vakaana. Mutta kiihtyvän inflaation
olosuhteissa raha saattaa jossain vaiheessa menettää olennaisen osan
arvonsäilyttäjä-ominaisuudes:taan, .likviydestään; inflaation seurauksena likviditeetin tyydyttämiseen lke1.vollinen materiaali vähenee.
Kun Keynes aikana'an ikatsoi, että Ilaman olosuhteissa liiaHinen lilkviditeettipreferens'si on pahasta, niin Hiclks kääntää näkökulmaa
inflaation puolelle, jolloin toisinpäin likviditeettipreferenssin puuttuminen - Hicksin tapaan tarikasteltuna - on pahasta. Likviditeettipreferenssi nähdään positiivisessa valossa eli Hicksin sanoin:
»Jos myönnetään, että investointien hyödylHsyydessä on eroa, on.
investointien viisa'st'a vaiintaa pidettävä yhteislkunnallisesti tuottavana. Liiatllinen kiirelltiminen estää viisaiden valintojen tekemistä.
Likviditeetin sosiaalinen funktio on, että se antaa ajatusaikaa».~2
Hicks onnistuu - ri~komatta Keynesin teori'an perusideoiden kehikkoa - y le:~stämään Keynesin rahateoriaa tavalla, joka nähdäkseni
muodostuu hedelmälliseksi vastaisel'le teorian !kehityikselle.
Jo Keynes totesi 'ailkana'an: »... ei ole tarpeellista pitää ylimääräisiä käteisvaroja, jos niitä voidaan tarpeen tullen saada välittö22. Hicks, The Crisis ... , s. 57.
23. Keynes, The General Theory ... , s. 196.
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mästi käyttöön».23 Kuitenkin rahateoreettinen analyysi - Keynesiinkin selvästi nojautuva - on sivuuttanut tämän näkökohdan ja määritellyt 'likviditeetin saatavien, ts. eri'laisten finanssisaatavien, rahan,
talletusten, vekseleiden yms. avulla. Hick,s lähtee siitä empiirisestä ttosiasiasta, että huomattava osa kansantaloudesta toimii olosuhteissa, joissa liikvidi'en varojen substituuttina on yritysten ja myös
kotita1loulksien luotonsaantikyky pankeista. J'OS yritysten käyttäytymistä analysoidaan niiden lrkviydestä !käsin, 'On yritysten Hkviditeetti-asema katsottava riippuvan siitä, miten paljon ja millä ehdoin
ne itse arvelevat tarvittaessa saavansa panlkkiluottoa. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa myös pankkijärjestelmään. Pankit, ol'les ..
saan pysyvässä velassa keskuspankille, joutuvat määrittelemään
likvidrteettiasemansa sen mukaan, minkäla1seksi ne 'arvioivat keskUlspanlkkivelan saatavuuden ja hinnan. Nämä riippuvuudet eivät
tietenkään ole muuttumattomia: yritylkset voivat pyrkiä ka:svattamaan omia reservejään, S'amoin pankit, lisäksi ne v'Oivat turvautua
kansainvälisiin pääomamarkkinoihin.
Hicks katsoo, että pankkijärjestelmän, ml. keskuspankin, vai!kutusvalta talouden kehityksessä 'On huomattavan suuri silloin, kun
yritysten likvidiys määräytyy etupäässä pankkien määritte[emin
ehdoin ja panfkikien li:kvidiys taas keskuspanfkin asettamin ehdoin;
rahapolitiikan »impotenssista» tuskin voidaan näissä olosuhteissa
puhua. Hic~s esittää nämä rahapolitiikka'a koskevat johtopäätökset
va~ovaisesti ilman perusteellista analyysia; ne seuraavat melko välittömästi hänen liJkviditeettikäsitteen analyysistaan, joskin investoint1en ja lIkviditeetin välinen y'hteys - mm. ~oron rooH - jää Hicksin
anarlyysissa hämärän peiUoon.
Hicksin hahmottama rahapolitiikan analyysi näyttää lii ttyvän
heikosti Keynesin teoriaan tulkIttuna vain Yleisen teorian valossa.
Matta on muilstettava, että merlrittävä 'Osa Keynesin teorian rahapoliittisesta analyysista sisältyy Treatise on Money'iin,24 minkä toistamiseen Keynes ei ryhtynyt kirjoittaessaan Yleisen teorian. Hicksin
lähestymistapa on jat1koa Treatise on Money'n analyyseil1e.
24. Ks. J. J. Paunio, Unohdettu
kauskirja n:o 4, 1972.

'Treatise on Money', Liiketaloudellinen Aika-
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Palkkainflaatio
Keynesin teoria Olli alun alkaen laman taloustiedettä. Sen vuoksi
kJenttä jäi avoimeksi keynesiläisen teoriatradition piirissä erilaisille
inflaåtioteoreettisiHe lähestymistavoille. Koska Keynesin probleemina oli selvit'tää työ~ttömyyden eilkä rahanarvon muutosten ongelmaa, hän ikäänkuin puhtaaksiviljeli analyysinsa hinta- ja palkkavaihteluista; se tapahtui määrittelemällä analyysin k!o!konais'taloudelliset suure et rahan tarjontaa myöten palkkay!ksiköissä, joHoin nämä
suureet olivat rahapaU{;oista riippumattomra. Mutta on ilmeistä, ettei
tässä ollut kysymys pelkästään analyyttisesta yksinkertaistuk!sesta,
vaan se heij asti myös Keynesin omaa - silloista - teoreettista
lähestymistapaa; kolmannessa inflaatio-onge[maa käsittelevässä iuenilossa Hic'ks nimittää sitä palkkateoreemaksi.25
Teoreeman mukaan yleinen rahapalfklkojen kohoaminen aiheuttaa
normaalis,ti suhteellisesti yhtä suuren hintoj en nousun .edellyttäen,
että rahan tarjonta kasvaa. Komparatiivisstaat'tisesta näkökulmasta
katsoen tämä teoreema on 'täysin analoginen - kuten Hidks toteaa
- kvantiteettiteorian kanssa: ·rahapa1fl~kojen asemasta rahan tarjonta on inflaa'tion syynä. Pa]kkateorelema ~oskee työttömyysolosuhteita, joissa pall]&:ojen yleinen nousu on pääa'siassa seurausta »sosiaalisis'ta tekijöistä» 26 eikä »tälouderlisista» tekijöistä, työvoim'an kysyntätilanteesta. Mutta silti on katsottava teoreeman - palfkkainflaatioselityksen - vaativan täydentävän edellytyksen, että tehokas kysyntä
myötäilee palkfkojen ja hintojen kehitystä. - Hicks ei viittaa teorian
tähän puoleen.
Palkkateoreeman rajoitettu sovelluiuskenttä i'lmenee siitä, että
Keynes oletti työvoi,man kysynnän kasvun kohottavan rahapalkkoja
täystyöllisyyttä lähestyttäessä. 27 Tyävoimamarkkinoiden reaktioiden
väHtyksellä Keynes näytti siis pi!tävän - Yleistä teoriaakin kirjoittaessaan - myös kysyntäinflaaiiota mahddllisena. Keynesin ajatusten pdhjaHa - joita hän ei mainittavasti kehitellyt - syntyi kaksi
koulukuntaa :28
25. Hicks, The Crisis ... , s. 59-61.
26. Keynes, XIV ... , s. 121.
27. Keynes, The General Theory ... , s. 296.
28. Hicks, The Crisis ... , s. 62-63.

KEYNES YHÄ EDELLEEN

63

- Koulukunta, joka katsoo palkkapolitiikan olevan muusta
talouspolitiikasta eri'llisen toiminta-,alueen ja joka hyvin pitkälle
samaistaa pallWkapolitiikan ja inflaationvastaisen politiikan.
- Koulukunta, j'oka Phillips-lkäyrä -analyysiin nojautuen uskoo
pa]kkojen nousun ja työttömyysalsteen välisen riippuvuuden 'Olemassaoloon ja j OIka sen vuoksi pitää trade-off'ia työttömyysas'teen ja
palklkojen nousun välillä talouspoliittisen lähes:tymistapansa ohjenuorana. Kokonaiskysyntää sääteilemällä voidaan tämän koulukunnan mukaan teholkkaammin harjoittaa inflaationvastaista talous...
poli tiikkaa.
Hidk1sin mielestä Keynesin teorian pa'H~koj a koskeva analyysi
vaatii täydentämistä. Tuomalla tarkasteluun mUJkaan eräitä omia
1930-1uvun alussa !k!ehittämiään pallikateoreettisia käsitteitä Hicks
rakentaa sillan - tosin yhdensuuntaisen sillan - edeUämainittujen
Keynesin teoriassa sinänsä hyvin istuvien lähestymi1stapojen välille.
Hicks kiinnittää huomiota siihen, että työmarkkinoiden erikois,...
luonteesta johtuen rahapallkoilla ja palkkarakenteella on taipumus
vakaissa o~oissa stabilisoitua joksitkin ajoikSi, koska se on sekä työnantajiJen että työntekijöiden intressissä. Ennen ja jälkeen ensimmäisen maailmansodan tällaiset jaksot saattoivat kestää vuosikausia.
Jos voimakas kysynnän kasvu eräinä aJoilla - PhHlips-käyrä
-lähestymistavan mukaisesti - nostaa palkkoja nopeammin kuin
toisilla aloilla, joilla ei kysyntäpainetta esiinny, tapahtuu palkkarakenteessa muutdksia. Kun nykyoloissa ei oie odotettavissa, että
nopeasti laajenevi~la ja supistuvilla avoilla palkikojen nousun jälkeen tapahtuisi minkäänlaista palkkojen alentum.i!sta, pääsee palJkikarakenteeseen helposti syntymään huomattaviaJkin muutoksia. Ne
pyritään kuitenkin torjumaan epäoikeudenmukaisina. Muutosten
epäoikeudenmukaisuuden kokevat jälkeenjääneett työntekijäryhmät,
mutta myös työnantajat ja viranomaiset saattavat sen myöntää.
Kun palk!karalkennetta yritetään palauttaa »oikeudenmukaiseksh>
alkaa muodostua sellaista palkkojen nousupainetta, joka säilyttää
voimansa siinäkin vaiheessa, [kun työvoiman puute hellittää. Jos hinnat reagoivat palkkateoreeman mukaisesti, pa~kkahintakierre voj
ja~kua vajaatyöllisyydenkin olosuhteissa. Inflaatiota ylläpitävät ne
rahapalkkojen muutosten takana 'Olevat »sosiaaliset» tekijät, joihin
Keynes viittasi, mutta joille Hicks nyt antaa »taloudellisen» selityk-
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sen. Tätä inflaatioprosessia ei voida määritellä tasapainoiseksi, sillä
sen taustavoimana 'On pyrkimys muuttaa eräitä reaalisia hintasuhteita. Voiko taIlainen p]}osessi edetä kiohti tilaa, jota voisi nimittää
tasapainoiseksi?
Hicksin ana1yysi~ehikos:sa 'On tasapainon edellytyksenä, että
kai!kJki ma:rlk1kinat toimivat jlexprice-periaatteen murkaisesti ja ihmisten hintaodotukset pysyvät staattisina (so. tulevien hintojen odotetaan t~ohoavan samassa 'Suhteessa kuin nykyhinnat ) . Tällöin hinlapa]kka!kieTre voisi' edetä tilassa, j'Ota Hicks nimittää inflaatiotasapainoksi: inflaatioHa ei ole reaalisia vaikutuksia, ts. vaikutuksia työllisyyteen, hinta- ja palk1kasuhteisiin. Kun monet marlklkinat - kuten
työmarkkinat - toimivat jixprice-periaatteen mukaan, eivätkä hinnat määräydy päivittäin kysynnän ja tarjonnan perusteella, vaan ne
on erIkseen jollain tavoin määrättävä, esimerkiksi neuvotteluin
kuten yleensä pallk?kojen oHessa kyseessä, inflaatiotasapainon löytä~
minen tuntuu lepåtodennäfköiseltä. Johtopäätölk:s'eni Hicksin analyy..
sin perusteella on, että inflaatioprosessi etenee aiheuttamalla jatkuvasti enemmän tai vähemmän toivottavia reaalisia häiriöitä, jotka
jossain vaiheessa muodostuvat senlaatuisiksi, esimerkiksi avoimessa
taloudessa vakavana maksutaseen tasapainot'tomuutena, että niiden
seurauksena inflaatiokin loppujen 10puksi !kadottaa voimansa. Kun
markkinJoiden toimintameikanismi inflaation aikana tuskin voi muuttua täysin jlexprice-tyyppiselksi ei siedettävää inflaatioprosessia inflaatiotasapainoa - ole saavutettavissa. Inflaation suhteen on jatkuvasti oHava varuillaan.
1

Hicksin kontribuutio
Koska tämän kirjoituksen aiheena on Hidksin Yrjö J ahnsson -luennoissa kehittelemät ma!krotalouslteoreettiset ideat eikä suinkaan
Keynesin ~eorian esittely, ollen edellä jonkin verran viitannut Hicksin
aikaisempiin keynesiläisiin näkemyksiin, jotka ovat käsitybeni
mulkaan eräissä 'Olennaisissa suhteissa poilkenneet Keynesin perusideoista. Hicksin tuoreinkeynesiläisen teoriaTakenteen edel1eenmuo~aus 'On !kuitenkin vienyt Hicksin -ajattelun siksi lähe~1e Keynesin teoriaa, -että 'Olisi nyt turhaa hiustenhal'komista yrittää etsiä
eroj a niiden välillä. . Hicksin pieni teos ei: 'Ole todistusikappale vain
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Hidksin omien teoreettisten näroemysten ja.tkuvasta uusiutumisresta
vaan myös siitä, mi1ten suuri teoreetikko !kehittelee teoriaansa.
'Ta~aste'lustani lienee jo Ikäynyt i1mi, että Hicksin esitys sisältää
arvionimuikaan useita merkittäviä täydennyksiä Keynesin teoriaan:
ne viitoittavat tietä vastaiselle teorian kehitykseUe (keynesiläiS'en
traditi!on piiri'ssä. KoIkoan vielä Lopuksi yhteen tarkaste'lussani esille
tulleet tärlkeimmät ideat:
-- Hinnanmuodostuksen ja varastoj1en aseman selventäminen
kerroinprosessissa. Hicks irroi'ttaa K:eynesin teorian puhtaasta työllisyysnäJkökulmasta: hinta- ja varastokäyttäytymisestä johtuen yleinen hintojen nousu voi käynnistyä sellaisessa ta~oud~llisen aktiviteetin ekspansiovaiheessa, jossa ei minlkäänlaista työviOi'man puutet,ta
esiinny.
- Likviditeettikäsitteenmääritteleminen siten, ettei li!kviditeettiteoria ole yksipuolisesti sidoksissa spekulatiiviseen rahan ky'syntään
eIkä portfoHomalliin. Toisaalta spekulatiivinen käyttäytyminen saa
Hicksin tllikinnassa jlexprice-hypoteesin peruste~l'la laajemman merkityksen kuin a1Jkuperäisessä Keynesin analyysiissa.
- Keynesin pa'lkkateorian laajentaminen: Myös »s:tagflaatio» on
sen avulla »taloudelHsesti» selitettävissä.
Hidks 'On toinen Nobel-palkinnon saanut tutkija, joka on pitänyt
Yrjö Jahnsson -luennot. Tä'hänastiJsten luentojen pohjruta syntynyt
teos:ben Isarja on saavuttanut vahvan aseman kansainvälisissä tiedemiespiirei1ssä. Hicksin teos tuo luentosarjalle lisää kansainvälistä
arvostusta ..

Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

Malli ei ole mekaano*

PENTTI VARTIA
Voima1ili:aasti li!sääntynyt ~onometristen mallien soveltaminen taloude1lisiin ongelmiin on j'ohtanut myös näiden teh'Okkaiden apuvälineiden väärinkäytön ja väärinymmärtämisen mahdollisuuteen. Haluaisin puuttua erääseen ong,eJmarymnään, jota voisi lyhyesti ~uonnehtia
väitteellä: MaHi ei 'Ole mekaano.
Suomessa käydyssä keskustelussa on nähdäkseni esiintynyt taipumusta liioitel1a intuitiivi'seen -ajatte1uun ja fOTmaa1iJsiin malleihin
perustuvan analyysin eroja. Sekä marfJemaattisen, iähinnä kolkeeHisen
tilastotieteen traditioon kasvatetut 'e~oD!omeitriikot, että tätä traditiolta
oudoksuvat ekonom1stit suhtautuvat joskus epäi1J1en ekonometristen
mallien ja henkilökohtaisen ti1etämy'ksen yhdistämiseen. Jos kuitenkin pidämme maUiemme »pwempia» ja hienostuneempia ve~sibita
-oUvat ne sitteneksplisiittisiä tai imp[isiittisiä - vain todellisuuden
approksimaatioina lienee selvää, että aikaisempaa rakennelmaam,me
on usein syytä täydentää tai muuttaa, mikäli parempi tai todennäköisempi vaihtoehto 'On Itarjolila. Seuraava Keynesin lähinnä ceteris paribus -ajatte[ua vastaan kohdistama kritiikki sopii edelleen ohjeeksi
yhteiskuntatieteen malli:en ralk:entajil~e ja erIkoisesti niiden soveltajille:
»Analysointimme tarkoituksena ei ole sellaisen koneen tai sokean
käsittelymenetelmän hanrrdriminen, j'olka tuottaisi erehtymättömän
vastauksen, vaan järjestelmällisen ja taI'!koit~senmukais:en menete1män keksiminen ,erikoisongellmiemme ratkaisemiseksi. Sen jälkeen
kun 'Oiliemme päässeet väliaikais!een lopputulokseemme eliminoimaJ.la
komplikaatidtekrjät toinen toisensa peräsItä, ,meidän on pa1attava takaisin ja lkylkym1me mukaanote1ttava huomioon näiden teikijöiden todennäköiset keskinäilset vuorovaikutu1~S!et. Tällainen menettely vastaa taloustieteelHsen ajattelun luonnetta. Jokainen muu tapa soveltaa
*

Lectio praecursoria 19. 10. 1974 Helsingin yliopistossa.
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ajatteluperiaatteitamme (joita iJman emme kuitenkaan eksymättä
tul!e toimeen) johtais1 virheeiJJiseen 'tulokseen».l
MaJllimme :eivät siis tarjoa m'ahdo'llisuutta taloude1Hsten ongelmien
ratkaisemisen mekanis:oinrtiin. Eri[ai!sista lähteistä saatavan tiedon
käyttö liittyy luontevana 'Osana toimintaan, j'ossa malleja ei nähdä itse",
tal'lkJoituksena vaan apuvälineinä. Huomi'Onarvoisia 'On, että e(Jronometristen maJHen tapauJksessa täHainen »uilikopuoHnen» ti'eito voidaan
todellisissa ennustus- ja analyysitilantei'ssa usein käyttää hyvä!ksi luopumatta vali tus!ta kolkonaiskehilkosita. TäUai1sta mallin ulkopuolista
tietoa saadaan esim. vienti- ja inve'stointikyse1yiHä, suhdannebarometreHla, seuraamaJ.[a kuukausittaisia suhdanneindikaattoreita, !kuuntelemaHa asiantunrtij10iden rruelipiteitä jne. Erilaisten kansantalouden
tiliJnpidon ulkopuolisten muuttujien systemaattinen kytkeminen suhdanneana1lyysiin ja ennustetyöhön tarj:O'aakin :rrl1elenkiintoisen tutJkimuSkentän. Selvästi nähtävis:sä oilevat »väliinrtuH.evat» telkijät antavat
myös usein aiheen 'Olettaa, että ennustettavissa muuttujissa tulee tapahtumaan muutoksia, joita perusriipPuvuMsia kuvaavat yhtälöt
eivät ota huomioon. Täiten esim. voidaan yksityisten investointien olettaa muodostuvan tavalHsta suuremmiksi muuttuneiden odotusten
vuo~si, kulutustottumukset voivat muuttua spekulatiivisten osito1en
vuoksi, institutionaa'liset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia mallin ra1ken!teessa, la~ojen vuoksi vienti saatetaan arvioida normaalia
pienemmäksi, jne.
Tässä yhteydessä [lienee myös syytä todeta, että TiJlastokeslkujksen
- j'o~le valtaosa tilastotuotannosta Suomessa on uskottu - resurssit
suhdannevaihteluja koskevan luotettavan ja nopean tredon tuottamiseen eivät lole riittäviä. Jos esimerkiksi verrataan !k:ansantulortilaston
perussarjdj1en tuotantoon kiinnitettyjen henkilöiden määrää niiden
hen!kHöiden määrään, jotka näitä sarj'o~a analysoivat maan eri ,tutkimuslaitoksissa, virastoissa ja järj;e'stöissä, on epäsuhta kokonaisuuden
kannalta ilmeinen. Tapahtunutta !kehitystä koskevat arviot ovat välttämättömiä va[lli!tsevan tHanteen analysloimiseklsi ja ennusteiden tekemiseksi. Siten nemuodO'stavat iähtöklohdan harjoitettavalle talouspolitiikalle. Näin e.sim. vuode:1le 1972 laadittujen, jä1kiJkäteen heikoiksi
todettujen ennusteiden ohella ilmeisesti myös samaa vuotta koskevat
1. John

ss. 343-344.
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virheelliset ennakkotiedot vaikuttivat jatkossa tehtyihin ermusteisiin
ja harjioitettuun ta!louspo[i~i~:wk:aan. Systemaattinen tilastoiuotanto on
lisäksi edeJ1ytys empiiriseHe ja pidemmällä tähtäimellä teoreettis,ellekin tutkimukse1J.e.
Pa1alJkaamme jälleen perusteemaa'mme: järkevä maHinkäyttäjä ei
saa olla sidottu sokeaan mekaaniseen menettelyyn, vaan kaikki saatavi'1la olleva tieto on pyrittävä ennUlstamistilanteessa käy,ttämään hyväksi. Taåaste1en seuraavassa eräitä yksinkertaisia meneteimiä, joHla laadittavia ennusteita voidaan »pakoftaa» haluttuun tai odotettuun
suuntaan. Niitä sopivasti ~ombinoimaHa 'Ovat mahdollisuudet osua
oilkeaan jo huomattavasti paremmat [kuin tuotettaessa t1rl:o'ksia vain
nappia painamalla. Nimenomaan ermustustyö on vapaapainia, jossa
mitä erilaisimmat 'Otteet ovat 'saHittuja ja saattavat yllättää tiukasti
kreikkcdais-roomaiaisiin sääntöihin pitäytyvän.
EHkä tyypi1lisin esimerMd mallin· ulJk!opuolisen tiedon käyttämisestä on maMin parametrien muuttaminen vallitsevaa tilanIlJetta vastaavaksi. Merkittäköön ·malliemme determinis!tisen osan ratkaisua tietyl1e vuodeNe yleisesti
/\

/\

(1) y = F(y, z)
Tässä ~ ja z ovat endogeenisten ja ennaltamäärätty'jen muuttujien
vektorit. Parametrien muuttamisen jälkeen saatavaa ra~aisua voidaan tällöin yksinkertaisestimerkiiä

(2) y' = Fc(~', z)
Erikoistapauksena parametrien muuttamisesta voidaan pitää tilannetta, jossa vaihdetaan kokonainen yhtä1ö toiseen ko. riippuvuutta paremmin kuvaavaan yhtälöön.
Edellä esitetty tapa rakel1lI1emuutoSiten huomioon ottamiseksi ei
soveHu käytettäväksi silloin kun ,ollaan te&emisissä vä!liarkaiseksi katsottavien muutosten kanssa. Haluaisin vailaista tällaista tapausta seuraava'1la esimerkinä.
Tänä vuonna tuontihintoJen nousu 'On ollut eri hyödyJkeryhmissä
määräi'stä suurempi. POlttoaineiden tuonnin määrä ei lyhyelil.ä tähhyvin epätaS'ai'sta, esim. polttoaineiden hinnannousu on 'ONut keskitäimellä reagoi kovinkaanvoimakJkaasti hinnanmuutoksiin. Tämä matala tuonnin hintajoU!sto johtuu lähinnä substituuHomahdol1isuuksien
puutteesta. Käytettäessä iko\konaistuonnin määrää selittävää yhtälöä,
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jossa lyhyen aikavälin hintajousto on -0.6, saadaan 40 % tuontihintojen nousun aiheuttamalksi tuonnin määrän pienenemiseksi 24 %. Jos
polttO'aineiden hintajousto yIros~n1kertaisuuden vuoksi o~etetaan nollaksi ja niiden keskimääräistä nopeamman hintojen nousun osuus mainitusta 40 prosentista olisi esimerkiksi 15 prosenttiyksikköä, saadaan
aggregaattiyhtälöUä tuonnin määrälle noin 9' % liian pieni arvio. Yksinlkertainen tapa 'Ottaa huomioon tämäntyyppiset väliaikaisiksi katsottavat tekijät, on i'lmaista ne mallin vithetermien avuHa. Tällaisten
autoIliomisten muutosten jä'lkeen saatava ratkaisu on muotoa
(3) ~"= F(P", z) + 6yaut
Tässä on yksmkertaisuuden vuoksi oletettu virhettermit additiivisiksi.
Uusi ratkaisu 'Ottaa huomioon myös poikkeuksellisen tapahtuman kerrannaisvaikutukset, j'Oiden' arvioiminen ilman selkeää kolkonaiskehik~oa tuottaa huomattavia vaikeuksia.
Esitetty virhetermin arvioiminen liittyy tilanteeseen, jossa poikkeU!ksel[iset tekijät pyritään lolttamaan huomioon, vaiJkka emme pystykään sanomaan, minkä arvon vastaava muuttuja tulee saamaan. MikäH käytettävissä on iuotettavaa tietoa siitä, mikä jionlkin tietyn muuttujan arvo ennusteperiodilla tulee 'Olemaan, voimme iuonnoNisesti
kiinnittää tämän arvon eH eksogenisoida Ikysee'ssä olevan muuttujan.
Kokonaistaloudellisissa mafleissa 'erosogenisointi voi tulia kyseeseen
esimerkiksi siRoin !kun tulopoliittinen ratkaisu antaa mahdollisuuden arvioida ansiotason muutokset par:emmin kuin 'historiallisen !ke'hi tylksen perusteella estimowtu Ikäyttäytymi'syhtälö. Loppuvuodesta
tehtävät lkuiuvaa vuotta koskevat ennusteet voivat myös, tukeutua jo
havaittuun alkuvuoden kehitykseen. Y~eisesti tällainen eksogenisointi
voidaan 'Su'Orittaa kätevästi kirjoittamalla ma[li muotoon

y'"

(1 - E) F(P"', z) +Ey
Tässä vektorin y nollasta poikkeavat arvot vastaavat eksogenisoituja !seHtettäviä muuttujia, 1 'On identiteettimatriisi ja diagonaa1imatriisi E ilmoittaa, mitkä muuttujat eksogeni'siQidaan. E:n i:s elementti
saa arvon 1 tai 0 riippuen siitä, erosogenis!oidaanko muuttuja vai ei.
Valitsemalla arvoja tältä väli'ltä voidaan a priori tietoa ja perusyhtä[öä
halutul[a tavalla painottaa. Eksogenisointi antaa myös mahdollisuuden tutkia tietyn muuttujan tai muuttujaryhmän vaikutusta ko(k'Onais,..
mallin suorituskykyyn ja se, kuten muutkin esitetyt menetelmät, on
usein hyödyrosi j'O mallin rakennusvaiheessa.
(4)

=
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K:oroste'tta~oon ~opu!ksi,

että edellä on käsitelty teknisiä menetelmiä, joilla ma!Hin ul~opuo[inen tieto voidaan - ja tuLeekin - ottaa
huomioon analyysissa, tällaisen tiedon systemaattinen tuottaminen on
vaikleammin järjestettävissä 'Oleva k~symys. Ylleislesti pitänee kuitenkin paill&:ansa se, että tämä kuten muutkin mallin käyttötarkoitukseen ja -tapaan varkuttavat se1kat olisi otettava huomioon jo mallin
rakennusvaiheessa. Jonkinlainen optimisuhde valilinnee esimerfkiksi
ekonometrisen ma~lin koon ja :sen käyttöä varten tarj olla olevien resurssien vällilä.
Edellä [esitetyn perusteella lienee selvää, että tehokas ennustus..
työ ja taloudellinen analyysi ledellyttää jatkuvasti suoritettavaa ~aajaa
suhdanneseurantaa. Onnistuneen synteesin kannalta 'On tarpeen, että
käytettävissä 'On sekä riittävää k'Okemusta mailien toiminnasta ja ominaisuurrosista että laaja-aiai'sta tietämystä ta10utemme eri sektoreilta.
Käytetystä kehik'Osta 'On myös pystylttävä antamaan kokonaiskuva t'Oisaalta niille, joiden antamaa tukea ana[yysia sUforitettaessa käytetään
hyväksi, toisaalta niille, jotka käyttävät syntyviä tuloksia, mutta eivät
osalHstu näi:den tuottamiseen. Hyvät suhteet tietolähteisiin ovat
omiaan parantamaan saadun inf'Ormaation ~aatua .. Yhteistyö päätöksentelkijöiden kanssa 'On varmasti eduksi niin tehtäville päätöksille
kuin mailin käyttä:jilllekin. Tällaisen ilmapiirin vallitessa ei henki1lökdhtaista tietämystä ja formaalisia malleja tarvitse asettaa toistensa
vastarkohdiksi ja ,malieista saatava hyöty on 'Oleellisesti suu~empi kuin
jos niihin suhtaudutaan vain mekaanisina leiklki!kaluina.
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On the Transactian Cast Saving
af Credit Cards

P. G. REINHARDT*
Summary
In foUowing the inventory analytic approach emproyed by Baumol, the transactilOn demand for cash is Sleen to correspond to a
leve1 that miniroizes the '(jotai costs of using cash. These costs
are higher, however, than commonly recognized. The present paper
shows that in equilibrium toita~ transaction costs accrue at a rate that
exceeds the prevailing :interest rate by a mu1!tipte af two. Tms resuH,
even though impJicit in BarumoJ's ~model, has not yet heen brought
outo It foUows from an explicit recognition of the coslts, other than
those arising 'Out of foregone interesit earningsi, notably the opp'Ortunity cos:bs imputed by .the individual for obtaining the cash.
The intl"oduction of charge accounlts affords a convenience which
the paper quantifies in terms of the transaction cost saving which these
accounts permit. The re1ativ:e magnirtude 'Of the transaction cost in
a society thalt Uises cash, in comparilson to a society ~hat uses charge
accounts, in. a given proportion of total transacti!ons, is computed.
The ratio is then interprerted as being capabie af reflecting, under
appropriate qualifications, the social gains from the use of charge
accounts.

1. Introduction
Inv:entory theory has heen applied to many different aspects of
economic behaviour as an analytical to'Ol in the determination of
stock-:flow 'equilibrium. 1 One model that has aroused particular
* Assistant Professor of Economics, York University, Toronto, Ontario.
1. See for example. CZower R. W., Is There An OptimaZ Money SuppZy? Journal
of Finance, XXV (1970); Hadar J., A Note on Stock-Flow ModeZs of Consumer
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intevest 1S Baumol's inventory approach to the demand for money.2
lits impact on mone'taryeconomics derives of course from the chal1enge it poses to the Classical noti!on that the transaction demand fOi"
money is 'a constant proporlron af ,the norninai levei of transact~ons.
With convincing logic, Baumo[, and later Tobin,3 demonstrated thatt
this demand rormoney can be expected to display economies af scale
and to be interest elastic. Thls widely accepted explanation of cash
holdings now has the inte~esting coroJ.];ary that the coslt af using, in
contraSt to ho[ding, cash for transactions exceeds interest earnings
by a multiple of two.; a pihenomenon which curiously enough has
escaped professionai attention.

