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LAURI O. AF HEURLIN 
26. 2. 1913-29. 4. 1977 * 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Kansantaloustieteen professori Lauri Olavi af Heurlin kuoli äkillisesti 
29. huhtikuuta Helsingissä 64-vuotiaana. 

Suoritettuaan fil.kand. tutkinnon v. 1935 ja fil.lis. tutkinnon v. 
1944 Helsingin yliopistossa hän sai fil.trin arvon v. 1945. 

Lauri af Heurlin hoiti useaan otteeseen Kansantaloustieteen pro
fessorin virkaa Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa, nimitettiin kan
santaloustieteen professoriksi Teknilliseen Korkeakouluun v. 1955 ja 
neljä vuotta myöhemmin, v. 1959 kansantaloustieteen varsinaiseksi 
professoriksi Helsingin yliopistoon. Tästä virasta hän siirtyi eläk
keelle viime vuonna. 

Ennen sotia Lauri af Heurlin opiskeli sekä Tukholman korkeakou
lussa että London School of Economicsissa. Häntä kiinnosti erityi
sesti kansantaloustieteen teorian kehitys ja hän arvosteli vallalla ole
vaa historiallista koulukuntaa sen yksipuolisuudesta yliopisto-opetuk
sessa. Hän oli mukana tuomassa ulkomaisia virikkeitä maahamme 
mm. Taloustieteellisessä Seurassa. Hän oli seuran perustaja- ja myö
hemmin kunniajäs'en. 

Hinta- ja tuotantoteoria olivat hänen useimpien tutkimustensa 
kohteena. Väitöskirja Hinnanmuodostuksen monikäsitteinen tasa
paino tila vapaan kilpailun vallitessa (1944) käsitteli nimensä mukai
sesti hinnanmuodostuskysymystä. Toinen laajempi työ The Econo
mic Theory of Agricultural Production (1954) on erittäin huomion
arvoinen tutkimus. Se on saanut ansaittua tunnustusta myös ulko
mailla. Tämä tutkimus yhdistää Lauri af Heurlinin kaksi toiminnan 
pääkenttää, käytännön maanviljelyn ja teoreettisen ajattelutavan ta
sapainoiseksi ja kestäväksi kokonaisuudeksi. Päivittäinen toiminta 

* Muistosanat, jotka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouks.essa kesäkuun 2 päi
vänä 1977 esitti Pentti Pöyhönen. 
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omistamaIlaan Tuomelan tilalla loi hänelle tähän tieteelliseen työhön 
erityiset edellytykset. 

Teoreettiset harrastukset johtavat usein yliopistonopettajan pohti
maan kannanottoa metodologisiin kysymyksiin. Prof. af Heurlin luen
noi aluksi yleensä tuotanto-, kulutus- ja hintateoriasta; v. 1963 mu
kaan tulevat kansantaloustieteen perusongelmat. Niitä seuraa v. 1967 
luentosarja Kansantaloustieteen tutkimuskohteet ja menetelmät, jolla 
nimellä myös ilmestyi v. 1971 oppikirja. Viime aikoina hänen kiinnos
tuksensa suuntautui ympäristöta1loudellisiin kysymyksiin, joista hä
nen oli tarkoitus esitelmöidä Taloustieteellisen Seuran toukokuun ko
kouksessa. 

Kansantaloudellinen Yhdistys on monina toimintavuosinaan käyt
tänyt hyväkseen prof. af Heurlinin asiantuntemusta ja yhteistyöhalua. 
1960-1966 hän on toiminut Yhdistyksen johtokunnan jäsenenä ja 
v. 1962 esimiehenä. Hän on myös ollut Kansantaloudellisen aika
kauskirjan toimitusneuvostossa monia vuosia, kuolemaansa saakka. 
Samoin hän toimi Yhdistyksen monissa luottamustehtävissä: Yrjö 
Jahnssonin säätiön hallituksen jäsenenä vuosina 1963-1972, sekä 
Kordelinin säätiön tieteen jaostossa. Valtion yhteiskuntatieteellisen 
toimikunnan jäsenenä hän oli 1964-1970. Vuodesta 1974 hän oli 
myös Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. 

Professori af Heurlin oli opettajana ja ihmisenä poikkeuksellisen 
joustava, vapaa muodoista, joihin julkiset tehtävät ihmisen helposti 
kangistavat. Hän luennoi persoonallisesti ja taitavasti. Veren perin
tönä saatu esiintymiskyky on saanut monet vakuuttumaan hänen 
kaunopuheisuudestaan niin esiteImien, luentojen kuin puheidenkin 
yhteydessä. Hän on aina osoittanut erityistä myötämielisyyttä nuo
:ria tutkijoita kohtaan, näkemättä koskaan heissä tulevia kilpailijoita 
itselleen. Aina keskusteluun halukkaana ja sanavalmiina hän nautti 
väittelemisestä. Innolla hän vaali yliopistossa universitas-henkeä yli 
xiedekunta- ja korkeakoulurajojen. Vieraanvaraisena isäntänä hän 
keräsi kotiinsa eri aloilla toimivia vanhempia ja nuorempia henki
löitä, täten käytännössä harjoittaen sitä toimintaa, joka hänen ajatus
tensa mukaan parhaiten auttoi sukupolvien, maailmankatsomusten 
ja mielipiteiden kuilujen yli. 
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Tuotantorakenteen alueelliset eroavuudet 
Suomessa* 

OSMO FORSSELL 

Aluetalouden toimintaa säätelevät sen eri osien sisäiset ja väliset 
riippuvuudet, jotka määräävät aluetalouden rakenteen. Rakenteella 
ymmärretään tällöin toimintojen sisäisiä ja välisiä suhteita kuvaavia 
jakaumia. 

Tuotannossa syntyvät tulot, jotka käytetään kulutukseen ja sääs
tämiseen. Tuotantotoiminta säätelee näin pitkälle menevästi koko 
aluetalouden toimintaa. Sen voidaan katsoa olevan aluetalouden 
perusta, jolle muu toiminta suuressa määrin rakentuu. Aluetalouk
sien tuotannon rakenteen selvittämistä voidaan näin ollen pitää avai
mena koko aluetalouden toiminnan ymmärtämiselle. 

J onkin alueen tuotantotoiminnan rakennetta kuvataan usein toi
mialojen bruttotuotannon, työllisyyden tai arvonlisäysten prosentti
jakaumalla. Tällöin paljastuvat vain tuotantotoiminnan ääriviivat. 
Tuotantotoiminnan väliset riippuvuudet samoinkuin sen yhteydet 
muuhun aluetalouteen jäävät kuvaamatta ja selittämättä. Tässä artik
kelissa tarkastellaan vastauksia kysymyksiin 

- miten aluetalous koostuu eri toiminnoista; 
- miten tuotanto toimii; 
- miksi ja mitä panoksia ja resursseja tarvitaan; 
- mitkä tuotantotoiminnat ja riippuvuudet ovat tarpeellisia alueta-

louden sisäisen toiminnan kannalta; 
- mitä aluetalous tarvitsee ulkopuolelta ja mitä se tarjoaa ulkopuo

lelle. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa maaliskuun 28 päivänä 1977 pidetty 
esitelmä. 
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Tarkoitukseni on tässä esityksessä tarkastella vastauksia näihin 
kysymyksiin Suomen läänien tuotannon rakennetta tarkastelemalla. 
Tarkastelukehikkona käytetään yhden alueen panos-tuotosmallia, jo
ka on laadittu kullekin Suomen läänille vuodelta 1970 iteratiivista 
menetelmää käyttäen. 

Lääneittäiset panos-tuotostaulut 

Mallien rakentaminen perustuu Oulun yliopiston kansantaloustieteen 
laitoksella laadittuihin Suomen vuoden 1970 läänikohtaisiin panos
tuotostauluihin. Niiden laatiminen liittyy osana kansantaloustieteen 
laitoksella toteutettuun Suomen Akatemian rahoittamaan alueellisia 
kerrannaisvaikutuksia selvittävään tutkimukseen. 

Läänikohtaisten taulujen perusaineistona käytettiin Tilastokes
kuksen kansallista panos-tuotostaulua ja vuoden 1970 aluetilinpidon 
tietoja. Lääneittäiset panos-tuotostaulut arvioitiin käyttämällä itera
tiivista menetelmää, jossa arvioidaan kullekin toimialalle kysyntä
ja myyntiarviot.1 Välituotteiden kysyntäarviot laskettiin kansallisten 
panoskertoimien ja' läänin toimialan kokonaistuotannon arvon perus
teella. Lopputuotteiden kysyntäarviois'ta julkisten kulutusmenojen 
ja pääomanmuodostuksen arvot laadittiin aluetilinpidon tietojen avul
la ja yksityisten kulutusmenojen arviot vuoden 1970 kotitaloustiedus .. 
telun suuraluekohtaisten tietojen avulla. Myyntiarviot saatiin jaka
malla kullakin toimialaIla kansallisen taulun väli- ja lopputuote-erät 
läänien kesken toimialan läänien kokonaistuotannon suhteessa. 
Myynti- ja kysyntäarvioita vertaamalla toimialat ryhmitellään yli
ja alijäämäisiksi. Ylijäämäisillä toimialoilla elementtien myynti- ja 
kysyntäarvioiden erotusten summa on positiivinen. Näillä toimi
aloilla (rivi) hyväksytään kansalliset kertoimet alueen panoskertoi
miksi. Alijäämäisillä toimialoilla elementtien myynti- ja kysyntä
arvioiden erotusten summa on negatiivinen. Näillä toimialoilla posi
tiiviset arvioiden erotukset jaetaan negatiivisten arvioiden erotusten 
kesken iterointia käyttäen. Alueen tällaisen toimIalan panoskertoi-

1. Lääneittäiset panos-tuotostaulut ja niitä laadittaessa tehdyt ratkaisut esitetään 
tarkemmin julkaisussa Osmo Forssell - Saara Häyrynen, Suomen läänien panos
tuotostaulut vuonna 1970. Oulun Yliopiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia 
n:o 12, 1977. 
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met saattavat olla kansallisen kertoimen suuruisia eli kysyntäarvion 
mukaisia tai sitä pienempiä, mutta myyntiarviota vastaavia kertoimia 
suurempia. 

Lääneittäiset panos-tuotostaulut arvioitiin 57 toimialan mukaan. 
Toimialoista puuttuivat tällöin liikenne sekä rahoitus- ja vakuutus
toiminta, joiden tuotantoa ei pystyttyalueellistamaan. Peruspanos
kertoimet ovat kaikissa lääneissä kansallisten kertoimien suuruisia. 

Lääneittäiset panos-tuotostaulut laadittiin likimääräistä menetel
mää käyttäen. Taulut eivät tällöin kuvaa tarkasti kunkin läänin alue
taloutta, ja epätarkkuudet saattavat peittää aluetalouksien välisiä 
eroavuuksia. Menetelmässä oletetaan kunkin toimialan tuotanto
funktion olevan jokaisella alueella samanlaisen kuin keskimäärin 
koko maassa. Kuitenkin panosrakenteet eroavat alueittain sekä tuo
tantotekniikan että toimialojen tuotannon tuotevalikoiman erilaisuu
den takia. Käytetty iteratiivinen menetelmä paljastaa vain alueen 
oman tuotannon riittämättömyydestä aiheutuvat panosrakenteen 
alueelliset eroavuudet. Mutta tämä onkin keskeinen tuotantotoimin
nan keskinäisiin kytkentöihin vaikuttava tekijä. Laaditut panos
tuotostaulut soveltuvat melko hyvin esillä olevan kaltaisiin tuotanto
toiminnan rakenteen erojen tarkasteluun, jossa pääpaino kohdistuu 
omavaraisuuden selvittämiseen. Tuotantofunktioiden alueellisia ero
ja taulut eivät sensijaan paljasta ollenkaan. 

Panos-tuotostaulut kuvaavat sellaisenaan läänin taloutta varsin 
monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. Niistä saadaan hyvä kuva alue
talouden koostumuksesta, panosten ja resurssien tarpeesta, eri toi
mintojen välisistä yhteyksistä ja aluetalouden riippuvuudesta muiden 
alueiden toiminnasta ja päinvastoin. Läänien tuotantotoiminnan ra
kenteellisten eroavuuksien paljastamiseksi tarkastellaan seuraavassa 
läänien omavaraisuutta ja tuotantorakenteen tukirankoina toimivia 

avaintoimialoja. 

Läänien omavaraisuuden eroavuudet 

Läänien omavaraisuuden kokonaistarkastelu perustuu aluetalouk
sien tuotantoyhtälöön. Se vastaa kansantalouden tilinpidon tuotanto
yhtälöä (huoltotasetta). Tarjonta koostuu alueen tuotannon arvon-
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Taulukko 1. Läänien tarjonta ja kysyntä (100000 mk) sekä nettoviennin osuus arvonlisäyksestä. l'Xj 
0 
::0 

Uuden- Turun ja Mikkelin P-Karja- Kuopion Keski-
rn 

Ahve- Hämeen Kymen Vaasan Oulun Lapin '(f). 
maan Porin 1""· lan 1""· Suomen ~ nanmaa lääni lääni lääni lääni lääni lääni lääni aam lääni aam lääni 

t'I 

Tuonti kotimaasta 17156 11472 441 11341 12841 4369 3974 4974 550'7 4724 8329 4654 

Tuonti ulkomailta 31663 19931 212 1580'6 8419 2544 1834 340'7 3790' 7615 70'99 2666 

Alueellistamattomien 
toimialojen 
tuotannon käy:ttö 11166 5628 141 4995 3215 1160' 10'58 150'6 1482 2617 2606 1380' 

Yhteensä 59985 37031 794 32142 24475 8073 6866 9887 10' 779 14 956 18034 8700' 

Arvonlisäys 117772 63905 1490' 58887 33726 16236 12339 18662 1920'9 3D 226 29377 15652 

Tarjonta yhteensä 178882 99875 2283 89236 58194 24479 19611 28732 29665 470'23 48547 24819 

Kulutus 9'670'0' 47773 1472 44726 23213 13823 11306 16248 15832 26787 26649 13229 

In vestoinni t 30773 16780' 289 15586 10484 380'6 3166 4496 4885 8443 9600' 4313 

Vienti 5140'4 35314 521 28920' 24495 6849 5138 7986 8947 11791 12295 7279 

Kysyntä yhteensä 178877 99867 2282 89232 58192 24478 19610 28730' 29664 470'21 48544 24821 

Nettovienti -8581 -1717 -273 -3222 -20' -1224 -1728 -190'1 -1832, -3165 -5739 -1421 

Nettoviennin osuus 
arvonlisäyksestä, 0/0 -7.3 -2.7 -18.3 -5.5 -0'.1 -7.5 -14.0' -10'.2 -9.5 -10'.5 -19.5 -9.1 
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lisäyksestä (palkkakustannukset, toimintaylijäämä ja välilliset verot) 
ja tuonnista. Tuonti jakautuu kolmeen osaan: tuonti ulkomailta, 
tuonti muista lääneistä ja alueellistamattomien toimialojen tuotteiden 
käyttö alueella. Kysyntä koostuu kulutuksesta, pääomanmuodostuk
sesta ja viennistä. Vienti sisältää ulkomaille ja kotimaan muille 
alueille suuntautuvan viennin sekä alueella tuotettujen hyödykkeiden 
käytön alueellistamattomien toimialojen panoksina ja pääomanmuo
dostuksessa. Taulukko 1 kuvaa eri läänien tuotantoyhtälöitä sekä 
kysynnän ja tarjonnan eri osien suuruutta näillä alueilla. 

Nettoviennin osuus alueen arvonlisäyksestä ilmaisee, missä määrin 
alueen oma tuotanto riittää tyydyttämään alueen kysynnän. Läänien 
omavaraisuuden aste on tämän mitan mukaan seuraava: 

0/0 0/0 

Kymen lääni -0.1 Kuop~on lääni - 9.5 
Turun ja Porin lääni -2.7 Lapin lääni -10.2 
Hämeen lääni -5.5 Ahvenanmaan lääni -10.5 
Keski-Suomen lääni -7.3 Vaasan 'lääni -14.0 
Mikkelin lääni -7.5 Pohjois-Karjalan lääni -18.3 
Uudenmaan lääni -9.1 Oulun lääni -19.5 

Kaikkien läänien »vaihtotase» 'on alijäämäinen lähinnä sen takia, 
että tuontiin sisältyy vastaavaan vientiin verrattuna suhteellisen suuri 
alueellistamattomien toimialojen tuotteiden käyttö. Lisäksi koko 
maankin vaihtotase oli vuonna 1970 alijäämäinen. Läänien omavarai
suudessa on huomattavia eroja. Omavaraisuusaste ei kaikkien 
läänien osalta vastaa ennakko-odotuksia läänin kehittyneisyydestä. 
Yllättävänä voidaan pitää Uudenmaan ja Oulun läänin alhaista 
omavaraisuutta sekä Mikkelin ja Lapin läänin verraten korkeaa 
omavaraisuutta. Selityksenä lienee pääasiallisen vientihyödykkeem
me puutavaran runsaus ja niukkuus kyseisissä lääneissä. 

Läänin tuotannon rakenteen kehittyneisyyttä tarkastellaan ver
taamalla toimialoittain läänin omavaraisuutta koko maan omavarai
suuteen. Tällöin lasketaan ensiksi kansallisia panoskertoimia käyt
täen välituotteiden kysyntä alueen eri toimialoilla, kun tunnetaan 
toimialojen tuotanto. Sitten arvioidaan toimialojen lopputuotteina 
(kulutuksessa ja pääomanmuodostuksessa) käytettävä tuotanto. Kun 
tämä käyttö lisätään välituotteiden kysynnän arvioon, saadaan kulle
kin toimialalIe luonteenomaisten tuotteiden kokonaiskysyntä läänin 



Taulukko 2. Kotimaisten tuotteiden tuonti (-) tai vienti (+) % käytöstä (kotimaiset tuotteet) I:'-:l 
~ 
00 

UL T-PL AL HÄL KYL MIL P-KL KUL K-SL VAL OL LAL 0 
r.n 
~ 

01 Maatalous & metsästys -46 29 44 -9 -8 33 13 11 22 31 17 3 0 
02 Metsätalous -35 -19 -9 -6 -69 291 145 110 32 20 48 8 ~ 

03 Kalatalous -41 27 1333 -40 -18 37 17 23 -6 . 10 33 -10 0 
t:d 04 Malmikaivostoiminta -100 -98 -100 -100 146 100 16776 1335 -100 -77 1171 938 r.n 

05 Muu kaivannaistoiminta 38 110 -100 -75 -21 13 -100 48 -40 -40 -25 18 rtJ 
I?=.l 

06 Teurastus ja lihanj al. -26 37 9 -1 4 -3 -15 28 -8 54 -8 -39 E:! 07 Maidonjalostus -18 -15 -6 17 19 7 75 57 -21 60 52 -5 
08 Mylly- & leipomotuott.v. -5 14 -44 32 -15 -41 -38 -21 -17 31 -8 -52 
09 Sok., sukl. & makeist.v. 58 58 -100 -31 112 -100 -100 -100 1 23 -76 -100 
10 Muu elintarvikk.valm. 133 33 -95 -39 -36 -99 -97 -98 -74 -20 -84 -84 
11 Juomien valmi·stus 47 47 -100 -78 -41 -10 -100 57 -92 -55 -66 -48 
12 Tupakkatuott. valmistus 89 69 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 294 -100 -100 
13 Tekstiilien valmistus 28 37 15 95 -89 -52 -97 -78 -82 -17 -76 51 
14 Vaatteiden valmistus -14 161 -86 141 -47 20 -72 111 4 256 -81 -97 
15 Nahka- & turkistuo1Jt.v. -76 143 -100 -21 -86 -70 -71 -43 -64 67 63 -80 
16 Kenkien valmistus -36 72 -100 301 -63 57 -100 -100 -77 48 -54 -98 
17 Puunsahaus, höyl. & kyll. -27 179 381 82 188 116 551 165 126 225 266 290 
18 Muu puutav. & rak.mat.v. -62 -1 -17 122 167 619 212 456 481 -35 -31 -59 
19 Ei metall.kalust.valm. -60 -29 61 354 11 -44 -84 -84 2 112 -66 -97 
20 Massan valmistus -9 17 -100 46 98 -33 337 15 25 170 531 412 
21 Paperin & kartongin v. -33 163 -100 162 1180 138 733 864 1679 173 538 1792 
22 Paperi- & kart.tuott.v. -66 120 -100 336 220 249 -100 -10 -83 -4 -97 -100 
23 Graafinen tuotanto 53 -3 -21 22 -47 -46 -60 -17 45 -38 -56 -48 
24 Kustannustoiminta 54 -42 -20 -5 -49 -55 -31 -12 -40 -43 -23 -37 
25 Lannoite- & torj.ain.v. -89 133 -100 -98 48 -100 -100 -100 -100 -11 102 -100 
26 . Teoll.kem. & tekoain. v. -54 58 -100 94 -16 36 -100 290 -34 84 119 -100 
27 Lääke-, pesu- & toal.t;v. 117 172 -100 -61 -100 -100 -100 -100 -100 -87 -60 -100 
28 Muu kemialI. tuott. v. 113 -61 -100 52 -98 -100 -100 -62 155 2 -100 -100 
29 Maaöljy- & kivih.t.valm. 174 154 -100 -82 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
30 Kumituotteiden valm. 15 -29 -100 545 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
31 Muovituotteiden valm. 53 24 188 269 -81 -59 -96 -97 -87 241 -95 -100 
32 Posl.- & lasituott.valm. 11 -32 -100 336 64 -66 -100 -100 -100 -96 -94 -100 
33 Muu savi- & kivituott.v. 15 32 -92 14 72 -48 -45 --46 -29 -57 -14' -56 
34 Raudan & teräksen valm. -23 -100 -24 134 -79 -91 -28 -100 -91 185 16 
35 Muiden metallien valm. -69 49 -100 -71 -100 -89 -100 -100 -100 -18 -100 -100 
36 lVletallituott. valmist. 84 -5 52 -31 -52 37 -28 213 -3 91 -72. -54 



37 Koneiden valmistus 49 54 -83 158 -19 23 -87 -77 160 -45 -63 -70 
38 Rad. & kotit.sähköl.v. 389 236 -100 -99 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
39 Muiden sähköteJkn.t.v. 205 -85 -80 -39 -87 -99 -96 -90 -90 241 -27 -80 
40 Laiv. & ven. valm. & korj. 279 1179 263 -93 -78 21 -100 -100 128 229 -93 -100 
41 Autojen & -osien valm. 55 171 -100 56 -64 16 -98 -62 -5 32 -91 -45 1-3 
42 Muu kulkuneuv. valm. 227 36 -100 7 -73 93 -51 -17 -97 -30 -66 -90 c:::: 
43 Instr. & hienomek.t.v. 23 255 -54 99 -84 -100 -100 -97 -86 -99 -55 -96 0 
44 Muu teollinen valmLst. 192 28 433 59 -78 -16 -84 -68 77 -25 -93 -80 1-3 

> 45 Sähkö- & lämpöhuolto -4 4 20 -6 -3 -21 -3 -7 7 14 65· !Z 
46 Veden puhd. ja jakelu 18 -5 -58 30 -56 -28 -3 -41 -18 25 -15 t-:3 

0 47 Talonrakennustoiminta 8 6 6 7 7 7 3 4 7 4 4 6 ~ 
48 Maa- & vesirakennustoim) 4 3 2 2 3 4 9 6 3 4 8 14 > 
49 Tukku & vähitt.kauppa 74 -14 19 -15 -24 -28 -16 -16 -22 -4 -22 -16 @ 
50 Ravitsemis- & maj.toim. 0 -16 60 -9 -2 18 17 19 12 -2 18 33 !Z 
51 Asuntojen hall. &. vuokr. -8 43 25 63 58 -24 -23 -19 -17 -22 -26 -21 1-3 
52 Muu kiinteistötoiminta 3 15 71 45 5 13 -26 -8 8 4 -11 -6' t.x:l 

t.x:l 
53 Liike-el.p. & kon.vuokr. 145 -56 -73 -38 -66 -77 -68 -66 -72 -74 -64 -75 !Z 
54 Yksit. yhteiskunn. palvo -1 2 19 -12 -25 2 10 4 -11 28 5 -13 > 
55 Virk.- & kultt.palv.t,. 63 -51 15 -10 -31 -38 -44 -15 -43 -42 -44, -27 t"I 
56 Kotitalousesin. korjaus 77 26 -11 61 15 17 1 -1 60 -26 5 20 c:::: 

t.x:l 
57 Muu kotital.palv.toim. 5 -4 5 11 -1 -4 -14 -5 -11 -10 -6 -0 t.x:l 

Yhteensä 01-57 24 27 5 26 24 13 11 15 16 16 10 11 ~ 
H r.n 
t.x:l 
1-3 
t.x:l 
~ 

~ 
< 
c:::: 
c:::: 
tJ 
t.x:l 
1-3 
r.n 
c:::: 

~ 
t.x:l r.n r.n 
> 
~ 
~ 
co 
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alueella. Vertaamalla tätä lukua toimialan tuotantoon alueella näh
dään, missä määrin alueen oma tuotanto tyydyttää toimialalIe luon
teenomaisten tuotteiden kysynnän alueella. 

Laskelman tulokset ilmenevät taulukosta 2, josta nähdään koti
maisten tuotteiden viennin (+) tai tuonnin (-) osuus kotimaisten 
tuotteiden kysynnästä. Ulkomaisten tuotteiden kysyntä ja tuonti jää 
tarkastelun ulkopuolelle. Se oletetaan kiinteäksi osaksi tuotteiden 
kysynnästä kullakin alueella, jolloin se ei vaikuta läänien suhteellisen 
omavaraisuuden kuvaan. Läänien tuotanto ylittää kotimaisten tuot
teiden kokonaiskysynnän seuraavasti: 

% % 

Turun ja Porin lääni 27 Kuopion lääni 15 
Hämeen lääni 26 Mikkelin lääni 13 
Uudenmaan lääni 24 Pohjois-Karjalan lääni 11 
Kymen lääni 24 Lapin lääni 11 
Keski-Suomen lääni 16 Oulun lääni 10 
Vaasan lääni 16 Ahvenanmaan lääni 5 

Luvut kuvaavat läänien tuotantotoiminnan omavaraisuutta, joka 
pienenee pohjoiseen ja itään mentäessä. 

Toimialoittaiset vaihtelut ovat lääneittäin huomattavia. Omava
raisia ovat määritelmällisesti vain sijaintialueen kysyntään paikallis
tuvat toimialat. Tällaisia toimialoja ovat yleensä palveluelinkeinot, 
kuten vähittäiskauppa ja asuntopalvelukset. Poikkeuksia ovat tukku
kauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta, liike-elämää palveleva toi
minta ja koneiden vuokraus sekä virkistys- ja kulttuuri palvelukset. 
Ne palvelevat joko liike-elämää tai matkailua. Tavaroita valmistavia 
paikallisia toimialoja ovat veden puhdistus ja· jakelu, talonrakennus
toiminta sekä maa- ja vesirakennustoiminta. Näiden toimialojen voi
daan katsoa kuuluvan kunkin alueen perusrakenteeseen. Ne eivät 
vaikuta rakenteellisten erojen syntyyn alueiden välillä, vaan muo
dostavat tuotantotoiminnan samanlaisen toimintapiirin eri alueilla. 
Niitä voidaan pitää muun tuotannon seurannaistoimintoina. Muut 
kuin omavaraiset toimialat sijoittuvat eri tavoin lääneihin ja aiheutta
vat omavaraisuuden ja tuotantorakenteen alueelliset eroavuudet. Ne 
määräävät minkälaiseksi alueen tuotantotoiminnan verkko muodos
tuu. 
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Avaintoimialat 

Toimialojen verkossa toiminnan. välittömät vaikutukset heijastuvat 
välillisinä vaikutuksina talouselämän eri osiin. Välillisten vaikutus
ten voimakkuus riippuu siitä, kuinka monipuolinen alueen tuotanto
rakenne on. Ku~ tuotantotoiminnan verkossa on aukkoja, vuotavat 
välilliset vaikutukset alueen ulkopuolelle ja toiminnan kokonaisvai
kutukset aluetalouteen jäävät pienemmiksi kuin monipuolisen tuo
tantotoiminnan alueella. 

Toimialojen tuotanto lii'~tyy kahdelta taholta muuhun tuotantotoi
mintaan: 

1) toimialan tuotteiden tuotannossa käytetään muilla toimialoilla 
valmistettuja tuotfeita; 

2) valmistettuja tuotteita käytetään muiden toimialojen tuotannossa. 

Tuotteiden käyttö panoksina yhdistää toimialat toisiinsa. Riippu
vuussiteiden vahvuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon toimiala 
käyttää tuotannossaan toisen samalla alueella toimivan toimialan tuot
teita. Mitä suurempi osuus tällä käytöllä on panosten kokonaiskäy
töstä ja mitä suurempi käyttävän toimialan tuotanto on, sitä vahvem
maksi riippuvuus muodostuu. Alueen tuotannon riippuvuussiteiden 
vahvuuteen vaikuttaa olennaisesti, missä suhteessa alueella valmistet
tuja panoksia ja niitä korvaavia tuontipanoksia käytetään. Mitä suu
rempi tuontipanosten osuus on, sitä heikommaksi jää alueen tuotan
non yhdysside. 

Talouselämän vaikutukset siirtyvät toimialojen välisiä riippuvuus
siteitä pitkin tuotantotoiminnan osasta toiseen. Näissä riippuvuus
siteissä on heikkoja kohtia tai ne puuttuvat kokonaan, kun alueella 
valmistettujen tuotteiden sijasta käytetään muualla valmistettuja 
hyödykkeitä. Tuotantotoiminnan saamat kasvuvirikkeet vuotavat 
tällöin helposti muualle ja kasvuvirikkeen hyödyntäminen jää pie
neksi. Noususuhdanne saattaa tällöin katketa ennen aikojaan. Mitä 
vahvempi ja tiheämpi tuotantotoimintojen riippuvuussiteiden muo
dostama verkko on, sitä paremmin voidaan käyttää hyväksi kasvu
virikkeen aluetaloudelle antamat kehitysmahdollisuudet. 

Tuotannontekijöille tuotantotoimintaan käyttämisestä korvahkse
na maksettavat erilaiset tulot voidaan ryhmitellä uudelleen tulon-
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käyttäjäryhmien mukaan. Tällaisina käyttäjäryhminä voidaan pitää 
kuluttajia, julkista taloutta (kunnat ja valtio) ja yrittäjiä. Kukin 
näistä tulonkäyttäjäryhmistä käyttää edelleen tulonsa erilaisten tuot
teiden, tässä tapauksessa lopputuotteiden hankintaan. Näin syntyvät 
riippuvuussiteet myös erilaisten tulojen käytön ja tuotantotoiminnan 
välille. 

Tulonkäyttäjäryhmien ja tuotannon välinen riippuvuus on alue
taloudessa huomattava kuluttajien käytettävissä olevien tulojen ja toi
mialojen tuotteiden kysynnän välillä. Kuluttajat saavat tuloja osal
listuessaan tuotantoon ja käyttävät siten saamiaan tuloja tuotteiden 
hankkimiseen, jolloin tuotannon ja kuluttajien väliset riippuvuussuh
teet syntyvät. Riippuvuussiteiden vahvuus määräytyy tällöin sen 
mukaan, kuinka suuret tulot ovat ja missä suhteissa ne käytetään eri 
toimialoilla valmistettujen hyödykkeiden ostoihin. Lisäksi riippuvuu
den vahvuuteen vaikuttaa, missä suhteissa ostot kohdistuvat tuonti
hyödykkeisiin, ja alueella valmistettuihin hyödykkeisiin. 

Kun aluetaloudessa syntyy jonkin lopputuotteen, ts. vientiin, pää
o:rnanmuodostukseen tai julkiseen kulutukseen käytettävän hyödyk
keen kysyntää, leviävät tuotteen valmistamisen aiheuttamat vaikutuk·· 
set aluetalouden eri osiin. Nämä vaikutukset ilmenevät tuotannossa, 
työllisyydessä, tuonnissa ja tuotannon yhteydessä syntyvissä tuloissa. 
Vaikutukset muodostavat kerrannaisvaikutusten ketjun, jota analy
soimalla voidaan selvittää, mitkä ovat niitä toimialoja, jotka ovat tuo
tantotoiminnassa keskeisiä kerrannaisvaikutusten syntymiselle. Täl
laisiksi kerrannaisvaikutusten avaintoimialoiksi määritellään sellaiset 
toimialat, joilla vienti-, kulutus- ja investointitavaroiden valmistuksen 
välittömät ja välilliset vaikutukset kansantaloudessa ovat keskimää
räistä suuremmat. Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon sekä 
lopputuotteen valmistuksen taaksepäin suuntautuva, kysyntää lisäävä 
että eteenpäin suuntautuva, tarjontaa luova vaikutus. 

Kansantaloudelle ja kullekin läänille laadittiin seuraavan 'muotoi
nen panos-tuotosmallin sovellutus: 

6 x = A 6 x + eg' F'k 6 x + b. y 

6 x {Xi} = toimialojen kokonaistuotoksen lisäyksen (lxn)-sarakevektori 

6 Y = {Yi} = lopputuotteiden (julkiset kulutusmenot, yksityinen voittoa ta
voittelematon toiminta, kiinteän pääoman bruttomuodostus ja 
vienti) lisäyksen (lxn)-sarakevektori 
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A [aij] =panoskertoimien (nxn)-matriisi <" 

e [ei] = yksityisten kulutusmenojen tulojoustojen (nxn)-diagonaalimat-
riisi 

g' (gi) = yksityisten kulutusmenojen osuuksien (nx1)-rivivektori; ele-
mentti gi ilmaisee sen· osan kotitalouksien käytettävissä ole
vasta tulosta, joka käytettiin,' toimiailaHa i va'lmistettuj en ku
lutushyödykkeiden ostoon vuonna 1970 

Fk = (fjk) = kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kertoimien (nx1)
rivivektori 

Mallin ratkaistu muoto on seuraava: 

D. x = (1 - A - eg'F'k)-l D. y 

Ratkaistun muodon käänteismatriisi (1 - A - eg'F'k)-l paljastaa 
kerrannaisvaikutukset, jotka syntyvät tuotannossa lopputuotteiden 
lisäyksestä. Tällöin otetaan huomioon sekä tuotantotoiminnan sisäi
sistä riippuvuuksista että tuotantotoiminnan ja yksityisten kulutus
menojen välisistä riippuvuuksista aiheutuvat vaikutukset. Matriisin 
sarakkeen elementit ilmaisevat, kuinka suuri tuotannon lisäys kulla
kin toimialalla on tarpeen, jotta sara!kkeen osoittamalla toimialaIla voi
taisiin valmistaa lisää yksi lopputuoteyksikkö. Sarakkeen element
tien summa ilmaisee tuotannon taaksepäin suuntautuvat kerrannais
vaikutukset. Matriisin rivin elementit ilmaisevat, kuinka suuri tuo
tannon lisäys rivin osoittamalla toimialaIla on tarpeen, jotta kaikilla 
toimialoilla voitaisiin valmistaa lisää yksi lopputuoteyksikkö. Rivin 
elementtien summa ilmaisee toimialan eteenpäin suuntautuvat ker
rannaisvaikutukset. 

Mallin panoskertoimet laskettiin lääneittäisistä panos-tuotostau
luista. Niistä saatiin myös yksityisten kulutusmenojen osuudet. Tu
lojoustot arvioitiin vuosien 1959-1973 kulutusmenoryhmittäisestä 
koko maata koskevasta aikasarja-aineistosta. Jokaisessa läänissä käy
tettiin samoja maan keskimääräisiä tulojoustoja.:2 Kotitalouksien käy
tettävissä olevien tulojen toimialoittaiset kertoimet ovat lääneittäin 
samoja maan keskimääräisiä kertoimia. 

Avaintoimialojen tarkastelu rajoittuu teollisuuteen, jonka toimi
aloja voidaan pitää ensisijaisesti aluetalouden kehittämisen keinoina. 

2. Arvioinnista tarkemmin julkaisussa Osmo Forssell - Upo Seppä, Suomalaisten 
tuotteiden tulo- ja työllisyysvaikutukset. Suomen Työn Liiton julkaisu 1976. Tämän 
tutkimuksen tuloksena saatiin koko maata koskevat kerrannaisvaikutusten arviot. 
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Maa- ja metsätalous ovat myös kerrannaisvaikutuksiltaan avaintoimi
aloja; kerrannaisvaikutukset taakse- ja eteenpäin ovat vastaavasti 2.7 
ja 7.9 sekä 2.2 ja 3.7. Nämä toimialat ovat kuitenkin lähinnä luon
nonolosuhteisiin tukeutuvia. Talonrakennustoiminnassa kerrannais
vaikutukset ovat 2.5 ja 1.9. Tämä toimiala samoinkuin palvelutoimi
alat, joilla on huomattavia pääasiassa eteenpäin suuntautuvia kerran
. naisvaikutuksia, katsotaan puolestaan teollisuuden seurauksena syn-
tyväksi paikalliseksi tuotflntotoiminnaksi. 

Tuotantotoimintaan kohdistuvat sekä tuotantotoiminnan keskei
set että tuotantotoiminnan ja yksityisten kulutusmenojen synnyttämät 
kerrannaisvaikutukset ovat koko maassa teollisuuden keskimääräistä 
vaikutusta suuremmat taulukon 3 osoittamilla toimialoilla. 

Taulukko 3. Kerrannaisvaikutukset taakse- ja eteenpäin. 

Muiden metallien valmistus 
Teurastus ja lihanjalostus 
Maidonj alostus 
Mylly- ja leipomoiuo1bteiden valmistus 
Paperin ja kartongin valmistus 
Paperi- ja kartonkituotteet 
Puunsahaus, höyläys ja kyllästys 
Graafiset tuotteet 
Muut puutuotteet ja ralkennusmateriaalii 
Massan valmistus 
Ei-metalliset kalusteet ja valmisteet 
Kustannustoiminta 
Muiden sähkö teknillisten tuotteiden valmistus 
Juomien valmistus 
Muu elintarviketeollisuus 
Tekstiilien valmistus 
Teollisuuskemikaalit ja tekoaineet 
Raudan ja teräksen valmistus 
Koneiden valmistus 
Metalli tuotteiden valmistus 
Teollisuuden toimialojen keskimmäinen arvo 

taaksepäin 

4.1 
3.9 
3.8 
3.1 
2.7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.1 

eteenpäin 

4.1 
3.8 
2.1 
1.6 
2.6 
1.7 
1.7 
2.4 
1.6 
2.5 
1.5 
1~9 

1.7 
2.1 
2.7 
2.7 
2.4 
2.5 
2.3 
2.4 
1.6 

Toimialat esitetään taulukossa taaksepäin syntyvien vaikutusten 
mukaisessa suuruusjärjestyksessä, koska lopputuotteiden kysynnän 
ajatellaan antavan sysäyksen tuotantotoiminnalle ja kerrannaisvaiku
tusten syntymiselle .. Luvut ovat kertoimia, jotka ilmaisevat, kuinka 
monikertaisen tuotannon lisäyksen alkuperäinen tuotannon lisäys 
aiheuttaa. Esimerkiksi massan valmistuksen lopputuotteen yhden 
yksikön lisäys aiheuttaa 2.5 yksikön lisäyksen yhteensä metsätalou-



TUOTANTORAKENTEEN ALUEELLISET EROAVUUDET SUOMESSA 25>5 

dessa ja muilla massan valmistukseen raaka-aineita ja puolivalmisteita 
tuottavilla toimialoilla. Kaikkien toimialojen lopputuotteiden yhden 
yksikön valmistus edellyttää puolestaan 2.5 yksikön lisäyksen massan 
tuotannossa. 

Tuotantotoiminnan tulisi läänissä sisältää mahdollisimman monta 
avaintoimialaa, jotta alueella voitaisiin mahdollisimman suur,essa mää
rin hyödyntää ulkopuoliset kasvuvirikkeet. Pelkkä avaintoimialan 
tuotanto ei ole tällöin riittävä ehto, vaan to..i.,mialan pitäisi lisäksi olla 
vientisuuntautunut. Suomen läänit sisältävlt avaintoimialoja seuraa
vat lukumäärät: 

Turun ja Porin lääni 12 Mikkelin lääni 8 
Hämeen lääni 12 Keski -Suomen lääni 7 

Vaasan lääni 10 Oulun lääni 6 
Kymen lääni 9 Ahvenanmaan lääni 5 
Kuopion lääni 9 Pohjois-Karjalan lääni 5 
Uudenmaan lääni 8 Lapin lääni 5 

Tuotantorakenteeltaan kehittyneimpiä läänejä ovat tämän mukaan 
Suomessa Turun ja Porin lääni, Hämeen lääni ja Vaasan lääni. Hei
koimpia tuotantorakenne on Ahvenanmaan, Pohjois-Karjalan, Oulun 
ja Lapin läänissä. Kuva vastaa melko hyvin jo aiemmin todettua kä
sitystämme läänien taloudellisesta kehittyneisyydestä. 

Avaintoimialat sijaitsevat joko yhden tai useamman läänin alueel
la. Vaihteluväli on 1-11. Kun toimialat jaetaan ryhmiin sen mu
kaan kuinka monessa läänissä niitä esiintyy, saadaan seuraava ase
telma: 

muiden metallien valmistus, mylly- ja leipomotuotteiden valmistus, paperi j 
ja kartonkituotteet, graafiset tuotteet, kustannustoiminta, muiden sähkö- 1-4 
teknillisten tuotteiden valmistus, juomien valmistus, muu elintarviketeolli- läänissä 
suus, raudan ja teräksen valmistus 

teurastus ja lihanjalostus, maidonjalostus, muut puutuotteet ja rakennUS_j 
materiaalit, ei-metalliset kalusteet ja valmisteet, tekstiilien valmistus, teol- 5-7 

lisuuskemikaalit ja tekoaineet, koneiden valmistus ja metallituotteiden val- läänissä 
mistus 

paperin ja kartongin valmistus, puunsahaus, höyläys ja kyllästys, ja mas- } 9-11 
san valmistus läänissä 

Voidaan päätellä, että Suomessa kerrannaisvaikutuksia levittävät 
avaintoimialat ovat alueellisesti verraten keskittyneitä ja että läänien 
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Taulukko 4. Avaintoimialojen kerrannaisvaikutukset eräissä lääneissä. 

Turun ja Porin Uudenmaan Oulun 
lääni lääni lääni 

taakse- eteen- taakse- eteen- taakse- eteen-
päin päin päin päin päin päin 

Muiden metallien valmistus 3.0 3.9 3.1 2.9 1.0 1.0 
Teurasrtus ja lihanjalosrtus 3.2 2.4 2.4 2.0 2.9 2.2 
Maidonjalostus 3.1 1.6 2.5 1.6 2.8 1.8 
Mylly- ja leipomotuotteet ... 2.4 1.5 1.9 1.4 2.2 1.4 
Paperin ja kartongin valmist 2.2 2.3 1,.8 1.4 2.1 2.0 
Paperi- ja kartonkituoUeet 2.2 1.5 1.8 1.2 2.1 1.1 
Puunsahaus, höyläys ja kyllästys 1.7 1.5 2.0 1.3 1.9 1.5 
Graafiset tuotteet 1.9 1.8 1.3 2.0 1.7 1.5 
Muut puutuoUeet ja 
rakennusmateriaali 1.9 1.3 1.9 1.2 1.8 1.3 
Massan valmistus 1.9 2.4 1.9 1.5 1.8 2.2 
Ei-metalliset kalusteet 1.8 1.1 1.7 1.1 1.6 1.1 
Kustannustoiminta 1.7 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 
Muiden sähköteknisten 
tuotteiden valmistus 1.8 1.1 1.5 1.5 1.3 1.4 
Juomien valmistus 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6 1.2 
Muu ,elintarviketeollisuus 1.8 2.1 1.4 1.9 1.7 1.3 
Tekstiilien valmistus 1.7 2.4 1.7 2,.3 1.7 1.8 
Teollisuuskemikaalit ja 
tekoaineet 1.6 2.3 1.6 1.7 1.5 2.1 
Raudan ja teräksen valmistus 1.7 1.9 1.7 2.0 1.6 2.2 
Koneiden valmistus 1.5 2.0 1.5 1.9 1.4 1.5 
Metallituotteiden valmistus 1.5 1.9 1.3 2~1 1.4 1.4 

Yhteensä 40.3 38.9 36.0 34.2 35.5 31.4 

tuotantorakenteen kehittyneisyydessä on huomattavia eroja. Syynä 
on ilmeisesti näiden alueiden edullisuus teollisuuden sijaintipaikkoina 
ja erityisesti toimialojen välisestä vuorovaikutuksesta johtuvat edut. 

Taulukossa 4 esitetään kerrannaisvaikutukset avaintoimialoilla 
kolmessa vertailuläänissä, kun sekä tuotantotoiminnan että kulutuk
sen ja tuotannon väliset vaikutukset otetaan huomioon. Taulukko 
vahvistaa esitettyjä päätelmiä ja ilmaisee tuotantorakenteen merki
tyksen kerrannaisvaikutusten syntymiselle. 

Kunkin läänin tuotantorakenne heijastuu kerrannaisvaikutuk
sissa. Teollistuneisuudeltaan monipuolisimman Turun ja Porin läänin 
kerrannaisvaikutukset ovat selvästi suurimmat joskin erot eräillä toi
mialoilla ovat vähäiset. Uudenmaan tuotannon palveluvaltaisuus 
ilmenee teollisuuden ehkä yllättävän pieninä kerrannaisvaikutuksina. 
Oulun läänin teollisuuden jalostusasteen alhaisuus ilmenee taakse- ja 
eteenpäin suuntautuvien kerrannaisvaikutusten summan suurena 
erona. 
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-19.5 % 
10 % 
6 

Tuotantorakenteen lääneittäiset eroavuudet vuonn'Cli 1970. 

Negatiivinen pros'enttiluku ilmaisee nettoviennin osuuden 
alueen arvonlisäyksestä. Positiivinen prosenttiluku ilmaisee, 
kuinka paljon läänin tuotannon bruttoarvo ylittää kotimaisten 
tuotteiden kokonaiskysynnän alueella. Paljas luku ilmaisee 
avaintoimialojen lukumäärän alueella. 
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Läänien kehittyneisyyttä tarkastellaan nettovientiosuuksien, tuo
tannon omavaraisuutta ja avaintoimialojen runsautta ilmaisevien lu
kujen avulla. Ne on koottu oheiseen karttaan. Luvut kuvaavat pel
kistetysti läänien tuotantorakenteen eroavuutta ja tuotantotoiminnan 
kehittyneisyyttä. Kehitysaluejaon mukaisille alueille saadaan seu
raavat tunnusluvut: 

kehittynyt allue 
II-vyöhyke 
I-vyöhyke 
lisätukialue 

nettoviennin 
osuus % 

-4 
-7 

-10 
alle -20 

omavaraisuus
aste % 

25 
15 
10 

alle 10 

avaintoimialojen 
lukumäärä 

10-11 
8-9 

5 
1-3 

Voidaan päätellä, että omavaraisuuden aste ja monipuolinen tuo
tantorakenne selvästi vaikuttavat alueen kehittyneisyyteen ja hyvin
vointiin. 

Alueellisen tuotantorakenteen kehittäminen 

Tuotantorakenne vaikuttaa olennaisesti läänin taloudellisen toimin
nan mahdollisuuksiin. Tuotantorakenteeltaan kehittymätön lääni tun
tee suhdannevaihtelut keskimääräistä voimakkaimpina, mutta ei pys
ty hyötymään korkeasuhdanteista tuotantorakenteeltaan monipuoli
sen läänin tavoin. Kun tämä lisäksi on kansantaloutemmekin keskei
nen ongelma voidaan kysyä, miten alueiden tuotantorakennetta tulisi 
kehittää. Tavoiteasettelussa joudutaan tällöin kysymään: keitä varten 
aluetalous on olemassa; mikä on aluetalouden tarkoitus; mikä on alue
talouden vaikutus muuhun kansantalouteen; mikä on aluetalouden 
toiminnan kokonaishyöty. 

Kun lähdetään siitä, että aluetalous on etupäässä olemassa siellä 
asuvia ihmisiä varten, päädytään kunkin alueen tuotantorakenteen 
monipuolistamisen tavoitteeseen. Kullakin alueella pitäisi edistää 
avaintoimialoja, koska näiden kautta syntyvät keskimääräistä suurem
mat eteen- ja taaksepäin suuntautuvat kerrannaisvaikutukset. Näiden 
toimialojen tuotannon kasvun pitäisi olla läänissä nopeampaa kuin 
toimialaIla valmistettavien tuotteiden kysynnän kasvu alueella. To-
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teuttamalla tällainen kasvuvauhti toimialasta tulisi vientisuuntautu
nut. Alueen toimialarakenne vahvistuisi ja alueella voitaisiin entistä 
paremmin hyödyntää viennistä aiheutuvat kasvuvirikkeet. Alueen 
mahdollisuudet pysyä mukana maan keskimääräisessä taloudellisessa 
kasvuvauhdissa parantuisivat huomattavasti. Tällaisessa kehittämi
sessä on omavaraisuuden ylikorostumisen vaara. Kaikkia avaintoi
mialoja ei ole tarkoituksenmukaista kehittää kaikkialla. Kehitettä
vät toimialat tulisi valita alueittain sen mukaan mihin tuotantotoi
mintaan alue tarjoaa luonnonvarojen, työvoiman ja muiden tuotan
nontekijöiden kannalta suhteellisesti parhaat mahdollisuudet. 

Kun kansantalouden tuotannon tehokkuus asetetaan tavoitteeksi, 
avaintoimialoja olisi kehitettävä ja vahvistettava alueHla, missä tuo
tantorakenn~ jo tarjoaa monipuolisen perustan. Tällöin tuotanto kes
kittyisi eräille maamme kehittyneille alueille. Tuottavuuden edut 
menetetään tällöin helposti väestön muuttoliikkeen aiheuttamiin infra
struktuurin ja muiden yhteiskunnallisten kustannusten lisäyksiin. 

Molemmat edellä esitetyt tavoiteasettelut ovat yhden alueen lähes
tymistapoja, joissa tarkastellaan alueiden sisäisiä tuotannon riippu
vuuksia. Kun halutaan tarkastella kunkin alueen tarkoitusta ja toi
minnan kokonaishyötyä alueiden muodostaman kokonaisuuden, kan
santalouden puitteissa, olisi tutkittava myös alueiden välisiä vuorovai
kutuksia. Tuotannon osalta tämä edellyttäisi alueiden välisten hyö
dykevirtojen selvittämistä ja alueiden välisen panos-tuotosmallin käyt
töä. Suorittamani yhden alueen panos-tuotosmallin käyttöön perus
tuva tarkastelu viitoittaa tutkimusta tähän suuntaan. 



Liite Tuotantotoiminnan ja kulutuksen kerrannaisvaikutukset, sarake- (ss) ja rivisummat (rs) lääneittäin t-:l 
~ 
0 

Uuden- Turun ja Ahve- Hämeen Kymen Mikkelin P-Kar- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin 0 
maan Porin 1. nanmaa lääni lääni lääni jalan 1. lääni Suo- lääni lääni lääni rn 
lääni men 1. § 
ss rs ss r·s ss r·s ss rs ss r·s ss rs ss rs ss rs ss rs ss rs ss rs s,s rs 

t:r:j 
0 

01 Maatalous ja metsästys 1.9 3.3 2.0 5.7 1.7 4.8 1.9 5.0 1.9 5.0 1.6 5.1 1.6 4.9 1.6 5.1 1.7 5.3 1.9 5.7 1.8 5.4 1.7 5.0 
~ 

~ 002 Metsätalous 1.3 2.6 1.4 2.8 1.5 1.8 1.4 3.0 1.3 1.8 1.3 2.8 1.3 2.9 1.3 3.1 1.3 3.1 1.4 3.2 1.3 3.1 1.3 2.9 t?=j 
03 Kalarta10us 1.3 1.0 1.3 1.1 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 t-l 
04 Malmikaivostoiminta 1.0 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.00 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 t"i 

05 Muu kaivannaistoiminta 1.4 1.2 1..4 1.2 1.0 1.0 1.5 1.1 1.4 1.2 1.4 1.2 1.0 1.0 1.3 1.2 1.4 1.1 1.4 1.2 1.3 1.2, 1.3 1.2 
006 Teurastus ja lihanj alostus 2.4 2.0 3.2 2.4 2.9 2.2 2.9 2.3 2.9 2.3 2.8 2.2 2.8 2.1 2.8 2.2 2.9 2.2 3.1 2.4 2.9 2.2 2.9 2.0 
07 Maidonj alostus 2.5 1.6 3.1 1.6 2.8 1.6 2.8 1.8 2.8 1.8 2.7 1.8 2.7 1.7 2.7 1.8 2.8 1.7 3.0 1.8 2.8 1.8 2.7 1.7 
08 MyI.ly- ja leipomotuott. valm. 1.9 1.4 2.4 1.5 2.2 1.3 2.1 1.5 2.4 1.4 2.1 1.3 2.1 1.3 2.2 1.4 2.2 1.4 2.4 1.4 2.2 1~4 2.1 1.3 
09 Sok,., suklaan & makeisten V. 1.3 1.3 1.7 1.4 1.0 1.0 1.7 1.3 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.3 1.6 1.3 1.5 1.2 1.0 1.0 
10 Muu elintarvikkeiden valm. 1.4 1.9 1.8 2.1 1.7 1.2 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.1 1.6 1.1 1.7 1.1 1.7 1.3 1.7 1.9 1.7 1.3 1.6 1.3 
11 Juomien valmistus 1.5 1.6 1.7 1.5 1.0 1.0 1.8 1.2 1.7 1.3 1.5 1.3 1.0 1.0 1.5 1.4 1.6 1.1 1.7 1.3 1.6 1.2 1.5 1.2 
12 Tupakkatuotteiden valmistus 1.2 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 LO 1.0 1.0 
13 Tekstiilien valmistus 1.7 2.3 1.7 2.4 1.7 2.1 1.7 2.4 1.7 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 1.5 1.7 1.9 1.7 1.8 1.6 2.1 
14 Vaatteiden valmistus 1.6 1.1 1.6 1.2 1.6 1.0 1.6 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 1.4 1.2 1.5 l.O 1.5 1.0 
15 Nahka- & rturkistuott.' valm. 1.6 1.2 1.6 1.4 1.0 1.0 1.5 1.3 1.6 1.1 1.5 1.2 1.5 1.1 1.5 1.1 1.5 1.3 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 
16 Kenkien valmistus 1.5 1.0 1.7 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.5 1.0 1.6 1.0 
17 Puunsahaus, höyläys & 

kyllästys 2.0 1.3 1.7 1.5 1.6 1.4 1.9 1.6 1.4 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 1.9 1.5 1.9 1.5 1.8 1.5 
18 Muu puutav. & rak.mat. 

valm. 1.9 1.2 1.9 1.3 1.8 1.2 1.8 1.5 1.6 1.4 1.7 1.4 1.6 1.3 1.7 1.4 1.7 1.4 1.9 1.2 1.8 1.3 1.7 1.3 
19 Ei-metall. kalusto valm. 1.7 1.1 1.8 1.1 1.5 1.1 1.7 1.,.2 1.6 1.1 1.7 1.1 1.5 1.0 1.7 1.0 1.6 1.1 1.5 1.1 1.6 1.1 1.6 1.0 
20 Massan valmistus 1.9 1.5 1.9 2.4 1.0 1.0 1.9 2.4 1.3 2.3 1.8 1.4 1.7 1.8 1.8 2.2 1.8 2.2 1.9 2.3 1.8 2.2 1.7 1.8 
21 Paperin & kartongin valm. 1.8 1.4 2.2 2.3 1.0 1.0 2.2 2.3 1.8 2.2 1.5 2.1 2.0 1.5 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.5 
22 Paperi- & 'kart.tuotteiden V. 1.8 1.2 2.2 1.5 1.0 1.0 2.2 1.5 2.0 1.4 1.8 1.3 1.0 1.0 2.1 1.2 2.1 1.1 2.2 1.3 2.1 1.1 1.0 1.0 
23 Graafinen tuotanto 1.3 2.0 1.9 1.8 1.3 1.6 1.9 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.4 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 
24 Kustannustoiminta 1.5 1.6 1.7 1.4 1.5 1.4 1.7 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3 1.6 1.4 1.7 1.4 1.7 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 
25 Lannoite- & torj.aineiden V. 1.9 1.1 1.8 1.4 1.0 1.0 1.9 1.1 1.7 1.4 1.0 1.0 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8 1.4 1.7 1.4 1.0 1.0 
26 Teoll.kem. & teko aineiden V. 1.6 1.7 1.6 2.3 1.0 1.0 1.6 2.1 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.6 1.5 1.4 1.6 2.2 1.5 2.1 1.0 1.0 
27 Lääke-, pesu- & 

toal.tuott. V. 1.3 1.2 1.3 1.2 1.0 1.0 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1..00 1.4 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0 
28 Muu kemiall. tuotteiden 

valm. 1.3 1.2 1.6 1.1 1.0 1.0 1.4 1.2 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 1.2 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 
29 Maaöljy- & kivih. t. valm. 1.1 1.9 1.1 2.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1..0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 



30 Kumituotteiden valmistus 1.3 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
31 Muovituotteiden valmi,stus 1.2 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.0 1.3 1.0 1.2 1.1 1.2 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 
32 ,PosWni- & lasituott. valm. 1.4 1.3 1.5 1.2 1.0 1.0 1.4 1.3 1.4 1.2 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.1 1.4 1.1 1.0 1.0 
33 Muu savi- & lkiviJtuott. valm. 1.6 1.4 1.6 1.5 1.4 1.2 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 1.3 1.6 1.3 1.5 1.4 1.5 1.3 
34 Raudan ja teräksen 1-3 

valmistus 1.7 2.0 1.7 1.9 1.0 1.0 1.7 2.0 1.6 2.2 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.0 1.0 1.7 1.5 1.6 2.2 1.6 2.0 q 
35 Muiden metallien valmistus 3.1 2.9 3.0 3.9 1.0 1.0 3.1 3.0 1.0 1.0 3.6 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.2 3.3 1.0 1.0 1.0 1.0 0 

36 MetaliJ.ituotteiden veillmistus 1.3 2.1 1.5 1.9 1.3 1.7 1.4 1.8 1.4 1.6 1.3 1.9 1.2 1.5 1.2 1.8 1.2 1.7 1.3 2.1 1.4 1.4 1.3 1.5 1-3 
> 

37 Koneiden valmistus 1.5 1.9 1.5 2.0 1.4 1.1 1.4 2.0 1.4 1.7 1.3 1.9 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3 1.8 1.5 1.6 1.4 1.5 1..5 1.4 ~ 

38 Radio & kotitalo sähköl. V. 1.3 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1-3 
0 

39 Muiden sähkötekn. ::u 
tuott. vaimo 1.5 1.5 1.8 1.1 1.5 1.1 1.6 1.3 1.5 1.2 1.7 1.1 1.4 1.1 1.4 1.1 1.4 1.1 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 > 

40 Laiv. & ven. valm. & ~ 
korjaus 1.6 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1 1.7 1.0 1.6 1.0 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1,.1 1.5 1.2 1.6 1.0 1.0 1.0 ~ 

41 Autojen & -osien valmistus 1.4 1.2 1.4 1.2 1.0 1.0 1.4 1.2 1.4 1.1 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.3 1.1 1.3 1.2 1.4 1.1 1.3 1.1 1-3 

42 Muu kulkuneuv. valmistus 1.5 1.1 1.6 1.2 1.0 1.0 1.5 1.1 1.5 1.1 1.4 1.1 1.3 1.1 1.4 1.1 1.4 1.1 1.5 1.1 1.4 1.1 1.4 1.1 t?:l 
t?:l 

43 Instr. & hienomek. t. ~ 

valm. 1.4 1.1 1.4 1.1 1.3 1.0 1.4 1.1 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.5 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 > 
44 Muu teollinen valmistus 1.3 1.1 1.5 1.1 1.3 1.1 1.4 1.1 1,.3 1.0 1.3 1.1 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1,.1 1.5 1.1 1.3 1.0 1.3 1.0 t""l 

45 Sähkö- & lämpöhuolto 1.7 3.0 1.8 3.8 1.6 2.5 1..7 3.6 1.6 3.3 1.6 3.2 1.6 2.5 1.7 3.1 1.7 3.0 1.7 3.6 1.6 3.4 1.6 3.0 q 

46 Veden puhd. ja jakelu 1.3 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 ~ 
47 Talonrakennustoiminta 1.7 1.4 1.8 1.5 1.5 1.4 1..7 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1..4 1.4 ~ 
48 Maa- ja vesirakennustoim. 1.5 1.1 1.6 1.1 1.3 1.0 1.5 1.1 1.4 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.4 1.1 1.3 1.1 1.2 1.0 H 

UJ. 
49 Tukku- ja vähittäiskauppa 1.3 5.4 1.4 5.4 1.4 5.3 1.4 5.2 1.3 4.5 1.3 4.0 1.2 4.0 1.3 4.3 1.3 4.2 1.3 5.7 1.3 4.6 1.2 4.2 t?:l 

50 Ravitsemis- ja majoitt.toim. 1.6 3.4 2.0 2.8 1.6 2.6 1.8 3.0 1.8 2.8 1.7 2.2 1.6 2.0 1.8 2.3 1.7 2.2 1.9 2.5 1.7 2.4 1.5 2.1 1-3 

51 Asuntojen hall. & vuokraus 1.5 1.0 1.6 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.5 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 t?:l 

52 Muu kiinteistötoiminta 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 LO 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 ::u 
0 

53 Liike-el. p. & kon. vuokr. 1.5 1.0 1.7 1.0 1.5 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.6 1.0 1.5 1.0 1.6 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 > 
54 Yksit. yhteiskunn. palvo 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1,.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 <: 
55 Virk.- & kultt .. palv. toim. 1.3 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.9 1.0 

q 
q 

5·6 Kotitalousesin. korjaus 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 tJ 

57 Muu kotital. palvo toim. 1.4 1.0 1.4 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 t?:l 

58 Julk. & yks. voittoa tav. t. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1-3 
UJ. 

Yhteensä 1-58 89.7 89.7 97.2 97.2 77.2 77.2 93.5 93.5 86.1 86.1 85.1 85.1 77.5 77.5 83.4 83.4 83.5 83.5 93.3 93.3 86.1 86.1 80.5 80.5 
q 
0 
~ 
t?:l 
g; 
> 
t-=> 
0') 
...... 



Suomi 1990* 

EERO TUOMAINEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Taloudellisen suunnittelukeskuksen laatima selvitys Suomi 1990 -
Kansantalouden kehitysmahdollisuudet on tarkoitettu useille käyttä
järyhmille. Näitä ovat julkishallinto, yrityssektori, poliittiset puo
lueet, etujärjestöt ja suuri yleisö. 

J ulkishallinnon piirissä tarve pitemmän aikavälin sektorisuunni .. 
telmien tekoon on kasvanut. Näiden laatimisen edellytyksenä on, 
että arvioita kansantalouden pitkän aikavälin kehityksestä on käy
tettävissä. TASKUn selvityksellä pyritään tämäntapaisten tietotar
peiden tyydyttämiseen. Samalla siinä on pyritty arvioimaan jo ole
massa olevien sektorisuunnitelmien toteutumisedellytyksiä kansan
talouden kannalta. 

Yrityssektorille selvitys pyrkii antamaan kuvan niistä taloudelli
sista puitteista, joissa yritykset tulevaisuudessa toimivat, samoin 
kuin arvioita niistä tuotantotavoitteista, joihin koko kansantalouden 
kehittämiseksi .olisi pyrittävä. 

Poliittisten puolueiden ja etujärjestöjen piirissä tapahtuvaa yh
teiskuntapoliittista tavoitteenasettelua selvitys pa~velee tarjoamalla 
kuvan niistä mahdollisuuksista, joita suotuisissa olosuhteissa ja jär
kevästi toimien on reaalitulojen lisäämiseen ja resurssien käyttöön. 

Selvitykselle asetettiin viisi tavoitetta: 1. hahmottaa Suomen ase
maa maailmantaloudessa, 2. osoittaa kansantalouden tärkeimmät ke
hityssuunnat ja ongelma-alueet, 3. antaa ohjenuorat sektorisuunnit
telulle, 4. palauttaa vuoteen 1990 ulottuva tarkastelu lähivuosien voi
mavarojen käyttosuunnitelmaksi ja 5. määritellä erityisesti julkisen 
talouden asema voimavarojen käytössä. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustieteellisen Seuran teemailtapäivässä 
Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehdot huhtikuun 21 päivänä 1977 pidetty esitelmä. 



SUOMI 1990 263 

Keskeisiä talouspoliittisia kannanmäärittelyjä, jotka ~yövät lei
mansa kaikkiin selvityksessä esitettyihin kvantitatiivisiin arvioihin, 
ovat: 1. pyrkimys täystyöllisyyteen ja reaalitulojen kasvuun ja nii
den tuella siihen, ettei maastamuuttoa tapahtuisi, 2. pyrkimys tehok
kuuteen työvoiman, pääoman ja raaka-aineiden käytössä eräiden reu
naehtojen vallitessa ja 3. toiminta avoimena taloutena kilpailuedel
lytystemme mukaisesti. 

Yksityiskohtaisempi tarpeiden tyydytystä, sektorikysymyksiä ja 
eri toimialojen kehittämistä koskeva tavoitteiden asettelu perustuu 
lainsäädäntöön, olemassa oleviin suunnitelmiin, kansainvälisiin ver
tailuihin, yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin sekä tulojen ja 
tulonkäytön kehityssuuntiin. Selvitystyön yhteydessä on jouduttu 
tekemään myös sellaisia arvioita, jotka eivät ole olleet riittävän yh
teiskuntapoliittisen keskustelun kohteina. 