2. The Baumol model
To set the stage for the present argument it is wleH to re-trace Baumol's reasoning lreaving as~de, however, a number af qualificati:ons.
The ba!sic assumption is that the individual has perfect foresight in
that a steady stream $T tOf transactions materializes and that he will
maintain thes,e rtransactions by wit!hwawing cash from his savings in
lots af $C per period.
The time profiJe of cash ho[dings thus generated 1S s1ketched in
figure 1. The flow of transactions, T appears as the rate, at which the
initial stock of cash $C :LS depleted. The downward s10ping line
depicts the instantaneoUiS amounlt of cash holdings at any point in
time. .A:ssuming, for rsimplliclty, that cash is withdrawn whenever
holdings reach -t;he zero level, the pattern of the depletion and restoration or C repeats itself periodically to yield an average cash position of $ C
2
Behaviour, Quarterly Journal of Economics, LXXIV (1965); Johnson H. G., 1s There
an Optimal Money Supply? -

Comment, Journal of Finance,

VoI. XXV (1970);

Reinhardt P. G., A Theory of Household Grocery 1nventory Holdings, Kyklos, VoI. 26

(1973).
2. Baumol W. J., The Transactions Demand for Cash: An 1nventory Theoretic
Approach, Quarterly JournaI af Economics, VoI. 66, (1952).
3. Tobin J., The 1nterest Elasticity of the Transactions Demand for Cash, Review
of Econamics and Statistics, XXXVIII (1956).
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The cost of holding this cash i,s the interest earnings foregone by
f,aiHng to mvest

$~,

on the average. The rate at which these earn-

2

ings would hav:eaccrued annually is given by the inrterest rate i, s.o
that the tota1 cosft of holding cash for transactions is

$i~
2

per

year~

Baumdl further aSlsumes that ther;e is a eost involved in wirthdrawing the cash. Hecalls it a »hrdker's fee» which is $b per withdrawal. This coslt covers a numher of explicit and implicit expenses
such als the opportunity cost of :t:ime incurred by the trip to the bank.
Annually, therefore, the costs incurred by withdrawing cash in lots
T
of $C must he $b . - , e.g. »b» times the annual number of wilthC
drawals., ~ . 'I1otal annual costs of transactiolliS are therefore given
C
by the sum TC,
(1) TC =b'

T

C
+
i
C 2.

The proper,ties of the cost func'tions are riepresented in figure 2.
Holding costs,

~C, r1se with incl'leases in rfJhe size of the cash with2

drawall C. Annual bro\kerage costs,

b~,

however, decline hyperhoC
lically with C so that the sum of the two cos~s, represented by
T
i
b-C wH1l have a minimum where »brokJerage» and holding
C
2

+
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TC

~C
2

bIC

T i
b-+-C
C 2

..L C
2

f

Td =V2biT

bI.

c

W-

>C

I

C'..
Figure 2

costs· ar,e equal. Differentiation of Te readily verifies this point 4,
that the optimal cash wi,thdrawa1. will he an amount given by
(2) C*=

4.
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V2~T
d(TC)
dC

T

i

C2

2

= -b--+--=O

This condition implies that TC is at a minimum when the absolute levels of »brokeT

i

rage» and holding costs b - and -C, respectively, intersect, Le. when:
C
2

T
i
b- = -Co
C
2
The same holds for the rates at which these types of costs accrue.
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3. The high cost of cash transactions
It is easi[y seen next that the coslt of cash transactions is more than
twice the amount of fo~egon~ interest earningls on the average cash
holdings it requires. This consequence af Baumol's assumptions has
been widely ignored probably because the focus af the dehate was,
and stiU is, on 'the significance IOf the intereslt rate on the ho[ding of
cash.
At this optimum level of C* in (2), total costs per year will be at
a minimum. By ,substituting C* from (2) into TC giv:en by rel'ation
(1), i.e.

- v==== +_1'V

TC-b

T
2bT
_

2

2bT
-.1

i

we obtain an 'expression for the minimum total costt of cash transactions per annum,
(3)

TC* = \j 2biT.

This cost in equation (3) must now be ~e[ated to the average
vaIue of re!sources that is committed to cash transact~ons during the
year. Under the assumptions of the model, these resources amount

. C

to an aveMge of 2'
Thus, the average total cost, as a fraction of the resources neces...
sary Ior cash transacti1ons, is

(4)

V

V2biT

TC
C

~

2bT

2

2

i

=

2i per annum.

Th1s result a[so follows directly from the property, referred to
earHer, af the totaI cost funotion which lS at a minimum when »bro~erage» and cash holding costs 'a're equal. Accordingly, in equilibrium, the rational individual tends, to charge identicaJ amounts :For
the opportunity costs of procuring and of ho[ding cash.
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Since demand deposits and currency are not completely substitutable in trans:actions, part of the cash wHl have to be held in the f,onn
of currency. But by carrying biUs and c'oins: in his ca!s:h holdings the
individual will expose rumself to the ris[k of losSi by theft and fire.
When considering cash holding costs, therefore, he will not mercly
take into account interest cosibs, but he will alsomake some risk
al1owance. Accordingly, we re-define i 'as the composite annual rate
at which \total cash hoiding coSlts accUJmulate. It is the SUIn of two
components: the market rate of interest r, and .~ rate fJ, reflecting
risk 'expenses as a proportion af annua[ currency loss!es on average
cash holding,s. fJ wiU be sma11er the larger the am'ount af cash which
is held in the form of demand deposits rather than currency holdings.
From (4), it follows that the average total cost of cash trans..
actions is $2(r fJ) per annum per doUar. 5

+

4. The efficiency of charge accountS'

A progrelssiVle economy, burdened with this high cost· of transacting its business, wiU respond by searching for a more efficient ar~an
gement. The increasing availability of credit cards; i5 but a heaithy
indication that society's scientific advances are appHed to improve the
technology of exchange.
In the absence of ,any particular values for fJ and b, the gain in
the overaH transactions 'efficiency, resulting fr'Om the use of credit
cards, can be analyzed with the aid 'Of a few assumptions. The credit
card i5 a perf,ect subsrtituite in all currency transactions. No expenses .
are incurred if the accumulated balances are Hquida,ted at periodic
inteTVals. The credit card ho[der i,s assumed to operate his account
S'O as to incur neither direct charges nor cash transactions costs in
servicing hi,s charge account. As a convenient specificalti'On, fJ is
required to vary inverse'ly, betw!een 0 and r, with the propo\I'tion p of
5. A suggestion of the size of f3 may be obtained from the cost of traveller's cheques. This cost is 1 % on the total value of cheque transactions. But the cost of protection against 10ss of currency must be even higher since the issuing firm recovers
some of the expenses by investing outstanding cheque liabilities.
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currency replacing credit card transactions, e.g. (:J = r(l- p). The
assumption lS that the creditcard is used in Heu of currency only.
~he cost of cash 'transactions relative to the cost of a transac,tions
arrangement in which a proportion p of transac'tions is settled by a
credtt card industry and (1 - p) by cash paymen'ts can then be
expressed by the ratio E of their respective costs obttained by appropriate substitution intO' (3) above:

E = -::V=2b=(=l"=+=r=)T===========
V 2b[r + r(l-p) ]T(l-p)
(5)

E=V{?_n\~._
Table 1.

plo I .2 I .4 I .6 I .8 I
I 1 I 1.2 I 1.5 I 1.9 I 2.9 I

E

1

I

00

Table 1 shows E varying between 1 and 00. The!se values indicate 1Jhart, under the assumptiO'ns, an expanding use of credit cards
leads tO' progressiVle!ly lO'wer trans!actions coslts.
The ,eHect of econO'mies \of scale to cash transactions in apparent.
The savings in tvansactions COSltS increase substantial1Y only after
the scale of cash transactions. has been reduced draSlticaUy.
The ve~evance of the argument depends, of cO'urse, on a defence
of ithe restrictions under which it was derived. It is recO'gnized that
the transactiO'ns ,expenses, incurr,ed during the first and second
period 'of charg.e account usage, are in prac'tice recoV1ered from the
charges [evied O'n halances carried over into the second period. But
these operating charges must recover a:lso the IO'sses from default.
From the available evidenc.e it is quite clear, howeve,r, thalt credit
card charges on carry..lover baiances elo nolt exceed the charges 'On
borrowings fvom lending institutiOfiiS operating with similar risks.
If it could he shO'wn tbat credit card firms, incur pure lending
costs comparable to those of other firms providing the same type of
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credit, it could indeed be c10nciuded that charge account operators
clear payments with extreme efficiency.
In any case, how;ev,er, the operating charg1es, waived for the firsrt
period, repres.ent a monetary mea'Sure of the net benefits 'bo society
resulting from the total activity by the credit card industry.
To the e:xtent that it can be ,maintained that cvedit cards are perfeclt substitutes ior CUTrency and that cash transaciions costs for
servieing the charge account are negligible, the measure E, defined
by relation (5), minus 1, offe]js itself as a first approximation to a
theoretical index of w,elfare gains from charge accounrts.
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Kansantaloudellinen
aikakauskirja 1975:1

KATSAUKSIA

Valtion liiketoiminnan
kehitysilmiöistä EEC-maissa

ASKO PUUMALAINEN

Valtion aktiivinen osallistuminen talouselämän kehittämiseen markkinatalousmaissa on tunnusomaista toisen
maailmansodan jälkeiselle aj anj aksolle.
Erääksi tämän osallistumisen keskeiseksi instrumentiksi on Länsi-Euroopassa noussut julkinen liiketoiminta,
jonka Julkisen talouden Euroopan keskus määrittelee seuraavasti:
»Julkinen liikeyritys on taloudellista
toimintaa harjoittava yritys, jossa julkisella vallalla on joko määräävä pääomaosuus tai yrityksen hallinnossa
muutoin määräävä asema.»1 Näin määritellyn liiketoiminnan merkitys on
huomattavin nykyisistä EEC-maista
Italiassa, Ranskassa, Länsi-Saksassa ja
Englannissa eli suurissa EEC-maissa,
kuten liitetaulukosta (s. 87) voidaan
havaita.
Toisen maailmansodan päättymistä
seurasi kiihkeä jälleenrakentamisen
kausi keskellä suuria taloudellisia on1. C.E.E.P. (Centre Europeen de l'Entreprise Publique), Die Entwicklung der öffentlichen Wirtschaft im Europa der Neun,
vuosikirjat 1960-70 ja 1973, Paul Turot,
Les entreprises publiques en Europe, Dunod

1970.

gelmia. Rauhanajan olosuhteisiin sopeutuminen merkitsi poliittisen kentän
käymistilaa valtioiden hakiessa talouselämän rakenteelliselle järjestäytymiseHe uusia muotoja. 2 Poliittisen vasemmiston merkitys kasvoi. Sodan aikana
patoutunut »hukkaan heitettyjen vuosien» turhauma sai poliittiset ilmenemismuotonsa.
Ranskassa ja Englannissa tuotantovälineiden kansallistaminen oli purkautumistie, joka motivoitiin poliittisesti pukemalla se kansallisen teollisuuspoliittisen ohjelman muotoon. Kansallistamisohjelmat sisälsivät vahvasti nationalistisia piirteitä, joita ehkä parhaiten
ilmensi kenraali De Gaulle vaatiessaan
»hiilikaivoksia hiilikaivostyöläisille» ja
esittämällä »kansallisen omaisuuden
kansallistamista», tarkoittaen tällöin
luonnonvaroja. Italiassa valtion aktiivinen osallistuminen nojautui jo 1930luvun talouspulan aikana valtion omistukseen siirtyneisiin yrityksiin.
Myös muissa Länsi-Euroopan maissa
valtion suhteellinen osuus tuotanto elä2. Mario Einaudi Maurice Bye Ernesto Rossi, Nationalization in France
and Italy, Cornell University Press 1955.
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mässä ja erityisesti sen pääomaintensiivisissä sektoreissa kasvoi. Tämän salli myös liberalismin traditio, joka hyväksyi valtion esimerkiksi yhdysliikenteen ja muun tuotannollisen infrastruktuurin kehittäjänä, koska siten luotiin
edellytyksiä yksityisen liiketoiminnan
kehittämiselle. Ajattelutapa ei pitänyt
kuitenkaan suotavana valtion teollista
yrittäjätoimintaa, jossa nähtiin »sosialisoinnin vaara», kilpailu taloudellista
ylivoimaa käyttäen sekä epäily taloudellisen suorituskyvyn heikkenemisestä, koska »voittomotivaation» katsottiin puuttuvan yhteisillä varoilla toimittaessa.
Länsi-Saksassa ei kansallistamispolitiikka saanut kannatusta, mihin osal-taan ilmeisesti vaikutti Yhdysvaltain
jälleenrakennusapu poliittisine seurausilmiöineen sekä voittajavaltioiden pyrkimys pitää liittovaltion merkitys vähäisenä. Ranskassa kansallistetut alat
olivat primäärisiä ensimmäisen viisivuotisohj elman (M onnet-suunnitelma)
sisältöä hahmotettaessa.
1940-luvun loppuvuosien ja 1950-luvun alun innotus muuttui kuitenkin
1960-luvulle tultaessa arvosteluksi ja
epäilyksi. Poliittista tunnetta sisältänyt kansallistamiskäsite oli muuttunut
»valtiollistamisen ar kitodellisuudeksb>.
Englannissa kansallistettuj en sektoreiden työntekijät osoittivat turhautumisen merkkejä. Kansallistaminen ei ollut
merkinnyt odotettuja muutoksia työolosuhteissa. Ranskassa voimakasta hallintotraditiota edustava valtio omaksui
varsin nopeasti päätösvallan keskityksen, eikä ammattiyhdistysten ääni päässyt etatisoinnin varjossa kuuluviin.
Länsi-Saksassa alettiin konservatiivisen
politiikan myötä tuntea valtion aktiivi-

nen osallistuminen teolliseen toimintaan tarpeettomaksi. Keskeisiä yrityksiä ryhdyttiin yksityistämään myymällä
työntekijöille ja piensäästäjille yhtiöiden osakkeita »kansankapitalismin» nimissä (Volkswagen, Veba, Preussag).
Yleisen hyvinvoinnin nopea kasvu ja
kansallistettujen yritysten joissakin tapauksissa odotettua heikompi tuottavuus lisäsivät arvostelijain määrää.
Englannissa tähän vaikutti kansallistettuj en aloj en heikko teknologinen tila jo
ennen kansallistamista sekä omaksuttu
kustannustasoa alempi subventiopolitiikka. Yritysten syntyneet alijäämät
maksettiin verovaroin sen sijaan, että
tuotteiden j·a palvelusten käyttäjiltä
olisi peritty riittävän korkeat hinnat.
Yritykset saivat kannattamattomuuden
leiman.
Valtion liiketoiminta jähmettyi siten
niihin asemiin, jotka sodan jälkeisessä
tilanteessa oli miehitetty. Poikkeuksena
oli Italia; maan jatkuvissa taloudellisissa vaikeuksissa ohjattiin pääomia valtion asettamien preferenssien mukaisesti.
Uusia valtion liiketoiminnan y ksiköi tä
perustettiin ja vuonna 1963 kansallistettiin Italian sähkövoimantuotanto. Myös
vuonna 1953 perustettu maakaasun tuotantoon ja öljynjalostukseen keskittynyt ENI harjoitti voimakkaasti kansallista politiikkaa pyrkien Enrico Mattein
johdolla horjuttamaan kansainvälisten
suuryhtiöiden asemaa.
1960-luvun eli »kaupallisen vallankumouksen» loppuvuosina alkoi ilmetä
toiminnallisia häiriöitä eri maiden taloudellisessa kehityksessä. Lisääntyvien
liikenne-, asumis-, työvoima-, ja energiantuotanto-ongelmien ohella kansalaiset asettivat uusia vaatimuksia myös
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yhteiskuntapolitiikan muilla tasoilla. 3
Näissä olosuhteissa valtiot näkivät
mahdolliseksi yhdentyvän Länsi-Euroopan puitteissa ryhtyä ratkomaan ongelmia käyttämällä hyväksi omistuspiirinsä yksiköitä. Toiminnan hengessä
tapahtui sodanjälkeiseen aikaan verrattuna muutos. Päätösvallan· hajautus ja
yhteistoiminta yksityisen sektorinkanssa saivat hyväksynnän. Varsinkin
Ranskassa ja Italiassa suoritettiin rakenteen uudelleenryhmittelyä, johon
yhtyi vaatimus yksikkökohtaisen kannattavuuden parantamisesta, omarahoituksen lisäämisestä, rakenteiden yksinkertaistamisesta yleisten taloudellista
keskittymistä koskevien periaatteiden
mukaisesti ja jopa »tarpeettomien» yritysten yksi tyistämisestä.
Valtion liiketoiminnan yksiköistä tuli
Länsi-Euroopan taloudellista yhdentymiskehitystä edistävä tekijä pitkäjänteisen alueellisen ja teollisen kehittämisen merkityksessä. Yksiköt ovat luontevasti hakeneet paikkansa myös talousyhteisön ulkomaankaupassa esimerkiksi Neuvostoliiton ja muiden SEVmaiden suuntaan (EN!, Renault, DSM,
Veba, ELF-ERAP jne.)

Se ktoriko h taisesta mer kity ksestä

Valtion liiketoiminta voidaan perustellusti jakaa neljään pääsektoriin
yhdysliikenteeseen, valtakunnalliseen
energiantuotantoon, raaka-aineiden ja10stukseen ja niiden raskaaseen jatkojalostukseen (mm. kulkuneuvoteolli3. Helmut Schmidt, Zur Eröffnung des
Kongresses der Europäischen Zentrale
der Öffentlichen Wirtschaft in Bonni-Bad
Godesberg am 28. Mai ~r73, Bundesministe-

VI.

rium der Finanzen, Dokumentation Nr. 68.
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suus) sekä pankki- ja vakuutustoimintaan.
EEC:n piirissä on todettu yhdysliikenteen valtava investointitarve lähinnä rautatieliikenteen, ilmailun ja tietoliikenteen sektoreissa. Tästä syystä 0n
hahmotettu yhteistä yhdysliikentcen
kehi ttämisohj elmaa. Vastaavasti energiantuotannossa on yhdistetty voimavaroja. Energiantuotanto on kaikissa EECmaissa vahvasti valtion ohjauksessa,
ehkä totaalisimmin Ranskassa, Englannissa ja Italiassa. Raaka-öljynjalostuksen merkitys energiahuollossa on tajuttu vasta viime vuosina, jolloin on ryhdytty muuttamaan sen tuottamisen ja
jalostamisen rakenteita. Ydinenergia on
alusta lähtien kuulunut valtioiden määräämisvaltaan ja sen kehittämiselle on
luotu talousyhteisön kattavat organisaatiomuodot (Euratom, Phoenix-projekti jne.). Lähi-Idän sota vuonna 1973
on lisännyt ponnistuksia ylikansallisen
energiapolitiikan aikaansaamiseksi. 4
Perusraaka-aineista teräs ja muut
metallit ovat kiinteimmin valtion liiketoiminnan piirissä. Kemian perusteollisuus on myöhäsyntyisempää. Muovien
perusteollisuus, joka muutoinkin on
vasta 1950-luvun tuote, on tullut valtion
liiketoimintaan lähinnä tytäryhtiökehityksenä eikä välittömästi monikansallisia öljy- ja kemianteollisuusyhtiöitä
koskettaen. Kunkin maan teollinen rakenne on säädellyt kehitystä. Jatkojalostuksessa valtion liiketoiminta on
luontevimmin siirtynyt raskaaseen metalliteol1isuuteen, kuten Laivanrakennukseen ja muuhun kulkuneuvoteollisuuteen jo siitäkin syystä, että valtiot
esiintyvät usein näiden tuotteiden os4. C.E.E.P., vuosikirja 1973.
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tajina. 5 Viimeksi valtion liiketoimintaa
on perustettu kehittynyttä teknologiaa
vaativille aloille, joille on tyypillistä
korkea tutkimuspanos ja huomattava
taloudellisen onnistumisen riski. Näitä
ovat mm. elektroniikka- ja ympäristönsuojeluteollisuus.
Valtion tuotannollista liiketoimintaa
tukee valtion aktiivinen pääomien ohjaus. Ranskassa, Italiassa ja Länsi-Saksassa on julkisessa omistuksessa laaja
pankki- ja vakuutusyhtiöiden verkosto, joka kilpailee kansalaisten säästövaroista yleisillä rahamarkkinoilla.
Aluepolitiikan toteuttamiseksi on perustettu rahoitusyhtiöitä, jotka ohjaavat pääomia valtion maantieteellisen
kehittämisen preferenssien mukaisesti.
Erityisen merkittävää tämä politiikka
on Italiassa maan eteläosan talouselämän kehittämiseksi.
Valtion liiketoiminta on vähäistä kulutustavarateollisuudessa sekä kaupan
sektorissa. Eräissä maissa valtiolla on
kuitenkin vanhastaan monopoli mm.
suolan, tupakan, tuIitikkujen ja alkoholijuomien valmistuksessa.
Sektorikohtainen tarkastelu osoittaa
varsin selvän periaatteellisen säännönmukaisuuden: keskittymisen yhteiskunnan tuotannollista perustaa kehi ttävään toimintaan ja sektoreihin, joilla pääomaa ja pitkällistä tutkimusta
vaativan synnyttämisen jälkeen kauppaa käydään usein valtioiden välisenä ja
joilla on yhteiskunnan teknologista
muutosta edistävä vaikutus. Eurooppa5. Yves Adam, Le secteur public, Vie
economique 6, Structures No. 58, Avril 1969
sekä J-M Auby et R. Ducos-Ader, Grands
services publics et entreprises nationales
1-2, Presses Universitaires de France 1969,
1973.

laisuuden käsite sisältää myös kilpailun
elementin Yhdysvaltain, Japanin ja
SEV-maiden suuntaan. Koska valtion
liiketoiminnan keskeisimmät alat pysyvät ilmeisesti nykyisessä taloudellisen
kehityksen vaiheessa kansantalouksien
»arkoina kohtina», muutosta valtion
liiketoiminnan painopisteen siirtymiseksi muihin sektoreihin tuskin on nähtävissä.

Organisaatiomuutoksista
Valtion liiketoiminnan perinteisenä
muotona on oikeushenkilön toimikelpoisuutta vailla oleva valtion taloudenpitoon kiinteästi kytketty laitos, jollaisia
ovat vieläkin useiden maiden posti- ja
rautatielaitokset.
Kilpailunäkökohdat
ovat kuitenkin suosineet yksityisoikeudellisen osakeyhtiömuodon yleistymistä.
On pyritty päätösvallan hajautukseen
käyttäen hyväksi tämän yhtiömuodon
joustavaa rakennetta. Ranskassa ja Benelux-maissa on pitäydytty laitosmuodossa kauimmin valvontasyistä. Päätösvallan hajautusta ovat korostaneet
Länsi-Saksa ja myös Italia. 6
Englanti on tässä kysymyksessä kulkenut omaa tietään. Public-corporationorganisaatiomallissa on pyritty yhdistämään osakeyhtiön joustavuus julkiselta
laitokselta vaadittuun »julkiseen luotettavuuteen». Jokaiselle yritykselle on
laadittu peruskirja, jossa määritellään
vastuullisen ministerin oikeudet ja velvollisuudet sekä yrityksen autonomisen
päätöksenteon rajat. Ministeri ei saa
puuttua yritysten »päivittäiseen toimintaan». Ohjaus tapahtuu nimityspoli6. Marie-France
L'Heriteau, Pourquoi
des entreprises pUbliques, Presses Univer-

sitaires de France 1972.
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tiikan muodossa sekä toiminnan suunnan määrittelynä. Voidaan luonnollisesti kysyä, mihin kategoriaan kuuluu esimerkiksi yritysten hinnanasetanta, j 0hon hallitukset pyrkivät voimakkaasti
vaikuttamaan.
Osakeyhtiömuodon hyväksyminen on
merkinnyt mahdollisuutta ylikansalliseen yhteistoimintaan EEC:ssä. Perusrakenteeltaan selvin hallinnollinen kokonaisuus on Italiassa. Valtion liiketoiminnan ministeriön (perustettu vuonna
1956) alaisuudessa toimii muutamia holding-yhtiöitä, jotka jakautuvat puolestaan ala-holding -yhtiöiksi toimialoittain. Suurin on IRI (Istitu.to per la
Ricostruzione Industriale), jonka alaiset yhtiöt huolehtivat telekommunikaatiosta, laivanrakennuksesta ja -varustuksesta, terästeollisuudesta, sähkötekniikasta ja jalometallien tuotannosta.
IRI sulkee piiriinsä myös pankkitoimintaa, Italian kaupallisen lentoyhtiön,
Italian radio- ja televisiotoiminnan, tierakennusyhtiöitä ym. Yksittäisten liiketoimintayksiköiden lukumäärä nousee
useilhin satoihin. ENI (Ente N azionale
Idrocarburi) jakautuu myös toiminnallisesti alayksiköihin; öljynetsintä ja
-tuotanto, öljynkuljetus ja -jalostus,
ydinenergia, maakaasun tuotanto ja
kaasuputkistojen rakennus, petrokemia
ja tekokuituteollisuus. Näiden kahden
jättiläisen lisäksi sähkötuotannosta
vastaa ENEL ja vuonna 1967 perustettu EFIM metalliteollisuuden jatkoj alostuksen kehittämisestä.
Länsi-Saksan liittovaltion liiketoiminta nojautuu muutamaan valtionenemmistöiseen konserniin toiminnan
haaroittuessa varsin laajalle tytäryhtiökehityksenä. Merkittävimpiä yhtiöistä
ovat Salzgitter AG, VIAG, Saarberg-
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werke AG, Industrieverwaltung GmbH,
Prakla-Gesellschajt, Deutsche Industrieanlagen GmbH sekä Veba AG (liit~
tovaltion osuus 40.2 0/0) ja Volkswagenwerk AG (liittovaltion osuus 16.0 % ja
Ala-Saksin osavaltion 20.0 0/0). Pääosa
yhtiöistä on perustettu jo ennen toista
maailmansotaa. Merkittävin lisäys on
tapahtunut öljynjalostuksen ja raakaöljyntuotannon sektorissa. Liittovaltion
teolliset yritykset ovat vuodesta 1969
lähtien finanssiministeriön alaisia, muiden yhtiöiden ollessa kukin toimialansa
ministeriölle alistettuj a. Länsi-Saksassa on pyritty tietoisesti mahdollisimman
joustavaan
organisaa tioraken teeseen,
jota on pidetty muissa EEC-maissa jopa
sopivana »Eurooppa-yhtiön» mallina.
Ranskassa ovat valtion liiketoiminnan
runkona energiantuotannosta vastaavat
kaasu-, sähkö- ja kivihiilentuotannosta
vastaavat yritykset. Organisaatiomuoto
noudattaa niissä laitostyyppiä. Osakeyhtiömuoto on sittemmin yleistynyt
varsinkin tytäryhtiökehityksenä. Suurimpien uudelleenryhmittelyjen kohteina ovat viime vuosina olleet öljynjalostus- ja metalliteollisuus. Myös vakuutustoiminnan alalla toimineet noin
kolmekymmentä .erillistä yritystä on
yhdistetty vakuutustyypeittäin kolmeksi yri ty kseksi.
Ranskan tilannetta kuvaa C.E.E.P.
- julkaisun yhteenveto vuodelta 1973,
jossa todetaan kehittämisen keskeisiksi
piirteiksi teollisten ryhmittymien uudelleenorganisointi, pyrkimys valvottuun autonomiaan, sopimushalukkuus
sosiaalisektorissa, aktiivisen kauppapolitiikan kehittäminen ja pyrkimys
toimivaan yhteistoimintaan yksityisen
sektorin kanssa. Olennaista on kuitenkin
kansainvälisen tason saavuttaminen
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käyttämällä hyväksi kaikkia organisaatiomahdollisuuksia ja -muotoja, kuten
yritysten ostot, fuusiot, ulkomaisten
yritysten ostot, yhteiset tytäryhtiöt ja
taloudelliset intressiryhmät. Muutoksia
helpottamaan on luotu rahoitusyhtiöitä,
joista tärkein on IDI (L'Institut de
Developpement Industriel), perustettu
vuonna 1970. Talous- ja finanssiministeriö on myös ryhtynyt tekemään ohjelmasopimuksia eräiden keskeisten valtion liiketoiminnan yksikköjen kanssa
tarkoituksena kohottaa niiden investointien tehokkuutta ja vähentää riippuvuutta valtion tulo- ja menoarviosta.

H enkilöstöpo litiikastci

Valtion liikeyritysten työntekijä- ja
toimihenkilöstömäärät ovat jopa absoluuttisesti vähentyneet. Suhteellisen
osuuden väheneminen on seurausta
mm. kivihiiliteollisuuden ja yhdysliikenteen rationalisoinnista. Samanaikaisesti yksityisen jatkojalostusteollisuuden voimakas kasvu on lisännyt sen
työvoimaosuutta. Eri maissa esiintyneet
usein sitkeätkin lakot osoittavat, ettei
valtion liikeyritysten työvoimapoliittista tavoitetta, työrauhaa, ole pysyvänä
saavutettu.
Länsi-Saksassa lisättiin työntekijäin
mahdollisuuksia osallistua yritysten
johtamiseen
lainsäädännöllisesti
jo
vuonna 1953. Ranskassa on Renault-tehtailla laadittu ohjelma, jonka mukaan
jokainen yli viisi vuotta yritystä palvellut voi hankkia omistukseensa yrityksen osakkeita. Työntekijät voivat
ostaa osakkeita 25 °/o:iin osakepääomasta. Tarkoituksena on tämän kokeilun
jälkeen laajentaa järjestelmää myös
muille toimialoille. Ajattelu on lähtöi-

sin siitä kansallistamisen yhteydessä
omaksutusta periaatt.eesta, että työntekijät ja toimihenkilöt, tuotteiden
käyttäjät ja valtio yhdessä päättävät
yritysten toiminnan suuntaamisesta.
Teknologinen kehitys on kuitenkin suosinut yritysten teknokraattistumista,
asiantuntemuksen korostumista päätöksenteossa. Ranskassa on myös vireillä
koko osakeyhtiömallin uudistaminen ns.
Sudreau'n komitean puitteissa.

Aluepolitiikasta
Aluepolitiikan tavoitteet liittyvät työvoimapolitiikkaan ja teollisen rakenteen kehittämiseen. Esimerkkinä on jo
mainittu Italia, jossa Etelä-Italian kehittäminen on keskeinen talouspolitiikan tavoite. Yhdysliikennettä on parannettu ja teollisia investointeja ohjattu pakottaen mm. IRI- ja ENI-yhtymät sijoittamaan uusinvestoinneistaan
60 olo tälle alueelle. Tavoitteena on vähentää sisäistä muuttoliikettä ja työvoiman siirtymistä ulkomaille sekä ka ventaa tuloeroja kouluttamalla väestöä nykyaikaisen teollisuusvaItion vaatimalla
tavalla. Toimintaa on tehostettu perustamalla kehittämisrahastoja mm. yritysten saneerausta, luonnonvarojen
hyödyntämistä sekä kaivannaisteollisuuden ja terästeollisuuden kehittämistä varten.
Aluepolitiikkaa on myös yhdysliiken~
teen kehittäminen koko EEC-alueella
eli moottori- ja rautatieverkostojen rakentamisen koordinointi, Englannin kanaalin alittavan tunnelin rakentamishanke, lentokenttä- ja satamarakentamisen koordinointi, yhdysliikennevälih'eiden yhteinen suunnittelu (Concorde,
Airbus,
tietoliikenne).
Lähivuosina
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aluepolitiikka muodostaa erään EECmaiden
keskeisistä
yhteistoimintamuodoista, jolla on syvällisiä vaikutuksia kaikille taloudellisen toiminnan
alueille.