Selvitys sai tuoreeltaan varsin vivahderikkaan vastaanoton. An
karinta kritiikkiä kohdistettiin selvityksessä esitettyihin verotuksen 
ja investointien rahoitusrakenteen kehityspiirteisiin. Toinen seikka, 
johon keskustelussa on kiinnitetty ~uomiota, on selvityksen tavoit
teellisuus työllisyyden ja reaalitulojen kasvun osalta. Selvityksessä 
otetaan se kanta, että Suomen kansantalous pystyy kehittymään ja 
sen tulisi kehittyä yhtä ripeästi kuin muut teollisuusmaat. 

Aion lyhyessä esityksessäni paneutua vain pariin selvityksen kes
keiseen asiakohtaan. Pyrin ottamaan jossakin määrin huomioon 
käytyä keskustelua ja valottamaan eräitä selvitykseen sisältyviä, 
mutta keskustelussa taustalle jääneitä aineksia. 

Ensimmäinen asiakohta koskee tavaratuotannon ja -kaupan ta
voitteita tarjonnan materiaperustan mukaan luokiteltuna. Lähden 
tähän tarkastelmaani metsästä, pellolta ja kaivannaistuotannosta. 
Toinen asiakohta, jota käsittelen, koskee yhteisömuotoisen yrityssek
torin pääomanmuodostuksen rahoitusta. Rahoitus muodostanee 
kriittisen tekijän kasvutavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Tarpeiden tyydytyksen taso ja sisältö riippuvat siitä, missä mää
rin ja muodossa tuotantoa ja tuontia voidaan ylläpitää ja kasvattaa. 
Selvityksessä voidaan havaita pyrkimys metsän tuotteiden ja mine
raalien kotimaisen jalostuksen voimaperäiseen kehittämiseen. Pel
lon tuotteiden valmistus pyritään ylläpitämään saavutetulla tasolla. 
Ulkomaisista tarjontaeristä ovat tärkeimpiä mineraalit ja mineraali-
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pohjaiset valmisteet. Niiden tuonnin kasvu arvioidaan voimakkaaksi 
vastaavan kotimaisen tuotannon kehittämisestä huolimatta. 

Metsäryhmän tuotteilla tavoitellaan tavarakaupan ylijäämiä, jot
ka vuonna 1990 nousisivat kolminkertaisiksi vuoden 1975 toteutu
neeseen tasoon ja kaksinkertaisiksi vastaavaan . potentiaaliseen tasoon 
verrattuna. Tämä edellyttää, että muutaman lähivuoden aikana 
metsäteollisuudessa saavutetaan yhtä korkea kapasiteetin käyttö
aste kuin 1970-luvun 'alussa ja sen jälkeen jalostuskapasiteettia lisä
tään niin, että 4 prosentin vuotuinen volyymin kasvu voi toteutua. 
Oman käsitykseni mukaan selvityksen kriittisimpiä kohtia tuleekin 
olemaan pystytäänkö metsäryhmän tuotteilla saavuttamaan tavara
kaupan ylijäämä, joka vastaisi noin 15 % vuoden 1990 arvioidusta 
bruttokansantuotteesta. Samalla se on koko Suomen ulkomaankaup
papoliittisen linjanvedon ja toteutuneen investointipolitiikan oikeel
lisu uden testi. 

Peltoryhmän tuotteiden osalta on ulkomaankaupassa arvioitu syn
tyvän alijäämää, joka on noin puolitoista prosenttia bruttokansan
tuotteesta. Kun otetaan huomioon eräiden tärkeimpien maatalous
tuotteiden tämänhetkinen liikatarjonta, ei tavoitteen saavuttamista 
sinänsä voida pitää vaikeana. Maataloustuotannon sopeuttaminen 
nykyistä paremmin kotimaista kysyntää vastaavaksi saattaa kuiten
kin aiheuttaa tältä osin e~äitä muita ongelmia. Selvityksessä on 
nimittäin lähdetty siitä, että tällä hetkellä eräissä tuotteissa vallit
seva noin 120 prosentin tuotantotaso kulutukseen nähden voitaisiin 
asteittain alentaa noin 105 prosenttiin. 

Metalliryhmää koskevat tavoitteet ovat verrattain vaativia ja on 
mahdollista, että tuotannon ja markkinoinnin tiedollin~n ja taidolli
nen perusta ei ole riittävän vahva niiden toteuttamiseen. Metalli- ja 
konepajateollisuuden tuotannon tulisi kasvaa kansantuotteen arvioi
tua kasvua nopeammin. Siinäkin tapauksessa, että tuotantotavoitteet 
voitaisiin saavuttaa, metalliryhmässä tulee säilymään tuntuva ulko
maankaupan alijäämä. Sen on kuitenkin arvioitu supistuvan. Taka
vuosien alijäämä, joka vastasi noin 7 % bruttokansantuotteesta, vas
taisi tavoitearvioiden mukaan vuonna 1990 alijäämä, joka on suuruu
deltaan 5 % bruttokansantuotteesta. 

Suurin ulkomaankaupan alijäämä on perinteisesti syntynyt epä .. 
metalliryhmässä, jossa se aiheutuu pääasiassa raakaöljyn, kivihiilen 
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ja kemian teollisuuden tuotteiden tuonnista. Lähtökohtatilanteessa 
alijäämä vastasi noin 8 !Jo bruttokansantuotteesta. Siitä huolimatta, 
että kotimaisen kemian teollisuuden kasvutavoitteet ovat varsin kor
keat, eiepämetalliryhmän alijäämää saatane vuoteen 1990 mennessä 
sanottavasti kavennettua. Ulkomaankaupan alijäämä vastannee tältä 
osin noin 7 % bruttokansantuotteesta. 

Jos edellä kuvatun ryhmittelyn ja esitettyjen lukujen valossa ha
luaa määritellä selvitykseen sisältyvää kasvustrategiaa, voi siitä sanoa 
seuraavaa. Vientiylijäämiä ja tätä kautta tuontimahdollisuuksia py
ritään luomaan ennen muuta metsäryhmän turvin. Metalliryhmän 
voimakkaalla kehittämisellä pyritään tuontiylijäämän suhteellisen 
merkityksen kaventamiseen. Pelto- ja epämetalliryhmässä tähdätään 
siihen, ettei tuontiylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvai
si. Mikäli arviot toteutuvat, tuonnin osuus kokonaistarjonnasta ei 
kasva. 

On selvää, että kansainvälisen taloudellisen kasvun olennainen 
pysyväisluonteinen heikkeneminen johtaa tilanteeseen, jolloin Suo
messa joudutaan luopumaan niistä resurssien käyttötavoitteista, joita 
1990-selvityksessä on esitetty. Selvityksessä on lyhyesti hahmoteltu 
kansantalouden keskeisiä ongelmia siinä tapauksessa, että Suomen 
vienti jää tuntuvasti jälkeen asetetuista tavoitteista. Tällainen tilanne 
ei johda vain yleiseen resurssien käyttökohteiden karsintaan, vaan pa
kottaa arvioimaan uudelleen myös kauppapoliittista ja investointipo
liittista peruskuviotamme. Vientikapasiteetin kasvutarpeen vähene
minen merkitsisi teollisuusinvestointien olennaista supistumista siinä
kin tapauksessa, että tuontia korvaavaa tuontantoa joiltakin osin laa
jennettaisiin vielä siitä mitä 1990-selvityksessä on edellytetty. On ni
mittäin todettava, että teollisuuden kehittämisen painopiste sijoittuu 
kasvulukujen valossa lähinnä metalliteollisuuden ja kemiallisen teol
lisuuden aloille. 

Rahoituskysymysten osalta TASKUn 1990-selvitys lähtee siitä kä
sityksestä, että yrityssektorin rahoituksessa saattaa syntyä ongelmia 
siinäkin tapauksessa, että tulorahoituksen osuus investointien rahoi
tuksesta palautuisi sille tasolle, mitä se oli 1970-luvun alussa. Tämä 
johtuu lähinnä kahdesta seikasta. Ensinnäkin työeläkejärjestelmän 
piirissä siirrytään ennustejaksolla arvioiden mukaan kauteen, jolloin 
rahastointia ei enää tapahdu siinä määrin kuin aikaisemmin. Tällöin 
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yritykset eivät voi näistä lähteistä saada käyttöönsä samassa määrin 
investointeihin tarvittavia pääomia kuin aikaisemmin~ Toinen yritys
sektorin rahoitusmahdollisuuksia kaventava tekijä on pyrkimys vaih
totaseen tasapainottamiseen. Ulkomaisia luottoja ei voida käyttää in .. 
vestointien rahoitukseen läheskään siinä määrin kuin aikaisemmin. 

Yhteisömuotoisen yrityssektorin pääomanmuodostuksesta on pois
toilla ja voitoilla arvioitu voitavan rahoittaa noin 60 %. Jäljelle jäävä 
40 % peitettäisiin kotitalouksien, vakuutuslaitosten ja julkisen sekto
rin rahoitusy lij äämillä. 

Yleensä kaiketi ajatellaan, että puhtaiden kotitalouksien piirissä 
syntyvillä säästöillä olisi rahoitettu merkittävästi yhteisömuotoisen yri
tyssektorin pääomanmuodostusta. Yksittäistapauksissa tämä pitääkin 
paikkansa. Kotitalouksia kokonaisuutena tarkastellen tilanne on toi
nen. Kotitaloudet ovat olleet Suomessa jatkuvasti rahoitusalijäämäi
nen sektori. Asuntoihin, maatalouden investointeihin ja muihin per
hepiirissä toteutettuihin investointeihin on käytetty jatkuvasti enem
män varoja kuin kotitalouksien säästöt ovat olleet. 

Kotitalouksien piirissä syntyvien rahoitusylijäämien muodostu
mista tosin tukee kaksi sellaista kehityspiirrettä, joita ei useinkaan ole 
säästämiseen liitetty. Ensimmäinen näistä on asuntotuotannon lai
mentuminen ja toinen eläketulojen kasvu. Siirrymme lähivuosina 
kauteen, jolloin asuntolainojen lyhennyksen muodossa tapahtuva pak
kosäästäminen jossakin määrin luo rahoituslaitosten toimintaan väl
jyyttä. Lyhennysten merkitystä yrityssektorin kannalta tietysti vähen
tää se, että niiden reaalinen ostovoima inflaation jatkuessa heikkenee. 
Eläketulojen kasvu luo rahoitusylijäämiä, mikäli eläkeläisväestö ei li
sää kulutustaan samaa tahtia kuin sen tulot kasvavat. Toistaiseksi 
säästämisaste eläketuloista ja varsinkin kansantalouden eläkemenoista 
on ollut hyvin korkea. Tarkkojen tutkimusten puuttuessakin voidaan 
perustellusti väittää, että yrityssektorin rahoituksen kannalta rele
vantti säästäminen eläketuloista on olennaisesti korkeampi kuin an
saintatuloista. 

Eräissä yhteyksissä on väitetty, että pääomanmuodostuksen rahoi
tusta koskevilta osin TASKU tukeutuu pakkosäästämisajatteluun. Tä
mä väite ansaitsee kommentin. Siitä säästämisestä, joka kansantalou
dessamme on toteutunut, vain vähäinen osa voidaan lukea vapaaehtoi
seksi säästämiseksi. Kansantalouden tilinpidon kirjaama niin sanot-
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tu kotitalouksien säästäminen on pääasiassa ollut pakkosäästämistä. 
Pääosiltaan se on johdettavissa välttämättömyydestä asua, harjoittaa 
koneistettua maatilataloutta ja varautua tuleviin eläkemenoihin. Ku
ten edellä jo on todettu, kotitalouksien pakkosäästäminen ja vapaaeh
toinen säästäminen eivät yhdessäkään ole riittäneet niihin investointi
tarpeisiin, joita kotitalouksien piirissä on ollut. 

Puh tai den kotitalouksien rahoitusalijäämät lienevät keskimäärin 
vastanneet noin kahta prosenttia bruttokansantuotteesta. TASKUn 
arviossa edellytetään, että alijäämät kääntyisivät ylijäämiksi 1980-lu
vulla ja että päätevuonna ne vastaisivat noin kahta prosenttia brutto
kansantuotteesta. Maassamme ei ole harrastettu niin määrätietoista 
inflaationtorjuntaa tai esimerkiksi osakerahoituksen kehittämistä, että 
tätä optimistisemmat arviot olisivat perusteltuja. 

TASKUn selvityksen tarkoituksena ei ole ollut ihmisten pelottelu. 
Selvitystä ei tulisi tähän tarkoitukseen myöskään käyttää. Perimmäl
tään selvitys on tähdännyt täystyöllisyystavoitteeseen ja reaalitulojen 
kasvuun pyrkiessään kansakunnan olemassaolon varmisftamiseen. Tä
hän tarkoitukseen selvitystä tulisi käyttää. 

Lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan jatkot yöstä, joka välit
tömästi liitt~y 1990-selvitykseen. Talousneuvosto käynnisti viime 
syksynä jatkotyöt neljässä sellaisessa kysymysryhmässä, jotka selkiin
tyäkseen vaativat 'eri vaikuttajatahojen mukanaoloa jo, valmisteluvai
heessa. Talousneuvo,sto,n työryhmissä selvitetään investointeja ja nii
den rahoitusta, työaikaa, eläkepo,litiikkaa ja julkisen talouden rahoi
tusta koskevia kysymyksiä. Työ on työryhmätaso,lla o,sittain saatettu 
päätökseen, o,sittain se o,n viimeisteltävänä. 

Uutta kansainvälistä taloudellista järjestystä koskeva tai parem
minkin siihen Suo,men kannalta relevantisti liittyvä selvitystyö on ol
lut TASKUssa parin vuoden ajan käynnissä. Uutena hankkeena on 
käynnistetty laajahko, »NEO-projekti», johon on pyritty saamaan mu
kaan myös kauppa- ja teollisuusministeriö niin kiinteästi, että sillä oli
si mahdollisuus sekä valvoa projektia että hyödyntää sen tuloksia si
ten, että ne tarvittaessa konkretiso,ituisivat myös käytännön teollisuus
politiikassa. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Kansantaloutemme kehitysstrategiat* 

MAX JAKOBSON 

Kun olemme tänään koolla tähyilläksemme yhdessä maamme talou
delliseen tulevaisuuteen aina 1990-luvulle saakka, olisi mielenkiin
toista voida palauttaa mieliin, mitä esimerkiksi vuonna 1960 jossakin 
tämän yhdistyksen tai muussa vastaavassa kokouksessa pohdiskeltiin 
kansantaloutemme kehityslinjoista 1970-luvun puoliväliin. Vuonna 
1960 Suomen suhteet Euroopan vapaakauppa-alueeseen olivat vasta 
muotoutumassa; bruttoveroaste Suomessa oli 28 %; raskaan poltto
öljyn hinta oli vain viidennes nykyisestä. Silloiset keskustelijat eivät 
varmaan olleet sen tyhmempiä kuin mekään, mutta emme odota hei
dän kyenneen ennakoimaan niitä syvällisiä muutoksia, joita viime vii
dentoista vuoden aikana on tapahtunut niin hyvin kansainvälisessä 
toimintaympäristössämme kuin yhteiskuntamme ja talouselämämme 
rakenteissa. Ainoa lähde, josta saamme tietoja tulevaisuudesta, on 
menneisyys. Mutta kokemuksesta tiedämme, että voimme olla var
moja vain yhdestä asiasta - siitä että tapahtuu sellaista, mitä emme 
ole voineet ennalta ottaa huomioon. 

Tästä huolimatta hallitusten, yritysten ja yksilöiden on jatkuvasti 
tehtävä päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat vuosiksi eteenpäin, ja 
niitä tehtäessä nojauduttava olettamuksiin siitä, minkälaiseksi tule
vaisuus todennäköisesti muodostuu. Onkin epäilemättä hyödyllistä, 
että kansantaloutemme pitkän tähtäyksen kehitysnäkymistä käydään 
mahdollisimman laaja-alaista keskustelua. 

Tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottelussa on nähdäkseni ensin
näkin ymmärrettävä oikein oman maamme asema kansainvälisessä ta
loudellisessa järjestelmässä. Toiseksi on tarkasteltava, minkä tyyppi-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustieteellis'en Seuran teemailtapäivässä 
Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehdot huhtikuun 21 päivänä 197'7 pidetty esi
telmä. 
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nen hahmottelu on käyttökelpoista muuttuvassa maailmassa. Kolman
neksi on pyrittävä kartoittamaan talouspolitiikan tavoitteita nimen
omaan siltä kannalta, mIkä, on niistä saavutettavan yksimielisyyden 
aste. Monet hienotkin hankkeet jäävät kannattajien tai alamaisten 
puuttuessa yksityishaaveiksi. Ja vihdoin on pidettävä mielessä se, 
miten parhaiten kyetään takaamaan kansalaisten osallistuminen kiin
nostuksella ja vastuullisesti suunnitelmien toteuttamiseen. Tämä on 
moniarvoisuuden, dynaamisen ja itseään uudistavan markkinatalou
temme elinehto. 

Lienee selvää, että kansainvälisessä ympäristössä Suomi on sopeu
tujan, ei sopeuttajan asemassa. Ulkomainen kehitys määrää ratkai
sevasti taloutemme kasvun mahdollisuudet ja kehityssuunnat, ainakin 
niiden ylärajat. Se, miten tehokkaasti kykenemme sopeutumaan kan
sainväliseen kehitykseen, riippuu puolestaan ratkaisevasti omasta ta
louspolitiikastamme. Tärkeämpää kuin tietyn kehityskuvan proji
sointi eteenpäin onkin mahdollisimman suuren joustavuuden aikaan
saaminen kansanta!louteen eri tilanteiden varalta, jotta maa kykenee 
käyttämään hyväkseen kulloisiakin suhdanteita ja osallistumaan 
maailmantaloudessa esiintyvän yhteistyön ja integraation eri muotoi
hin. 

Kansainvälisen kaupan vapautumisen ja taloudellisen yhteistyön 
laajenemisen myötä tapahtuva integraatio, kansainvälisen työnjaon 
jatkuva kehittyminen yhä hienosäikeisemmäksi, koetaan huonona ai
kana helposti rasittavaksi ja rajoittavaksi riippuvuudeksi, mutta se on 
merkinnyt ja merkitsee edelleen itse asiassa ennen näkemättömien 
uusien mahdollisuuksien avautumista koko yhteiskuntamme kehittä
miselle. Kilpailukyvystämme riippuu, missä määrin pystymme näitä 
mahdollisuuksia käyttämään hyödyksemme. Eikä kilpailukykymme 
riipu pelkästään siitä, että pystymme pitämään kustannustasomme ku
rissa, vaikka se on tietysti perusedellytys. Se on myös laadullinen kä
site. Kuvaavaa on, että kansainvälisten markkinoiden avautumista 
ovat parhaiten voineet käyttää hyväkseen arkkitehdit, oopperalaula
jat ja jääkiekkoilijat. Analogisesti kilpailukykymme pienenä kansa
kuntana edellyttää laadullista etevyyttä ja pitkälle vietyä erikoistu
mista. 

Kilpailukyvyn vahvistamisen vaihtoehtona tarjotaan aika ajoin 
siirtymistä suljettuun talouteen. Se merkitsisi tulevien kehitysmah-
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dollisuuksien tietoista rajoittamista. Tästä koituisi kohtalokkaita seu
rauksia. On muistettava, että meillä on vaarallinen naapuri. Tarkoi
tan tietysti Ruotsia. Meidän on kyettävä vastaamaan Ruotsin yhteis
kunnan pysyvään haasteeseen. Pohjoismaisen työmarkkinasopimuk
sen irtisanominen ei auttaisi: emmehän voisi emmekä haluaisi raken
taa rajallemme muuria. 

Vielä on otettava huomioon, että ns. »uusi kansainvälinen talou
dellinen järjestys» tulee vähitellen asettamaan kasvavia vaatimuksia 
kansantaloudellemme. Näihin on kyettävä vastaamaan sellaisella 
joustavalla strategialla, jolla kasvavien markkinoiden myötä ajan mu
kana voidaan osoittaa lisääntyviä reaaliresursseja kehitysyhteistyön 
päämääriin. 

Tulevaisuuden hahmottelua ei näin ollen ole syytä rakentaa kovin 
tiukasti yhden vaihtoehdon varaan. 

Joissakin tapauksissa meillä on säädetty suuria reformeja ja niiden 
tarkkoja aikatauluja, mutta kehitys osoittautuukin sitten aivan toi
seksi kuin alunperin on oletettu. Uudistusten laajuus ja aika
taulu on pohjattu nopean taloudellisen kasvun ja progressiivisesti kas
vavien valtion tulojen varaan. Aikanaan ei ehkä kiinnitetty tarpeeksi 
huomiota siihen, minkälaista rasitusta koulu-, sosiaali- ja terveystoi
men aloilla toteutettavat ohjelmat yhdessä ja kasautuessaan - varsin
kin lamakauden aikana - merkitsevät yksityisille kansalaisille ja tuo
tantotoiminnan edellytyksille. 

Tuotantovoimia on tässä sidottu pitkäksi aikaa eteenpäin. Samal
la sidotaan tietenkin tulevien päättäjien käsiä; jos he haluavat puoles
taan kehitellä uusia ohjelmia tahi jos teknologinen kehitys tulee vaa
timaan uudenlaisia perusinvestointeja, näitä olisi saatava aikaan vain 
nyt vireillä olevien lisäksi, . ei niitä korvaten. 

Kehitysarvioita laadittaessa tietyt lähtökohdat, vaikkapa väestön 
kehitys, otetaan annettuina, arvion ulkopuolisina tapahtumina. Ar
vioitu kehitys tai siitä poikkeaminen voi kuitenkin muuttaa näitä läh
tökohtia. Niinpä ankara verotus, jonka vallitessa reaalitulojen kehi
tys saattaa jäädä jälkeen naapurimaiden kasvusta, tai odotettua suu
rempi työttömyys voivat lisätä maastamuuttoa ja siten heikentää in

vestointeja ja tulonmuodostusta. 
On ensisijaisen tärkeätä säilyttää kansantalous joustavana, muun

tumiskykyisenä epävarmuuden olosuhteissa. 



KANSANTA:LOUTEMME KEHITYSSTRATEGIAT 271 

Mark!kinatalousjärJestelmähän ei ole monoliitti vaan mekanismi, 
jolla on kaikki mahdollisuudet sopeutua ajan vaatimusten, kansain
välisten muutosten tahi kilpailevien talousjärjestelmien asettamiin 
haasteisiin _. juuri joustavuus on järjestelmän voima. 

On luonnollisesti pyrittävä säilyttämään valtakunnan fyysiset voi
mavarat ja kehittämään niitä. Mutta fyysisten voimavarojen ohella 
markkinatalousjärjestelmän kantavana voimana on se henkinen pa
nos, joka sisältyy kansalaisten yrittäjyyteen, aloitteellisuuteen, eteen
päin pyrkimiseen ja itsensä kehittämiseen, säästäväisyyteen, yhteis
toimintahalukkuuteen jne. Nämä voimavarat on pyrittävä mobilisoi
maan. Tässä suhteessa tämänhetkinen tilanne on ilmeisen huono. 
Meillä on taloudellisen laman rinnalla henkinen lama. 

Ne markkinatalouden strategiat, joiden avulla edellä mainitut kan
santaloutemme voimatekijät saataisiin parhaiten aktivoiduiksi, olisi 
rakennettava muutamien selvien talous- ja yhteiskuntapoliittisten pää
määrien ympärille. Nämä olisi pyrittävä muotoilemaan siten, että 
niille voitaisiin saada mahdollisimman laaja kannatus. Melkoinen 
kansalaismielipide voisi varmaan hyväksyä seuraavat yleisesti muo .. 
toillut tavoitteet: 

1. korkea ja k:estävä työllisyys; 

2. inflaatiopaineen olennainen hillitseminen; 

3. kansantalouden kysynnän ja sen rakenteen sopeuttaminen sel
laisiin puitteisiin, että maan ulkomainen maksuvalmius säilyy; 

4. pyrkimys taloudelliseen kasvuun ja tehdkkuuteen, mikä henkilö
lkohtaisten tuloJen kasvun kautta mahdollistaa elintason nousun 
ja luo varaa muiden yhteiskuntapoliittisten päämäärien toteutta
miselle; 

5. ansainta- ja kulutusmahdollisuuksien jakautuminen sopusuhtai
sesti eri väestöryhmien kesken ja julkisten palvelujen vähimmäis
tason takaaminen kaikille kansalaisille siten, että kansalaisten pe
rinteinen valinnanvapaus samalla säilyy; 

6. maan eri osien kehitysedellytysten tasaveroinen ylläpitäminen. 
Näitä päämääriä kyetään toteuttamaan milloin paremmin, milloin 

huonommin, ulkoisista paineista, päämäärien keskinäisestä painotuk
sesta tahi talouspolitiikan onnistuneisuudesta riippuen. Mutta· me
nestyksen tasosta huolimatta voidaan ajatella, että jotkut yleisperiaat-
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teet aina ja kaikissa olosuhteissa takaavat kansantalouden fyysisten ja 
henkisten voimavarojen paremman mobilisoinnin kuin niiden puut
tuminen sallisi. 

Periaatekokoelmaa voidaan pohtia suurilta linjoiltaan tahi laven
taa yksityiskohdiltaan. Kantavin yleisperiaate lienee kuitenkin se, et
tä varmistetaan elinkeinoelämän tehokkaan ja kannattavan toiminnan 
edellytykset. Sen ohella, että puolin ja toisin koetetaan kehittää ja 
ylläpitää yritystoiminnalle ja yhteistyölle myönteistä ilmapiiriä, tämä 
merkitsee, että yritystoiminnan omarahoitus ja pääomahuolto koete
taan pitää riittävinä. Vero- ja muu taloudellinen lainsäädäntö on py
rittävä muotoilemaan sellaiseksi, että se ei estä tahi jarruta taloudel
lisesti tehokkaiden tuotanto-, yhteistyö- tai rahoitusvaihtoehtojen et
simistä ja että se on sopusoinnussa kansainvälisen tason ja käytäntö
jen kanssa. Vain tällä tavoin voidaan tuotanto sektori saada toimi
maan tehokkaimmin aineellisen ja henkisen hyvinvointimme edistä
miseksi, mikä on kaiken elinkeinotoiminnan perimmäinen tarkoitus. 

Samalla olisi pyrittävä ylläpitämään myös kansalaisten inhimilli
sen motivaation tasoa, jotta arkipäivän eri osasten - työ, vapaa-aika, 
palkka, verot, säästäminen, kulutus, julkiset palvelut - muodostama 
kokonaisuus muodostuisi mielekkääksi, vaivannäkö, ansiot ja tyydy
tys toisiaan vastaaviksi. 

Verotus näkyy tässä suhteessa olevan sietorajoja herkimmin sivua
via tekijöitä. Sellaiset tulevaisuuden kaavailut, jotka mekaanisesti 
pohjataan verotuksen kasvun välttämättömyyden varaan, ikäänkuin 
niistä ei kansalaisten mieltä tarvitsisi kysyäkään, voivat sisältää ris
tiriitaisuuden ja frustraation oraita jo syntyessään. Entistä ennakko
luulottomammin olisi pyrittävä kysymään, mitä veroilla halutaan ai
kaansaatavaksi, miten näitä tavoitteita voitaisiin tehokkaimmin ja 
vähimmin kustannuksin toteuttaa ja millä herkkyysrajoilla verotuk
sen haitat työntekoon, yritteliäisyyteen, säästämiseen jne. muodostu
vat suuremmiksi kuin verovaroilla aikaansaatavat hyödyt. 

Toinen tärkeä tekijä .on se, että kansalaiset haluavat yhä enemmän 
ja yhä välittömämmin päästä osallistumaan itseään koskevien päätös
ten tekemiseen. Tätä pyrkimystä eivät tyydytä yhä suurempaan kes
kitykseen pyrkivät kollektivismin tai taloussuunnittelun mallit, mutta 
eivät ehkä liioin tavanomaisen yritysmuotokaavan tarjoamat mahdol

lisuudet. 
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Kolmas yleisperiaate, joka talouspoliittisia ratkaisuja (tehtäessä 
olisi koetettava pitää näkyvänä taustana, on kysynnän mahduttaminen 
realististen mahdollisuuksien puitteisiin. Tulojen ja elintason kasvun 
olisi oltava sopusoinnussa tuotantomahdollisuuksien kanssa. Sosiaa
liset reformit olisi voitava mitoittaa kansantalouden kasvun mukai
sesti. Tasapainoinen kehitys vähentäisi osaltaan inflaatio-, maasta
muutto- ym. tasapainottomuutta ja kitkaa ilmentäviä paineita. 

Päämäärien muuntaminen käytännön toimintamuodoiksi ja kes
kustelukysymysten täsmentäminen voisi helpottua, jos tiettyjä raken
nesuhteita tähänastista selvemmin voitaisiin määritellä tavoitteiksi. 
Nämä ovat seikkoja, jotka aikaisemmin on käsitetty erillisten päätös
ten ja lakien pohjalta johtuviksi lopputulemiksi, mutta joiden tärkeys 
nykyisin oikeuttaisi käsittelemään niitä tähänastista tavoitteellisem
min. Tällaisia asioita voisivat olla veroasteen maksimi, julkisen sek
torin laajuus, aktiivi- ja passiiviväestön kulutusmahdollisuuksien suh
de jne., seikat, jotka keskustelussa viime vuosina ovat olleet paljolti 
esillä. 

Tiedon kulku näyttelee erittäin tärkeää osaa moniarvoisen yhteis
kunnan kehitysstrategioissa. Tätä varten olisi pidettävä huolta siitä, 
että talouspoliittiset vaihtoehdot saadaan selkeästi tuoduiksi esiin kes
kustelua varten. Muutoin herätetään turhia toiveita tahi tehdään po
liittisia »jokaiselle jotakin» -kompromisseja, jotka kasvattavat kan
santalouden kysyntää muttei tarjontaa ja ylläpitävät siten tasapainot
tamisen vaikeuksia. Tavoitteiden painotus yhtäältä merkitsee tinki
mistä jossain muualla. 

Selkeätä informaatiota sekä kansalaisille että poliittisille päättä
jille tarvitaan myös siitä syystä, että yhteiskunnan instituutioiden käy
dessä yhä kattavammiksi ja monimutkaisemmiksi kansalaisten pää
täntävallan ja toteutuneen kehityksen raja hämärtyy. On toden
näköistä, että raskassäännöksinen, nimellismääräisiin asteikkoihin ja 
jyrkkään progressio on perustuva verojärjestelmä mekaanisesti nosti 
verorasituksen hyvin korkealle tasolle, ilman että monikaan näin ha
lusi; on mahdollirsta, että julkisen sektorin kautta toteutettavat suuret 
reformit ovat lisänneet verorasitusta, tuotantotoiminnan kustannuksia 
ja byrokratian painoa yhteensä enemmän kuin juuri kukaan olisi tah
tonut, mutta noita kysymyksiä ei ole esitetty kansalaisille oikeassa 
muodossa. Jollei taloudellisia vaihtoehtoja tuoda kyllin selkeästi esiin, 
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demokratiaamme kuuluvat valinnanvapaus ja päätännän valta kape
nevat institutionaalisen sidonnaisuuden kasvaessa. 

Tuntuu siltä, että taloudellisten näkymien" ankeus sekä sen tajua
minen, kuinka hyödyttömiä ja usein suorastaan vahingollisia tulon
jakokonfliktit ovat työllisyyden ollessa jo muutoinkin vakavasti uhat
tuna, ovat kypsyttämässä kansalaismielipidettä yhä enemmän yhteis
työintressin ja sovun etsinnän suuntaan. 

Tavoite'tta voidaan kuvata eri nimityksillä. Olen itse puhunut 
»yhteiskuntasopimuksesta», jonka sisältämän kehitysarvion taakse 
koottaisiin mahdollisimman laaja yhteisymmärrys, ja olen huomannut 
tämän ajatuksen saavuttaneen vastakaikua. Esim. ministeri Johan
nes Virolainen mainitsi sen 20.4 pitämässään puheessa. Professori 
Paavo Kastari puolestaan on puhunut »moniyhteisöllisen demokra
tian» mallista. Joka tapauksessa olisi mielestäni vakavasti tutkittava 
yhteistyön ja neuvonpidon eri muotoja, jotta voitaisiin päästä laajaan 
yhteisymmärrykseen kansantaloutemme kehitysstrategiasta. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Suomi ja uusi kansainvälinen taloudellinen 
järjestys * 

KYÖSTI PULLIAINEN 

Ensimmäisen maailmansodan mukana alkoi epävarmuuden aika, niin
kuin amerikkalainen taloustieteilijä John Kenneth Galbraith tuoreim
massa kirjassaan tätä aikaa nimittää. Siirtomaajärjestelmä alkoi pur
kautua, ei rahaan eikä edes kultaan voinut enää luottaa kuin ennen, 
ei perityn aseman, ei omaisuuden, ei työpaikan eikä asuinseudun py
syvyyteen. Sosialistisia valtioita alkoi syntyä varsinkin toisen maail
mansodan jälkeen. Muotoutui kaksi maailmanjärjestelmää, jotka kil
pailivat keskenään sotilaallisesta mahdista ja elintasosta. Kolmas 
maailma syntyi. Ensin ranskalaisen väestötieteilijän Alfred Sauvyn 
käyttöön ottamana käsitteenä, sitten yhteisinä intresseinä ja julkilau
sumina kansainvälisissä konferensseissa ja nyt 1970-luvulla konkreet
tisena enemmistönä :YK:ssa ja varteenotettavana aloitteentekijänä 
uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen aikaansaamisessa. 

Toisen maailmansodan jälkiselvittelyissä muotoutunut kansainvä
listen talous- ja kauppasuhteiden järjestelmä alkoi saada 1960-luvulla 
osakseen kritiikkiä. Kritiikin ydin oli aluksi se, että järjestelmä toimi 
liian hyvin rikkaiden hyväksi köyhiä vastaan. Sitä verrattiin rikkai
den kannalta rahanheittoon säännöillä: »jos tulee kruuna minä voitan~ 
jos klaava sinä häviät». Köyhien lohtuna oli se, että »vaikka tänään 
menee huonommin kuin eilen, niin onneksi paremmin kuin huomen
ncp>. 

1970-luvulla havaittiin, ettei kansainvälinen talousjärjestelmä enää 
toimi edes näin. Miltei keskeytyksetön ennennäkemätön taloudelli-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustieteellisen Seuran teemailtapäivässä 
Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehdot huhtikuun 21 päivänä 1977 pidetty esitelmä. 
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sen kasvun kausi teollisuusmaissa päättyi siihen, mitä aluksi vanhas.
ta tottumuksesta nimitettiin lamaksi. Tarkemmin katsottua alettiin 
puhua stagflaatiosta ja nyt jo puhutaan talouskouristuksesta. Äärim
mäisenä on Alvin Tofflerin eco-spasm -skenaario, jossa talousjärjes
telmä huojuen köyrii viime nytkäyksiään odottaen vain tiettyjä kriitti
siä tapahtumia, jotka vielä eivät ole sattuneet yhtaikaa. 

Lamakausi antoi ensioireensa vuonna 1972 kansainvälisen raha
ja maksujärjestelmän edellisenä vuonna seottua ja miltei romahdet
tua. OPEC-maiden öljyn hinnankorotus noin nelinkertaiseksi seu
raavan vuoden lopulla lamautti lisää: arvioidaan, että näin siirtyi 
kaksi prosenttia teollisuusmaiden bruttokansantuotteesta väliaikai
sesti OPEC-maille (Tinbergen ym., s. 13). 

Lamautuminen saattoi olla myös psykologista. Olihan eräs pää
pontimista jatkuvaan kasvuun 1950- ja 1960-luvuilla ollut energian 
käytön roima kasvu (6 - 11 % vuodessa). Reaalihinnaltaan koko 
ajan aleneva halpa öljy edisti tuhlausta - siihen asti tuotanto oli saa
tu kasvamaan energiankäytön teknistä tehokkuutta lisäämällä. Esi
merkiksi vuodesta 1900 vuoteen 1950 Englannissa energian kulutus 
per capita kasvoi vain 10 % ja Yhdysvalloissakin, jossa energia oli 
sentään paljon halvempaa, vain 55 % puolessa vuosisadassa. (Leach, 
s. 109). 

Myös luonto näytti nousevan ihmisiä vastaan: Huono sää tuhosi 
1970-luvun alussa satoja monilla maapallon alueilla. Ja kehitysmaat 
havaitsivat, ettei taloudelliseen itsenäistymiseen riitä pelkästään po
liittinen ja sotilaallinen taistelu - vaikka näissä onnistuttiin hyvin, 
esimerkiksi Vietnamissa. Taloudelliseen rintamahyökkäykseen kehi
tysmaat ryhtyivät suoraan YK:n istunnossa. Hämmentynyt ja haja
nainen teollistunut maailma hyväksyi yksimielisesti - äänestyksettä 
- julistuksen uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen aikaan
saamisesta ja siihen liittyvän toimintaohjelman 1. 5. 1974 sekä valtioi
den taloudellisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan peruskirjan 
äänestyksen jälkeen 12. 12. 1974. Suomi oli yhtenä neljästä teollistu
neesta markkinatalousmaasta peruskirjan puolesta äänestäneiden 120 

maan joukossa. 

Julistus uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen aikaan

saamisesta on juhlallista ja periaatteellista kaunotekstiä: 
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JULISTUS UUDEN KANSAINVÄLISEN TALOUDELLISEN JÄRJESTYKSEN 
AIKAANSAAMISESTA 

Me, Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet, 

Kokoontuneina yleiskokouksen erityisistuntoon tutkimaan ensimmäistä kertaa 
raaka-aine- ja kehitysongelmia tarkoituksenamme pohtia maailmanyhteisön kaik
kein tärkeimpiä taloudellisia ongelmia, 

Pitäen mielessämme Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan hengen, tavoitteet 
ja periaatteet, joilla pyritään edi'stämään kaikkien kansojen taloudellista kehitys
tä ja sosiaalista edistystä, 

Julistamme juhlallisesti yhteisen päätöksemme työskennellä kiireisesti uuden 
kansainvälisen taloudellisen järjestyksen aikaansaamiseksi joka perustuu kaik
kien valtioiden väliseen oikeudenmukaisuuteen, itsenäiseen tasa-arvoisuuteen, 
keskinäiseen riippuvuuteen, yhteiseen etuun ja yhteistyöhön niiden taloudellises
ta ja yhteiskunnallisesta järjestelmästä riippumatta: joka korjaa eriarvoisuudet 
ja oikaisee vallitsevat epäoikeudenmukaisuudet, tehden mahdolliseksi poistaa ke
hittyneiden ja kehitysmaiden välisen laajenevan kuilun ja turvata nykyisille ja 
tuleville sukupolville jatkuvasti nopeutuvan taloudellisen ja sosiaalisen kehityk
sen sekä rauhan ja oikeuden, ja tässä tarkoituksessa julistamme seuraavaa: 
(ULkoasiainministeriö/1975/s. 3) 

Valtioiden taloudellisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa pe
ruskirjassa sen sijaan on hyvinkin konkreettisia ja merkittäviä pe
riaatteita. Siinä julistetaan ja hyväksytään jokaiselle valtiolle »täysin 
pysyvä 'täysivaltaisuus, mukaanlukien hallinta, käyttö ja määräämis
valta kaikkeen sen vaurauteen, luonnonvaroihin ja taloudellisiin toi
mintoihin nähden» (UM/1975/s. 26) ja annetaan tämän toteuttami
sesta yksityiskohtaisia säädöksiä. 

Näiden tärkeiden julistusten jälkeen on uutta kansainvälistä ta
loudellista järjestystä (lyhennys tässä kirjoituksessa UKTJ) edistetty 
kahta kautta. On pidetty kokouksia ja konferensseja käytännön so .. 
pimuksiin pääsemiseksi. Tulokset ovat toistaiseksi olleet vaatimatto
mia: oikeastaan mitään merkittäviä konkreettisia toimia ei ole vielä 
tehty. On myös tutkittu - Nobel-tason taloustieteilijöiden johdolla 
- UKTJ:n mahdollisuuksia ja merkitystä. YK:n tutkimus maailman 
talouden tulevaisuudesta on tehty Wassily Leontiefin työryhmässä 
(United Nations 1976). Jan Tinbergenin johdolla on Rooman Klubil
le tehty tutkimus maailman järjestyksen uudelleenmuotoilusta (Tin
bergen ym. 1976).. Kummassakin tutkimuksessa pidetään UKTJ:n 
päätavoitteena ja myös päätuloksena kehittyneiden ja kehitysmaiden 
välisen kuilun kaventamista. Tätä kumpikin pitää mahdollisena mut
ta ei helppona tehtävänä. Samansuuntaiseen tulokseen päätyy myös 
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kolmas tuore maailman suurmalli, Bariloche-säätiön »Latinalalisen 
Amerikan maailmanmalli» (Herrera ym. 1976). 

Menetelmällisesti nämä kolme suurta malliprojektia poikkeavat 
toisistaan selvästi. Leontiefin työryhmä käyttää globaalista ekono
metrista mallia. Siinä on 45 sektorin malli 15 alueelle ja alueet on 
kytketty toisiinsa 40 luokkaan jaetuilla tavaroiden, palvelujen, pää
omien, kehitysavun ja korkomaksujen vienti- ja tuontivirroilla. Täs
sä tunnetun LINK-projektin jälkeläisessä on erityistä huomiota 
kiinnitetty myös ehtyviin luonnonvaroihin ja ympäristön saastumi
seen ja saastumisen torjuntaan. Tinbergenin tutkimuksen lähtökoh
tana ovat asiantuntijaraportit kymmeneltä kehityksen tällä hetkellä 
tärkeältä osa-alueelta (kansainvälinen rahajärjestelmä, tulonjako ja 
kehitysapu, ravinnon tuotanto ja jakelu, teollistuminen ja kauppa, 
luonnonvarat, tieteellistekninen kehitys, poikkikansalliset yritykset, 
ympäristöongelmat, asevarustelu, valtamerien hyväksikäyttö). K van .. 
titatiiviset laskelmat ovat yksinkertaisia: tätä tarkoitusta varten ei ole 
tehty varsinaista suurmallia. Bariloche-mallin tekniikkana on systee
midynamiikka, malli on kehitetty MIT:n työryhmän »Model World 
III:n» pohjalla, jota käytettiin paljon puhutussa Kasvun rajat -pro
jektissa. 

Vuonna 1970 maapallon maiden rikkaimman ja köyhimmän kym
meneksen henkeä kohti laskettujen tulojen suhde oli 13:1. EEC:n 
rikkaiden ja köyhien alueiden välillä suhde oli 3:1 ja rikkaimpien ja 
köyhimpien teollistuneiden maiden välillä alle 2:1. Jälkimmäisiä tu
losuhteita näytetään tällä hetkellä siedettävän (Tinbergen ym., s. 98). 

Leontief ja Tinbergen kumpikin tutkivat tulo suhteen 13:1 puoleen 
entisestään vähentämisen mahdollisuuksia. Tulosuhde 13:2 ensi vuo
situhannen alkupuoliskolla edellyttäisi per capita tulojen kasvua 5 % 
vuodessa kehitysmaissa, mikäli kehittyneiden maiden per capita tu
lot kasvaisivat tähänastisella pitkän aikavälin trendillään. Oheisen 
taulukon skenaariossa 1 on esitetty tämä tulos, johon - suurinpiirtein 
- sekä Tinbergen että Leontief päätyivät erilaisilla malleilla, mutta 
samassa maailmassa samasta lähtökohdasta. Tinbergen laski myös mi
tä edellyttäisi rikkaimman ja köyhimmän kymmeneksen tulosuhteen 

edelleen puoIrttaminen noin suhteeseen 3: 1, jos köyhimmät maat pys

tyisivät kasvattamaan per capita tulojaan 5 % vuodessa. Tässä ske-
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Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys: kaksi skenaariota. Maapallon väestö ja 
tulot vuosina 1970 ja 2012. 

I väestö tulot/henkilö tulot/henkilö 

miljoonia v. 70, US $1 kasvu %/v 
1970-2012 

I 
2012 2012 

I 1970 2012 1970 skenI skenII sl\:enI 8kenII 

Afrikka 349 750 200 1500 1500 5.0 5.0 
Aasia 1958 3700 150 1170 1170 5.0 5.0 
Latin. Amerikka 281 550 483 3650 1500 5.0 2.8 
Teollisuusmaat 1089 1600 925 3650 1500 3.3 1.2 

Maailma 3677 6600 407 2030 1320 3.9 2.9 

köyhin 368 660 85 660 660 5.0 5.0 
kymmenes2 

rikkain 
kymmenes3 368 660 1100 4300 1815 3.3 1.2 

1. Rikkaimpien maiden tuloja on korjattu ottamalla huomioon korkeampi hintatq.so ja 
kaksinkertainen laskenta (Tobin-Nordhaus-korjaus). 

2. Maapa'llon köyhimpään kymmenekseen kuuluvat 
v. 1970: Afghanistan, Burma, Tsad, Dahomey, Etiopia, Indonesia, Malavi, Mali, 
Nepal, Niger, Pakistan + Bangladesh (osa), Ruanda, Somalia, Ylä-Volta, Jemen, 
Zaire 
v. 2012: lisäksi osa Pakistan + Bangladeshiä 

3. Maapallon rikkaimpaan kymmenekseen kuuluvat 
v. 1970:' Belgia ~osa), Kanada, Tanska, Ranska, Norja, Ruotsi, Sveitsi, SLT, USA 
v. 2012: lisää Belgia (loput), Australia, SDT, Hollanti, Uusi Seelanti, Englanti 

Lähteet: Tinbergen ym: Reshaping the International Order, s. 86-99, United Nations: 

The Futw·e of the World Economy, UN, New York 1976, s~ 5-9. 

naariossa II kehittyneiden maiden tulot saisivat kasvaa vain 1.2 0/0 
henkeä ja vuotta kohti. 

Vaikka tulo suhde maapallon rikkaimman ja köyhimmän kymme
neksen välillä puolitettaisiin skenaarion 1 mukaisesti, tulo ero kasvaisi 
31/2-kertaiseksi. Skenaariossa II tuloero pysyisi ennallaan, vaikka 
tulosuhde pystyttäisiin pudottamaan nelj ännekseensä. Bariloche
mallin tulokset ovat samansuuntaisia, vaikkakaan ne eivät ole suo
raan verrattavissa näihin Tinbergenin (ja Leontiefin) skenaarioihin. 
Latinalaisen Amerikan maailmanmallissa otetaan huomioon myös 
tulonjako maiden sisällä ja saadaan tulos, että mikäli tulonjako mai
den sisällä pysyy nykyisellään, niin perustarpeiden tyydyttämisen ta
kaaminen myös tuloasteikon alimmalle viidennekselle ensi vuosituhan
nen alkupuolella edellyttäisi kehitysmailta per capita tulojen kasvua 
10-12 % vuodessa, mutta jos vähennetään tarpeetonta kulutusta ja 
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jaetaan tasaisesti perustarpeiden tyydytysmahdollisuudet, niin tähän 
tavoitteeseen päästään tähän asti normaaleina pidetyillä kasvuprosen
teilla (Herrera ym., s. 83-108). 

Kaikki kolme tässä käsiteltyä tutkimusta ovat yhtä mieltä siitä, 
ettei taloudelliselle kasvulle tule fyysisiä rajoja ainakaan ensi vuosi
tuhannen alkupuoleen mennessä. Rikkaiden ja köyhien välisen kui
lun kaventamisen esteinä kaikki näkevät poliittisia, taloudellisia ja 
institutionaalisia esteitä, joiden vähentäminen onkin yksi UKTJ:n 
edistämisen tärkeimmistä edellytyksistä. Tutkimukset ehdottavat 
hyvin erilaisia keinoja: Leontiefin ryhmä pitää tärkeänä korkeaa in
vestointiastetta (kehitysmaissa jopa 40 % BKT:sta) ja raskaan teol
lisuuden nopeaa kasvua, viljelymaan runsasta lisäämistä ja maan tuot
tavuuden kaksin- ja kolminkertaistamista (United Nations s. 29-
32). Herreran ehdotuksena on tarpeettoman kulutuksen vähentämi
sen lisäksi maan järkiperäistä käyttöä estävien yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten esteiden poistaminen ja kansainvälisen kaupan hinta
suhteiden korjaaminen sekä se, että kehittyneet maat auttavat kehi
tysmaita epäsuorasti - omaa kasvuaan vähentämällä helpottavat 
resursseihin kohdistuvaa painetta (Herrera ym. s. 107-108). 

Tinbergenin RIO-projekti suosittelee UKTJ:n edistämiseksi kehi-
tysstrategian, jota seuraavat viisi pyrkimystä luonnehtivat: 

1) perustarpeiden tyydytys, 
2) köyhyyden poistaminen, 
3) omaehtoinen ja osallistuva - endogeeninen -

kehitys, 
, 4) julkisen vallan käyttö ja 

5) tasapainoinen ekokehitys. 

Endogeeninen kehitys merkitsee kehityksen rakentamista ihmis
ten ympärille - eikä ihmisten tuomista kehityksen ympärille (Tin
bergen ym. s. 66). Endogeeninen kehitys ei merkitse eristymistä 
eikä autarkiaa. Yksikään valtakunta ei voi irrottautua kansainväli
sestä yhteistyöstä - tähän maailman meno on käynyt jo liian mut
kikkaaksi. Endogeeninen kehitys merkitsee lähinnä pyrkimystä saa
vuttaa omavaraisuus perustarpeiden tyydytyksessä: se ei kiellä vaih
toa, mutta se kieltää vaihdon avulla alistamisen. Kansainvälisellä ta
solla endogeeninen kehitys merkitsee tasavertai'sten yhteistyötä yh-
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teistä etua ja molemminpuolista hyötyä tuovissa hankkeissa ja toisen 
puutteita paikkaavaa tavaroiden ja palvelusten vaihtoa: kollektiivista 
omaehtoisuutta (collective self-reliance) (Tinbergen ym. s. 66-68, 
Pulliainen 1976). 

Endogeenisen kehityksen vaatimus koskee myös kehittyneitä mai
ta. Myös niiden on ryhdyttävä itse rakentamaan omaa hyvinvoin
tiaan omien edellytystensä pohjalle. Ruotsin tulevaisuudentutkimuk
sen sihteeristössä Göran Bäckstrand ja Lars Ingelstam ovat tehneet 
ehdotuksen eräistä konkreettisista toimenpiteistä endogeenisen kehi
tyksen vaatimusten toteuttamiseksi Ruotsissa. He ehdottavat kattoa 
lihan ja öljyn kulutukselle, rakennusten taloudellisempaa käyttöä, 
kulutustavaroiden kesto iän pidentämistä ja autojen yksityisomistuk
sen poistamista (What now, s. 44-54). Tällaiset toimet eivät toki 
vain näihin jääden ratkaisisi ongelmaa. Ne olisivat kuitenkin osoi
tuksena vakavasta asiaan suhtautumisesta ja pyrkimyksestä kohti 
resurssien ja vaurauden tasaisempaa globaalista jakoa. 

On aivan selvää, ettei nousukautta - sellaisena kuin noususuh
danne ja hyvä aika vielä kuusikymmenluvulla käsitettiin - enää 
tule. Halvan energian ja polkuhintaan saatavien raaka-aineiden aika 
näyttää olevan auttamattomasti ohi. Tässä tilanteessa pienen teollis
tuneen maan - niinkuin Suomen - tärkeä ongelma on pitää ulko
maansuhteensa tasapainossa ja hankkia oikeudenmukainen osuutensa 
maapallon luonnonvaroista. 

Suomella on tässä - koko maapalloa ajatellen - suhteellisen suo
tuisat lähtökohdat: Meillä on paljon ihmisiä, on siis työvoimaa. On 
uudistuvia energialähteitä: tuulta, turvetta, auringonpaistetta ja pai
novoimakin toimii. Maaperässä on ravinteita: kasvien kasvaa ja mil
tei kaikkia materiaaleja. On pitkälle kehittynyt tieto, taito, tekniik
ka, kulttuuri ja perinteet; on suomalainen sisu ja lukutaito. Järkeä
kin olis, sais vain juoksemaan. Ja on nälän ja vajavaisesti tyydytet
tyjen perustarpeiden maailmaan sopiva tuotannon rakenne, joka tosin 
koko ajan on muuttumassa sopimattomammaksi. Rajoituksena on 
luonnon ankeat olot: puolet vuotta täällä on maa lumessa, vesi jäässä, 
ilma kylmä ja yötpäivät pimeät. Millään muulla teollisuusmaalla ei 
ole näin kovia luonnon ehtoja ja näin rajua perusrytmiä. 

Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehdoille on yhteistä se, 
että ne edellyttävät sopeutumista tähänastista hitaampaan taloudelli-
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seen kasvuun teollistuneissa maissa. Mikäli UKTJ edistyy ripeästi, 
näin käy ilman muuta. Vaikka teollisuusmaat pyrkivätkin vastusta
maan UKTJ:n käytännön toimia, niin 50- ja 60-luvuilla totuttua hi
taampi taloudellinen kasvu näyttää yhä todennäköisemmältä (katso 
esim. tuoreinta Euroopan talouskomission vuosikatsausta). Talou
dellisen suunnittelukeskuksen äskeiset pitkän ajan ennusteet ovat 
kuin toisesta maailmasta tai toiselta ajalta. Tämän hetken tulevai
suuden näkymien valossa niiden käyttöarvo vaikuttaa kovin vähäi
seltä (Taloudellinen suunnittelukeskus 1972 ja 1977). 

Sopeutumisessa totuttua hitaampaan taloudelliseen kasvuun (eri
tyisesti läntisissä) teollisuusmaissa on Suomella kaksi linjaa: Länti
siin teollisuusmaihin suuntautuvan viennin vaikeutuminen voidaan 
pyrkiä korvaamaan sillä, että kehitetään tuontia korvaavaa tuotantoa 
ja lisätään kauppavaihtoa kehitysmaiden kanssa. Ellei tässä onnis
tuta tulee Suomessa sopeutua hitaampaan taloudelliseen kasvuun. 

Tämä edellyttää monien asioiden tekemistä toisin kuin tähän asti. 
Aivan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on ryhtyä pikaisesti tutkimaan 
sopeutumisen merkitystä ja mahdollisuuksia. Suomi 1990-taskupape
rin loppuun sutaistut kolmisen sivua (TASKU 1977, s. 162-165) 
vähättelevät tämän mahdollisuuden vakavuutta ja tarjoavat vain eräi
tä kuviteltuja seurauksia. Myös olisi ryhdyttävä tutkimaan minkä
laisia kahden- tai monenkeskisiä pitkäaikaisia tavaran- ja palvelus
tenvaihtosopimuksia olisi tehtävissä kehitysmaiden kanssa niin, että 
niistä olisi hyötyä kaikille osapuolille. 

Sopeutuminen hitaampaan kasvuun merkitsee ilman muuta sekä 
taloudellisten toimintojen että myös päätöksenteon ja suunnittelun 
hajauttamista. Tässä tarvittavaa talouspolitiikan desentralisaatiota 
olen ~äsitellyt toisaalla (Pulliainen 1976) ja tuonut siinä yhtey
dessä esille kyläkohtaisen talouspolitiikan käsitteen. Endogeeninen 
kehitys on täydellisimmin toteutettavissa ja aloitettavissa juuri pai
kallistasolta, joka on lyhyen tähtäimen talouspolitiikan järkevin har
joittamisalue. Perustason talouspolitiikan teorian ja käytäntöjen ke
hittäminen - sanottakoon sitä vaikka kylän talouspolitiikaksi (hy
myilyn uhallakin) - on UKTJ:n eräs kiireellinen ja tärkeä edellytys. 
Tällaiseen ryhtyminen vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja 
uutta taloudellista ajattelutapaa. Pienessä teollistuneessa maassa uusi 
ajattelutapa olisi omaksuttava äärimmäisen nopeasti. Puolueettoma-
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na ja pienenä kansakuntana me emme pysty emmekä halua käyttää 
voimakeinoja lievittämään muutosta uuteen kansainväliseen talou
delliseen j ärj esty kseen. 

Jan Tinbergenin johdolla tehdystä RIO-raportissa todetaan näin: 

»Hallitukset toistuvasti ja luonnostaan aliarvioivat kansalaisiaan. Historia on 
monasti osoittanut että ihmiset ovat valmiita - kriisitilanteissa tai muuten va
kuuttauduttuaan muutoksen välttämättömyydestä - hyväksymään sellaisia toi
menpiteitä, jotka vaativat ihmisiä käyttäytymään uusin tavoin jotta he voisivat 
turvata paremman elämän itselleen ja lapsilleen. Tasapuolisen sosiaalisen ja 
taloudellisen järjestyksen luominen asettaa juuri tällaisia vaatimuksia meille: 
meidän tulee, esimerkiksi, vähitellen muuttaa elintapojamme ja kulutustottumuk
siamme. Teollistuneiden maiden hallitusten täytyy lopultakin esittää kansalai
silleen edessäolevat vaihtoehdot. Niiden täytyy virittää kansallinen keskustelu 
ja kiistely, ei yksistään kotimaisista kysymyksistä tai valikoiduista ulkopolitiikan 
aiheista, vaan vaihtoehtoisten pitkällä tähtäimellä kansalaisten elämään suora
naisesti vaikuttavien toimenpiteiden koko joukosta» (Tinbergen ym., s. 110). 

Hilkka Pietilä totesi äskettäin, että meikäläiset poliittiset ja am
mattijärjestöjohtajat jatkuvasti aliarvioivat tasavallan työläisten ja 
talonpoikien terveen järjen (Pietilä, s. 5). Tähän joukkoon voi hel
posti lisätä myös taloustieteilijöitä ja taloussuunnittelijoita. Suoma
laisille tulisi selvittää juurtajaksain ja perinpohjin keskustellen ja 
kiistellen se, mistä uudessa kansainvälisessä taloudellisessa järjestyk
sessä on kysymys. Tämän jälkeen sen saavuttamiseksi/siitä selviä
miseksi tarvittaviin toimenpiteisiin kyllä löytyy valmiutta, taitoa ja 
kykyä. 
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Puheenvuorot: 

KLAUS WARIS 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 19'77:3 

Suomi 1990 sisältää implisiittisesti olettamuksen, että voimme suurem~ 
mitta vaikeuksitta hallita maamme taloudellista kehitystä ja ohjata 
sitä asetettuihin tavoitteisiin. Varsinaiseksi vaaramomentiksi katso
taan raportissa »kansainvälisen taloudellisen kasvun olennainen ja py
syväisluonteinen heikkeneminen». Sopeutumista siihen ei ole selvi
tyksessä kovinkaan vakavasti pohdittu - yhdyn tässä Kyösti Pulliai
seen. Max Jakobson puolestaan kohdisti huomion nimenomaan jous
tavuuden vaatimukseen ja sopeutumisen ongelmaan. Tässä puheen
vuorossa koetan luonnehtia erään epätoivottavan kehitysvaihtoehdon, 
jonka lähtökohdCl:t ovat miltei päinvastaiset kuin TASKUn kuvauk
sessa, nimittäin omassa epäjärjestelmässämme, taloutemme sisäisessä 
kitkassa. 

Työselkkausten johdosta menetettyjä työpäiviä lienee Suomessa 
suhteessa työntekijäin määrään enemmän kuin useimmissa muissa 
maissa. Eivätkä tilastot ilmaise koko totuutta: työn tuloksia mene
tetään erilaisten hidastusten ja häiriöiden vuoksi paljon runsaammin 
kuin varsinaisia työpäiviä. Työilmasto on edelleen h uononemassa, 
se on jo vaikuttanut tuotannon suunnitteluun, investointipäätöksiin 
jne. 

Mitä suurempi yritys,sitä tulehtuneemmat ovat yleensä työsuh
teet. Verraten pienet tai enintään keskisuuret yritykset saattavat 
selviytyä vähimmin vaurioin. Kehitysalueilla ilmasto on parempi 
kuin teollisuus-Suomessa, se on jo vaikuttanut hajasijoitukseen luul
tavasti enemmän kuin kehitysaluelait. Myös paine omavaraisuuteen 
lisääntyy. Voimahuolto ja kuljetukset kannattaa järjestää omasta 
takaa, vaikka se tulisi hieman kalliimmaksi. Varastoja on pidettävä 
enemmän kuin joustavien materiaalitoimintojen kannalta olisl tar-
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peen, ja ulkomaille sijoitetuilla välivarastoilla voidaan myöskin vält
tää toimitusten keskeytyminen. 

Ainakin jotkut vientiyritykset voivat sijoittaa jalostusta ulko
maille. Sellainen jalostaminen, joka vaatii paljon käsityötä, vähenee 
Suomessakin niin kuin mm. V olvo on ilmoittanut tapahtuvan Ruot
sissa. Suhteellisen vähäistä jalostusta merkitsevät ja verraten vähäi
sin investoinnein toimivat tuotannonalat, kuten sahateollisuus, koke
vat jonkinlaisen elpymisen verrattuna raskaaseen, häiriöille alttii
seen teollisuuteen. 

Metsäteollisuutemme on enimmäkseen juuri tuollaista teollisuutta. 
Se on investoinut niin paljon, että sen on pidettävä tehtaita käynnissä, 
jos kysyntää vain riittää, vaikka se ei saa tuotteistaan kunnon hintaa 
ja vaikka se joutuu maksamaan raaka-aineesta liikaa. Metsäteolli
suus tuo valuuttaa, mutta vain harvat yritykset jaksavat kunnolla 
hoitaa velkataakkansa eikä teollisuus kokonaisuudessaan pysty luo
maan pääomia kapasiteetin laajentamiseksi. Onneksi tuotantokykyä 
vielä lähivuosiksi riittää ja vaihtotaseen kehitys voi olla verraten po
sitiivinen. 

Erinäisissä sosialidemokraattien kaavailuissa on keskusteltu pe
rusteollisuuksien, joihin nyt metsäteollisuus kuuluu jos mikään, yh
teiskunnan haltuun ottamisen tarpeesta - ja kommunisteille se tie
tysti on selviö. Ei ole mikään mahdottomuus, että tällainen trendi 
kypsyy itsestään, että yrityksiä suorastaan tarjotaan valtion omistuk
seen, jos vanhat omistajat siinä yhteydessä vapautuvat veloista. Sikäli 
kuin valtio todella ottaa haltuunsa kannattamattomia yrityksiä, se 
tuskin tohtii kovalla kädellä saneerata teollisuutta. Raaka-aineiden 
hankinnassa ja kuljetuksissa sen sijaan voitaneen saavuttaa säästöjä, 
kun ostajien luku vähenee. 

TASKUn selvityksessä arvioidaan yhteisömuotoisen yrityssekto
rin pääomanmuodostuksesta poistoilla ja voitoilla voitavan rahoittaa 
noin 60 %. Ulkomaisen kilpailun tai kotimaisen hintasäännöstelyn 
takia ei ainakaan suurteollisuudella todellisuudessa ole tähän mahdol
lisuuksia muuta kuin siinä tapauksessa, että investointien tasoa vielä 
roimasti alennetaan. Työttömyys tulee nostattamaan vaatimuksia 
valtion investointien lisäämiseksi. Kun vanhojen yritysten halt~un
otto metsäteollisuudessa ei ole työllisyyden kannalta mikään ratkaisu, 
ryhdytään väkinäisesti pääomavaltaisiin hankkeisiin, joilta ei vaadita 
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kannattavuutta, koska sijoituksia verrataan muuten työttömyyteen 
kuluviin määrärahoihin. Tämä on omansa korottamaan kansantalou
den pääomakerrointa ja investoinneilla aikaan saatu tuotannonlisäys 
supistuu. Valtion ollessa yrittäjänä myös ulkomaista kilpailua vas
taan voidaan helpommin ryhtyä näkyvään tai näkymättömään suoje
luun. Joudumme ehkä niin paradoksaaliseen tilanteeseen, että Suo
messa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka eivät jalosta kotimai
sia raaka-aineita ja voivat ostaa tuotannon tarvikkeet sieltä, mistä ne 
kulloinkin ovat edullisim,min saatavissa. 

Mutta ne tuskin riittävät ehkäisemään vaivihkaa tapahtuvaa ra
kennemuutosta suojattujen sektorien hyväksi avoimien sektori en kus
tannuksella. Jos niin käy, heikkenee keskimääräinen tuottavuuden 
kehitys ja taloudellinen kasvu automaattisesti. On hyvinkin mahdol
lista, että tässä uudessa elin~einostruktuurissa työpaikat ovat turval
lisempia, mutta toisaalta myös mahdollisuudet elintason kohottami
seen ja sosiaaliseen nousuun vähäisemmät. Vaikka Ruotsissakin on 
ongelmia, maan talous on dynaamisempi ja tarjoaa edelleen houku
tuksia yritteliäille ja työhaluisille nuorille suomalaisille. Vasta jat
kuvat väestötappiot pakottavat lopulta tarkastelemaan, millä tavalla 
Suomi voitaisiin tehdä suomalaisille parhaaksi vaihtoehdoksi. 

Toivottavasti asenteiden muutos tekee mahdolliseksi irtautua tä
män kuvauksen mukaisesta kehityksestä jo paljon ennen vuotta 1990 
- silloin se kai olisikin myöhäistä. Vielä on Suomessa myös joitakin 
edullisia lähtökohtia, niitä on mm. professori Honko luvannut käsitel
lä tänään. 

NILS NILSSON 

Lyhyessä puheenvuorossa ei ehdi kosketella montaakaan tämän glo
baalisen problematiikan osaa - saatikka sitten perustella, eritellä tai 
systematisoida. 

Peruskysymystä voitaisiin ehkä formuloida seuraavasti. Riittä
vätkö Suomen reaaliset ja komparatiiviset edellytykset optimaalisel
lakaan allokaatiolla ja mikrotaloudellisella teholla luomaan ja yllä-
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pitämään ns. fundamentaalista tasapainoa nykyisentapaisessa kan
sainvälisessä vaihdantataloudessa siihen kuuluvine monetaarisine me~ 
kanismeineen. Ex definitio tasapaino edellyttää täystyöllisyyttä, ts. 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa sekä matala- että kor
keasuhdanteessakin, koska ylityöllisyydenkin työvoimavajaus on eräs 
alityöllisyyden aiheuttaja seuraavassa vaiheessa. Kun työvoima sa
malla muodostaa kansakunnan väestösubstanssin, kysymyksessä on 
siten Suomen olemassaolo »etnisesti identtisenä kansakuntana». 