Valtion liiketoiminnan tavoitteista
Valtion liiketoiminta ei Länsi-Saksassa perustu yhtenäiseen poliittiseen traditioon kuten niissä maissa, joissa toisen maailmansodan jälkeen toteutettiin
laajamittainen kansallistaminen. Tavoitteet on tulkittava eräänlaisena »liberalistisena sopeutusmallina», jossa
valtiolla on osakkeenomistajan rooli.
Se puuttuu yritysten toimintaan vain
silloin, kun liittovaltion edun katsotaan
niin vaativan. Toiminnan tavoitteena
nähdään ensisijaisesti tehokkuus. 1950luvulla esitettiin valtion liiketoiminnan
periaatteellisena tavoitteena, ettei valtion tule esiintyä kilpailijana kansalaisten kanssa, vaan pysyä erotuomarina,
joka laatii sääntöjä ja valvoo niiden
noudattamista. Se ei pyri kansantalouden tuotanto-omaisuuden keskittämiseen itselleen vaan huolehtii s~n jakautumisesta mahdollisimman laajoihin
kansankerroksiin. Tämä ajattelu on.
kuitenkin jäänyt aktiivisemman osallistumisen varjoon.
Ranskassa on korostettu valtion liiketoiminnan talouspoliittista tehtävää.
Vahva keskusjohtoisuus on kuitenkin
väistymässä hajautetumman tavoitteenasettelun tieltä. Hajautuksen ei kuitenkaan katsota merkitsevän valtion liiketoiminnan merkityksen vähenemistä,
pikemminkin päinvastoin. 7 Vuonna
7. Groupe TravaH du Comite Interministeriel des Entreprises publiques, Rapport
sur les entreprises publiques, 1967.
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1969 esitti silloinen pääministeri käsity ksenään, että valtion liiketoiminnas-"
sa on pyrittävä mahdollisimman korkeaan taloudelliseen suorituskykyyn
kilpailua vääristämättä. Riippumattomuus yksityisintresseistä tulee turvata
ja yritysten johdon autonomiaa on lisättävä. Näihin tavotteisiin on pyritty mm.
edellämainituilla rakenneuudistuksilla.
Italiassa valtion liiketoiminnan tavoitteet on määritelty kansantalouden
keskeisten sektorien kehittämisenä ja
organisointina sekä alikehittyneiden
alueiden kehittämisenä investointeja
suuntaamalla. Toimintaa on suunnattava palveluksiin kehittyneemmän taloudellisen rakenteen ja uusien toimintamuotojen edistämiseksi. On pyrittävä
eliminoimaan niitä kielteisiä vaikutuksia, joita voi seurata oligopoleista yhdentyvässä Euroopassa joillakin sektoreilla. Yritysten päätöksenteon itsenäisyyttä korostetaan toiminnallisen
joustavuuden säilyttämiseksi.
Englannissa on julkaistu kaksi valkoista kirjaa (vuosina 1961 ja 1967) kansallistettujen teollisuudenalojen toiminnasta ja tavoitteista. 8 Niissä on käsitelty tavoitteita varsin yksityiskohtaisesti: investoinnit, hinnanmuodostus,
kustannusrakenne, taloudelliset tavoitteet sekä yritysten ja valtion osuus toiminnan suuntaamisessa. Yritykset laativat lisäksi kehittämissuunnitelmat
viisivuotisjaksoin parlamentin hyväksyttäväksi. Näin luodaan tavoiteohjelmat ylimmän poliittisen päätöksenteon
tasolla.
8. Nationalised Industries: A Review of
Economic and Financial Objectives, Cmnd
3437 November 1967 ja The Financial and
Economic Obligations of the Nationalized
Industries, Cmnd 1337 April 1961.
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* * *
Viime vuoden yleinen taloudellinen
kehitys on nostanut valtion aktiivisen
ja omistukseen perustuvan roolin keskeiseksi mm. Italiassa ja Englannissa.
Työväenpuolueen hallitus on Englannissa esittänyt laivanrakennus- ja lentokoneteollisuuden kansallistamista, yksityiskohtaista puuttumista Englannin
rannikon ja Pohjanmeren raaka-öljyn
ja maakaasun tuotantoon sekä erityisten tuotannollista perustaa vahvistavien
valtion piiriin kuuluvien investointija yhteistyö elinten perustamista. Näyttää toisin sanoen siltä, että taloudellisten vaikeuksien myötä valtion aktiivinen osallistuminen lisääntyy ja se koetaan poliittisesti hyväksyttäväksi. 9
Osakeyhtiömuodon valinta sekä joustavuuteen ja taloudelliseen suorituskykyyn perustuva toiminta tekee mahdolliseksi yritysten kasvun ja muuntumisen taloudellisen muutoksen edel9. Le bilan des nationalisations en France
et les intentions de M. Mitterand, Le Monde
10 mai 1974 sekä Two new instruments of
state control, Financial Times 16. 8. 1974
esimerkkeinä parhaillaan käytävästä keskustelusta.

lyttämällä tavalla. EEC-maissa on valtion liiketoiminnan yksiköiden käyttö
ylikansallisten tuotanto-ohjelmien toteuttamisessa jo käytäntö. Yritykset
voivat toisin sanoen edustaa hallituksiaan omilla toimintasektoreillaan. Näin
yritykset ovat kansallisen politiikan
välineitä.
Valtion liiketoiminnan yksikköjen
kytkentä omistaja-valtioon ja sitä kautta poliittiseen järjestelmään on lisännyt
henkilöstön odotuksia ehkä enemmän
kuin yksityisessä sektorissa. Tästä syystä valtion liiketoiminnan yksiköissä on
suunniteltu poikkeavia hallintomalleja
näiden odotusten täyttämiseksi. On kuitenkin ilmeistä, etteivät yritykset pääse
ilman koko yritys hallinnon mallia koskettavaa muutosta täyttämään henkilöstön vaatimuksia.
Viime vuosina ovat yritysten aluepoliittiset tavoitteet nousseet etualalle.
Näin yritysten tavoitehierarkia muuttuu kansantalouden kehittämistavoitteiden muuttuessa. Tämä osoittaa yritysten toimivan myös valtion talouspolItiikan aktiivisen toteuttamisen välineinä.
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Julkisen liiketoiminnan suhteelliset osuudet koko liiketoiminnasta EEC-maissa 19671

Ranska

ItaUa

Belgia

Hollanti

74.4
3.6
54.4
1.0
7.2

54.6
5.0
61.0
2.9
10.0

46.3
5.4
54.5
0.5
8.1

18.0
0.4
54.0

85.3
3.9
44.0

44.9
0.0
47.4

4.5

8.7

3.7

Rahoitussektori :
osuus talletuksista
52.2
»
vakuutusmaksuista 10.0

58.0
40.0

55.0
22.0

50.0
11.0

29.0

46.0

91.0
3.3
74.0
14.0
33.5

85.0
27.0
75.0
5.0
28.0

27.5
3.6
66.0

90.0
5.5
38.0

97.9

13.5

21.0

26.0

90.0
2.3
65.0
0.5
38.0
11.2

41.0
6.3
62.0
0.5
36.6
11.6

14.5

84.5
1.3
46.2

76.7
0.0
59.7

8.1

29.0
5.6

Länsi-Saksa

Luxemburg

Liikevaihto

Energian tuotanto
Teollisuus
Yhdysliikenne
Kauppa ja palvelut
Yhteensä

Investoin,nit

Energian tuotanto
Teollisuus
Yhdysliikenne
Kauppa ja palvelut
Yhteensä

81.2
4.1
72.2
18.1

13.9

Henkilöstö

Energian tuotan.to
Teollisuus
Yhdysliikenne
Kauppa ja palvelut
Rahoi tuslsektori
Yhteensä

45.0
2.2
73.3
33.6
8.7

64.0
0.1
11.5
8.0

1. Julkisen liiketoiminnan käsite vastaa suomalaista tulkintaa. Lähde: L'Heriteau,
Pourquoi des entreprises publiques?, PUF 1972. Vastaavaa yhteenvetoal ei ole tehty
laaj,entuneen Talousyhteisön aikana. Englannin luvut vastaavat kuitenkin energiantuotannon, yhdysliikenteen ja teollisuuden sektoreissa »suurten EEC-maiden» lukuja.
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Heikki Koskenkylä ja Ilmo Pyyhtiä:

mieluummin kätevä tapa puhua monimutkaisista asioista. Se voi olla jopa
Suomen allokaatio-ongelman peruspiir- niin nokkela tapa, että taustalla olevat
teistä ja taustasta. Suomen Pankin jul- asiat unohtuvat. Muistettakoon vaikkaisuja D: 34, Helsinki 1974. 59 sivua. kapa Robert M. Solowin kannanotto:
»... the answers sometimes given in
Usein on todettu Suomen investointi- terms of marginal products of capital
asteen olevan kansainvälisesti korkea, and capital-output ratios are somejopa niin korkea etteivät omat pää- times right, sometimes wrong, and
omat ole riittäneet sen rahoittamiseen; often misleading.» (Capital Theory and
sillä aikaansaatu kasvu on silti jäänyt the Rate of Return, Amsterdam 1963,
tyyd.yttävän ja väIttävän rajamaille. ss. 16-17). Oppihistoriaan tälle alueelSama asia voidaan ilmaista toteamaUa, le paikkansa saanut Evsey D. Domar
että pääomakerroin on ollut kansain- suhtautui myös varauksellisesti päävälisesti vertaillen korkea. Kasvu- ja omakertoimen käyttöön tuottavuusanarakennepolitiikan tehtävänä tulee siis lyysissa esitelmöidessään Suomessa pari
olla pääomakertoimen alentaminen. Tä- vuotta sitten. Niinpä kirjoittajatkin
hän keskusteluun ovat nyt Heikki Kos- ova t eritelleet pääomakertoimen (keskenkylä ja Ilmo Pyyhtiä esittäneet pu- kimääräisen sekä rajakertoimen) suhheenvuoron, joka perustuu Suomen detta pääoman ja työn tuottavuuteen,
Pankissa tehtyyn makrotaloudellisia in- jotka löytyvät kertoimen takaa. Sen
vestointikriteerejä koskevaan selvitys- jälkeen he ovat edenneet tuottavuuden
työhön. Nyt esiteltävä teos Suomen determinanttien erittelyyn. Tällöin tulallokaatio-ongelman peruspiirteistä ja laan teknologian, yrittäjyyden ja tuotaustasta ei ole tekijöiden ainoa pu- tannon mittakaav.an osatekijöihin, joi,lheenvuoro .asiassa (Ks. esim. Kansanta- la voidaan myös Suomen kehitystä arvioida. Veikko Reinikaisen väitöskirjaa
loudellinen aikakauskirja 3/1973).
Koskenkylä ja Pyyhtiä ovat lähteneet (Kansainvälisen kaupan uusklassinen
metodina,
Helsinki
liikkeelle pääomakertoimen käsittee- tasapainoteoria
seen liittyvästä tuotantoteoriasta. Tä- 1969) mukaillen päädytään siihen, että
transformaaHohaasteeseen
män vaiheen antina voitaneen pitää ankaraan
sen mieliinpalauttamista, että pääoma- vastaamassa olevaI ta puoliteollistuneelkerroin sinänsä ei ole syy mihinkään, ta maalta ei ehkä pidäkään odottaa savaan se on seurausta monista tekijöis- manaikaisesti lmrkeata investointiastä, jotka määrittelevät myös talouden tetta ja matalaa pääomakerrointa. Eikä
reaalikehityksen.
Pääomakerroin on liene perusteltua pitää tätä pelkkänä
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välivaiheenakaan, vaan tietoista sopeutuspolitiikkaa tarvittaneen myöhemminkin. Siihen vaadittavan rakennepolitiikan normiksi ei pääomakerroin yksin riitä. Yhdessä tavanomaisten liiketa:loudellisten
in vestoin tikri teeri en
kanssa käytettynäkin se jättää tekijöiden mielestä erityisesti »suurmarkkinaajattelun» vaille tarpeellista huomiota.
Seuraavassa luvussa siirrytään tarkast'elemaan allokaatiomekanismin toiminnallisia heikkouksia ja allokaatiopolitiikan ongelmia. Rakenteelliseen
työttömyysongelmaan kehi tel tyj ä selityksiä tarkastellaan erityisesti Suomea
ajatellen. Kuviossa 6 tavoiteltu havainnollistus hintasuhteiden ja resurssiperustan
välisen
eron
seurauksista
olisi mielestäni saavutettu paremmin
soveltaen työn alussa käytettyjä tuotantoteorian kuvioesityksiä. Tuotantotekniikan valintaongelmaa valottava
kuvio 7 on siinä mielessä mielenkiinnoton, että siinä esitetty tapaus kuvaa
työllisyys- ja maksimituotantotavoitteen samansuuntaisuutta. Toki valinta
kohdistuu työintensiivisempään menetelmään, j'os se tarjoaa sekä täystyöllisyyden että maksimaalisen tuotannon. Kuten tekstissä mainitaan, on
yleensä pidetty todellisuudessakin mahdollisena sitä, että vajaatyöllisyyteen johtava pääomaintensiivinen tekniikka johtaa korkeampaan tuotantomäärään kuin työtä enemmän käyttävä
täystyöllisyysstrategia. Tämän työllisyys- ja kansantulotavoitteen potentiaalisen ristiriidan voi tietysti demonstroida samaa kuviota hiukan
muuntaen.
Suomella on ilmeisesti puunjalostuksen alalla kunnia olla jopa tekniikan
kehityksen kärjessä. Moderni tekniikka tahtoo olla pääomavaltaista, olipa se

sitten meillä tai muualla kehitettyä.
rekijät suhtautuvat pessimistisesti siihen, että olisi löydettävissä työvaltaista
ja samalla kehityksen huippua edustav,aa tekniikkaa. Toisaalta on kuitenkin
erotettava talousrakenteen
säätelyn
kaksi komponenttia: millainen tekniikka valitaan tietyillä toimialoHJa ja mitä
toimialoja yleensä pyritään valitsemaan
ja missä keskinäisissä suuruussuhteissa.
On olemassa aloja, jO'tka ovat työvaltaisia silloinkin, kun niissä käytetään
mahdol.lisimman modernia tekniikkaa.
Työn tuottavuustaso voi niUlä tosin olla
heikko.
Suomen kansantaloudessa on paikallaan tarkastella allokaatio-ongelmia
kansainvälisen työnjaon taustaa vasten.
Tuotannontekijöiden suhteellisilla niukkuuksilla operoiva sisäisen allokointipolitiikan viitekehys ja kansainvälisen
kaupan
Heckscher-Ohlin
-teoreema
käyvät periaatteessa yhteen. H. B. Laryn tutkimusta soveltaen ja Suomen
aineistolla täydentäen tekijät tarkastelevat suhteellisen edun käsitteen operationaalisen määrittelyn mahdollisuutta. Tuotannontekij äin intensiivisyysjärjestyksen universaalisuus viittaa siis
siihen, että samoja tuotteita valmistetaan samoilla »resepteillä» ympäri
maailmaa, niin kuin Ohlin väitti. Resurssien erot tulevat tällöin esille kansainvälisen kaupan rakenteessa sekä
maitten sisäisen talousrakenteen eroina. Tekniikan valinnan ongelma ei
näin olisikaan edellä esitettyä ajatellen
alojen sisäisen substituution ongelma
vaan korkeintaan sektorien. suuruussuhteiden valintaa. Tätä taas rajoittaa
se, että vain osa tuotannosta tulee kansainvälisen kaupan kohteeksi. Vain talouden avoimella sektorilla voidaan irtaantua kotimaisen kysynnän melko
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jäykistä puitteista ja muunnella merkittävästi sektorien suuruussuhteita. !
Kun tuotannonaloja eritellään Jan
Tinbergenin tapaan kansainvälisiin,
kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin
(International, N ational, Regional, and
Local Industries, teoksessa Trade,
Growth, and the Balance of Payments,
Amsterdam 1965), havaitaan rakennepolitiikan valinnanvaran supistuvan.
Jos samalla on todella niin, että alojen
sisäinen tekniikan valinnanvara on mitätön, on lähellä fatalistinen ajatus,
että meille nyt kertakaikkiaan on sattunut tällainen sarka viljeltäväksi ja
siihen on tyytyminen. Tinbergenin
mukaan valinnan kohteeksi tulevat alat
ovat lisäksi. juuri pääomakertoimen
kannalta enimmäkseen niukkaa valinnanvaraa tarjoavia.
Koskenkylän ja Pyyhtiän puheenvuoro koskettelee ajankohtaista kysymystä tuotannontekijöiden niukkuussuhteiden muuttumisesta Suomessa.
Työvoimapulan kiristyminen EteläSuomessa viittaa siihen, että työvaltaisia aloja suosittelevilta, osittain vielä
tuoreil ta aUokaa tiopolii ttisilta puheenvuoroilta on mennyt pohj a pois. Työvoiman suhteellisen niukkuuden lisääntyminen tuo ilmeisesti alueellisen aspektin entistäkin kärjistetymmin esille.
Työvoima näyttää pysyvän kehitysalueilla vielä vähemmän niukkana tekijänä. ,-Kehitysalueiden teollisuuden
pääomakerroin on muuten samanaikaisesti korkeampi kuin Etelä-Suomessa.
Ehkä tämänhetkisessä työvoimapulassa
suhdannekomponentti on silti vielä
niin dominoiva, että pysyväisluontoisesta työvoimapulasta totaalisena ilmiönä ei olisi kysymys. Jos taas tilanne
näyttää pitkällä tähtäyks-elläkin tällaiselta, on hyvä muistaa, että aUokaatio-

teoriasta johdettavat suositukset ongelman ratkai'semiseksi ovat muita kuin
työvoiman tuonti.
Viimeisessä luvussa tarkastellaan
duaalisen talouden tasapainoisen kasvun teoriaa. Tämä mielenkiintoinen ja
Suomen kannalta kai relevantti teoria
jää kuitenkin niin korkealle abstraktiotasolle,
että
allokaatiopoliittisten
suosi tusten esittäminen tutkimuksen
alkupuolen tapaan ei juuri ole mahdollista. Ehkä olisi muuten parempi puhua yleisemmin talouden sisäisen disintegraation ongelmasta silloin, kun
maan eri osat sekä eri tuotanto sektorit
ovat erityisesti tekijämarkkinoita ajatellen kaukana one market one price
-ideaalista.
Esitelty tutkimus edustaa vain osaa
Heikki Koskenkylän ja Ilmo Pyyhtiän
panoksesta näissä kysymyksissä. Käsittääkseni he ovat esittäneet hyviä allokaatio-ongelmaa kartoittavia analyyttisia puheenvuoroja. Erityisesti on
hyvä, että he ovat eritelleet pääomakertoimen metodista välinearvoa suunnittelun kannalta ja sen makroluonnetta, koska pääomakerroin »tehokkaana»
käsitteenä voi joutua asiattomaankin
käyttöön. Nyt esitellyn tutkimuksen
osalta on kuitenkin todettava, että kirjallisuutta tuntevalle lukijalle tulee vastaan paljon tuttuja kannanottoja. Tämä
pitää paikkansa joskus silloinkin, kun
kirjallisuusviitettä ei ole katsottu tarpeelliseksi. Allokaatiopolitiikalle ei liene olemassakaan tyhjentäviä ja riidattomia normeja, mutta Koskenkylän ja
Pyyhtiän käyttämien puheenvuorojen
tapainen analysointi auttaa ulos kehäpäättelynomaisesta keskustelusta, johon
juuri pääomakertoimen ympärillä pitäytyvä keskustelu pyrkii joskus luiskahtamaan.
Paavo Okko
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Hannu T. Linnainmaa ja Kari Möttölä:
SEV ja sosialistinen taloudellinen integraatio. Forum-kirjasto. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1974. 185 sivua.
Suomen SEV-sopimuksen vuosipäivän
tienoilla ilmestyi markkinoillemme ensimmäinen SEV-organisaatiota ja integraatiota laajemmin esittelevä, valt.lis.
H. Linnainmaan ja ulkopoliittisen instituutin va johtajan K. Möttölän laatima
teos. Sen käsittelemä aihepiiri on laaja
kattaen sosialistisen järjestelmän poliittistaloudelliset perusteet, eri maiden talousuudistuksia, integraation tähänastiset vaiheet, SEVin rakenteen ja toiminnan sekä suhteet kapitalistimaihin. Lopussa on suurehko tilasto-osa. Kirjan
vahvoihin puoliin kuuluu sen laaja kattavuus. Se voikin palvella hakuteoksena sosialistisesta talousj ärj estelmästä
ja SEVistä organisaation perustamisesta
lähtien. Tässä auttaa teoksen selkeä ja
pitkälle viety kappalejako, jonka pe, rusteella helposti löytää keskeiset kysymykset.
Teoksen lähempi tarkastelu paljastaa
kuitenkin ilmeisiä puutteita. Monin
kohdin tekstiä rasittaa tietty epäanalyytUsyys ja montsanaisuus. Tyylillisesti
teos usein muistuttaa neuvostolaisia populaari-taloustieteellisiä julkaisuja, joita luonnehtii semanttinen epämääräisyys ja ylenmääräinen optimismi 'sosialismin tulevaisuuteen nähden. Kirjoittajat olisivat enemmän voineet käyttää hyväkseen sellaista korkeatasoista
analyysia SEV-yhteistyöstä ja sosialistitaloudesta, jota edustavat esim. unkarilainen Sandor Ausch tai tsekki Ota
Sik (tosin heihin on muutaman kerran
viitattu). Myös tieteellisernpi neuvostolainen aineisto olisi antanut mahdolli-
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suuden kriittisempään ja syvällisempään tarkasteluun monin kohdin. Tarpeettoman usein on turvauduttu seuraavanlaiseen fraseologiaan (esim s. 71):
»Sosialistinen yhdentyminen ... on kaikille tasavertaisesti hyödyllistä, johtaa
yleiseen kehitykseen ja kehityserojen
tasoittumiseen.» Yleisesti ottaen olisi
tekstin vakuuttavuus parantunut, jos
si tä olisi tuettu tilastotiedoin enemmän.
Nyt joutuu tilastoja hakemaan erikseen
teoksen lopusta.
Linnainmaan ja Möttölän kirj a on
nostanut esille yhden ongelman, johon
on tartuttava, koska se tulee ilmeisesti
yhä aktuaalisemmaksi, kun taloudellinen kanssakäyminen ja tiedon vaihto
SEVin kanssa lisääntyy, nimittäin suomalaisten vastineiden löytäminen sosialistisille taloustieteellisille termeille.
Kirjassa on lähdetty allekirjoittaneen
mielestä väärälle tielle omaksumalla ilmeisiä käännöslainoj a venäj änkielestä
vaivautumatta miettimään niiden suomalaisia vastineita. Usein on lauseen sanoma päässyt pahasti hämärtymään.
Uskollisuus ilmeisesti venäläiselle alkutekstille on tuottanut seuraavanlaisia
»helmiä», kuten sivulla 72: »Onko pääpaino asetettava tavaroiden tuotannolle
vai tavaroiden kierrolle? Onko yhdentymisen välineinä käytettävä suunnitteluvälineitä vai tavara- rahasuhteisiin
liittyviä välineitä?» Tarkoitus on luultavasti ollut sanoa: »Onko pääpaino asetettava tavaroiden tuotannolle vai
myynnille? Onko yhdentymisen välineinä käytettävä suunnittelua vai markkinamekanismia?» Vai onko takana jokin muu ajatus?
Lisää termien sekavuudesta: tarkoittaako s. 11 »tuotannon voimavarat» samaa kuin tuotannontekijät? Tarkoittaako s. 72 »kasautuminen, akkumulaatio»
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nettoinvestointeja? Alaviitteessä an- hokkeet. Venäläisten termien saksannettu määritelmä on epäselvä: »Kasau- nokset, ks. Ökonomisches W örterbuch
tuminen (akkumulaatio) tarkoittaa sitä, russisch-deutsch, Verlag die Wirtschaft,
että tuotantoprosessissa luotua lisäar- Berlin, DDR, 1971.
voa käytetään tuotannon laajentamiNäiden terminologisten puutteiden
seen. Tuotantovälineiden määrän vuosi- lisäksi mainittakoon vielä muistakin. S.
kasvu ja kulutustavaroiden lisäys muo- 118 väitetään, että MIR-voimajohtoverdostavat kasautumisen aineellisen pe- kosto tuo sähköä SEV-maihin. Todellirustan.» Jos tarkoitettaisiin nettoinves- suudessa SEV-maat ovat kokonaisuutointeja täytyisi kulutustavaroiden li- tena sähkön suhteen omavaraisia ja
säyksen sijasta sanoa varastojen lisäys. MIR toimii lähinnä kuormituksen tasaaOnko s. 38 »pääomavaranto» sama kuin jana. Tilasto-osassa s. 160 on tapahtunut
kiinteä reaalipääoma? Tarkoittaako s. systemaattinen virhe, kun esitetään,
48 »pääomamaksu» korkoa? S. 47 »tuot- että suurin osa kaikkien SEV-maiden
to» (ven. pribyl', saks. Gewinn, Profit), kiinteästä (reaali)pääomasta tulisi palmiksei ole käytetty suoraa käännöstä veluelinkeinojen osalle; on tietenkin
voitto? Tosin myös 1. Tapiola käyttää tarkoitettu, että se tulee teollisuuden
ulkoministeriön julkaisemassa SEV ja osalle. Tilastojen otsikoinnissa esiintyy
sosialistinen integraatio moniselitteistä tarkemmin määrittelemättömiä käsittuotto-termiä. Hintauudistuksesta pu- teitä kuten »perusvarannob>, »kulutushuttaessa löytyy s. 52 käsite »omakus- rahasto» ja »kasautumisrahasto», joiden
tannustuotto», joka lienee ainakin lii- sanoma voi pelkästään porvarillista taketaloustieteellemme tuntematon ter- loustiedettä tutkineelle jäädä pimenmL Lause kuuluu: »Tukkuhintaan las- toon. S. 111 on unkarilaisen nimen
ketaan tuotteen omakustannustuotto.» . transkribointi väärä, Tshepel p.o. CseS. 47 sanotaan: »Tuotto toimii mittari- pel.
na arvioitaessa yrityksen menestymisEdellä oleva kritiikki ei millään muo~
tä .... » Parempi käännös olisi: »Voitto toa pyri mitätöimään Linnainmaan ja
toimii tunnuslukuna ... » (mittari on il- Möttölän teosta, joka sisältää suuren
meinen käännös sanasta pokazatel' =
määrän tärkeää tietoa ja mielenkiinsaks. Kennziffer). Selvä käännösvirhe toista analyysia sosialistitaloudesta~ Toon tavan takaa esiintyvä »vaihtorupla», sin mainitut terminologiset ja tyylilliset
ven. perevodnyj rubl', saks. transferab- puutteet paikoitellen hämärtävät esitetler Rubel, pitää olla siirtorupla. Yksi tyjä ajatuskulkuja. Tämä vaara vaanii
»vaihtoruplan» tunnusmerkkejä on, et- tietenkin kaikkia, jotka joutuvat kääntei se ole vaihtokelpoinen. Epäsuomalai- tämään tai käyttämään neuvostolaista
selta kalskahtaa myös esim. s. 41 »kan- taloudellista tekstiä, ennen kuin tersantalouden ohjaamisen vipusimeb>, vi- mien vastaavuudesta suomalaisiin nähpusin, ven. rytSag = saks. myös Anreiz, den päästään selville vesille.
J armo Eronen
joten parempi käännös olisi esim. kii-
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olla eri mieltäkin, koska esim. erilaisten työryhmien toiminnan kehittäminen eräänä OD:n sovellus alueena näyttää voimakkaasti yleistyvän ja suurten
koko organisaatioon liittyvien useiden
vuosien mittaisten kehittämisohjelmien
osuus taas vähenevän. Tosin pienimuotoisesti aloi tetu t kehi ttämisohj elma t
laajenevat usein koko organisaatiota
koskeviksi. Eräät kehittämistyössä toimineet asiantuntijat suosittavat nimikettä »työyhteisön kehittäminen» halutessaan korostaa nimenomaan organisaation sosiaalisen järjestelmän (ihmisten ja heidän vuorovaikutuksensa) keskeistä asemaa OD-ohj elmissa.
Arvelen OD-asioihin vihkiytymätöntä
lukijaa häiritsevän kirjassa ainakin
seuraavien seikkojen:
1. merkilliset ja yleiskielestä poikkeavat termit, »OD-slangi»,
2. kirjan epäyhtenäisyys ja sekavuus,
3. OD:n suhde muihin organisaation
kehi ttämiskeinoihin ja -ohj elmiin jää
epäselväksi,
4. kirjan malli- ja luokittelukeskisyys probleemakeskisyyden ja omaan
työympäristöön kohdistuvien sovellutusmahdollisuuksien tarjoamisen asemesta.
Kirjan vaikeahkojen uusien termien
käyttö ei ole pelkästään kääntäjän
syytä, vaan johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei vastaavia suomenkielisiä termejä vielä ole joko vakiinnutettu tai
. keksitty. Kääntäjän alkutekstistä vapaampi ote olisi ehkä ollut paikallaan
näiden termien kohdalla. Ainakin se
olisi parantanut luettavuutta.
Nyt
»konfrontaatiot», »interventiot», »prosessikonsul toinni t»,
»mU u tosagen ti t»,
»konsul ttiryhmät
pienoismaailmana»,
»ryhmäkulttuurit» jne. hämmentävät
7
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ja tekevät lukemisen raskaaksi. Loppuun liitetty keskeisten termien sanasto olisi ehkä eräs ratkaisu niihin vaikeuksiin, joita ammattitermien kääntämiseen aina liittyy.
Kirjan teoreettinen sekavuus ja epäyhtenäisyys on ehkä seurausilmiö organisaatioteorioiden
tämän
hetkisestä
tilasta. Teoksessa on mainittu pitkälle
kolma ttakymmen tä
OD-sillisalaa tiksi
sulatettua teoriaa ja tutkimuslöydöstä.
'Samoin lyhykäinen systeemiteorian
esi ttely jää jotenkin irralliseksi koko
kirj an kannal ta. Tarvi ttaisiin todella
OD:n jäntevää teoriaa. Nyt nimitellään,
luokitellaan, taulukoidaan, mikä hämmentää lukijaparkaa puhumattakaan
opiskelijasta, joka joutuu tämänlaatuisia kirjoja tenttimään.
OD-työtä tehneelle antavat luokittelut ja ryhmittelyt kylläkin uusia yhteyksiä, jäsentävät. Kirja onkin epäilemä ttä tar koi tettu alan amma ttilaisille tekniikkapaljouden ja eri lähestymistapojen systematisoinniksi, tietynlaisen
kokonaiskuvan
antamiseksi.
Yleisesityksenä ja johdantona OD-kysymyksiin olisi varmaan jokin toinen
teos (esim. Richard Beckhardin Organization Development: Strategies and
Models, 1969) parempi. Pelkään esim.
koulutus- ja henkilöstöihmisten laskevan kirjan käsistään sekavin tuntein,
vailla kuvaa siitä, miten OD voisi auttaa oman organisaation ongelmakysymyksissä. Tilannetta eivät juuri paranna kirjan alkuun sijoitetut, epämääräisiksi jäävät sovellutusesimerkit.
OD:n suhde ja koordinoiminen muihin kehittämisohjelmiin jää ilmaan.
Liekö tätä kysymystä pohdittu lainkaan?
Ainakin asiakasorganisaation
kannalta kysymys on relevantti erilaisten konsulttien laukatessa lääkkeineen
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samanaikaisesti organisaatiossa toisistaan tietämättä. Frenchin ja Bellin lähestymistapa on voimakkaasti tekniikkakeskeinen: sinänsä ansiokkaiden
ryhmittelyjen ja luettelojen sekaan ei
sovi kuin nimeksi niiden probleemien
esittelyä, joihin tekniikkoja voitaisiin
käyttää. Kirja ei myöskään anna valmiuksia OD-menetelmien soveltamiseen. Samoin ei liiemmälti synny
oivalluksia esiteltyjen OD-menetelmien
sovellettavuudesta organisaation problematiikkaan.
Mikä jää yleisvaikutelmaksi, kun lukee katkelmia erilaisista organisaatio-,
konflikti- ja ryhmädynaamisista teo-

rioista OD-nimikkeen alle sievästi sijoitettuna ja tekniikkakeskeisesti esiteltynä? Ehkä ajatus siitä, että täytyisi lukea sama uudelleen ja huolellisemmin, samoin kuin se, mitä OD lopultakin on ja millaisiin ongelmiin sitä
voi soveltaa. Kirja ei ole OD:n perusteita esittelevä helppotajuinen yleisteos eikä oppikirja. Se on ehkä OD:tä
työkseen tekevän käsikirj aksi sovelias.
Eräässä suhteessa voidaan nostaa hattua: kirjan alku kielisen version ja suomennoksen vuosiluku on aivan sama
eli 1973.
Asko Miettinen