En pysty vastaamaan tähän kysymykseen, eikä kukaan muukaan, 
koska asiaa ei ole tutkittu ja koska ulkopuoliset tekijät muuttuvat. 
TASKU on yrittänyt laatia tälläisen optimaalisen allokaatiomallin ja 
jopa uskoo voivansa sen perusteella vastata myönteisesti peruskysy
mykseen - jos vain edellytetään, että sen talouspoliittisia premissejä 
toteutetaan. En ole läheskään varma siitä, että TASKUn malli opti
maalisesti toteutettunakaan ratkaisisi »kohtalonkysymyksen». Ehkä 
pääsisimme lähemmäksi tasapainoa, jos kysymyksessä olisivat vain 
tuotannon reaalitekijät; suuremman ongelman muodostaa kansainvä
linen rahajärjestelmä, joka on epäonnistunut sille Bretton Woodsissa 
annetussa tehtävässä: sopeuttaa toisiinsa täystyöllisyys ja vapaakaup
pa sekä allokoida pääomat tämän mukaisesti eri maille niiden tarpei
den ja edellytysten mukaisesti. Bretton Woodsin järjestelmä onkin 
romahtanut. 

Vaikkakaan TASKUn malli ei ratkaisisi »kontalonkysymystä», 
pyrkimys konsistenttiin optimimalliin on aina vä1ttämättömyys, ellem
me halua joutua sakeaan anarkiaan. Talouselämän johtoporitaat - joi
ta ei tietenkään voida samaistaa talouselämän kanssa, koska siihen 
kuuluvat mm. työntekijät ja teknikot - ovat kohdistaneet hyvin voi
makasta kritiikkiä TASKUn yritykseen. Masentavinta siinä ei ole ar
vostelun sisältö sinänsä, vaan itse makrotaloudellisen konsistenssin 
kieltäminen suoralta kädeltä, mikäli se koskee yksittäisen yrityksen 
päätäntävaltaa. Ainoa mitä se tarjoaa on - kuten saimme äsken kuul
la - Englannin imperiumissa kuningatar Victorian aikana, toimivan 
kultakannan oloissa kehitelty näkymättömän käden periaate. Suomen 
talouselämä lienee siinä suhteessa maailmassa yksin. Erilaiset yri
tystohtorit - jopa ystävälliset suurlähettiläät - ovat kohdistaneet 
mikrotaloudellista kritiikkiä Suomen talouselämään. Vaikkakin sii
hen epäilemättä on aihettakin, on myös palj on poikkeuksia ja edistys-
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täkin. Tukisin tässä yhteydessä eräitä kansleri Wariksen puheenvuo
roja. On myös mahdollista, että TASKU on liikkunut - tai joutunut 
liikkumaan - yksipuolisesti makrotasolla. Mutta Suomen talouselä
män suurimmat heikkoudet ovat sittenkin mal}rotason takapajuisuu
dessa. Kun aikoinaan vienti- ja kotimarkkinateollisuus, maatalous, 
kaupat, pankit ja muut muodostivat oman järjestön, toivoin sinisilmäi .. 
sesti, että EVAn puitteissa ryhdyttäisiin ponnistuksiin näiden alojen 
välisten vahingollisten tasapainottomuuksien poistamiseksi; silloinhan 
konsistenssi- ja päätöksenteko tarvetta ei näissä asioissa tarvitsisi siir
tää valtiovallan käsiin. Tälläisistä ponnistuksista ei ainakaan allekir,;, 
joittanut ole nähnyt paljoakaan merkkejä. Nämä kärjekkäät sanon
nat riippuvat viime kädessä siitä, että talouselämänkin pyrkimykset 
ovat työvoima- ja väestönegatiivisia. Valitettavasti samaa on kuiten
kin sanottava valtiovallan kaikista. instansseista, varsinkin sen jälkeen 
kun Tasavallan Presidentin päättäväisen näköinen, mutta muuten ha
puileva yritys muodostaa työllisyyshallitusta ja luoda luottamusta tu
levaisuuteen hyvin nopeasti· muutettiin päinvastaiseksi. 

Valitettavasti TASKUnkin väestö- ja työvoimaennusteet ovat pa
hasti pielessä. Suuret sodanjälkeiset ikäluokat pystyivät vain vuosi
na 1974 ja 1975 aikaansaamaan syntyvyydessä pientä nousua vuoden 
1973 aallonpohjasta lukuun 66 70.0.. Viime vuonna lasku alkoi uudel
leen ja avioliittonumerot jatkavat laskuaan tasaista vauhtia ymmärret
tävistä taloudellisista syistä. TASKUn ennusteiden mukaan synty
väisyys pysyisi koko kymmenvuotiskauden 1975-1984 keskimäärin 
690.0.0. suuruisena. Minään vuotena ei kuitenkaan päästä läheskään 
tälle tasolle. Maastamuutto, jonka TASKU on jättänyt laskelmien 
ulkopuolelle, saavuttaa tämän hetken näkymien mukaan tässä vai
heessa ainakin 270.0.0. tason. Lapset mukaanluettuna tämä merkitsee 
yli 40. 0.0.0. henkilön väestökatoa. Pientä paluuvirtaa voidaan ehkä toi
voa - ehkä siinä tapauksessa, että TASKUn mallia ruvetaan toteut
tamaan huomenna. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan paljoakaan merk
kejä siitä, että säästyisimme ehkä kahdesta uudenkaan matalasuhdan
teen vaikutuksista väestöön ja työvoimaan. Taskun eräänä metodo
logisena vaikeutena on se, että yrittäessään yhdistää ohjelmointia en
nusteeseen ilman aikaprofiilia, se tavallaan operoi ennusteissa oman 
ohjelmansa premisseillä, vaikka jo lähtökohta vetää käyrät alaspäin. 
Ehkä suurimmat vaikeudet liittyvät tällöin käyrien loppupäähän, jol-
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loin 90-luvun nopea lasku »takaisinkytkeniänä» jo vaikuttaa voimak
kaasti supistavasti kaikkiin elinkeinoelämän käyriin. Kun TASKUn 
tekstissäkin tehdään selväksi, että tilanne pahenee 1990 jälkeen, tren
dikäyriä olisi pitänyt jatkaa ainakin vuoteen 1995 saakka, jotta anti
sipaatiotekijän vaikutus olisi voitu estimoida. 

Väestö- ja työkykykontraktio ei tietenkään tapahdu vain tai edes 
pääasiallisesti maastamuuton ja alenevan syntyvyyden kautta, vaan 
huomattavalta osalta monen muun heikkenemistekijän kautta, joista 
ehkä voitaisiin käyttää yhteisnimitystä »attrition». Siihen. liittyvistä 
piirteistä on ehkä nuorisoon kohdistuva paine vakavin. Paine koh
distuu nimenomaan työläisnuorisoon äärimmäisen rasittavassa vai
heessa, silloin kun sen pitäisi sekä valita ammaft\tia, mukautua työelä
mään ja melkein samassa hengenvedossa muodostaa perhettä varsin 
suurten rasitusten saattamana. Hävikki on silloin suuri ja ne lapset, 
jotka sittenkin syntyvät tälläisissä perheissä ovat nykyisillä datoilla 
melkoiselta osalta tuomitut samanlaiseen »attritioniin». Körttiläisem .. 
me moraalisaarnat eivät siinä paljon auta, itse asiassa nämä saarnat 
ovat luonteeltaan lähinnä näiden körttiläisten itsetyydyttämistä. 

Jakobson on oikeassa moittiessaan TASKUa väestön ja maasta .. 
muuton eksogenisoimisesta. Kysymyksessä on itse asiassa kokonais
taloudellisen tasapainon tärkein tuotantoala: työn ja työvoiman tuo
tanto, jonka yrittäjinä ovat työntekijäperheet. Sen jälkeen kun Ruot
si ja ehkäisyvälineet ovat antaneet kansalle markkinataloudellisia 
vaihtoehtoja valita markkinadatojen perusteella, ts. perheen ja työn 
kokonaisdisutilityn ja kokonaishyödyn välillä, yhä useampi valitsee 
perheettömyyden tai maastamuuton. Yhdistämällä kotitaloustutki
muksen datoja suomalaiseen Lorenz-käyrään, olen sormituntumalla 
tullut siihen tulokseen, että ainakin kolmasosa työvoimasta elää kan
nattavuustasapainon alapuolella, ts. se ei pysty turvaamaan itselleen 
ja perheelleen sellaista ihmisarvoista elämää ja normaaleja elämän 
funktioita tällä tasolla. Varsinkin perheisiin kohdistuva paine ilme
nee avioliittojen kasvavissa epäonnistumisissa ja antisipaatio tästä jat
kaa edelleen perheettömyyden kasvua. Ts. allokaatiomekanismi su
pistaa nopeasti yhdessä eräiden muiden tekijäin kanssa työvoiman 
tarjontaa. Käyrä on ekspontiaalisesti laskeva, mutta saavuttanee n. 
1995 - jolloin suuret ikäluokat rupeavat väsymään ja korvaavien lu
kumäärä on pieni - eräänlaisen kriittisen pisteen, jolloin antisipaa-
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tio tekee loput. Suomi on tällöin lähestymässä Allefresden raportin 
päätepistettä: Suomen häviäminen suomalaisena kansakuntana. 

Vaikka Jakobson haluaisi sisällyttää työvoiman tarjonnan funk
tiojärjestelmään, hänen hahmottelemansa keinot ovat ilmeisesti väes
tokielteisiä. STK:n Somerto onkin vetänyt johtopäätökset ja suositte
lee työvoiman tuontiin siirtymistä uskoen voivansa täten melkoiselta 
osalta vapautua »inhimillisistä investoinneista». Tätäkään ajatusta 
ei ole jatkettu riittävän pitkälle. Joka tapauksessa se kiihdyttäisi no
peasti suomalaisen työvoiman tarjonnan supistumista, kunnes suoma
laisena etnisenä reliikkinä löytyisi enää korkeintaan joku kansainvä
listen satraapien palveluksessa oleva suomea vielä puhuva ruotimum
mo. 

Varmuuden vuoksi haluaisin alleviivata, että rinnan inhimillisten 
investointien kanssa muut tuotannolliset investoinnit muodostavat 
Suomelle elinehdon. Sama koskee niiden rahoitusta. Kysymys on 
rahoitustavasta ja rahoitustavan vaikutuksesta mm. teollisuuden reaa
liseen kilpailukykyyn ja toisaalta teollisuuden työvoimaan. Ns. tulo
rahoitus - varsinkin verohelpotusten kautta - sisältää joukoittain 
kielteisiä tekijöitä sekä teollisuuden reaalisen kilpailukyvyn että työ
voiman kannalta. Kansantaloutemme ei ainakaan nykyvaiheessa pys
ty generoimaan tarpeellista rahoitusta ilman voimakkaita kontraktii
visia vaikutuksia. En suhtaudu läheskään yhtä kategorisesti kuin 
TASKU ulkomaiseen lainarahoitukseen, varsinkin jos vaihtoehtona 
on työvoiman supistus. Edellytyksenä on tietenkin lainojen valutaa
rinen tuotto. Investoinnit - lainavaroillakin - ovat välttämättö

mät, jotta velkoja voitaisiin ryhtyä maksamaan. Mutta ellei tälläisiä 
lainoja saada kohtuullisilla ehdoilla, ja loppumattomasti niitä ei ehkä 
voi ottaa, on keskuspankin ohjesääntönsä mukaan myötävaikutetta
va käytettävissä olevien tuotantoresurssien mo bilisoimiseksi sillä se,· 
lektiivisyydellä, jota ajankohta ja investointikohteet edellyttävät. 
Säätömekanismin painopiste siirtyy tällöin rahapolitiikasta - jota 
helpotetaan - valuuttasäännöstelyyn ja elinkeinoverotukseen, jonka 
tehottomia investointeja tukevia säädöksiä pitäisi tarkistaa. 

Iskulause takaisin Adam Smithin ohi Ricardon ja Friedmanin on 
usein kuultu iskusana - ei sinänsä huono. Takaisin Ruutuun ja 20-
luvun ylioppilaspolitiikkaan en kyllä suosittelisi, mutta kernaasti ta-
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kaisin Keynesin peruslähtökohtiin, jatkossa saaduin kokemuksin tar
kistettuina. 

JAAKKO HONKO 

Taloudellisen suunnittelukeskuksen julkaisu Suomi 1990 - kansan
talouden kehitysmahdollisuudet tarjoaa pohjaa talouspoliittiselle kes
kustelulle ja siinä on joukko kiintoisia lukuja sekä ennusteita. On 
myös hyvä asia, että on aikaansaatu varsin laaja kokonaisselvitys jo
ka osoittaa, mitkä kysymykset kansantaloutemme kehityksessä ilmei
sesti ovat huomionarvoisia. 

J ulkaisulla on kuitenkin myös eräitä olennaisia puutteita ja siihen 
liittyy joukko ongelmia. Näistä mainittakoon mm.: 

1. On paikallaan, että esitetään tavoiteasetteluja, mutta TASKUn 
julkaisu ymmärrettävästikin heijastelee eräissä kohdissa vain sup
pean joukon käsityksiä tavoitteista. Monista tavoitteista, joilla 
on olennainen merkitys voidaan olla voimakkaastikin eri mieltä. 

2. Tarkastelulle on ominaista tietynlaisen automatiikan oletus. Aloit
teellinen ihminen on jäänyt taka-alalle, samoin taloudellisia pää
töksiä tekevien yritysten rooli ja strategia puuttuu (esim. metsä
teollisuutta koskevat kohdat). 

3. Tarkastelu perustuu jatkuvuuden oletukseen. Epäjatkuvuutta, 
joka monissa yhteyksissä saattaa olla suorastaan avainkysymys, 
on tuskin pohdittu lainkaan. Kehityksen taitekohdat, joiden en
nakointi saattaa olla olennaisimpia kysymyksiä, on myös jätetty 
lähes huomiotta. 

4. Edellä sanottuun liittyen tarkastelu on varsin konservatiivinen ja 
staattinen. Esim. eri teollisuusalojen muuttuminen, häviäminen, 
uusien syntyminen, samoin kuin yleensä innovointien vaikutus 
on jäänyt vähälle. 

5. Lukijaa eräissä kohdissa myös häiritsee eräiden alojen puutteelli
nen tuntemus. Tämä koskee esim. metsäteollisuutta, kauppaa, sa
moin kuin pankkitoimintaakin, joista julkaisun tekijöillä tuntu"G 
olevan varsin vanhahtava ja yksinkertaistettu käsitys. 
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Kaiken kaikkiaan: TASKUn julkaisu on kiintoisa ja antaa virik
keitä keskustelulle, mutta tuskin sellaisenaan vielä on kovin hyödylli
nen kansantaloutemme kehittämiselle. Viime vuoden puolella ilmes
tynyt SITRAn julkaisu Suomi kansainvälisessä kilpailussa on mieles
täni antoisampi k~nsantaloutemme kehityslinjojen viitoittajana, vaik
ka tässäkin julkaisussa on tietysti puutteensa. 

Suomen kansantalouden kehittämisen näkökohdat 

Kansantaloutemme kehittämisen tulee mielestäni perustua osallistu
miseen kansainväliseen työnjakoon sekä tietyn roolin hakemiseen ja 
saavuttamiseen siinä. Lähtökohtana tulisi olla käyttää hyväksi niitä 
suhteellisia (komparatiivisia) etuja, joita maallamme on tai joita 
voimme saavuttaa. Näiden tulisi mieluiten olla sellaisia, että ne pi
demmälläkin aikavälillä tarjoavat meille etuja kilpailijoihimme ver
rattuna. Suhteelliset edut on kehittämistyötä varten mielestäni mah
dollista ryhmittää seuraavasti: 

1. Luonnonvarat 
Luonnonvaroistamme ovat tärkeimmät puu ja erilaiset mineraalit. 
Niiden hyväksikäytössä on tärkeää jatkaa edelleen pyrkimystä jalos
tusasteen nostamiseen sekä tiedon ja taidon edelleen hyödyntämiseen. 
Luonnonvarat ovat kuitenkin rajalliset ja sen vuoksi on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota jäljempänä esittämääni kohtaan 4, sillä kal
leimpia paperikiloja lienevät edelleen esim. Outokummun ja Pöyryn 
eräät aikaansaannokset. 

2. Maamme sijainti 
Maamme sijainti meren äärellä osaksi arktisella alueella Neuvosto
liiton sekä toisaalta Ruotsin ja Norjan naapurina tarjoaa eräitä suh
teellisia etuja. Kehittäminen voi mielestäni perustua esim. paitsi me
ressä kulkemiseen myös siinä työskentelemiseen, arktisissa olosuh
teissa toimimiseen samoin kuin niiden etuj en hyväksikäyttämiseen, 
joita erilaisissa projekteissa sekä vaikeasti kuljetettavissa tuotteissa 
läheinen sijainti ja suorastaan naapuruus tarjoavat. 

3. Suhteet 
Suomen hyvät suhteet sekä lännen markkinatalousmaihin että Itä
Euroopan sosialistisiin maihin samoin kuin kehitysmaihin tarjoavat 
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myös eräitä suhteellisia etuja taloutemme kehittämisessä, mm. pro
jektiviennissä ja erilaisissa yhteisprojekteissa. Vaikka »siltana» toi
mimisella samoin kuin joint venture-tyyppisillä operaatioilla onkin 
omia rajoituksiaan, on mielestäni suhteiden tarjoamissa komparatii
visissa eduissa vielä paljon hyödynnettävää. 
4. Tieto- ja taitokomponentti 
Jotta Suomen teollisuus voi tulla uuteen vaiheeseen, on eräille aloil
le, esim. puunjalostustE::ollisuus, rakennettava uusi strategia, joka pe
riaatteessa tähtää saavutetun tiedon ja taidon hyödyntämiseen koko 
maailmassa. Tällaisessa toiminnassa, josta on jo joukko suotuisia 
esimerkkejä olemassa, tarvitaan jossain määrin investointeja ulko
maille. Tässä yhteydessä on myös tavoitteena pidettävä sellaisen 
markkinointiverkoston aikaansaamista, että ostajien toivomukset ja 
tarpeet voidaan todella tyydyttää. Metsäteollisuudessa hankkimam
me tieto- ja taitokomponentin hyväksikäytössä ei siis suinkaan tule 
rajoittua vain Suomeen. 

Toinen tärkeä tähän ryhmään kuuluva ala on konepajateollisuus, 
jolla alalla hissi en ja nosturien valmistus ja kauppa tarjoaa konkreet
tisen esimerkin tieto- ja taitokomponentin hyödyntämisestä laajoissa 
kansainvälisissä puitteissa. 

Suhteellisten etujemme joukossa suomalaisen muotoilun hyödyn
täminen laajoissa kansainvälisissä puitteissa saattaa myös olla kehi
tettävissä merkittäväksi taloudelliseksi toiminnaksi. Tieto- ja taito
komponentin hyödyntäminen edellyttää kuitenkin melkoisia uhrauk
sia tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainvälisiin markkinointiver
kostoihin, samoin kuin kansainvälisten operaatioiden ja liikkeenjoh
don koulutukseen yleensä. 

Kansantaloutemme kehittämisen perustuessa mm. edellä mainit
tujen komparatiivis'ten etujen aktiiviseen hyödyntämiseen tulisi nii
den pohjalla luoda erityiset kehitysstrategiat. Näihin on aineksia 
saatavissa esim. yhdistelemällä SITRAn tutkimuksessa esitettyjä ku
vauksia II ja 111 (sivut 205-207). Luotaessa tavoitteellisesti uutta 
on hyväksyttävä huomattavatkin uhraukset mm. tutkimus- ja kehi
tystoimintaan, kansainväliseen markkinointiin ja liikkeenjohdon kou
lutukseen. 

Kansantaloutemme kehittämisen rakentaminen emo suhteellisten 
etujen varaan edellyttää mm.: 
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a. Teollisuuspolitiikassa tuottavuutta ja innovointia kannustavaa 
linjaa, joka tulee ottaa huomioon myös veropolitiikassa. 

b. Valtion tuen suuntaamista tuottaville teknologia-, muotoilu- ja 
markkinointi-intensiivisille aloille. 

c. Sosiaalipolitiikassa aktiiviväestön entistä enemmän huomioonot
tamista. 

d. Koulutuspolitiikassa luonnontieteiden ja tekniikan sekä osaksi 
kauppatieteellisen koulutuksen lievää korostusta sekä kansainvä
lisen suuntauksen varsin voimakasta korostusta. 

e. Rahoituksessa riskinalaistenkin investointien suosimista silloin, 
kun ne kuuluvat yritysten investointipolitiikan osana suurempaan 
kokonaisuuteen »varmojen» investointien joukossa. 
Kansantalouden kehittämisessä joudutaan nähdäkseni esim. eri 

toimialojen sisältö ja rajanveto pohtimaan uudestaan niin, että tuo
tannontekijöiden ohella otetaan entistä selvemmin mukaan myös tar
peet. 

Oletan, että komparatiivisiin etuihin perustuva teollisuuspolitiik
ka tarpeellisin lisäj ärj estelyin parantaa maamme kansainvälistä kil
pailukykyä, auttaa työllisyyden turvaamisessa ja houkuttelevien työ
paikkojen tarjoamisessa, samoin kuin ulkomaankaupan rakenteelli
sen tasapainottomuuden poistamisessa, joita kaikkia voidaan pitää 
tärkeinä talouspolitiikan yleisinä tavoitteina. 

C. E. CARLSON 

Kuvitellessamme Suomen taloudellista tilannetta vuoden 1990 paik
keilla voimme pitää yhden asian varmana: silloin käytetty tekniikka 
poikkeaa monella oleellisella tavalla nykyisestä. Tämä on historian 
opetus. Taloudellinen ja tekninen kehitys ovat kulkeneet käsi kä
dessä. Taloudelliset ajanjaksot voidaan usein rajalta myös teknii
kan ajanjaksoina. Esimerkiksi Suomen siirtyminen teolliseen kau
teen 1840-luvulla tapahtui höyryvoiman käyttöönoton myötä. 

Ei sinänsä ole yllättävää, että talouden ja tekniikan välillä vallit
see läheinen vuorovaikutussuhde. Tekniikalla tarkoitetaan luonnon-
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lakeja koskevan tiedon soveltamista käytännön ongelmien ratkaisuun. 
Käytännön ongelmat taas liittyvät useimmiten niukkojen voimavaro
jen hyväksikäyttöön eli talouteen. Tekniikka on siis luonnonlakien 
soveltamista taloudellisten päämäärien hyväksi. 

Tekniikan kehitys riippuu näin ollen kahdesta tekijästä: luon
nontieteellisen tiedon tasosta ja taloudellisista tarpeista. Tämä kak
sinaisuus tekee tulevan teknisen kehityksen ennustamisen erittäin 
vaikeaksi. 

Luonnontieteen uudet oivallukset voivat johtaa myös uusien tek
nisten sovellutusten syntyyn. Esimerkkinä mainittakoon kiinteän 
aineen fysiikka, jonka tulokset ovat vaikuttaneet ratkaisevasti puoli
johteisiin perustuvan elektroniikkateollisuuden nopeaan kehitykseen. 
Tieteellisten oivalIusten syntyhetkeä ja merkitystä on kuitenkin, ku
ten luovan toiminnan tuloksia yleensäkin, miltei mahdotonta enna
koida. 

Toisaalta on runsaasti esimerkkejä siitä, miten taloudellinen tarve 
un synnyttänyt uusia, muuttuvan tilanteen vaatimia teknisiä sovellu
tuksia. Äsken mainittu höyrykone perustuu sellaisiin mekaniikan ja 
lämpöopin perustietoihin, jotka olivat tunnettuja jo antiikin ajalla. 
Vasta halvan joukkotuotannon tarve synnytti höyrykoneen ja teki 
sen käytön taloudellisesti perustelluksi. Meillä tilanne oli kypsä höy
rykoneen läpimurrolle vasta noin 70 vuotta sen keksimisen jälkeen. 

Olen tällä lyhyellä katsauksella tekniikan luonteeseen halunnut 
osoittaa, että emme voi valita tekniikkaa etukäteen ja näin toteuttaa 
haluamaamme taloudellista kehitysvaihtoehtoa. Tämä on meille Suo
messa mahdotonta jo senkin vuoksi, että tekniikan kehitys etenee 
kansainvälisesti leveänä rintamana. Sen kärjessä ovat suuret teolli
suusmaat, jotka voivat uhrata eniten voimavaroja tutkimukseen ja ke
hitystyöhön. Vuosittain syntyy vain aniharvoja todella merkittäviä 
uusia teknisiä keksintöjä. Todennäköisyys sille, että ne syntyisivät 
juuri Suomessa on äärimmäisen pieni. Onhan tutkimuspanoksem
me sekä absoluuttisesti että suhteellisestikin mitattuna erinomaisen 
vähäinen. 

Vaikka emme voi vapaasti päättää tekniikan kehityksestä voim
me kyllä - ja siihen on täysi syykin - hahmotella erilaisia mahdol
lisia tulevaisuudenkuvauksia, jotka poikkeavat toisistaan vaatimansa 
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tekniikan osalta. Tällainen suunnittelu saattaa auttaa meitä ajoissa 
varautumaan edessä oleviin muutoksiin. 

Yksinkertaisin mutta samalla epätodennäköisin kuvaus on tieten
kin se, joka perustuu nykyisen tilanteen jatkumiseen lähes saman
kaltaisena. Uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen tekee 
niiden runsaaseen käyttöön perustuvan jatkuvan kasvun mahdotto .. 
maksi. Koko maailman ja jokaisen kansantalouden on pakko tarkis
taa kasvunsa perusteet hyvissä ajoin tämän vuosituhannen aikana. 

Seuraavassa esitän vain yhden kuvauksen Suomen tulevaisuuden 
mahdollisista vaihtoehdoista. Sitä voitaisiin kutsua niukan energian 
vaihtoehdoksi. Sen todennäköisyyteen en ota kantaa vertailukoh
teitten puuttuessa. 

Maallemme on ominaista laaja pinta-ala, pieni asukasluku ja suu
ret vuotuiset lämpötilan vaihtelut. Uusiutumattomia luonnonvaroja, 
malmi- ja mineraaliesiintymiä on vähänlaisesti. Erityisen merkille
pantavaa on fossiilisten polttoaineiden lähes täydellinen puute. Ener
gialähteemme perustuvat laajan alueen vastaanottamaan auringonsä
teilyyn. 

Osa aurinkoenergiasta otetaan talteen vesivoimana. Matala pin
nanmuodostus asettaa esteitä tämän energialajin kasvavalle käytölle. 
Muu aurinkoenergian talteenotto perustuu biologisiin prosesseihin. 
Maan kasvu on tähän saakka aina ollut kansamme talouden selkäran
ka. Pellon anti oli luontaistaloutemme perusta. Puu loi teollisuu
temme nousun. Näköpiirissä ei ole mitään uusia luontaisia voimava
roja, jotka voisivat muuttaa tilanteen olennaisesti toiseksi. 

Kansainvälisessä taloudessa on odotettavissa meidän kannaltam
me katsottuna kaksi tärkeää muutosta. Toinen on polttoaineitten 
hinnan jatkuva nousu ja toinen on uusien, nopeasti kasvavien metsä
varojen käyttöönotto subtrooppisilla ja trooppisilla alueilla. Tähän 
voidaan vielä lisätä kehitysmaitten ja uusien teollisuusmaitten lisään
tyvä kyky ja tarve käyttää hyväkseen omia luonnonvarojaan. 

Polttoaineitten hinnannousu heijastuu meillä suurempina ener
giakustannuksina. Polttoöljyn käyttö vähäarvoisen termisen ener
gian aikaansaamiseksi käy epätaloudelliseksi. Liikenteen kustannuk
set nousevat, mikä erityisesti vaikuttaa kaukorahteihin. Etäisillä 
markkinoilla saattaa metsäteollisuuden tuotteista maksettava hinta 
laskea rahtien ja paikallisen kilpailun vuoksi alle kannattavuusrajan. 
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Mitä meidän sitten tulisi sellaisessa tilanteessa tehdä? Seuraavas
sa eräitä johtopäätöksiä. 

Ensinnäkin olisi puun teollisessa käytössä keskityttävä aloille, joil
la kuitumme hyvä laatu ja korkea tekninen tasomme tulevat parhai
ten oikeuksiinsa. Tätä tavoitetta palvelevista tekniikan aloista mai
nittakoon metsäteknologia, puukemia ja siihen liittyvät biokemialli
set prosessit sekä pakkaus- ja graafinen tekniikka. Polttoaineitten ja 
puukuidun hintojen suhteen kääntyessä sellaiseksi, että osa vähäar
voisesta puuraaka-aineestamme kannattaa polttaa, vaaditaan ·uutta 
teknistä kehitystä metsän viljelyn, korjuun, kuljetuksen ja energian 
tuotannon alalla. 

Toiseksi on huolehdittava siitä, että maamme koko pinta-alan tar
joama energian tuotto saadaan tarkoin talteen. ,Maan tasapainoinen 
asuttaminen ja peruselinkeinojen täydentäminen oikein sijoitellulla 
teollisuudella ja palveluyrityksillä tulee entistä tärkeämmäksi. 

Kolmanneksi on kehitettävä perinteellisen tuotannon rinnalle sel
laista uutta teollisuutta, joka perustuu pikemmin tekniseen taitoon, 
korkeaan koulutustasoon ja omaperäisiin oivalluksiin kuin runsaisiin 
raaka-ainevaroihin, pitkiin sarjoihin ja alhaisiin työpaIkkoihin. Am
mattielektroniikan alalla toimivien yritysten viimeaikainen suotuisa 
kasvu tarjoaa yhden tyyppiesimerkin mahdollisesta kehityssuunnasta. 

Neljänneksi on teknisen kehityksen ohella kiinnitettävä erityises
ti huomiota kaupalliseen valmiuteen. »Niukan energian» kuvaus si
sältää eräitä yleismaailmallista protektionismia suosivia piirteitä. Täl
löin on entistä tärkeämpää, että pystymme myös myymään sen min
kä valmistamme. 

Edellä hahmotettu kehitysvaihtoehto ulottuu ajallisesti pitkälle 
tulevaisuuteen ja sen uskottavuus jää sen vuoksi subjektiivisen har
kinnan varaan. Mielestäni siitä voidaan kuitenkin sanoa, että se on 
täysin mahdollinen vaihtoehto, että se ei olisi Suomelle niin suotuisa 
kuin TASKUn raportti ja että sen toteutuessa neljän prosentin keski
määräinen kansantuotteen kasvu todennäköisesti jäisi vain haaveeksi. 



Palkan yhteiskunnalliset funktiot* 

HEIKKI HEISKANEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Palkkaa voidaan tarkastella eri näkökulmista: työmarkkinapoliittisena 
ilmiönä, jolloin se on keino työrauhan saavuttamiseen; taloudellisena 
ilmiönä eli kustannuksena, joka vaikuttaa mm. kilpailukykyyn ja in
flaatioon; johtamiskeinona, jolloin sitä tarkastellaan motivaattorina; 
sosiaalipoliittisena ilmiönä, jolloin mielenkiinnon kohteena ovat eri
tyisesti tuloerot. Miltei aina lähestymistapa on makrotasolla lukuun
Dttamatta palkan tarkastelua työmotivaation kannalta, jolloin mikro
taso taas on tavallisin. - Seuraavassa yritetään koota näitä osa-alueita 
koskevia käsityksiä yhdeksi kokonaisuudeksi ja tarkastella palkan 
yhteiskunnallisia funktioita. 

Palkan muodostuminen 

'fässä tarkastelussa käytetään viitekehyksenä päätöksentekomallia, 
joka on esitetty kuviossa 1. Malli sisältää seuraavat ajatukset: 

1. Palkat määräytyvät eri tahojen tekemien päätösten seurauk
sena. Päättäjänä on eduskunta, kun on kysymys palkkausta koskevien 
lakien säätämisestä, työmarkkinaliitot, kun tehdään työehtosopimusta 
tai yksittäinen työehtosopimusta toimeenpaneva henkilö. 

2. Päätöksentekijään kohdistuu paineita, jotka vaikuttavat pää
töksiin. Esimerkiksi niin palkansaajat kuin palkanmaksajatkin saatta
vat painostaa päätöksentekijää tekemään myönnytyksiä. Tätä saattaa 
myös painaa huoli työvoimakustannuksista ja niiden vaikutuksesta 

* Olen käsitellyt aihetta laajemmin tutkielmassani Palkkajärjestelmien epäviral
linen muuttuminen, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden laitok
sen julkaisuja no. 6/1976, Lappeenranta. 
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HALU AJAA 
OMIA ETU

JA 

HALU HUOLEHTIA 
TYÖMOTIVAA

TIOSTA 

PALKAT 

PÄÄTÖKSEN
TEKIJÄ 

HALU HUOLEHTIA 
TYÖRAUHASTA 

Kuvio 1 

HALU 
PIENENTÄÄ 
TULOEROJA 

HALU TURVATA 
TYÖVOIMAN SAAN
TI JA PITÄÄ KUS

TANNUKSET KURIS
SA 

hintoihin. Toisin sanoen päättäjä toimii yleensä useammassa eri roo
lissa: 

- palkansaajan esimiehenä ja motivoitsijana korvatessaan tämän 
suorituksia maksamalla olosuhdelisiä, ylityökorvauksia tai laatupalk
kioita, 

- politiikkona ottaessaan huomioon painostuksen, sovitellessaan 
konflikteja ja pyrkiessään näin säilyttämään työrauhan, 

- talousmiehenä korottaessaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
mukaisesti palkkaa työvoimapulaa kärsivillä aloilla ja pidättyessään 
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korotuksista työttömyyden vaivaamilla aloilla pyrkien siten ohjaile
maan työvoimaa alalta toiselle, 

- sosiaalipoliitikkona ottaessaan huomioon korostetusti vaati
mattomaan suoritukseen pystyvien ja vähän ansaitsevien palkaansaa
jien edut ja pyrkiessään silten pienentämään tuloeroja ja 

- egoistina valvoessaan omia etujaan. 
Yksittäisissä tapauksissa jokin päättäjän rooleista saattaa dominoi

da päätöksiä. Usein päätöksentekijä joutuu kuitenkin ennakoimaan 
palkkapäätöksen vaikutuksia samanaikaisesti työmotivaatioon, työ
rauhaan, kustannuksiin, tulonjakoon ja omiin etuihin. 

Palkitseva funktio 

Toimiessaan motivoitsijana päätöksentekijä käyttää palkkaa kor
vauksena ja palkintona palkansaajan työpanoksesta. Tämän seurauk
sena palkansaajat ovat kiinnostuneita tekemään työtä. Tämä on yksi 
palkan yhteiskunnallisista funktioista: yhteiskunta pyrkii palkan 
avulla pitämään yllä kansalaisten mielenkiintoa työntekoon. 

Motivoivaa vaikutusta varten palkan tulee olla sidottu suorituksen 
arvoon. Sitä mitataan työsuorituksen määrällä, työn ja olosuhteiden 
aiheuttamilla rasituksilla, työn vaatiman tiedon ja taidon tasolla tai 
työn vastuullisuudella. Palkka motivoi palkansaajia tekemään työtä, 
alistumaan työn aiheuttamiin rasituksiin, hankkimaan ja käyttämään 
työssä tarvittavia taitoja sekä kantamaan työhön liittyvää vastuuta. 
Tällaista palkan suoritussidonnaisuutta merkitsevät esimerkiksi seu
raavat tekijät: 

- Ansion riippuvuus työhön käytetystä ajasta, kuten aikapalk
kauksessa on laita. Kun ansio määräytyy työhön käytetyn tuntimää
rän perusteella, se motivoi palkansaajaa käyttämään aikaansa työn 
tekoon tai ainakin työpaikalla oloon. 

- Olosuhdelisät, joissa lisän suuruus riippuu olosuhteiden vaikeu
desta. Tällaisia ovat esimerkiksi likaisen työn lisä tai vuorotyölisä. Ne 
motivoivat alistumaan vaikeisiin työolosuhteisiin. 

- Palvelus aikalisä, jonka suuruus riippuu työsuhteen kestoajas
ta. Se motivoi palkansaajia pysymään pitkään saman työnantajan pal
veluksessa ja vaikuttaa siten vaihtuvuutta alentavasti. 
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Palkka 

Suorituksen arvo 
)'>Ieuvotteluvoimaetu 
!(ysyntäetu 

Palkan hankinta kyky 

Kuvio 2 

Palkkaerot ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien välillä. 
Tämä motivoi palkansaajia hankkimaan ammattitaidon ja käyttämään 
sitä työssään hyväksi. 

- Urakkapalkka, jonka suuruus riippuu työskentelynopeudesta: 
mitä nopeammin palkansaaja työnsä tekee, sitä korkeammaksi hänen 
palkkansa muodostuu. Tämä motivoi tekemään työtä tehokkaasti ja 
tuloksellisesti. 

Palkan sitomisella tällä tavalla suoritukseen on kaksi merkittävää 
yhteiskunnallista seurausta. Toisaalta se lisää aktiivisen kansanosan 
määrää ja tuottavuutta ja siten nostaa yleistä I hyvinvointia. Mutta se 
myös syventää tuloeroja, koska kaikki kansalaiset eivät pysty saman
arvoiseen suoritukseen. 

Jos palkalla olisi yksinomaan palkitseva funktio, saisi hyvinvoin
nin jakautuminen muodon, jota kuvio 2 yksinkertaistaen esittää. Sen 
mukaan palkan suuruus nousee palkansaajan työsuorituksen arvon 
kohotessa. Arvokkaaseen työsuoritukseen pystyvät saavat korkean 
palkan, kun taas ne, jotka pystyvät vain vähäarvoiseen työhön, saavat 
pientä palkkaa. 

Poliittinen funktio 

Toimiessaan poliitikkona päätöksentekijä pyrkii tekemään palkkapää
töksiään siten, että ne ovat omiaan sovittelemaan konflikteja eri osa-
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puolten välillä ja saamaan aikaan työrauhan. Kun eri osapuolet käyt
tävät valtaansa ja painostavat päätöksentekijää, tämä tekee myönny
tyksiä voimakkaimmin painostavan hyväksi säilyttääkseen työrauhan. 
Painostuksen seurauksena tehtyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi 

- makrotasolla ne ratkaisut, joilla korotetaan jonkin alan palkko
ja enemmän kuin muilla aloilla tämän alan palkansaajien menetyksel
lisen työtaistelun seurauksena tai 

- mikrotasolla ne ratkaisut, joilla korotetaan jonkin yksittäisen 
palkansaajan palkkaa siksi, että tämä osaa muita tehokkaammin vaa
tia esimiehiltään palkankorotuksia. 

Kaikki palkansaajat eivät kuitenkaan ole neuvotteluvoimiltaan 
samanlaisia. Yhteiskunnan kannalta elintärkeällä alalla, jolla on lisäk
si aktiivinen etujärjestö, on palkansaajilla huomattavasti enemmän 
voimaa neuvotteluissa kuin jollakin toisella vähemmän tärkeällä ja 
huonommin järjestäytyn~ellä allalla. He pystyvät siten ajamaan läpi' 
korkeampia palkankorotusvaatimuksia. Samoin on mikrotasollakin; 
jotkut palkansaajat ovat huomattavasti etevämpiä käyttämään suh
teitaan ja luottamusmiehiä oman palkkansa nostamiseen kuin toiset. 

Tämä voidaan tulkita siten, että enemmän neuvotteluvoimaa omaa
villa palkansaajilla on valtaetu toisiin nähden ja että näistä valta
eroista aiheutuu palkkaeroja. Näin palkan määräytyminen saa poliit
tisen funktion osalta jälleen kuvion 2 esittämän muodon. 

Taloudellinen funktio 

Toimiessaan talousmiehenä päätöksentekijä ottaa huomioon mm. työl
lisyystilanteen, kannattavuuden ja palkkakustannusten suhteellisen 
suuruuden. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että, työnantaja korottaa 
palkkoja yli sopimusten saadakseen palvelukseensa työvoimaa. Parem
min kannattavilla aloilla voidaan maksaa samoista töistä suurempia 
palkkoja kuin huonommin kannattavilla. Lisäksi työvoimavaltaisilla 
aloilla palkat pyrkivät jäämään jälkeen pääomavaltaisten alojen pal
koista. Näin palkan avulla pyritään säätelemään työvoiman siirtymis
tä alalta toiselle ja siten tasoittamaan alakohtaisia työvoiman niuk
kuuden eroja. 

Näin muodostuu niukkuuseroihin perustuvia palkkaeroja eri alo-
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Palkka 

Palkan hankinta kyky 

KuviO' 3 

jen, paikkakuntien ja jopa yksilöidenkin välille. Korkeampiin ansioi
hin pääsevät ne palkansaajat, jotka työskentelevät työvoimapulaa kär
sivillä aloilla tai joilla on työnantajien kipeästi kaipaamia taitoja. Tä
mä voidaan tulkita siten, että näillä palkansaajilla on eräänlainen 
niukkuusetu muihin nähden. Näin palkan muodostuminen saa jälleen 
kuvion 2 esittämän muodon. 

Sosiaalipoliittinen funktio 

Kussakin yhteisössä palkan muodostuminen ainakin jossain maarIn 
perustuu suorituksen arvoon, valtaetuun ja niukkuusetuun, jotka 
yleensä pyrkivät kasautumaan samoille palkansaajille. Henkilöillä, jot
ka pystyvät arvostettuun työsuoritukseen, on tavallisesti myös valtare
sursseja, siis valtaetua. Samoin he pystyvät hakeutumaan aloille ja 
asemiin, joissa heidän avujaan tarvitaan, eli he pystyvät hankkimaan 
niukkuusetua. Näin palkan hankintakyky kasautuu samoille henki
löille ja tämän seurauksena eri funktioiden tuloeroja aiheuttava pyr
kimys voimistuu. 

Päätöksentekijä saattaa kiinnittää huomiota tähän etujen kasau
tumiseen ja pyrkiä »pehmentämään» sen vaikutuksia. Tällöin hän toi
mii sosiaalipoliitikon roolissa. Hän pyrkii pienentämään palkkaeroja 
korottamalla matalia palkkoja enemmän kuin korkeita tahi ammat
titaidottomien palkkoja enemmän kuin ammattimiesten. Hän voi kor
vata urakkapalkan aikapalkalla tai maksaa palkkaa sosiaalisin perus
tein kuten palkansaajan perheen suuruuden tai alentuneen työkyvyn 



PALKAN YHTEISKUNNALLISET FUNKTIOT 305 

Palkka 

Palkan hankintakyky 

Kuvio 4 

perusteella. Näiden toimenpiteiden seurauksena tulonjako muodostuu 
palkan osalta tasaisemmaksi ja palkan suuruus tulee vähemmän riip
puvaiseksi palkan hankkimiskyvystä. Päätöksentekijä tavallaan ot
taa niiltä, joilla on resursseja hankkia palkkaa »kovilla» menetelmillä, 
ja antaa niille, joilla näitä resursseja ei ole (kuvio 3). 

Syrjintä 

Palkkaa jaetaan myös palkansaajan muiden ominaisuuksien eikä yk
sinomaan suorituksen, vallan, niukkuus edun tai tarpeiden per:usteella. 
Palkansaaj at jaetaan jonkin ominaisuuden perusteella etuoikeutettui
hin ja syrjittyihin. Esimerkiksii samasta työstä maksetaan korkeampaa 
palkkaa miehille kuin naisille tai kouluja käyneille kuin kouluja käy
mättömille eli harjoitetaan palkkasyrjintää sukupuolen tai muodol
lisen koulutuksen perusteella. Tätä havainnollistaa kuvio 4: samaan 
palkkaan pääsemiseksi syrjityiltä vaaditaan huomattavasti suurempi 
palkan hanikkimiskyky kuin etuoikeutetuilta. 

Kuvion 1 esittämään päätöksentekomalliin syrjintä sopii seuraa
vasti. Etuoikeuksia tuovaa ominaisuutta omaavat, siis esimerkiksi 
miehet tai kouluja käyneet, tekevät palkkapäätöksiä. Tällöin he saat
tavat pitää kiinni itsekkäistä eduistaan ja pyrkiä jakamaan omalle 
ryhmälleen enemmän palkkaa kuin syrjitylle tai ainakin estää syr
jityn ryhmän palkkoja saavuttamasta etuoikeutettujen palkkatasoa. 
Päätöksentekijät toimivat tällöin egoisteina ja oman edun tavoitteli

joina. 
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Todelliset ja näennäiset korvaukset 

Kun palkkaeroja tarkastellaan työsuorituksen palkitsemisen kannalta, 
voidaan ne jakaa todellisista ja näennäisistä korvauksista johtuviksi. 
Edellisiin kuuluvat ne palkkaerot, jotka perustuvat työsuorituksen 
erilaisuuteen, kun taas näennäiskorvausta on valtaedun, niukkuus
edun tai syrjinnän perusteella maksettava palkan osa. Todellisia kor
vauksia tämän mukaan ovat esimerkiksi olosuhdelisät, urakkavoitot, 
ylityökorvaukset tai erilaiset laatupalkkiot. Niillä on ilmeinen työmo
tivaatiota lisäävä vaikutus, kun taas näennäiskorvaukset eivät juuri 
vaikuta työhaluihin. 

Eri erojen hyväksyttävyys 

Kun hyvinvoinnin jakautumista tarkastellaan tasa-arvon kannalta, 
voidaan tuloeroja pitää sinänsä paheksuttavina ja eräänlaisena yhteis
kunnallisena kustannuksena, jonka syntymistä olisi pyrittävä välttä
mään. Näin ollen on syytä tarkastella erilaisten korvausten tarpeelli
suutta. 

J aettavissa oleva hyvinvointi on työn tulosta, mikä taas edellyttää 
kansalaisilta riittäviä työhaluja. Näiden ylläpitämiseksi tarvitaan mm. 
todellisten korvausten muodossa maksettavaa palkkaa. Tältä kan
nalta todelliset korvaukset ovat yhteiskunnallisesti välttämättömiä ja 
siksi niistä aiheutuvat hyvinvointierot tiettyyn rajaan asti hyväksyt
täviä. 

Työrauha on yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. Monessa tapauk
sessa sen saavuttaminen edellyttää tyotaisteluiden aiheuttamia pal
kankorotuksia ja siten syntyviä ansioeroja. Nämä valtaeroon perus
tuvat ansioerot eivät ole aina välttämättömiä, vaan niiden syntyminen 
riippuu siitä, miten palkansaajat käyttävät valtaresurssejaan. Jos nii
tä käytetään yhteisesti keskitettyjen palkkaratkaisujen puolesta, jotka 
kohtelevat kaikkia palkansaajia samalla tavoin katsomatta heidän 
neuvotteluvoimaansa, ei valtaetuun perustuvia palkkaeroja pääse syn
tymään. Niitä syntyy vain, jos palkkaratkaisut tehdäänala-, yritys
tai jopa henkilökohtaisesti. Näin ollen valtaetuun perustuvat palk
kaerot ovat välttämättömiä ja hyväksyttäviä, mikäli palkan muodos-
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____________ korvaukset) 

Suorituksen arvo 
Valtaetu 
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Etuoikeudet 

Kuvio 5 

tumiseen liittyy neuvottelumekanismi, joka sallii työtaistelut ja jossa 
ne käydään ja ratkaistaan hajautetusti. 

Työvoiman oikea sijoittUniinen on yhteiskunnan kannalta myös 
tärkeä asia. Monessa tapauksessa se edellyttää palkkaeroja työvoima
pulaa ja työttömyyttä kärsivien alojen välillä: tämä palkkaero on 
omiaan ohjaamaan työvoimaa sitä tarvitseville aloille. Näiden niuk
kuusetuun perustuvien palkkaerojen suuruus ja tarpeellisuus riip
puu työvoiman alalta toiselle siirtymisen hitaudesta. Eroja voidaan 
pienentää tarttumalla hitauden syihin esimerkiksi tehostaen palkan
saajien uudelleen koulutusta tai järjestäen siirtyvälle työvoämalle 
asuntoja. Mutta tusklin koskaan niukkuuseroja voidaan kokonaan 
poistaa. - Näin ollen niukkuusetuun perustuvat palkkaerot ovat hy
väksyttäviä siinä määrin, kuin yhteiskunnassa esiintyy niukkuusero
ja työvoiman suhteen eri alojen ja paikkakuntien välillä. 

Syrjintään perustuvat palkkaerot ovat vähimmin hyväksyttäviä 
tasa-arvon kannalta. Syrjintä aiheuttaa tuloeroja ilman, että niistä 
koituu yhteiskunnallista hyötyä. Siitä aiheutuu paremminkin haittaa, 
koska syrjintä pienentää muihin funktioihin käytettävissä olevia palk
kaeroja ja alentaa syrjittyjen työmotivaatiota. 

Palkan muodostumisen tasa-arvoistaminen 

Palkkatulojen jakautumista voitaisiin ainakin tasa-arvon kannalta 
parantaa poistamalla vältettävissä olevat tuloerot. Kaikkinainen suku-
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Palkka 

Suoritukseen 
perustuvat erot 
(todelliset 
korvaukset) 

-------------

Suorituksen arvo 

Kuvio 6 

puoleen, muodolliseen koulutukseen, äidinkieleen tai muihin ominai
suuksiin perustuva palkkasyrjintä tulisi lopettaa. Edelleen valtaetuun 
perustuvia palkkaeroja pitäisi pienentää esimerkiksi tekemällä palk
kasopimukset kokonaisratkaisuina ala- tai yrityskohtaisten asemesta. 
Niukkuusetuun perustuvia palkkaeroja voita~siin vähentää poistamal
la työvoiman siirtymistä hidastavia tekijöitä. 

Näin toimittaessa »vapautuu» ainakin osa näennäiskorvauksiin 
perustuvista palkan eroista käytettäväksi muihin tarkoituksiin. Niitä 
voidaan käyttää esimerkiksi tuloerojen pienentämiseen ja todellisten 
korvausten suurentamiseen. 

Tätä ajatusta havainnollistavat kuviot 5 ja 6. Edellisessä on alku
peräinen hyvinvoinnin jakautuminen: palkkaa maksetaan paitsi työ
suorituksen myös valta- ja niukkuusedun sekä syrjinnän perusteella. 
Kuviossa 6 on sama järjestelmä »tervehdytettynä»: näennäiskorvauk
sista on poistettu vältettävissä olevat ja vapautuneesta palkkaerosta 
on puolet käytetty hyvinvointierojen pienentämiseen ja toinen puoli 
todellisten korvausten suurentamiseen. Uusi systeemi on tasa-arvoi
sempi ja kannustavampi, mutta myös inhimillisempi ja oikeudenmu
kaisempi kuin alkuperäinen järjestelmä. 

Palkan yhteiskunnallisia funktioita korjaamalla voidaan saavut
taa sekä tasa-arvon että työmotivaation kannalta asetettuja tavoitteita, 
vaikka usein ajatellaankin toisin: oletetaan, että tuloerojen pienentä
minen välttämättä johtaa palkan kannustavuuden pienenemiseen ja 
sitä kautta työmotivaation alenemiseen. Mutta näin ei välttämättä käy, 
vaan asian ratkaisee se, miten ja mistä tuloeroja pienennetään. 
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Bruttokansantuote Suomessa 1860-1913 

Alustava arvio 

RIITTA HJERPPE - ERKKI PIHKALA 

Huolimatta siitä, että Suomessa on tehty historiallista kansantulotut
kimusta eli ns. kasvututkimusta jo runsaan vuosikymmenen ajan, 
arvioita bruttokansantuotteen (BKT) kehityksestä.- huoltotaseen 
muista eristä puhumattakaan - ajalta ennen ensimmäistä maailman
sotaa ei ole vielä alan tutkijoiden taholta esitetty. Kiinnostus koko
naistuotannon kehityksen arvioimiseen 1800-luvunpuolivälistä lukien 
eli siitä lähtien kun Suomen teollistumisen tiedetään vähitellen käyn
nistyneen, on kuitenkin voimakkaasti kasvanut. Eräs syy tähän on se, 
että alakohtainen tutkimus on edennyt siksi pitkälle, että jo olemassa 
olevien aikasarjojen perusteella voidaan esittää jonkinlaisia laskelmia 
BKT:sta 1860-luvulta lukien. Kotimaisen kirjallisuuden ohella myös 
kansainvälisissä julkaisuissa esiintyy viitteitä taloudelliseen kasvuun 
Suomessa sadan viime vuoden aikana. Vaikka viittaukset taloudellisen 
kasvun suuruuteen Suomessa ovat usein olleet vain sivu asia esitettä
vässä tekstissä tai ne ovat perustuneet hatariinkin korvikeindikaat
toreihin, näistä tiedoista on lainausten ketjuuntumisen vuoksi vähi
tellen tullut »varmoja tietoja».1 

1. Esimerkkinä mainittakoon ketju Heimer Björkqvistin erinomaisesta hintatutki
muksesta Prisrörelser och penningvärde i Finland under guldmyntfotsperioden 1878-
1913 Lennart Jörbergin laajalle levinneeseen Fontana-sarjan julkaisuun The Industrial 
Revolution in Scandinavia 1850-1914, joka lienee tunnetuin englanninkielinen esitys 
Suomen taloudellisesta kehityksestä tänä ajanjaksona. 

Tutkimuksessaan Björkqvist pyrki saamaan arvion vaihdantatalouden reaalitalou
delliselle kehitykselle 1800-luvun lopulla. Hän totesi (vuonna 1958), ettei maataloudelle 
tai teollisuudelle ole laskettu tuotannon volyymi-indeksiä ja otti paremman puut
teessa indikaattoreiksi ulkomaankaupan so. viennin ja tuonnin arvoindeksit. Viennin 
ja tuonnin trendiarvot olivat 4.13 % ja 4.15 Olo vuotta kohti vuosina 1878-1914. Kun 
väestön kasvun trendi oli 1.17 Olo vuotta kohti, kasvuaste henkeä kohti oli tämän 
mukaan 2.96 Olo. Kun tukkuhintojen nousun trendi oli Saksassa 0.58 Olo, Björkqvist 
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Arvio BKT:sta 1860-1913 

Suomen Pankin kustantamassa kasvututkimussarjassa ilmesty
neiden tutkimusten pohjalta sekä niiden tietojen perusteella, joita on 
saatu Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen ja Suo
men Akatemian rahoittaman kasvututkimuksen puitteissa, voidaan 
esittää arvio BKT:sta Suomessa eräiltä vuosilta ajanjaksolta 1860-
1913. Tulokset on koottu taulukko on 1. Taulukossa kursivoidut luvut 
ovat valmiista kasvututkimuksista. Muut perustuvat merkittäviltä 
osin valmiisiin tai tekeillä oleviin kasvututkimuksiin, kuten tauluk
koon liittyvistä lähdeviitteistä ilmenee. Loput arviot tukeutuvat 
Suomen Virallisen Tilaston monipuoliseen aineistoon ajanjakson ke
hityksestä. 

Taulukkoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä lukujen arvion
varaisuus. Laskelmia suoritettaessa on jouduttu osin käyttämään 
karkeitakin olettamuksia, ja satunnaisten virheiden lisäksi systemaat
tiset poikkeamat ovat mahdollisia. Tarkasteluajanjakso on varsin pit
kä, 53 vuotta. Poikkileikkausvuodet kymmenvuosittain ynnä viimei
nen rauhan vuosi ennen ensimmäistä maailmansotaa olivat kaikki suh
dannekehitystä ajatellen keskimääräistä parempia, niistä johtuen tu
lokset saattavat olla hieman trendin yläpuolella. 

Bruttokansantuote markkinahintaan oli vuonna 1860 noin 290 
milj. mk, vuonna 1913 runsaat 1400 milj. mk eli lähes viisinkertai
nen. Kokonaistuotannon kasvu oli vuosina 1860-1890 kymmenvuo
tiskausittain 20-25 %, minkä jälkeen kasvuvauhti kaksinkertaistui. 
Suhdannekehityksestä päätellen käänne lienee sattunut 1890-
luvun puoliväliin. Kasvu oli voimakkainta niillä aloilla, joille 1850-
ja 1860-lukujen vaihteen markkinataloutta edistävät institutionaali
set muutokset olivat luoneet edellytykset, so. kaupassa, liikenteessä, 
valtiontaloudessa sekä teollisuudessa. ~ähän liittyivät rahoituksen 
puolella luottomarkkinoita koskevat suuret uudistukset. Metsätalou-

päätyi työhypoteesinä 2.3'8 % kasvuun. Tätä hän vertasi Ruotsin kansantulon kasvuun 
henkeä kohti siten, että väärinkäsitys on mahdollinen. Jörberg on lainannut luvun, 
2.38 Olo tutkimukseensa nimittäen sitä kansantulon karkeaksi kasvuarvioksi henkeä kohti. 
(Heimer Björkqvist, Prisrörelser och penningvärde i Finland under guldmyntjots
perioden 1878-1913, Publikationer utgivna av Finlands Bank institut för ekonomisk 
forskning, Serie B: 19, Helsingfors 1958, s. 19-21; Lennart Jörberg, The Industrial 
Revolution in Scandin,avia 1850-1914, The Fontana Economic History of Europe, Volume 
4, Section 8, GB 1970, s. 7). 
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Taulukko 1. Bruttokansantuote eHnkeinoittain käyvin hinnoin 1860-1913, mHj. vmk1 

1860 1870 1880 1890 1900 1913 

Maatalous 2 113.3 142.6 173.9 193.5 265.8 376.0 
Metsästys ja kalastus 3 11.3 12.0 13.0 14.0 15.5 18.5 
Metsätalous 4 58.9 49.7 61.0 74.7 152.5 239.0 
Teollisuus ja käsityö 5 25.5 33.0 57.4 84.9 130.4 271.4 
Talonrakennus sekä 

maa- ja vesirakennus 6 11.5 18.5 17.0 24.0 40.0 70.0 
Liikenne 7 17.0 23.3 26.1 27.4 46.0 84.4 
Kauppa, pankit, vakuutus 8 14.1 23.1 33.2 45.5 81.0 163.4 
Asuntojen omistus 9 10.7 11.3 13.0 14.4 21.0 35.6 
Yleinen hallinto 10 13.0 14.6 22.0 33.6 45.6 60.0 
Palvelukset 11 7.0 8.3 10.7 13.1 20.4 30;0 

BKT tuotantokustannushintaan 282.3 336.4 427.3 525.1 818.2 1348.3 

Välilliset verot 12 7.1 9.1 18.6 29.6 50.3 76.0 
miinus tuk'ipalkkiot 12 0.1 0.1 0.2 0.3 1.4 2.0 
BKT markkinahintaan 289.3 345.4 445.7 554.4 867.1 1422.3 
Väkiluku, 1 000 henkeä 13 1747 1769 2061 2380 2656 3231 
BKT per capita, mk 166 195 216 233 326 440 
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti, milj. vmk 14 38.0 133.0 270.0 513.0 

1. Kursivoidut luvut ovat valmiista kasvututkimuksista, muut on kokonaan tai 
osittain arvioitu muita teitä. Kiinteiden tai käypien hintojen käyttäminen tässä on 
jossakin määrin akateeminen kysymys, koska hintataso pitkällä tähtäyksellä 1860-1913 
oli varsin stabiili. 

2. Maataloutta koskeva sarja on saatu suoraan Pentti Viidan tutkimuksesta Maa
taloustuotanto Suomessa 1860-1960, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitok
sen julkaisuja, Kasvututkimuksia I, Helsinki 1966, Taulu 2 s. 54-55. 

3. Metsästyksen ja kalastuksen on oletettu vuosina 1900 ja 1913 olleen noin 5 Olo 
maatalouden BKT-erästä, kuten se oli vuonna 1948. Vuonna 1860 sen on oletettu 
olleen noin 10 % maatalouden BKT-'erästä. Välivuodet on interpoloitu. Arvion tukena 
on se, että T. H. Järvi on arvioinut merikalastuksen arvon 1900-luvun alussa olleen 
5 milj. mk. Sisävesikalastuksen sekä· metsästyksen arv'ojen on arvattu oUeen yhtä 
suurien. Metsästyksen merkitys väheni mm. kuvernöörien kertomuksissa olevien kaa
dettujen petoeläinten määrien perusteella nopeasti 1880-luvulta lukien. Merikalastus 
sitä vastoin laajeni edelleen selvästi. Ks. T. H. Järvi, Suomen merikalastus ja joki
pyynti, Porvoo 193'2, s. 30-31. SVT II. 1.. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotiskerto
muksista vuosilta 1861-65. 2. Suomen taloudellinen tila vuosina 1866-1900. 

4. Metsätaloutta koskeva sarja on saatu suoraan metsätalouden kasvututkimuk
sesta, Heikki J. Kunnas, Metsätaloustuotanto Suomessa 1860-1965, Suomen Pankin 
julkaisuja, Kasvututkimuksia IV, Helsinki 1973, Taulu 2.3. s. 149-150. 

5. 'Teollisuutta ja käsityötä koskevista luvuista vuodet 11860 ja 1870 on saatu Per 
Schybergsonin tutkimuksesta Hantverk och fabriker III, Bidrag till kännedom av Fin
lands natur och folk, H. 12, Helsingfors 1974, s. 12-28. Vuodet 1900 ja 1913 on saatu 
teollIsuuden kasvututkimuksesta Reino Hjerppe - Riitta Hjerppe - Kauko Manner

maa - O. E. Niitamo - Kaarlo SHtari, Suomen teollisuus ja teollinen käsityö 1900-
1965, Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia VII, Helsinki 1976 s. 90. Vuodet 
1880 ja 1890 ovat Per Schybergsonin tätä työtä varten arvioimia niiden tietojen perus
teella, joita on jo valmiina vuosia 1870-1900 koskevasta selvitystyöstä. BKT-eräksi 
on vuonna 1870 arvioitu 50 Olo tuotannon bruttoarvosta. Lähtökohtana on ollut jalos-
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tusarvon ja tuotannon bruHoarvon välinen suhdeluku sekä teollisuutta koskevan kas
vututkimuksen tiedot raaka-aineiden ja puolivalmisteiden osuudesta tuotannon brutto
arvosta. Vuoden 1890 BKT-erä on arvioitu 50 %:ksi vuoden 1890 teollisuustilaston 
(SVT XVIII) ilmoittamasta valmistusarvosta samoin perustein. Vuoden 1880 BKT-erän 
interpoloinnissa on käytetty apuna maa- ja metsätalouden keskimääräistä kehitystä. 

6. Rakennustoiminnan BKT-erä on arvioitu pääomatavaratyypeittäin. Tällöin 
asuntojen rakentaminen on arvioitu Eero Heikkosen laskeman ja osittain kuvernöörien 
kertomusten Hetoihin perustuvan rakennettujen huoneiden lukumäärän pohjalta ker
tomalla ao. luvut 600 markalla, joka on Birger Rabbin tutkimuksen mukaan arvioitu 
keskimääräinen huoneen rakennuskustannus. BKT-erä on arvioitu 50 %:ksi tuotannon 
bruttoarvosta. Ks. Eero Heikkonen, Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965, Suomen 
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Kasvututkimuksia III. Helsinki 
1971. s. 220-221, 222~223, sekä Birger Rabb, Luontaisedut palkan osana 1800-luvun 
loppupuolella, Helsingin yliopiston Talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 
N:o 4, Helsinki 1975, s. 9-12, SVT II, 1.2. 

Yksityinen muu rakennustoiminta on arvioitu arvoltaan yhtä suureksi kuin asun
tojen rakentaminen. 

Julkisen talonrakennuksen arvo on saatu Erkki Pihkalan tutkimuksen Valtion 
tulojen ja menojen rakenne 1800-luvun jälkipuoliskolla, Kauppakorkeakoulun julkai
suja, B-sarja, 1977, lukujen perusteena. 

Yksityinen maa- ja vesirakentaminen on arvioitu karkeasti yksityisten tieraken
nusten ja pellonraivauksen perusteena. Kuvernöörien kertomusten perusteella keski
määräisiksi kustannuksiksi on laskettu 500 mk/km. Raaka-aineille ei tässä tapauksessa 
ole laskettu hintaa. Rak,ennettujen teiden pituus on saatu Suomen teiden historiasta 
(SVT II, 1.2; Suomen teiden historia 1. Pakanuuden ajalta Suomen itsenäistymiseen. 
Tie- ja vesirakennushallitus ja Suomen Tieyhdistys. Helsinki 1974. s. 196-204). Julkisten 
tie- ja vesirakennusten arvo on arvioitu Erkki Pihkalan edellä mainitun tutkimuksen 
avulla. 