M. G. Kendall:

soinen tietyn osa-alueen yhdistetty oppi- ja ohjekirja. Teos vie lukijan erääseen tilastotieteen vanhimpiin ja samalla teoreettisesti vaikeimpiin kuuluvaan osaan, aikasarja-analyysiin, joka
viime vuosina on kokenut uuden tulemisen -- osaksi automaattisten tietojenkäsittelykoneiden ripeän kehittymisen
ansiosta. Kendall on tarkoittanut teoksensa nimenomaan käytännön tilastotyössä ahertavalle tutkijalle, jolla on
samalla vankka ote alansa teorian nykyiseen kehitysvaiheeseen ja sen puutteisiin. Aikasarj a-analyysin keskeisten
käsitteiden teoreettiseen tarkasteluun
kirjoittaja on ammentanut sovellutuksia myös mittavasta empiirisestä tuotannostaan. Lukijaa inspiroi erityisesti
se erittelevä ja kriittinen tapa, millä
tekij ä lähestyy aihettaan. Tekstistä huokuu vahva kokemuksen ja syvällisen
perehtynelsyyden henki. Lukuisat viittaukset eri tutkijoiden tuloksiin ja niiden analysointi antavat lukijalle run-

Time-Series. Charles Griffin & Company Limited, London 1973. 197 sivua.
45 mk.
Tilastotieteen tavallisesti varsin kaava~
maisten oppikirjojen joukkoon on viime aikoina ilmestynyt mielenkiintoisia
poikkeuksia. Aiheen käsittelyn ei tarvitse aina olla vain »rautaista kaavamerta», vaan kirjoittajan persoonallinen ote kriittisine huomautuksineen ja
omiin kokemuksiin pohjautuvine ohjeineen on opiskelijan kannalta erityisen
kehittävää.
Professori M. G. Kendall on kirjoittanut uudentyyppisen oppikirjan, josta
hän toteaa esipuheessa: »1 have tried to
make it the sort of book that 1 would
like to have had put in my hand when
1 first became interested in time-series
many years ago.» Kysymyksessä ei siis
ole yleisoppikirja, vaan cum laude-ta-
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saasti aineksia kokonaisuuden hahmottamiseen. Teoksen usean luvun lopussa
on huomautusosa, jossa on otettu esille
jokin käytännössäilm.ennyt erityispulmao Tällöin kirjoittaja antaa kosolti
»isällisiä» neuvoja ja vihjeitä teorian
ja käytännön salakarikkojen välttämiseksi.
Teoksen alussa kirjoittaja kertoo lyhyesti tilastotieteen ja samalla aikasarjojen kehityksestä tieteen historian hämärästä tälle vuosisadalle. Matemaattinen todennäköisyys-käsite, joka on
oleellinen aikasarjojen teoriassa, pyrki
vuosisadan vaihteen tienoilla tieteen
deterministiseen maailmaan. Lopullisesti vasta 1920-luvulla aikasarjatutkimus vapautui deterministisestä tarkastelutavasta. Poikkeamia trendistä ei
enää pidetty »virheinä», vaan niitä alettiin analysoida todennäköisyyslaskennan välinein. Tekij ä tuo samalla esiin
aikasarjojen erikoisominaisuuden, otoksen havaintojen peräkkäisyyden aikaakselilla. Aikasarja-analyysin tavoitteiden ryhmittely ja aikasarjan rakenteen
erittely päättävät ensimmäisen luvun.
Toisessa luvussa Kendall tutkii aikasarjan käännepisteitä ja satunnaisuuden
asteen testaamismahdollisuuksia. Kolmannessa ja neljännessä luvussa tarkastellaan trendin määräämisen perusteita.
Kirjoittaja osoittaa, että trendin laskentamenetelmän valinta riippuu kulloisestakin sarjasta, josta iteraation
avulla on »paras» estimaatti löydettävissä. Liukuvia keskiarvoja kirjoittaja
käsittelee taiturimaisesti esitellen samalla lyhyesti trendin rakenteen tutkimisessa käytetyn ns. variate-difference
-menetelmän. Trendisuoran määrittämisen vaikeus ilmenee selvästi; se ei suinkaan ole vain mekaanista käyrän sovittamista - seikka, mikä .usein unohde-
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taan - vaan tutkijan intuitiolla, kokemuksella tai muulla lisäinformaatiolla
on usein ratkaiseva vaikutus lopputulokseen.
Viidennessä luvussa Kendall miettii
kausivaihtelun olemusta. Kausikomponentin »irrottaminen» aikasarjasta liittyy kiinteästi trendikomponentin määri ttämiseen. Aikasarj an systemaa ttisen
osan luotettava estimointi puolestaan terävöittää kausitekijää. Kirjoittaja luettelee syitä kausivaihtelun tutkimishaluun ja toteaa tavoitteenasettelun vaikuttavan tasoitusmenetelmän valintaan.
Kausitasoitusmenetelmiä onkin kehitetty lukuisa joukko. Tunnetuin ja eniten
sovellettu lienee ns. Census Mark II
-menetelmä muunnelmineen. Tämä menetelmä perustuu liukuvien keskiarvojen laskentaan. Luvun lopussa on lyhyt esitys kausi-ilmiön kvantifioimisesta
sekä regressio- että myös harmonisen
analyysin avulla.
Aikasarjan stationaarisuudesta autokorrelaatiofunktioineen ja autoregressiivisine prosesseineen on kirjoitettu
valtaisa määrä kirjoja,
aikakauslehtiartikkeleita, konferenssiraporttej a
jne.
Tämä on luonnollista, onhan
stokastisten prosessien teoria keskeinen
aikasarjoja tutkittaessa. Kuten kuudennesta luvusta käy selville, auto(sarja-)korrelaatio ja spektri ovat stationaaristen aikasarjojen tilastollisen analyysin peruskäsitteet. Tässä luvussa kirjoittaja esittelee emo käsitteiden rakenteen palaten niihin myöhemmin.
Luvussa 7 on lyhyt katsaus matemaa ttiselta perustaltaan erittäin hankalaan otoksesta las kettujen sarj akorrelaatioiden teoriaan. Esitys perustuu
tässä luvussa paljolti eri tutkimustulosten tarkasteluun. Kirjoittaja osoittaa
mm., miten autokorrelaation estimoin-
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tiharha saattaa joskus muodostua jatkotutkimusten kannalta kohtalokkaaksi.
Trendianalyysin ohella spektriteoria
kohoaa teoksen johtavaksi teemaksi.
Luvussa 8 kirjoittaja ottaa sen jälleen
esille. Tietyn aikasarjan autokorrelaatio- ja spektrirakenne ovat teoreettisesti
analogisia, ts. jompikumpi voidaan johtaa toisesta. Kannattaako niitä sitten
laskea erikseen? Kendallin mielestä molempia analyysejä tarvitaan esim. tutkittaessa tiettyjä sarjoja kausaalisen
regressiomallin muodostamiseksi. Spektriteorian käyttö kausi-ilmiön tutkimisessa on kirjassa mielenkiintoinen, mutta valitettavasti mainittu vain ohimennen. Kun kirjoittaja pohtii spektriesityksen käytännön tulkintavaikeuksia,
lukija jää vuorostaan miettimään, onko
Kendallilla kenties ollut vaikeuksia tämän luvun muokkaamisessa yhtenäisemmäksi.
Ennustaminen ja ennustemalli kuuluvat olennaisena osana aikasarja-analyysiin. Ainakaan tämän katsauksen
tekijä ei ole muussa teoksessa nähnyt
yhtä selkeätä ja kokoavaa esitystä ns.
mekaanisista aikasarjamalleista. Niinikään termi, autoprojektiivinen menetelmä, on harvoin esiintynyt kirjallisuudessa. Ongelmien lähestymistapa on tässä
yhdeksännessä luvussa luonteeltaan
operaatio analyyttinen. Kirjoittaja käsittelee joukon kehittyneimpiä autoprojektiivisia ennustusmalleja päähuomion
ollessa selvästi Box-J enkins -malleissa.
Luvun lopussa oleva ennustemenetelmien päätöspuu tuntuu käyttökelpoiselta. Viittaus ns. Kalman-malleihin jää
lähes maininnan varaan. Tarkoituksena
lienee vain lukijan mielenkiinnon herättäminen, sillä luvun huomautusosassa viitataan aihetta koskevaan kirjallisuuteen.

Kymmenennessä luvussa kirjoittaja
ottaa jälleen korrelaa tion ja spektrin
työkaluikseen. Kysymyksessä on useiden· sarJoJen ristikkäiskorrelaatioiden
laskeminen eripituisilla etumatkoilla ja
viivästyksillä sekä ns. ristispektrien laskeminen. Tekij ä korostaa näiden mekaanisten analyysien merkitystä kausaalisten moniyhtälömallien rakentamisen esivalmisteluissa esimerkiksi eriasteisia taloudellisia mallej a kehi tettäessä. Samalla Kendall kuitenkin kehottaa tutkijoita varovaisuuteen etenkin spektrien tulkinnassa.
Kirjan kahta viimeistä lukua voisi
luonnehtia »sillaksi» deskriptiivisistä
menetelmistä varsinkin ekonometriasta
tu ttuihin kausaalimalleihin. Eri tyisesti
ennustemallien rakentajille erittäin
tärkeistä käytännön vihjeistä ja selväpiirteisistä sovellutusesimer keistä huolimatta nämä luvut vaikuttavat jotenkin irrallisilta. Ottaen huomioon teoksen otsikon niiden mukaanotto on kuitenkin välttämätöntä. Kirjoittaja korostaa monessa yhteydessä eri tilastollisten
menetelmien kokeilua ennuste ongelman
ratkaisemisessa.
Regressiomallin parametrien rutiininomaista estimointia pienimmän neliösumman menetelmällä mallin jäännöstermin
normaalij aka u tumaolettamuksineen on enenevässä määrin alettu
kritisoida. Tämän estimointimenetelmän
optimaalisuutta on etenkin ekonometristen mallien yhteydessä usein syytä
epäillä. Onko j äännöstermi todella normaalisti jakautunut? Entäpä, jos se
noudattaakin esim. tasaista jakautumaa!
Kendallin mielestä saattaisi olla parempi pyrkiä sovittamaan regressiosuora
»havaintoparveen» minimoimalla ha-,
vainnoista laskettujen
poikkeamien
absoluuttinen summa tai käyttäen näi-
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LAURI

KORPELAINEN:

Finland's

In the
1950's and 1960's, the stress in Finnish manpower policy was on measur.es designed to affect the demand for
labour. More recently, measures intended to influence the supply of labour have been intensified. The manpower policy is now considered to be
an integral part of growth and structural pOllicy designed to promote the
efficient operation of the labour market.
When carrying out policy innovations
in the field of manpower, it was soon
realized that an overall policy programm.e was needed to coordinate the
various targets and measuresand to
further develop policy in this field. In
the Manpower Policy Programme,
which was released in June this year,
the problems are examined on the basis of an assessment of the growth
prospects for the economy and estimates of the demand for and the supply of labour.
When considering the ways to best
achieve the main goal, full employment,
the following principles :Dor the functioning of the labour administration
are outlined:
The labour administration should
- promote and support those economic
policy measures which affect the demand for labour, with the purpose of

Changing Manpower Poliey.

reaching and maintaining ·a high and
stab1e employment rate;
- use all available m'eans to support
and implement those measures which
contribute to the adjustment of the
demand for and the supply of labour;
- create as many options as possible
for the individual in the ilabour market
and create new ways to enter working
life;
- look after and safeguard the livelihood of the unemployed.
As for the measures concerning the
development and guidance of labour
resources, the Programme presents
targets for or recommendations on the
different lines of action affecting the
supply of labour. The shortage of
labour being for the most part structural, the most vital considerations are
the provision of information on the
labour market, the employment service, the guidance of labour between
different occupations and different regions, vocational guidance and employment promotion courses.
On the demand side, attention is
focused on several factors causing
disequilibrium in the Finnish eoonomy,
such as cyclical and seasonal fluctuations and regional imhalance in emprloyment. The programme includes
several recomm'endations for measures
affecting these factors. These are e.g.
governmental and municipal invest-
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ment projects, state subsidies for
alIeviating
unemployment,
regional
subsidies, helping enterprises on choice
of location and on the development of
their personnel policies. Special emphasis has been laid on improving the
employment prospects of the people
who are hard-to-place.
FulI employment as an explicit goal
of manpower policy means that quantitative and qualitative equilibrium in
the demand for and the supply of
labour should be reached in different
branches and regions, both in the short
and in the long runo However, this
goal cannot be reached by manpower
policy alone. The joint responsibility
of manpower, economic, regional, housing and educational policies are stressed
when considering the ways to best
aehieve fulI employment.

JOHANNES VIROLAINEN: Short-term
Goals for Economic Policy.
As a
result of a chronic current account
deficit, Finland's foreign debt has
grown to an alarming extent. There
are structural factors in both the publie
and the private sector, which, according
to the Minister of Finance, tend to make
the Finnish economy susceptible to
inflation, and special attention should
be paid to removing these factors. The
shortage of skilIed labour is now,and
will be in the years to come, ,a major
constr,aint on the expansion of production. At the same time, regional unemployment remains a problem.
Attempts should be made to create
additional production capacity, 50 that
the exports and the supply of domestic
goods and services wilI grow enough
to aUow an improvement inthe current

account. At the same time, the growth
of impor,ts sho.uld be curbed by giving
greater weight to the prospects for
domestic production when planning
purchases.
In the years to come, economic
growth wilI be even more dependent
on the development of investment than
in the past. In order to secure the
growth of investment, it is of vital
importance that their efficiency be
improved. Preference should be given
to increasing production capacity which
is based on domestic know-how and raw
materials. The funds needed to finance
investment should primarily be raised
in the domestic money market, since
foreign indebtness can no longer be
greatly increased.
Attempts should
be made to raise the propensity to save
of private households, for in the years
to come the state's savings rate cannot
be raised because measures must be
implemented to reduce the tax burden.
The growth of public demand wilI be
curbed, So. that industrial investments
wilI be adequate and 50 that a larger
share of consumption demand can be
met with domestic production uhan in
the past. To complement the fiscal
measures of the central government,
steps should be taken to reduce the
pressure on the finanees of the loeal
authorities. Pmgrammes requiring a
large amount of money should be considered carefulIy, and more attention
should be paid to an efficient utilization
of resources.

KRISTIAN BROTHERUS: Activities of
the' Central Government and Local
Authorities in the Light af their Budgeted Expenditure. Differences between
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Class of expendi ture
(in 1970)

A. General services
B. .Comm uni ty services
C. Social services
1. Education
2. Health
3. Social securi ty
D. Economic services
E. Unallocable expenditure
items
Total

Central
government
per cent

Local
authorities
per cent

12,9
18,2
36,7

Share of
Central
governm.en t
in total
75,1
57,2
52,1

7,3
23,3
57,9
27,4
16,3
14,2

17,0
7,3
12,4
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51,5
43,5
59,9

18,6

100,0

13,6

11,5

66,9

100,0

100,0

63,1

the activities of Finland's central
government and Iocal authorities are
highlighted in the table above, where
expenditure is classified in accordance
with A Manual for Economic and Functional Classification of Government
Transactions (1958).
The most significant changes during
the last two decades hav,e taken place
in expenditure on education, health and
general services. The share of education
in central government expenditure has
increased from about 12 per cent to 17
per cent and the share of this item in
local authority expenditure has faHen
from about 30 per cent to 27 per cent.
The share of health in central government expenditure rose from about 3
per cent to 7 per cent, while for local
authorities it went up from about 11
per cent to 16. The share of general services in local expendi ture fell from
about 11 per cent to 7 per cent.
In examining the expendi ture pa tterns of different types of local authorities, the most notable differences are to

be found in community services and
education. In towns this first item accounts for 31 per cent of total expenditure and inrural districts for 11 per
cent of the total. In towns 20 per cent
of total expenditure goes for education,
while in rural districts the figure is 38
per cent. The share of expenditure on
education in the development regions
is almost three times the share in areas
close to the country's capital (the province of Uusimaa). On the other hand,
expenditure on community services in
the industrial centres of southern Finland is about double that in the development regions. For other classes of expenditure, there are no significant differences between various parts of the
country.
For projects which are statutory or
which can best he carried out jointly,
a number of municipal federations have
been established. Health care accounts
for more than three quarters of the totaI expenditure of these federations. In
1970, about 87 per cent of central
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government expenditure and 55 per
cent of loeal authority expenditure was
covered by taxes and similar revenue.
In recent years, the importance of this
form of financing has increased sharply
in both sedors. In 1970, the central
government covered on average 15 per
cent of local authority expenditure on
services provided jointly by the central
and local government. Of this expendi-

ture, edueation aeeounted f0r about
seven tenths and health eare for abQut
a sixth. During the past two deeades,
the relative size of transfers from the
oentral government to Ioeal authorities
has remained almost eonstant. On the
other hand, in 1970 the :Ioeal authorities
eovered only a good 2 per eent of the
total budgeted state expenditure.

J. J. PAUNIO: Keynes's Theory To-day.
The author reviews Sir John Hick's
new book The Crisis in Keynesian
Economics previously delivered as Yrjö Jahnsson lectures in Helsinki in 1973.
In the first part Qf the article Hick's
early interpretation of Keynesian
economics from 1937 is compared with
Keynes's approach and some diff,erences
are pointed outo Hicks's new study is

regarded by the author as an important
revision of Keynes's theory in several
respeets: The explieit formuLation of
the role of priee-formationand that of
stoeks in the multiplier proeess is
offered; the theQry of liquidity is
developed, and Keynes's wage-theory
is expanded to take into aecount inflation.

PENTTI VARTIA: A Model is not a
Meccano. The extended applieation of
econometrie models has ;led to the possibili ty of misunderstanding and misuse
of these powerful tools. The paper diseusses some methods of eombining outside information with the proeess of
performing eeonlOmie analysis and
making forecasts with the help of a formal model. The main types of eorreetion to the meehanieal proeedure introdueed here are the ehanging of struetural parameters, interpretation of autonomous ehanges in terms of disturban-

ees and the exogenization of variab[es.
The 'exogenization may also be generalized, in that relative weights may be
given to the basie set of equations and
to outside information.
It is emphasized that formal models,
partieularly in nonexperimental work,
do not allow the meehanization of the
analysis. Adequate business eycle analysis requires not only experienee of the
properties and performanee of the model but also an organized system for
the following of eeonomic deve.10pments
and eolleetion of outside inflOrmation.

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA
KIRJALLISUUTTA

Af Heur1in, Lauri O. The Problem of
Three Commodities. A Contribution
to the Theory of Complementarity
and Substitutability. Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksen
keskustelualoitteita, N:o 6, 1974. 26
sivua.
Chenery, Hollis, Ahluwalia, Montek S.,
Bell, C.L.G., Du}oy, John H. and J olly,
Richard Redistribution with Growth.
World Bank and the Institute of
Development Studies, Oxford University Press, London 1974. 304 sivua.
Chick, Victoria The Theory of Monetary
Poliey. Lectures in Economics. GrayMills Publishing Ltd., London 1973.
163 sivua.
Cooper, Richard N. (ed.) A Reordered
World. Emerging International Economic Problems. A Potomac Associates Book with Foreign Policy.
Ptotomac Associates, Washington 1973.
260 sivua.
Corden, W.M. Trade Policy and Economic Welfare. Clarendon Press: Oxford University Press, Oxford 1974.
423 sivua.
Honkapohja, Seppo Makrotalouden epätasapaino, Barron ja Grossmanin analyysin tausta, rakenne ja arviointi.
Helsingin ylliopiston Kansantaloustieteen laitoksen keskus tel ualoi tt ei ta,
N:o 7, 1974. 37 sivua.
Hustich, Ilmari Yksi maailma, monta
maailmaa. Forum-kirjasto. Kustan-

nusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1974.
220 sivua.
Hämäläinen, Sirkka Palkansaajatalouksien säästämisestä. Suomen Pankin
säästämistiedustelu vuodelta 1969.
Suomen Pankki A:37, Helsinki 1974.
53 sivua.
Ilaskivi, Raimo Hyvät ja pahat eli ajatuksia tiestä sosialismiin. Kirjayhtymä, Helsinki 1974. 148 sivua.
Keto, Jaakko Elokuvalippujen kysyntä
ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa 1915-1972. Acta Academiae
Oeconomicae Helsingiensis, Series A:
10. Oy Weilin & Göös Ab, Tapiola
1974. 154 sivua.
Korpinen, Pekka (toim.) Sosialistinen
taloussuunnittelu.
Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja.
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1974. 118 sivua.
Kähkönen, Jaakko Kaupan myyntitoiminta. Werner Söderström Oy, Porvoo 1974. 132 sivua.
Lastikka, Pekka Teollisuustyöntekijöiden alueellisista palkkaeroista 1960luvulla Suomessa.
Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksen
tutkimuksia, N:o 26, 1974. 21 sivua.
Merikoski, Veli Kansa ja kansanvalta.
Valtiosääntöuudistuksen lähtökohtia.
Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu
1974. 224 sivua.
Miller, Roger Leroy Economics Today
- The Macro View. Canfield Press,

110

TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA

A Department of Harper & Row,
Publishers, Inc., San Francisco 1974.
418 sivua.
N adiri, M. Ishaq and Rosen, Sherwin
A Disequilibrium Model of Demand
for Factors of Production. National
Bureau of Economic Research, General Series Number 99. Distributed
by Columbia University Press, New
York 1973. 200 sivua.
Ochs, Jack Publie Finance. Harper &
Row, Publishers, London 1974. 296
sivua.
Pohjanpalo, Jorma Onpahan eletty ...
Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1974. 470 sivua.
Rantanen, Veli Eräiden Suomen kansantaloudessa vaikuttavien tekijöiden
spektraalianalyyttinen
tutkimus.
Tampereen yliopiston Kansantaloustieteen laitos, B 31, 1974. 130 sivua.
Schybergson, Per Hantverk och fabriker II. Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870: Branschutveckling. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av
finska vetenskapssodeteten, H. 116,
Helsingfors 1974. 157 sivua.
Schybergson, Per Hantverk och fabriker III. Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870: Tabellbilagor.
Bidrag till kännedom av Finlands
natur och fOlk. Utgivna av finska
vetenskapssocieteten, H. 117, Helsingfors 1974. 125 sivua.
Seppänen, Esko Oy Suomi-Finland Ab.
Kansankulttuuri Oy, Tampere 1974.
197 sivua.
Seppälä, Raimo Presidentin vientiritarit.
Kustannusosakeyhtiö
Otava,
Keuruu 1974. 124 sivua.
Sorsa, Kalevi Kansanvallan kysymyksiä.
Kustannusosakeyhtiö Tammi,
Helsinki 1974. 213 sivua.
<

Suomalainen, Kari ja Okker, Jaakko
Muisto Urholle.
Kekkoskuvia 25
vuoden ajalta, värssyjä sieltä ja täälKustannusosakeyhtiö
Otava,
tä.
Keuruu 1974. 128 sivua.
Suomi ja SEV. Raportti Ulkopoliittisen instituutin 23-24. 5. 1974 Helsingtssa järjestämästä seminaarista
»Sosialistinen taloudellinen yhdentyminen ja Suomen ja SEVin yhteistyö». Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja, Helsinki 1974. 84 sivua.
Szamnely, Laszlo First Models of the
Socialist Economic Systems. Principles and Theories.
Akademiai
Kiado, Budapest 1974. 109 sivua.
Tanskanen, Antti Lyhytaikaiset pääomaliikkeet ja valuuttamarkkinoiden dynamiikka. Tampereen yliopisto, Kansantaloustieteen laitoksen julkaisuja, Sarja A: No. 4, Tampere
1974. 184 sivua.
Wagner, Richard E. The Publie Economy. Markham Publishing Company. Chicago 1973. 240 sivua.
Vartia, Pentti L. 1. An Econometric
Model for Analyzing and Forecasting
Short-term Fluctuations in the Finnish Economy. The Research Institute of the Finnish Economy, Series
A 2, Helsinki 1974. 249 sivua.
Vartia, Pentti Huomioita maailman
henkilöllisen tulon jakautumisesta.
Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita,
N:o 8, Helsinki 1974. 9 sivua.
<

Vesikansa, Jyrki Maksun aika. Energiakriisin seuraukset. Kirjayhtymä,
Helsinki 1974. 239 sivua.
Virkkunen, Sakari (toim.) Jees, tankero.
Vuoden poliittiset jutut.
Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1974.
80 sivua.

KANSANTALOUDELLINEN YHDISTYS

KANSANTALOUDELLINEN
YHDISTYS
XVI.

Kansantaloudellisia tutkimuksia
I. E. Nevanlinna Suomen valtio-

talous. Menotalous
II. Leo Harmaj,a Tullipolitiikan
vaikutus Suomen kansantalouden
teollistamissuuntaan
ennen maailmansotaa
II!. A. E. Berg Puhelintariffi yksityisessä ja julkisessa yrityksessä
IV. Ilm. Kovero Tulokäsite ja julkinen talous
V. Kyösti Haataja Maakysymyksemme
VI. K. A. Vanamo Vientitavarain
kuljetusmaksut Suomen valtionrautateillä ennen maailmansotaa
VII. Reino Castren Valtionrautateiden tariffipolitiikka vuosina 1897-1932
VIII. Matti Leppo Suomen valtion
sodanjälkeisen kulutusverotuksen pääpiirteet
IX. V. J. Sukselainen Hankintaosuuskun:ta yritysmuotona
X. Leo Harmaja Maailmansodan
vaikutus Suomen taloudelliseen kehitykseen
XI. Matti Leppo Liikevaihtoverotus
XII. Lauri O. af Heurlin Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen tasapainotila
·XIII. Reino Ajo Tampereen liikennealue
XIV. Klaus Waris Kuluttajain tulot, kulutus ja säästäminen
suhdannekehity ksen valossa
XV. Väinö Kannisto Kuoleman-

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

111

syyt väestöllisinä tekijöinä
Suomessa
Weijo Wainio Tutkimus finanssipolitiikan soveltuvuudesta välineeksi työllisyys- ja
rahanarvopolitiikassa
Reino Lento Maatalouskiinteistöstä saatujen tulojen verotus finanssipolitiikassa
Osmo V. Jaskari Rahapolitiikka ja strategiset taloudelliset
muuttujat eri suhdannevaiheissa
Raimo Ilaskivi Finanssijärjestelmän automaattinen vastavaikutus suhdanteiden vaihteluissa
Olavi Niitamo Tuottavuuden
kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1925-1952
Ele Alenius Kansainväliset
pääomansiirrot työllisyyspolitiikan välineinä
Raimo Ilaskivi Rahapolitiikka
ja taloudellinen tasapaino
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
Kaar10 Larna The money
supply, money flows and domestic product in Finland

1910-1956
XXIV. Ilmari Kovero Tulon uudelleenjaosta
XXV. Kokonaistaloudellisia ongelmia (kokoomateos)
XXVI. Carl G. Uhr Antti. Chydenius
1729,-1803, Adam Smithin
suomalainen edelläkävijä
XXVII. Arvi Leponiemi On the demand and supply of money:
the evidence from the quarterly time series in the United
Kingdom and Finland 1949-

1962

112

KANSANTALOUDELLINEN YHDISTYS

XXVIII. Kyösti Pulliainen Ekonometrinen tutkimus systeemiteoreettisesti tarkasteltuna
XXIX. Veikko K. Reinikainen Kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria metodina
XXX. Miikka Jahnukainen
Yrityksen informaatiosysteemin
suunnittelun kehysmetodi
XXXI. Timo Teräsv,irta On Stepwise
Regression
and
Economic
Forecasting
XXXII. Eila Hanni Inflation in· Postwar Finland
XXXIII. Unto Lund Teollisuuden rahoituspoliittinen suunnittelu

Yhteiskuntataloudellisia kirjoituksia
1. J. H. Vennola Työväensuoje-

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

lukysymys agraaripolitiikassamme
E. G. Palmen Venäjän nykyinen taloudellinen asema
Onni Hallsten Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen järjestäminen Suomessa
Kyösti Järvinen Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu Suomessa
Einar Böök Valtion toimista
työväenasuntojen rakentamisen edistämiseksi
Otto Stenroth ja Einar Böök
Asuntokysymyksiä
J. H. Vennola Venäjän asema
Suomen viljantuonnissa
K. V. Hoppu Viljatulli, miten
arvosteltava
Oskari Autere Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehitykseen
Yrjö Harvia Tonttiäyrikysymys kaupungeissamme

XI. K. V. Hoppu Suomen rahamarkkinat vuosina 1903-1912
XII. Yrjö
Harvia
Kaupunkien
yleisen
kunnallisverotuksen
uudistamisesta
XIII. Hugo Rautapää Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudel~
lisesta luonteesta
XIV. Paavo Korpisaari Suomen rahan arvon aleneminen
XV. Paavo Korpisaari Rahaolojemme uudistaminen
XVI. Y. o. Ruuth Valtiotieteellisistä opinnoista Suomessa
XVII. Yrjö Harvia Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
XVIII. Laura Harmaja Nykyajan kulutuspolitiikan tehtäviä
XIX. Max Sering Maailmansodan
taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset
XX. K. V. Hoppu Setelirahoitus
XXI. Kyösti Haataja Maa- ja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa
XXII. E. Nevanlinna Taloudellisia
välttämättömyyksiä
XXIII. Osk. Groundstroem Suomen
virallinen maataloustilasto
XXIV. Kyösti Järvlinen Suomen valtion talous
XXV. Br. Suviranta Valtionrautateiden tulotalous
Näitä julkaisuja samoin kuin aikakauskirjan vanhempia vuosikertoja ja
niteitä saadaan Yhdistyksen kirjastonja
kirj avarastonhoitaj alta
(kauppat.
maist. Roy Dahlstedt, osoite: Helsingin
Kauppakorkeakoulu, Chydenia, Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki 10,
puh. 441 291/392).

>.

o
o

c:

"(\j

a.
ctI

"~

~
c:
I!!

ta

E
E
et!

>

~