7. Liikenteen vuosien 1900 ja 1913 bruttokansantuote-erät on arvioitu liikenteen 
kasvututkimuksen perusteella lisäämällä Seppo Leppäsen laskemaan liikenteen netto
kansantuote-erään 10 % poist'ojen arvoksi. Ks. Seppo Leppänen, Liikenne Suomessa 

1900-1965, Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia V, Helsinki 1973, s. 62. Vuo
sien 1860-1890 liikennettä koskevat luvut on arvioitu vuosien 1900 tasoon kytkien 
erikseen rautatie-, hevos-, vesi- ja tietoliikenteelle. Rautateiden tulojen ja menojen 
keskiarvosarjana on käytetty vuosille 1870-1'900 laskettua arvoindeksiä, jolla rauta
tieliikenteen BKT-erää on ekstrapoloitu taaksepäin vuoteen 1870. Hevosliikenteen 
arvioimisen apuna on ollut kyydityslaitosta koskevia tietoja (SVT). M,eriliikenteen 
volyymi on arvioitu ulkomaankaupan volyymin kasvun sekä tonniston määrän kehi
tyksen perusteella käyttäen kiinnekohtana vuotta 1900. Tonniston kehitys on paino
otettu site~, että yhden höyrylaivatonnin on katsottu vastanneen kahta pur
jelaivatonn\a. Laskelmissa on otettu huomioon rahtimaksujen voimakas 
aleneminen 1870-luvulta lukien. Ks. näistä Örnulf Tigerstedt, Erään Viipurin 
vanhan kauppiassuvun vaiheet. Toinen osa 1790-1879. Helsingissä 1952 s. 720 sekä 
Heimer Björkqvist, mt. s. 121. SVT 1 Kauppa ja merenkulkutilasto ja Erkki Pihkala, 
Suomen ulkomaankauppa 1860-1917, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai
toksen julkaisuja, Kasvututkimuksia II, Helsinki 1970, Taulukko 1. Vesiliikenteessä ei 
ole mukana rannikkoliikennettä eikä sisävesiliikennettä, kuten ei ole Leppäsenkään 
luvuissa. Rannikkoliikenteen ja sisävesiliikenteen voidaan olettaa kehittyneen saman
suuntaisesti kuin meriliikenteen, mutta liikenteen BKT-erän taso saattaa tästä syystä 
olla liian alhainen. Tietoliikenteelle on laskettu karkea arvoindeksi postin tulojen ja 
kuljettaman postin määrän perusteella (SVT). Luvut on kytketty vuoden 1900 BKT
erään. Puhelin yms. liikennettä ei ole suppeutensa vuoksi otettu huomioon 1860-1890. 
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8. Kotimaankaupassa vuoden 1913 arvon on arvioitu olleen noin 12 % BKT:stä, 
kuten se oli vuonna 1926. Ks. Eino Laurila" Suomen kansantulo 1926-1949. Ennakko
arviointien tuloksia. Tilastokatsauksia 1950: 11-12, s. 54. Vuosina 1900-1913 kotimaan
kaupan BKT-erän on oletettu noin kaksinkertaistuneen, kuten mm. t,eollisuuden ja 
liikenteen. Vuosien 1890-1900 kasvu on oletettu jonkin verran nopeammaksi kuin 
ulkomaankaupassa. Vuoden 1860 taso on arvioitu vuoden 1913 tason pohjalta ulko
maankaupan volyymin kehityksen perusteella. Vuosina 1860-1870 kotimaankaupan on 
oletettu kehittyneen samalla tavoin kuin ulkomaankauppa. Vuoden 1880 lukema on 
interpoloitu vuosien 1870 ja 1890 tietojen perusteella ottamalla huomioon, että 1880-
luku oli hitaan taloudellisen ekspansion aikaa. 

Pankki- Ja vakuutustoiminta on arvioitu liikepankkien konttoreiden määrän kehi
tyksen perusteella. Taso vuosille 1900 j.a 1913 on arvioitu olettaen, että työpanos kus
sakin konttorissa oli keskimäärin kolme työvuotta. PaIkoiksi laskettiin keskimäärin 
3000 markkaa vuodessa johtajalle sekä noin 1700 mk vuodessa kummallekin apulai
selle. Näin saatua palkkasummaa on käytetty BKT-erän arviona. Palkka-arvion pe
rusteena on käytetty konttori- ja kauppa-apulaisten palkkoja. Ks. Työtilastoa VIII. 
Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista. Toimittanut G. R. Snellman, 
Helsinki 1909, s. 72-77. 

9. Asuntojen omistuksesta on olemassa tutkimus Eero Heikkonen, Asuntopalve
lukset Suomessa 1860-1965, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen jul
kaisuja, Kasvututkimuksia III, Helsinki 1971. Näyttää kuitenkin siltä, että asuntojen 
omistuksesta muodostuva BKT-erä siinä on arvioitu liian korkeaksi, koska vuokra
tason pohjana on käytetty kaupunkien vuokria. Tätä tutkimusta varten on tehty kar
kea arvio kertomalla huoneiden lukumäärätiedot keskimääräisellä vuokralla huonetta 
kohden. Vuokrakehitys on saatu Heikkosen bruttovuokrien hintaindeksin avulla. Vuok
ratason lähtökohdaksi on otettu Birger Rabbin emo tutkimuksen perusteella vuoden 
1880 keskimääräinen huoneen vuokra, jossa on huomioitu myös maaseudun vuok
rataso. Eero Heikkonen, mt. s. 204 ja 206; Birger Rabb, mao S. 3-13. 

10. Yleinen halHnto muodostuu kahdesta osasta eli valtion ja kuntien panoksesta. 
Erkki Pihkalan Valtion tulojen ja menojen rakennetta 1800-luvun jälkipuoliskolla 
koskevasta tutkimuksesta on saatu valtion maksamat palkat, joita on käytetty 
sellaisenaan valtiontalouden BKT-erän estimaattina. Kuntien kohdalla BKT-erän on 
oletettu olleen yhtä suuri kuin valtion osuus. 

11. Palveluksien osuutta arvioitaessa on 'lähdetty siitä, että henkilökohtaisissa 
palveluksissa maatalouden palvelusväen panos on mukana BKT-erässä. Jäljelle jäävä 
osuus on arvioitu 1860-1913 suhteellisesti jonkin verran alhaisemmaksi kuin se oli 
vuonna 1926 eli 2.5 Ofo:ksi BKT:sta. Toimialaan kuuluvat majoitus- ja ravitsemusliik
keet, virkistys ja huvittelu sekä muut henkilökohtaiset palvelut, kuten palvelusväki 
kaupungeissa, lääkärit, asianajajat ym. sekä koulutustoiminta, terveydenhoito jne. siltä 
osin kuin on ollut kyse julkiseen sektoriin kuulumattomista laitoksista. Erän BKT
arvoluvut ovat näin ollen varsin arvionvaraisia. 

12. Välillisten verojen ja tukipalkkioiden määrät on saatu suoraan Erkki Pih
kalan emo valtiontaloutta koskevasta tutkimuksesta paitsi vuodelta 1913, jota koske
vat luvut on arvioitu valtion vuoden' 1913 tilejä koskevien tietojen avulla. Ks. STV 1914, 

S. 564-571. 

13. Väkiluku on saatu suoraan Tilastollisesta Vuosikirjasta 1936 ja 1976. 

14. Tavaroiden ja palvelusten viennin arvo on saatu suoraan lisäämällä viennin 
arvoihin arvioidut tulot palveluksista. Ks. näistä Erkki Pihkala, Suomen vaihtotase 

vuosina 1860-1917. Eräitä näkökohtia. Historiallinen Aikakauskirja N:o 3/1970. 
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desta tuli sitä vastoin merkittävä kasvusektori vasta 1890-luvulta lu
kien. Tämä johtuu siitä, että sahateollisuudessa oli hitaan kasvun 
kausi 1870-luvun puolivälistä 1880-luvun lopulle, jolloin myös pape
riteollisuus alkoi kysyä ainespuuta merkittävässä määrin. Koska 
maatalouden osuus kokonaistuotannossa· oli suuri, sen merkitys koko
naistuotannon kasvussa oli tärkeä. Välillinen verotus kasvoi merkit
tävästi 1870-luvulta lukien lähinnä finanssitullien muodossa luoden 
pohjaa valtionhallinnon laajentamiselle sekä julkisi'lle investoinneille, 
mitkä olivat pääasiassa rautateiden ra:kentamista. 

Taulukko 2. BKT:n mkenne vuosina 1860-1913, 0/0. 

1860 1870 1880 1890 1900 1913 

Maa- ja metsätalous yms. 65 61 58 54 53 47 
Teollisuus ja rakennustoiminta 13 15 17 21 21 25 
Liikenne ja palvelukset 22 24 25 25 26 28 

100 100 100 100 100 100 

Maatalouden, metsästyksen ja kalastuksen sekä metsätalouden 
osuus tuotantokustannushintaisesta BKT:sta aleni 65 % :sta vuonna 
1860 alle puoleen BKT:sta vuonna 1913. Alkutuotannon osuuden ale
neminen koitui lähinnä jalostussektorin eli teollisuuden ja rakennus
toiminnan hyväksi, sillä palveluelinkeinojen osuus kokonaistuotan
nosta nousi 22 % :sta vain 28 ro :iin. Tosin on syytä muistaa palvelu
elinkeinojen tuotannon arvoon sisältyvä arvionvaraisuus. Toisaalta 
esim. 10 ro:n arviointivirhe palveluelinkeinojen BKT-erän yhteisar~ 
vossa aiheuttaa vain 2-3 ro:n virheen koko BKT:ssa tai henkeä kohti 
lasketussa tuotannossa. Palveluelinkeinojen osuuden 'kasvu ei sitä 
paitsi johdu liikenteestä, sillä liikenteen osuus BKT:sta oli sekä 1860 
että 1913 noin 6 %. Korkea taso 1860-1880 johtuu merenkulun tär
keydestä ennen rahtitason voimakasta alenemista ja purjelaivan lo
pullista väistymistä 1870-luvun lopulta lukien. Asuntojen omistuksen 
kohdalla on muistettava tämän erän laskennallisuus kansantulolas
kelmissa. 

Tavaroiden ja palvelusten viennin osuus kokonaistarjonnasta oli 
nykypäivää vastaavalla tasolla eli 20-25 % jo 1890-luvulta lukien. 
Vuodelle 1860 laskettu arvo 38 milj. mk ja 12 %:n osuus ovat ilmei-
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sesti liian alhaisia lähinnä siitä syystä, että sahatavaran viennin arvo 
on virallisissa ulkomaankauppatilastoissa liian pieni.2 

BKT asukasta kohden 

Asukasta kohden laskettu BKT oli ensimmäisen maailmansodan aat
tona 2.6-kertainen 1860-luvun alkuun verrattuna. Vuotta kohti täst~ 
tulee keskimäärin noin 1.9 %:n kasvu. Henkeä kohden lasketun koko
naistuotannon kasvu oli vuotta kohti laskettuna 1.6 % 1860-luvulla, 
mutta yhden prosentin IUdkkaa 1870- ja 1880-luvuilla. Kuvaavaa 
silloisille oloille kuitenkin oli, että 1860-luvun nopea vuotuinen nou
su keskimääräisessä tulotasossa henkeä kohti johtui heikosta väes
tönkasvusta. Vuosien 1867-1868 nälänhätä olikin vienyt noin 10 
910 väestöstä. Kasvu nopeutui 1890-luvulfta lukien. Tällöin se oli 
korkeimmillaan eli 3.4 910 vuodessa ja 1900-1913 alempi, 2.3 70 vuo
dessa. Näyttää siltä, että 1890-luvulla lupaavasti käynnistynyt hen
keä kohti lasketun tuotannon kasvu olisi hidastunut arveluttavasti 
ajanjaksolla 1900-1'913. Samalla vientitulot jakautuivat yhä epä
tasaisemmin.3 Nämä tekijät yhdessä ovat saattaneet olla eräs syy 
yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien lisääntymiseen ensimmäiseen 
maailmansotaan mennessä ja sodan aiheuttaman häiriön vuoksi ni
menomaan sen aikana. 

Hintataso aleni tukkuhintaindeksillä mitattuna 1870- ja 1S80-lu
vuilla, mutta nousi noin 1.8 % vuodessa 1890-luvun puolivälistä vuo
teen 19'13. Ilmeistä onkin, että kiintein hinnoin laskettu BKT per 
capita -kehitys ta soittaisi kausien 1870-1890 ja 1890-1913 välisiä 
kasvueroja. Todettakoon kuitenkin, että tukkuhintaindeksillä defla
toituna tuotannon kasvuerot henkeä kohti ovat 1890-1900 ja 1900-
1913 vielä käypähintaisiakin jyrkempiä. Tiedossa oleva tukkuhinta
indeksi ei kuitenkaan ole teoreettisesti paras deflaattori, sillä tukku
hintojen kehitys oli ilmeisesti rakenteellisista syistä erilainen kuin 

2. Ks. Heimer Björkqvist, mt. s. 121 ja Erkki Pihkala, Suomen vaihtotase vuosina 

1860-1917, Eräitä näkökohtia, Historiallinen Aikakauskirja no. 3 1970, s. 193. 

3. Riitta Hjerppe-John Lefgren, Suomen tulonjakautuman kehityksestä 1881-1967, 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1974: 2, s. 103-104. 
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tuotantokuS'tannusten hintaindeksin.4 Parhaimpaan tulokseen pääs
täisiin, jos kullekin tuotantosektorille voitaisiin laatia oma hintain
deksinsä.5 

Joitain karkeita vertailuja BKT:sta per capita 18O'O'-luvun lopulla 
nykypäivään verrattuna voidaan tukkuhintaindeksiä apuna käyttäen 
esittää. Kun hintataso vuonna 1975 oli tukkuhintaindeksillä mitat
tuna (rahanuudistus 1963 huomioonottaen) 6-7 kertainen vuosiin 
1860'-1913 verrattuna, BKT per asukas olisi tämän mukaan ollut 
vuonna 1860' nykyrahassa 1100'-1 20'0' mk ja vuonna 1913 2 60'0'-
270'0' mk. Tämä merkitsee noin 30'0' dollaria henkeä kohti vuonna 
1860' ja 650'-70'0' dollaria vuonna 1913. 

Todettu noin 30'0' nykydollaria henkeä kohti vuonna 1860' vastaa 
kehitysmaiden toiseksi alimman ryhmän tulotasoa vuonna 1974. 
Näitä maita olivat mm. Egypti, Thaimaa, Sudan, Nigeria, BoHvia ja 
ehkä Kiinan kansantasavalta. 6 Kuvaan sopiikin hyvin, ettei hallitus 
mahtanut paljoakaan vuoden 1867 heikon sadon seurauksiHe samalla 
kun vientisuhdanteet oiivat heikot. Vuoden 1862 kadosta, joka oli lä
hes yhtä paha kuin vuonna 1867, selvittiin sitä vasltoin vara1stojen ja 
hyvän vient'isuhdanteen ansiosta.7 Nykyisten kehiltysmaiden alimman 
ryhmän vaikeuksia kehitysmaa-Suomen nälkäiseen 186O'-lukuun ver
ralttuna havainnoHistanee kuitenkin se, että suomalainen sai nälänhä
dän 1867-68 aikanakin enemmän eläinproteiinia kuin useiden kehi-

4. Heimer Björkqvist, Prisrörelser ... , s. 259, 344-345. 
5. Paul Bairoch on arvioinut ,Euroopan BKT:n kehitystä vuosina 1800-1975 ja 

lasIDenut myös kansantuloarviot maittain 1830 lähtien. Niiden maiden mm. Suomen 
osalta, joista historialliset, hänen arvionsa mukaan luotettavat kansantulolaskelmat 
puuttuvat lyhyemmältä tai pitemmältä ajanjaksolta, arviointi on suoritettu pääasiassa 
korvikeindikaattorimenetelmää käyttäen: henkeä kohden lasketusta keskeisten tuot
teiden kulutuksesta ja ,eräistä väestömuuttujista on laskettu BKT:n per capita suhteel
linen taso verraituna sellaisiin maihin, joista on hyvät tiedot. Suomen BKT:n per 
capita kiinteähintaiseksi arvioksi Bairoch on saanut 1.1-1.4 °/o:n vuotuisen kasvun 
vuosina 1860-1913. Tässä tutkimuksessa käypähint'ainen kasvu oli siis 1.9 Olo vuodessa, 
joten hintojen muutos olisi 0.5-0.8 Olo vuodessa. Johtopäätösten epävarmuutta lisää 
Bairochin arvion karkeus. (Paul Bairoch, Europe's Gross National Product: 1800-1975, 
Journal of European Economic History VoI 5, 1976: 2, s. 284). 

6. STV 1975, s. 448-449. 

7. Nälänhätätalvena 18'67-18068 oli kysymys partsi vuoden 1867 normaalia lähes 
puolta pienemmästä sadosta, myös 'kumuloituneista ongelmista, jotka lähes yhtämittais
ten katovuosien sarja vuosina 1862-1867 oli aiheuttanut. (Ks. Arvo Soininen, Vanha 
maataloutemme, Maatalous ja maatalousväestö Suomessa perinnäisen maatalouden lop
pukaudella 1720-luvulta 1870-luvulle, Historiallisia tutkimuksia 96, julk. Suomen His
toriallinen Seura, Helsinki 1974, s. 402.) 
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tysmaiden asukkaat normaalioloissa. S Lisäksi Suomella oli riittävästi 
puuraaka-ainetta, jonka maailmanmarkkinoilla vahvistuvan kysyn
nän avulla itseään ylläpitävä taloudellinen kasvu todella käynnistyi 
1890-luvulla. Tulotaso per capita olikin Suomessa ensimmäisen maail
mansodan alkaessa samaa luokkaa kuin nykyään esim. Perussa, Syy
riassa, Malesiassa ja joissakin Väli-Amerikan mai1ssa.9 

Suomen asemaa näihin maihin verrattaessa on vielä muistettava, 
että lukutaito oli maassa ainakin nuorilla henkilöillä hyvä kirkon 
antaman opetuksen ja 1860-luvulla käynnistyneen kansanopetuksen 
ansiosta. Ruotsin kielen valta-asema ei tuottanut sen suurempia vai
keuksia kuin useissa kehitysmaissa nykyään olevat kieliongelmat kan
san ja hallinnon välillä. Venäjän kielen pakkokäytöstä ei taas ehtinyt 
tulla kansalliseen sivistykseen yltävää tekijää. Pääsy mukaan Euroo
pan teollistumisen rattaille lienee myös ollut nykyisiin kehitysmaihin 
verrattuna sikäli helpompaa, että kurottava etumatka tuotannon tek
nis-taloudellisessa organisaatiossa oli lyhyempi kuin nykyisillä kehi
tysmailla. l\4aassa oleva _sivistyspohja oli laaja moneen nykyiseen 
kehitysmaahan verrattuna eikä ulkomaalaisten yrittäjien juurtumi
selle maahan ollut rotu- tai uskonnollisia esteitä. Suomen vaikeudet 
olivat näissä suhteissa suuremmat kuin monissa Länsi-Euroopan 
maissa Irlantia lukuunottamatta eivätkä ilmeisesti vähäisempiä kuin 
aikoinaan pienissä Itä-Euroopan maissa. 

Vertailua Ruotsiin 10 

Verrattaessa Suomen taloudellista tilaa Ruotsiin vastaavana aikana 
havaitaan suuria eroja. Jos pidetään kruunun ja ennen vuotta 1874 
riksin kurssina 1.40 mk, voidaan todeta mm., että vuonna 1870 BKT 
per capita oli Ruotsissa 300 mk eli 1.5-kertainen Suomen 200 mark-

8. John Lefgren, Nälänhätä Suomessa 1867-1868, Historiallinen Aikakauskirja 
1974: 3, s. 196-197. 

9. STV 1975, s. 448-449. 

10. Ruotsin osalta on nojauduttu Östen Johanssonin sekä Olle Krantz - Carl-Axel 
Nilssonin tietoihin (Östen Johansson, The gross domestic product of Sweden and its 
composition 1861-1955, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Economic 
Studies, New Series VIII, Uppsala 19,67. Etenkin taulukot 58-60; Olle Krantz -
Carl-Axel Nilsson, Swedish National Product 1861-1970, New Aspects on Methods and 
Measurement, Kristianstad 1975, Taulukot 1 ja 3.) 
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kaan verrattuna. Suomen BKT per capita saavutti Ruotsissa vuonna 
1870 valinneen tason noin 30 vuotta myöhemmin. Vuonna 1913 Suo
men henkeä kohti laskettu kansantuote oli noin 440 mk. Ruotsin 
etumatka näyttää kasvaneen, sillä vuonna 19'13 BKT per capita oli 
siellä jo 980 mk. Ero Suomeen nähden oli runsaat kaksinkertainen. 
Yhtä kaikki voitaneen todeta, että Ruotsin BKT henkeä kohti oli kau
della 1860-1913 noin kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Kuvaa
vaa tilanteelle on, että Suomen jälkeenjääneisyys oli pienin vuonna 
1870, jolloin Suomen per capita -lukuja ilmeisesti nosti se, että väki
luku oli alentunut rajusti vuonna 1868. 

Toisaalta verrattaessa tässä saatuja kasvulukuja Ruotsin vastaa
viin voidaan todeta, että kokonaistuotanto kasvoi molemmissa maissa 
lähes viisinkertaiseksi vuosina 1860-1913. Henkeä kohden lasketun 
tuotannon jatkuva jälkeenjääminen Ruotsista selittyykin paljolti väes
tön kasvuvauhdissa olleilla eroilla. Niinpä kun Ruotsin väkiluku kas
voi 45 % vuosina 1860-1913 ja vain 10 % vuosina 1900-1913, niin 
vastaavat luvut olivat Suomessa 85 % ja 24 %. Tilannetta vuosina 
1900-1913 kuvaa se, että Suomen väkiluku kasvoi tänä aikana 
575 000 henkeä, mutta Ruotsin vain 504000. Venäjän vallan ajan 
suurta väestönkasvua ei kuitenkaan voida ilman muuta pitää pääteki
jänä suomalaisten suhteelliseen köyhyyteen ruotsalaisiin nähden, sillä 
on mahdotonta arvioida, miten kansantalous olisi kehittynyt hitaam
man väestönkasvun vallitessa. Simon Kuznets on todennut, ettei väes
tönkasvun ja kansantulon kasvun per capita välillä ole ollut selvää yh
teyttä sadan viime vuoden aikana nykyisissä kehittyneissä maissa. l1 

BKT:n per capita alhaisuuteen Suomessa Ruotsiin verrattuna vaikutti 
ilmeisesti myös se, ettålasten osuus väestöstä oli paljon suurempi kuin 

Ruotsissa samaan aikaan. Todettakoon kuitenkin, että Suomen jat

kuva jälkeenjääminen Ruotsista vuosina 1860-1913 saattaa johtua 

myös tässä tehdyissä laskelmissa olevista systemaattisista virheistä. 

Ruotsissa oli maa- ja metsätalouden yms. elinkeinojen osuus 

BKT:sta käyvin hinnoin ja ilman välillisiä veroja vuosina 1860 ja 

1870 noin 40 % eli suunnilleen sama kuin Suomessa 1920-IU:vun puoli-

11. Simon Kuznets, Modern Economic Growth, Rate, Structure and SpTead, Studies 

in Comparative Econ. 7, Clinton, Mass. U.S.A. 1967, s. 67-68. 
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välissä. 1910-luvulla maa- ja metsätalouden osuus oli Ruotsissa enää 
neljännes BKT:sta eli sama kuin Suo;m.essa 1950-luvun puolivälissä. 
Työllistetystä työvoimasta oli Ruotsissa kuitenkin 1910-luvun alussa 
puolet maa- ja metsätaloudessa, kun Suomessa vastaava I luku vuonna 
1955 oli vain 36 lJo. Ero johtuu maa- ja metsätalouden koneistamis
mahdollisuuksien erilaisuudesta vuosina 1910 ja 195'5. 

Teollisuuden ja rakennustoiminnan osuus BKT:sta oli Ruotsissa 
vuosina 1860ja 1870 noin 20 % eli sama kuin Suomessa 1890 ja 1900. 
1910-luvulla teollisuuden ja rakennustoiminnan osuus Ruotsin koko
naistuotannosta oli kolmannes eli sama kuin Suomessa 1930-luvun 
lopulla. Voidaan siis todeta, että BKT:n rakenteellakin mitattuna 
Suomen jälkeenjääneisyys Ruotsiin nähden on ennen ensimmäistä 
maailmansotaa ollut 30-40 vuotta. Näyttää kuitenkin siltä, että 
samassa rakenteellisessa kehitysvaiheessa tuottavuus on Suomessa 
ollut korkeammalla tasolla kuin aikoinaan 'Ruotsissa. Tähän seik
kaan muihin maihin verrattuna ovat myös Hollis B. Chenery ja Lance 
Taylor kiinnittäneet huomiota tu.tkimuksessaan.1:2 Syynä on saattanut 
osaltaan olla suomalaisten verraten hyvä koulutustaso sekä se, että 
suomalaiset ovat voineet lainata valmiimpaa tekniikkaa ulkomailta 
kuin ruotsalaiset vastaavassa kehitysvaiheessa BKT:n rakenteella ja 
tasolla per capita mitattuna. Kun Suomessa työajan lyhennystä, eri
laisia sosiaalietuja jne. on kuitenkin toteutettu samassa tahdissa kuin 
Ruotsissa tai eräiltä osin nopeamminkin samalla kun kansantuloa on 
tuhlautunut mm. sotiin, palkkataso on muodostunut Suomessa väistä
mättä alhaisemmaksi kuin Ruotsissa. Ruotsin nykyiselle Suomea sel
västi korkeammalle tulotasolle näyUää siis olevan taaksepäin aina 
1860-luvulle asti katsottaessa selvä historiallinen Ja taloudelliseen kas
vuun kytkeytyvä selityksensä.13 

12. Suomessa pienenä teollisuuteen arientoHuneena maana primäärituotannon 
osuus oli merkittävästi suurempi kuin muissa saman henkeä kohti lasketun tulotason 
maissa. (Hollis B. Chenery - Lance Taylor, Development Patterns: Among Countries 

and over Time, The Review of Economics and Statistics VoI. L. 1968: 4, s. 397-400). 
13. BKT per capita Yhdysvaltain dollareissa oli vuonna 1975 Suomessa 5100 dol

laria ja Ruotsissa 7880 dollaria. 
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Suomen vienti kysyntä- ja kustannus~ 
tekijöiden valossa 

PEKKA PARKKINEN 

Lähtökohdat 

Suomen tavaraviennistä vuonna 1976 oli 62 % teollisuuden käyttä
nliä raaka-aineita ja tuotantotarvikkeita. OECD-maiden osuus vien
nistä oli 70 %. Näiden seikkojen perusteella käytetään Suomen tava
raviennin volyymin kasvua selitettäessä kansainvälisenä kysyntämuut
iujana OECD-maiden. teollisuustuotannon volyymi-indeksiä T (t). 

Muuttuja T (t) määritellään seuraavasti: 
(1) T (t) = 2 P'i Ti (t), 

i 
mirssä 
Ti (t) = maan i teollisuustuotannon volyymi-indeksi! vuonna (t), kun Ti (70) = 100; 

(maat ovat Ruotsi, Norja, Yhdistynyt Kuningaskunta, Saksan Liittotasavalta, 
Alankomaat, Belgia, Ranska, Italia ja USA)2 ja 

75 9 
P'r-= 1/5 2 [Xi (t) /2 Xk (t)] = maan i 

t=71 k=l 
keSkimääräinen osuus Suomen tavaraviennistä edellä mainittuun maaryhmään 
vuosina 1971-75 sekä 
t = aikamuuttuja (t = 1959, ... ,76). 

Toinen tekijä, josta Suomen viennin volyymin voidaan otaksua 
:riippuvan, on Suomen suhteellinen kustannustaso kilpailumaihin ver
:rattuna.3 Vuonna 1970 tavaraviennin kustannusrakenne on arvioita-

L Lähde: OECD, Industrial Production" 1955-1971, 1960-1975 ja 4/1976. 

2. Maaluettelo sisältää 10 tärkeintä läntistä vientimaata lukuunottamatta Tanskaa, 
josta tietoja ei ollut saatavissa edellä mainituista lähteistä. 

3. Suhteellisen kustannustason asemasta käytetään Suomessa kehitetyissä eko
nometrisissa malleissa (ks. VM:n KESSU, HKKK, ETLA ja Suomen Pankin malli) 
viennin volyymin selittäjänä Suomen suhteellista hintatasoa (tai sen muutosta). Samal
la tavalla selitti Hannu Jokinen viennin määrän muutosta (Taloustieteellisen Seuran 
vuosikirja 1975). Vaikka suhteellinen hintamuuttuja on osoittautunut merkitseväksi 
selittäjäksi, on tämän muuttujan tulkinta hieman hankalaa. Koska Suomen osuus maa-
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vissa tilastokeskuksen vuoden 1970 panos-tuotostutki:muksen perus
teella: 

Taulukko 1. 'Suomen tavaraviennin kustannusrakenne vuonna 1970, '/0. 

Palkat ja työnantajien sosiaalikustannukset 
Yksityisten elink1einonharjoi ttaj ien laskennallinen palkka 
Poistot 
Voitot, korot, vuokrat, välittömät verot 
TJlkomaiset välituotteet 

Koko tavaraviennin arvo 

37.0 
6.7 

12.2 
24.9 
19.2 

100.0 

Kokonaisyksikkökustannuksia koskevien kansainvälisten vertailu
tutkimusten puuttuessa mitataan suhteellista kustannustasoa suhteel-
lisilla työvoimakustannuksilla. Todettakoon, että bruttopääomakustan
nusten (poistot, voitot, korot, vuokrat ja välittömät verot) osuus tava
raviennin arvosta on yhtä suuri kuin palkkojen ja työnantajien sosiaa
likustannusten osuus. 

Suhteellisen kustannustason mittari W (t) määritellään seuraa
vasti: 

~2) W (t) = 100 WF (t)/2 Pj Wi (t); 
1 

missä 
WF~t) = Suomen tehdasteollisuuden :qlarkkamääräiset kokonaistyövoimakustannukset 

työtuntia kohti vuonna t,4 . 
Wi (t) = maan i tehdasteollisuuden markkamääräiset kokonaistyövoimakustannukset 

työtuntia kohti vuonna t4 (i = Tanska ja kohdan (1) maat) ja 
75 10 

?i = 1/5 2 (Xi (t) / 2 Xk (t) = maan i 

Malli 

t=71 k=1 
keskimääräinen osuus Suomen tavaraviennistä vuostna 1971-75 edellä mai
nittuun maaryhmään. 

Tavaraviennin volyymi-indeksin X(t), [X(69) = 100], kehitystä py
ritään selittämään seuraavalla funktiolla: 

(3) X(t) = f [T(t), W(t), W(t-1), W(t-2)] 

eli viennin määrän oletetaan riippuvan OECD-maiden teollisuustuo
tannon määrästä ja Suomen suhteellisesta kustannustasosta. Jälkim-

ilman viennistä ~n selvästi alle prosentin, maamme vientihinnat määräytynevät kui
tenkin maailmanmarkkinahintojen mukaan. 

4. Lähde: SAF, Wages and total labour costs tor workers, 1963-:-1973 ja 1964-1974 
sekä OECD, Main Economic Indicators. 
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mäistä muuttujaa on myös viivästytetty, koska vientisopimuksista ja 
muista tekijöistä johtuen muuttuvan kustannustason ei välittömästi 
tarvitse heijastua viennin määrään. 

Funktio määritellään sekä lineaarisena että logaritmisesti lineaa
risena: 

(4) X(t) = a' + b' T(t) + c' W(t) + d' W(t-1) + e' W(t-2) ja 

(5) lnX(t) = a + blnT(t) + clnW(t). + dW(t-1) + eW(t-2) 

Lasketaan sekä mallin (4) että mallin (5) muuttujien korrelaatio
matriisit, jotta voitaisiin muodostaa kuva multikollineaarisuusongel
masta. 

Taulukko 2. Muuttujien X(t), T(t), W(t), W(t-l) ja W(t-2) muodostama korrelaatio-

matriisi. 

X(t) T(t) W(t) W(t-1) W(t-2) 

X~t) 1.000 
T(t) 0.982 1.000 
W(t) -0.254 -0.163 1.000 
W(t-1) -0.451 -0.349 0.807 1.000 
W(t-2) -0.642 -0.606 0.348 0.600 1.000 

Taulukko 3. Muuttujien ln X(t), ln T(t) , ln W(t), ln W(t-l) ja ln W(t-2) muodostama 

korre la a tiomatriisi. 

ln X(t) ln T(t) ln W(t) ln W(t-1) ln W(t-2) 

in X(t) 1.000 
!n T(t) 0.986 1.000 
!n W(t) -0.288 -0.196 1.000 
!n W(t-1) -0.445 -0.353 0.808 1.000 
!n W(t-2) -0.662 -0.612 0.371 0.635 1.000 

Korrelaatiomatriiseista on nähtävissä, että kysyntämuuttujat ovat 
erittäin voimakkaasti korreloituneet vastaavien viennin määrämuut
tujien kanssa. Pelkästään kysyntämuuttujien sisällyttäminen malliin 
tuottaa korkean selitysasteen. Multikollineaarisuuden vuoksi muut
tujaa W(t-2) ei voida käyttää tavallisessa pienimmän neliö summan 
estimoinnissa yhdessä kysyntämuuttujan kanssa. M ultikollineaarisuu
desta johtuen ei myöskään muuttujia W(t) ja W(t-l) voida yhtä ai
kaa käyttää selittäjinä. Näistä syistä estimoitiin pienimmän neliösum
man menetelmällä mallit 
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{6) X(t) = a'1 + b'1 T(t) 

~7) X(t) = a'2 + b'2 T(t) + C'2 W(t) 

(8) X(t) = a's + b'3 T(t) + c's W(t-1) 

{9) lnX(t) = a1 + bl lnT{t) 

{10) lnX(t) = a2 + b2 lnT(t) + C2 lnW(t) ja 

{ll) lnX(t) = a3 + b3 lnT(t) + cs lnW(t-1). 

Tul'Okset mu'Od'Ostuivat seuraaviksi (suluissa t-arvo): 

regressiokertoimet 

T(t) ja W(t) ja W(t-1) ja 
malli va:k~ot ln T(t) ln W(t) ln W(t-1) 

( 6) -39.70 1.425(20.6) 
t 7) ~ 1.07 1.402.(22.3) -0.493(2.2) 
\ 8) 15.59 1.362(22.5) -0.674(3.0) 
t 9) - 2.639 1.462(23.6) 
{10) - 0.059 1.433(26.9) -0.440(2.8) 
{ll) 0.376 1.404(26.1) -0.519(3.0) 

Kokonais-
'lmrflel,aa tio-

kertoimet 

0.982 
0.986 
0.988 
0.986 
0.991 
0.991 

Tul'Osten mukaan Su'Omen viennin kysyntäjousta OECD:n te 'Olli
suustu'Otann'Olla mitattuna 'Olisi noin 1.4 ja »kustannusj'Oust'O» n'Oin 
-0.5. T'Odettak'O'On, että suhteellisen kustannustasan kertoimet 'Ovat 
merkitseviä (mikäli muuttujat W(t) ja lnW(t) jakautuvat n'Ormaali
sesti) . 

Suomen tavaravienti vuonna 1990 

TASKUn julkaisun Suomi 1990 mukaan tavaraviennin v'Olyymille ase
iettiin 7 %/v kasvutavoite vuodesta 1975 vu'Oteen 1990. Tämä kasvu
tav'Oite edellyttää, että vu'Odesta 1976 vuoteen 199'0 tavaraviennin 
v'Olyymikasvu mu'Od'Ostuisi 6.1 prosentiksi vuodessa. Valitaan 
malli (11) ennustemalliksi, koska siinä selitysaste 'On korkein ja suh
teellinen kustannustason kerroin merkitsevin. Muutetaan mallin (11) 

A 

vaki'Ota siten, 'että mallilla laskettu vuoden 1976 viennin määrä X (76) 
= X(76). Sill'Oin malli (11) saadaan mu'Ot'Oon 

(12) X(t) = 0.460 + 1.404 lnT(t) - 0.519 lnW(t-1) 

Mallin mukaan TASKUn vientiarvi'O toteutuisi, jos Su'Omen vienti
painoin paindtettu OECD:n te'Ollisuustuotannon määrä kasvaisi vuo-
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Suomen tavaraviennin volyymin kehitys vuosina 1959-76 ja 
ennuste vuoteen 1990 eri vaihtoehdoissa. 

Vaihtoehdot T(t) 
W(t) X(90)/X(76) 

%/v Olo/v 

l. 4.3 80 6,.1 
2. 5.0 80 7.1 
3. 3.0 80 4.2 
4. 2.0 80 2.8 
5. 4.3 100 5.2 
6. 4.3 65 7.0 

desta 1976 vuoteen 1990 4.3 % vuodessa ja suhteelliset työvoimakus
tannukset olisivat Suomessa samat kuin vuonna 1976 (tai vuonna 
1975). Tutkitaan mallin (12) avulla Suomen tavaraviennin määrän 
kehitystä vuodesta 1976 vuoteen 1990 eri vaihtoehdoissa. Määritel
lään vaihtoehdot seuraavasti: 
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Vaihtoehto 
n:o nimi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

»tasku» 
»nopea kasvu» 
»hidas kasvu» 

, »ilarha» 
» revalvaatio» 
»devalvaaUo» 

Vaihtoehdon sisältö 
T(90)/T(76) °/o/v W(t) 

4.3 
5.0 
3.0 

_.2.0 
4.3 
4.3 

80.3 
80.3 
80.3 
80.3 

. ·100.0 
65.0 

Vaihtoehdossa 1 .oletetaan vientimaiden teollisuustuotannon kasva
van suunnilleen yhtä nopeasti kuin vuosina 1959-74. Vaihtoehdossa 
2 tämä kasvu olisi yhtä nopeaa kuin kilpailijamaissa 1960-luvulla. 
Vaihtoehdossa 4 kasvu olisi yhtä hidasta kuin kilpailijamaissa vuosi
na 1970-76. Vaihtoehto 5 merkitsisi noin 25 % pysyväisluontoista 
revalvaatiota ja viimeinen vaihtoehto 20 % pysyväisluontoista deval
vaatiota. Vaihtoehdon 6 mukaan Suomessa työn hinta alennettaisiin 
pysyväisesti samalle tasolle, jolla se oli vuosina 1969-73. Tulokset, 
jotka on piirretty myös oheiseen kuvioon, muodostuisivat seuraaviksi: 

vaihtoehto 
viennin kasvu, °/o/v 

1 
6.1 

2 
7.1 

3 
4.2 

4 
2.4 

5 
5.2 

6 
7.0 

Vaikka tuloksiin onkin suhtauduttava kuten esimerkinluonteisiin 
laskelmiin, voidaan kuitenkin varauksellisesti päätellä, että 
- OECD-maiden kasvu vaikuttaa oleellisesti Suomen viennin kehi

tykseen. Jos kilpailijamaiden kasvu jää yhtä vähäiseksi kuin tä
män vuosikymmenen alussa, jää Suomen viennin kasvu puoleen 
siitä, mitä TASKU arvioi (eli joudutaan julkaisun Suomi 1990 6. 
luvun vaihtoehtoon). 
Suomen palkkojen jälkeenjääneisyyden kurominen umpeen hi
dastaisi viennin vuotuista kasvua yhdellä prosentilla. 

- Kotimaista kustannustasoa alentamalla on vaikeaa kompensoida 
puuttuvaa vientikysyntää. Tulokset merkitsevät sitä, että yhden 
prosentin kasvun hidastuminen vientimaissa vaatisi kompensoi
tuakseen 30 prosentin pysyväisluontoisen devalvaation. Tämä tu
los on siinä mielessä järkevä, että markkinaosuuksien valtaaminen 
työn suhteellista hintaa alentamalla merkitsee markkinaosuuksien 
hakemista lähinnä niistä hyödy~keistä, joita matalapalkkamaat 
vievät. Tällöin työn hipnan vähäinen alentaminen ei paljoa voi 
lisätä viennin volyymia. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Vielä kerran häiriöistä ja paineista 

JOUKO PAUNIO 

Mauno Koiviston artikkeliini Talouden 
häiriötilat ja politiikan paineet (Kan
santaloudellinen aikakauskirja 1977: 2) 
liitttämät kom:mentit antavat aiheen 
muutamalle yleiselle huomautukselle. 

Koi'vist'On puheenvuoro on paljastava 
dokumenUi siitä, missä heng.essä talous
polirtiikkaa Koiviston Johdolla harjoite
taan. Koivisto nähtävästi Ikatsoo, että 
suomalaiseen yhtei'skuntaan 'On mennei
nä vuosina· pesiytynyt kevytmielinen 
tUhlailevaisuus, jonka seurauksista nYlt 
saamme 'kärsiä. Kos1ka tästä pahasta 'On 
päästävä eroon, on Suomen kansanta
lous pantu suorittamaan ankaria katu
musha,rjoiltuksia, j-oidenmäärän ja kes
ton vain Koivisto tietää; erityises1ti pa
han i'lmiasua i.nflaat'iota vastuste'taan 
kustannuksia kaihta'matta. 

On kui tenlkin turha 'kuvi'tella, ,että 'On
gelmista päästäi1siin irti:: työttö'myys, 
epäoikeudenmukainen tulonjako, inflaa
tio, ulkomainen velkaantuminen, maa
talouden liikatuotantO' ja siirtolaisuus 
- muutamia ong,elmia mainitakseni -
avat vaivanneet ja vaivaavat 'tulevai
suudessakin 'kansantalouttamme. J'ok'in 
ongelma saattaa aika ajain muodostua 
toisia vaikea'mmaksi, mikä merkitsee 
talauspolitiikan sen mukaiista pain'Otta-

mista, mutta ei suinkaan ristiretkeä 
tuan y.hden ja ainaan ongelman - ku
ten inflaation - paistamiseJksi, jota Kai
vistan palhan vastusta:misen fi'lasafia 
edellyttää. 

Kun suastuin siilhen, että K'Ohrista vai
si liittää kommen'ttinsa esi ty kseni pe
rään, aletin !hänen puheenvu'Oransa 
käynnistävän asiallisen keskustelun -
j'Ota m,eiUä ,ei liiemmälti. herra parat
koon ole - kansantalautemme nykyon
gel1mislta ja k,einoista niiden torjumiseksi 
tai vähentämiseksi. Yllätyksekseni Kai
visto 'tarjosi sen sijaan häm,mästyt1tävää 
tekstiä hevasista ja selluloosasta. Olisi
h!an Ka1vrsto voinut käsitellä kysymyk
siä, Jotka aHvat analyysissani jääneet 
syrj ään, ku ten esi'm·e~kiksi: 

- tuatani'Ora:kenteem'me aiheuttamat 
vaikeudet maksutasepalitiikalle ja 
niiden heijastuminen talauspalitii!
kan lyhyen täh'täy ksen strategiassa; 

- suositeHessani jaustavien valuutta
kurssien poli tiikkaa ja kurs1sien 
jäädyttämis-tav'aitteesta luapumis
ta, en 'käs~tel1yt suasitukseni ta'teut
tamtskeLpaisuuden kannalta tärkeätä 
kysymystä tämän instrumentin te
hokkuudesta ja sen käytön mahdal
Hsista sivuvaikutuksista. 
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Koivisto olisi sosiologina ja politiiik- yhtä hyvin kuin sHhen, että ohjelmHle 
kona myös voinut perustella väitettään, 
etteivät puolue- ja hallitusohjelmat ei-

annetaan kirj aimellinen, 
merkitys. 

ahj eellinen 

vätkä viralliset ennusteet vaikuta käy- Koivisto olisi voinut ottaa esille mo
tännön ,ta1ouspolitiikan harjoittami'seen. nia kysy;myksiä ja sillä tavalla, että ihyö
Suhtaudun epäilevästi täJhän väitteeseen dyllis'tä 'keskustelua olisi syntynyt. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1977:3 

Mitä on työvoiman vaihtuvuus? 

HEIKKI A. LOIKKANEN - MATTI VIREN 

Johdanto 

Äskettäin on meillä ilmestynyt väitös
kirja!, joka käsittelee työvoiman vaih
tuvuutta. Tekijä määrittelee tutki
muksensa aihepiirin ja tavoitteen seu
raavasti: 

»Labour turnover research is always, 
in one way or another, concerned with 
discovering the factors which determine 
the rate of accessions, separations and 
replacements in an organization. This 
research has the same objectives. The 
most general objective of the research 
can therefore be stated as an attempt 
to find out some of the basic mecha
nisms which determine labour turnover 
rate and its variations over a period of 
time in a firm». 

Työn johdannon mukaan tällaisella 
tutkimuksella valotetaan työvoiman 
käyttöön liittyviä ongelmia yritystasol
la. Näin saatava informaatio voi hel
pottaa yrityksen johdon työvoimare
sursseja koskevaa päätöksentekoa. Li
säksi työvoiman vaihtuvuutta koskevia 
tunnuslukuja pidetään usein sellaisi
naan yrityksen henkilöstöpolitiikan te·· 
hokkuuden osoittimina. 

1. Risto Tainio: Determinants of Labour 
Turnover in a Firm. Acta Academiae Oeco
nomicae Helsingiensis. Series A. 21. Helsin
ki 1977. 200 sivua. 

Tutkimus rakentuu niin, että ensin 
käsitellään aikaisempien työvoiman 
vaih tuvuutta koskevien tutkimusten 
teoreettisia viitekehyksiä. Esille ote
taan vaihtoehtoisina lähestymistapoina 
neo klassinen palkkateoria ja ns. orga
nisaation tasapainon teoria. Näiden 
esittelyn jälkeen suoritetaan tätä tut
kimusta koskien valinta: tutkimuk
sen teoreettisena taustana pidetään 
neoklassista pikemmin kuin organisaa
tion tasapainon mallia. 

Tämän jälkeen esitellään valitusta 
näkökulmasta mielenkiintoiseksi katsot
tua aikaisempaa empiiristä tutkimusta 
ja sen yhteydessä tehtyjä havaintoja 
työvoiman vaihtuvuuteen vaikuttaneis
ta tekijöistä. 

Luvussa kolme kirjoittaja esittää 
oman teoreettisen kehikkonsa perus
käsi tteineen. Teoreettisten käsi tteiden 
operationalisoinnin yhteydessä (luku 
neljä) käy tarkemmin ilmi, että pää
asiallisena selityskohteena tutkimukses
sa on työvoiman poistuma-aste (separa
tion rate). Tällä tarkoitetaan yritykses
tä vuoden aikana lähteneiden työnteki
jöiden lukumäärän suhdetta keskimää
räiseen työntekijämäärään ko. vuonna. 
Tämän ohella selityskohteina ovat myös 
työvoiman bruttolisäys yrityksessä 
(accession rate) sekä työntekijöiden siir

rot (rate of transfers) uusiin tehtäviin 



yrityksen sisällä. Näin ollen työssä tar
kastellaan yrityksen kaikkia työvoima
virtoja ja pyritään antamaan niitä ku
vaaville aikasarjoille selitys. 

Empiirisenä päätutkimuskohteena 
Tainion . tutkimuksessa on Alkon pää
tuotantolaitos Helsingissä, jota koske
vaa aineistoa sekä a priori selittäviksi 
muuttujiksi valittujen tekijöiden aika
sarjoja esitetään luvussa neljä. Tällöin 
tarkastellaan valittujen muuttujien yh
teyksiä myöskorrelaatiokertoimien va
lossa. 

Luvussa viisi konstruoidaan koko 
yrityksen tasolla regressiomallit pois
tuman, työvoiman bruttolisäyksen sekä 
työvoiman sisäisten siirtojen asteille. 
Tämän jälkeen aineistoa disaggregoi
daan siten, että yrityksen prosessiosas
ton ja päävaraston työntekijöiden pois
tuma-asteille laaditaan omat selitys
mallit. - Tällä pyritään selvittämään 
erilaisten tuotannollisten j ärj estelyj en 
(production arrangements) vaikutuksia 

vaihtuvuuteen. 

Tähän mennessä vaihtuvuutta kuvaa
via -muuttujia on selitetty empiirisessä 
työssä erilaisilla yrityksen sisäisillä ja 
ulkoisilla tekijöillä, joihin ei ole sisäl
tynyt palkkamuuttujia. Kappaleessa 
5.3.· koko tehtaan työntekijöiden pois
tuma-astetta selitetään pelkillä palkka
muuttujilla. 

Työn lopussa empiiristä tarkastelua 
laajennetaan siten, että kolmen Lapissa 
toimivan yrityksen (kaksi puunjalos
tustehdasta sekä vesivoimalaitos) ai
neistolla laaditaan poistuma-asteen se
litysmallit yrityksittäin aikaisempien 
tutkimustulosten yleisyyden testaami
seksi. Tämä osa työstä kattaa sivu
määräisesti vain 22 sivua tutkimuk
sen pääpainon ollessa Alkoa koskevas

sa case-tutkimuksessa. 
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Työvoiman vaihtuvuus 

Tainion tutkimuksen tarkempaa .esitte
lyä ja arviointia työn kappalejakoa suo
raan seuraten vaikeuttaa se, .. että . tut
kimuksen (samoin kuin koko aihepii
rin) kannalta keskeiset käsitteet mää
ritellään vasta luvussa neljä aikaisem
man työvoiman vaihtuvuutta koskevan 
tutkimuksen ja myös tekijän oman teo
reettisen kehikon esi ttelyn jälkeen. 
Katsomme (ilmeisesti tekijästä poike
ten), että kappaleessa 4.1. (Labour tur
nover; its measurement and variations) 
ei ole kysymys aikaisemmin esitettyjen 
teoreettisten käsitteiden operationali
soinnista, vaan vasta tällöin tuodaan 
esille käsitteitä, joiden sisältöä ja kes
kinäisiä yhteyksiä olisi pitänyt käsitel
lä luvuissa kaksi ja kolme. Nyt kes
keisten muuttujien sisältö, niiden vä
listen yhteyksien tarkastelu ja koko 
vaihtuvuus ilmiön sisältö ja teoreetti
nen tausta jää osittain hämärän peit
toon, kun sitä ei esitetä myöskään kä
sitteiden »operationalisoinnin» yhtey
dessä. 

Voidaksemme edetä Tainion esityk
sen kulkua seuraten pyrimme itse kä
siteanalyysiin arviointimme alussa pys
tyäksemme paremmin osoittamaan mi
tä tutkimuksessa itse asiassa tehdään. 

Työvoiman periodeittaisen poistuman 
(separations) S katsomme koostuvan 
laajimmilleen määritel tynä seuraavasti: 

(1) S = Q + DM + R. + W, 

missä Q = vapaaehtoiset erot (quits), 
DM = erottamiset ilman työntekijä
maaran supistamispyrkimyksiä (dis
missals), R = irtisanomiset työntekijä
määrän supistamiseksi (retrenchment), 
joka voidaan vielä jakaa lomautuksiin 
ja lopullisiin irtisanomisiin ja W = 
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»luonnollinen poistuma» (eläkkeelle 
siirtyminen, kuolema tms.). 

Yrityksen työvoiman bruttolisäyksen 
(accessions) A, olettaen työntekijöiden 
määrän sopeuttamisen optimaaliselle 
tasolle toteutuvan periodeittain, mää
ri ttelemme: 

horisontin puitteissa. Irtisanomiset(R) 
tai työvoiman bruttolisäys (A)puoles
taan määräytyvät tuotettavan hyödyk
keen kysyntätilanteen sekä tuotannon
tekijöiden sopeuttamiseen .liittyvät kus
tannukset huomioiden päätettävän (yri
tysjohto) optimaalisen työntekijämää
rän muutoksen (.6.N) perusteella, kun 
Q:n, DM:n ja W:n arvot ovat tiedossa.5 

{ 

Q + DM + W +.6.N = A 1 

(2) A = (kun A' > 0) 
o (kun A';;;;:; 0)2 

J 0 yllä olevan perusteella on ilmeis
tä, että mainittujen »komponenttien» 
taustalla olevat tekijät eivät ole samat, 

missä .6.N = yrityksen optimaalisen joten niiden vaihteluja ei voida selittää 
työntekijämäärän muutos edelliseen samalla teoreettisella kehikolla, puhu-
periodiin nähden. 

Jotta kävisi ilmi, miten erilaisia ai
neksia yllä määritellyt käsitteet pitävät 
sisällään, haluamme väljästi kommen
toida yhtälöiden (1) ja (2) komponent
teja. Luonnollista poistumaa (W) voi
daan pi tää sekä työn tekij öiden että 
työnantaj an päätöksen tekomahdolli -
suuksien kannalta jokseenkin eksogee
nisena3• Erottamisten määrä (DM) on 
erinäisin rajoituksin työnantajan pää
tettävissä. Muuttujaan DM vaikutta
vat työvoiman tarjontaan liittyvät laa
dulliset tekijät sekä työntekijöitä valit-

mattakaansiitä, että koko poistuman 
tai työvoiman bruttolisäykseen liittyvä 
teoria (tai teorioiden joukko) olisi riip
puma ton näihin käsi tteisiin sisälly te
tyistä elementeistä. 

Tutkimuksen tehtävän määrittelyn 
yhteydessä kirjoittaja mainitsee ana
lyysin kohteeksi työvoiman poistuman 
ja bruttolisäyksen ohella replacements 
(RP) , jonka tulkitsemme tarkoittavan 
työntekijöiden poistuman korvaamisek
si tarvittavaa työntekijämäärää kun 
optimaalisen työntekijämäärän netto
muutosta ei huomioida, joten 

seva työnantaja itse. Vapaaehtoiset \ 
erot (Q) määräytyvät työntekijöiden (3) RP = Q + DM + W. 

omien päätösten tuloksena, perustuen 
heidän arvioihinsa nykyiseen työpaik
kaan nähden vaih toeh toisten työpaik
kojen4 tarjoamista eduista päätösaika-

2. Huomattakoon, että R = A', kun 
A' < O. 

3. Tietysti kiinnittämällä huomiota haki
joiden terveydentilaan, raskaaksitulotoden
näköisyyteen jne. työnantaja voi työnteki
jöiden valintavaiheessa vaikuttaa W:hen. 

4. Työntekijä voi lähteä työpaikasta joko 
a) suoraan toiseen työpaikkaan, jolloin 
uuden paikan etsintä tapahtui entisessä 
työssä ollen, b) etsiäkseen kokopäivätoimi
sesti uutta työpaikkaa (ts. lähtöhetkellä 

Osoittautuu kuitenkin, ettei koko 
työssä analysoida tai edes määritellä 
tarkemmin koko replacement käsitettä, 
toisin kuin alussa luvataan. Sitä vas
toin (s. 61) siirryttäessä työvoiman vaih
tuvuuden mittaamisongelmien pariin, 

uutta työpaikkaa ei ollut vielä tiedossa), c) 
poistuakseen työelämästä (esim. naiset äi
dinpalkan tuloksena). 

5. (1) :een ja (2) :een tulisi tarkkaan ottaen 
sisällyttää myös virkavapaudet, sairaus- ja 
äitiyslomat ja vastaavat. Tämä pitää paik
kansa myös yrityksen sisäisten siirtojen 
osalta. 



törmätään samalla aikaisemmin mai
nitsemattomaan -tutkimus kohteeseen. 
Tällöin todetaan, että yrityksen sisäiset 
siirrot ja ylennykset (transfers and 
promotions) eivät kuulu vaihtuvuuden 
piiriin, mutta tässä työssä tutkitaan nii
täkin kaikkien yrityksen· työvoimavir
tojen ja niiden keskinäisten riippuvuuk
sien analysoimiseksi. Viimeksi mainit
tuun käsitteeseen, sen määrittelyyn ja 
analysointitapaan palaamme myöhem

min. 

Katsaus aikaisempaan kirjallisuuteen 

Edellä suorittamaamme käsiteanalyy
siin viitaten haluamme korostaa, että 
ennen aikaisempaa vaihtuvuutta koske
van tutkimuksen (teoreettisen ja empii...;. 
risen) käsittelyä tai sen yhteydessäkään 
Tainio ei määrittele mitä vaihtuvuudel
la kulloinkin tarkoitetaan. Liittyvätkö 
tarkastelut kaikkiin johdannossa mai
nittuihin accessions, separations and 
replacements muuttujiin vai lähinnä 
yhteen niistä. Toisaalta, edellisestä va
linnasta rii ppuma tta, millaiseksi kun
kin käsitteen sisältö ajatellaan tarkem
min. Esimerkkinä voidaan kysyä, mi
tä yhtälössä (1) »laajasti» määritellyn 
poistuman osaa teoreettisissa osissa työ
tä ajatellaan, vaiko kaikkia (l):n kom
ponentteja? 

Tainio toteaa aikaisempaan tutkimuk
seen viitaten työvoiman vaihtuvuuden 
saaneen paljon huomiota osakseen se
kä taloustieteilij öiden että sosiologien, 
psykologien ja management scientistien 
taholta. Tehtyjen tutkimusten perus
teella hän erottaa kolme selittävien te
kijöiden ryhmää työvoiman vaihtuvuu
delle: 

1. Yrityksen kontrollin ulkopuolella 
melkein täysin olevat yrityksen 
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hyödy ke- ja työvoimamarkkinoiden 
tilaan vaikuttavat tekijät. 

2. Melkein aina yrityksen kontrollis
sa olevat, sen sisäiset tekijät, jot
ka vaikuttavat tyontekijöihin. 

3. Työntekijöissä yksilöinä tai ryh
minä vaikuttavat tekijät, joiden 
kontrol1ointimahdollisuus yrityk
sen taholta on epävarmaa. Sikäli 
kun näitä tekijöitä voidaan kont
rolloida, niin se tapahtuu työnteki
jöiden valintamenettelyjen yhtey
dessä. 

Esitetyn erottelun (johon on helppo 
sen yleisyyden johdosta yhtyä vaihtu
vuuskäsitteen sisällöstä lähes riippu
matta) jälkeen tekijä ottaa esille kaksi 
vaihtoehtoista teoreettista vii tekehystä 
vaihtuvuusongelman selittämiseksi. Nä
mä ovat neoklassinen palkkateoria ja 
ns. behavioraalinen yrityksen tasapai
non teoria. 

Neoklassista palkkamallia esitetään 
tarkastelemalla yrityksen työvoiman 
(johdetun) kysyntäkäyrän siirtymän 
vaikutuksia tapauksessa, jossa lähtö
kohtana on tuotettavan hyödykkeen ky
synnän kasvu. Analyysin kannalta 
keskeiseen kuvioon (s. 12) on piirretty 
kaksi yrityksen kohtaamaa (lyhyen täh
täimen) tarjontakäyrää, joista horison
taalisen sanotaan pätevän silloin kun 
vallitsee työttömyyttä ja (oikealle ylös) 
nousevan silloin kun vallitsee täystyöl
lisyys. Edellisessä tapauksessa työvoi
man johdetun kysynnän kasvu ei vai
kuta lainkaan palkkatasoon, kun taas 
jälkimmäisessä tapauksessa sekä yri
tyksen työntekijöiden määrä että palk
kataso kasvavat. 

Tämän jälkeen todetaan neoklassises
sa kehikossa vallitsevan palkkojen yh
denmukaistumistendenssin (vastaamaan 
työvoiman rajatuotoksen arvoa) työn-
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tekijöiden siirtyessä automaattisesti al
haisempaa· palkkaa maksavista korke
ampaa palkkaa maksaviin yrityksiin. 

Seuraavassa kappaleessa tehdään 
johtopäätös, jonka mukaan neoklassi
seen kehikkoon liittyvien oletusten (ra
tionaalinen käyttäytyminen, täydelli
nen informaatio, työvoiman vapaa liik
kuvuus ja markkinamekanismin varai
nen palkkojen määräytyminen) prob
lemaattisuudesta huolimatta näyttää 
oikeutetulta antaa työvoimamarkkinoi
den luonteelle ja paIkoille tärkeä rooli 
työvoiman vaihtuvuuden analyysissa. 

Mikäli Tainio kuvioonsa liittyvässä 
mallitarkastelussa tarkastelee. työvoi
mamarkkinoita täydellisen kilpailun 
vallitessa (mihin yllämainitut oletukset 
viittaavat), ei tällöin ensinnäkään esiin
ny työttömyyttä ja toisaalta yrityksen 
kohtaama työvoiman tarjontakäyrä on 
aina horisontaalinen. Jos taas tarkas
teltava yritys olisi työvoimamarkkinoil
la monopsoniasemassa niin yrityksen 
kohtaama työvoiman tarjontakäyrä oli
si nouseva. 

Kummankin kilpailutilanteen valli
tessa ja pitäydyttäessä muuten Tainion 
oletuksiin, muodostuu yhtenäinenpalk
kataso sekä lyhyellä että pitkällä täh
täimellä. Yritysten välisiä palkkaeroja 
ei esiinny, joten myöskään vapaaehtoi
sia siirtymiä yrityksestä toiseen ei esiin
ny. Työntekijät lähtevät yrityksestä 
(jättäen luonnollisen poistuman syyt 
huomiotta) joko vapaaehtoisesti poistu
akseen työmarkkinoilta kokonaan tai 
sen tuloksena, että yritys supistaa työn
tekijämääräänsä. 

Kun palkkatekijään ja vapaaehtoi
seen työvoiman liikkuvuuteen viittaa
va argumentti esitetyssä kehikossa 
näyttää virheelliseltä ja työntekijöiden 
määrän supistamisesta vaihtuvuuden 

osana ei tässä yhteydessä sanota mitään, 
jää neo klassisen kehikon rooli työvoi
man vaihtuvuuden analyysissa avoi:" 
meksi. 

Alle kaksi sivuisen neoklassista palk
kamallia koskevan käsittelyn jälkeen 
kirjoittajat toteaa työvoiman taloustie
teen (labour economics) kirjallisuudes
sa kiinnitetyn kasvavaa huomiota työ
voiman kysynnän dynamiikkaan ja 
työn etsintään työvoimamarkkinoiden 
epätasapaino käyttäytymisen selittäj änä. 
Mikä näiden rooli työvoiman vaihtu
vuuden selittämisessä voisi olla sen 
enempää kuin erityisesti työn etsintä
teoriaan (job search theory) liittyviä 
kirjallisuusviitteitäkään työstä ei löydy. 

Yhteenvetona taloudellisesta6 lähes
tymistavasta kirjoittaja toteaa neoklas
sisen analyysikehikon edesauttaneen 
työvoiman ·vaihtuvuusilmiön selittämi
sessä pitäen sen pahimpina puutteina 
» ... its embryonic dealing with the 
supply of labour, and its inability to 
deal with labour turnover as a problem 
of individual decision making». (Kursi
vointi HAL & MV). 

Tainion malli tarkastelua koskevaan 
kommenttiimme. viitaten vapaaehtoiset 
erot voivat (tekijän oletuksilla) liittyä 
vain työmarkkinoiden ulkopuolelle siir
tymiseen. Päinvastoin kuin kursivoi
mamme lainaus väittää, tätä päätök
sentekotilannetta voidaan käsitellä 
neoklassisessa kehikossa. Sama pätee 
asetelmaan, jossa tehdään äärimmäistä 
neoklassista mallia (»täydellisyysole
tuksineen») realistisemmat oletukset 
(esim. epätäydellinen informaatio, palk
kaerot, työpaikan vaihtoon liittyvät 
kustannukset), joiden vallitessa työ-

6. Tässä vaiheessa Tainio siirtyy neoklas
siseen malliin viitaten käyttämään termiä 
taloudellinen lähestymistapa. 



markkinoilta poistumiseen liittymättö
mät, vapaaehtoiset irtisanoutumiset voi
daan rationalisoida. Tällaisen tilan
teen analysoimiseen soveltuu nimen
omaisesti »työn etsintäteoria», jossa tar
kastellaan työntekijän »vapaaehtoista» 
entisessä työpaikassa pysymistä (joko 
etsimättä tai samalla etsien uutta paik
kaa) sekä tilannetta, jossa työntekijä 
irtisanoutuu etsiäkseen kokopäivätoi-· 
misesti uutta paikkaa.7 

Neoklassisen, taloudellisen kehikon 
jälkeen Tainio siirtyy lähinnä Marchin 
ja Simonin (M & S (1958) 16/) töiden 
pohjalta tunnetun behavioraalisen lä
hestymistavan esittelyyn. . Tainio toteaa 
tässä »organisaation tasapainon teori
assa», toisin kuin »taloudellisessa teo
riassa», voitavan käsitellä työntekijän 
päätöksentekotilannetta. Em. teorian 
keskeinen elementti on Tainion mu
kaan se, että »each participant will 
continue his participation in an organi
sation only as long as the inducements 
offered to hirn are as great as or greater, 
measured in terms of his values and in 
terms of the alternatives open to hirn, 
than the contribution he is asked to 
make». 

7. Viimeisimmän katsauksen tähän job 
search teoriaan 'Ovat kirj'Oittaneet Lippman 
ja McCall, ks. L & M (1976) /5/. Hu'Omat
tak'O'On, ettei Taini'O nimenomaisesti puhu 
vapaaeht'Oisista er'Oista myöhemminkään ed 
tilanteita analys'Oidessaan - me viittaamme 
tässä k'Ohtiin, j'Oissa ilmiselvästi niistä täy
tyy 'Olla kysymys. Hu'Omattak'O'On, että myös
kään er'Ottamisen 'Osalta Taini'O ei tukeudu 
mihinkään eksplisiittiseen te'Oriaan. Tässä 
yhteydessä haluamme ain'Oastaan viitata tä
män aihepiirin 'Osalta viimeisimpiin k'Ontri
buuti'Oihin, s'O. Bailyn ja Azariadiksen ana
lyyseihin, joissa keskeisenä nimittäjänä 'On 
työntekijän ja työnantajan väliset pitkän 
tähtäimen (implisiittiset) s'Opimukset palk
ka- ja työllisyystas'Osta, ks. Baily (1974) /2/ 
ja Azariadis (1975) /1/. 
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Tämän jälkeen hän ko. teoriaan liit
tyvien erilaisten »veto- ja työntekijöi
den» esittelyn jälkeen päätyy korosta
maan itse hahmottamansa taloudellisen 
ja behavioraalisen teorian eroja seuraa
vaan tapaan». " the two major theore
tical designs for labour turnöver are 
applicable to the exploration of two 
different types of research problems: 
the neo-classical design concentrating 
on the function of labour turnover in 
an organisation and its· relation to the 
labour market· operation and the be
havioural design on the factors found 
ta affect the decision to leave an organi
sa tion. The aim to differen t type of 
causal explanation makes it difficult to 
unify these two viewpoints in one single 
study». 

Todettuaan, että tämän tutkimuksen 
päätavoitteena on tarkasteltavan or
ganisaation sisäisten ja ulkoisten teki
jöiden vaikutuksen (vaihtuvuuteen) tut
kiminen tekijä pitää luonnollisena va
lintana taloudellisen lähestymistavan 
ottamista tutkimuksensa lähtökohdaksi. 

Tekijän kannanottojen perusteella 
asetelma täytyy tulkita niin, että hä
nen oma teoreettinen kehikkonsa tulee 
koskemaan muita kuin vapaaehtoisten 
erojen selittämistä. Toisaalta on todet
tava, että mainitsemaamme työnetsintä
teoriaa voidaan pitää neoklassisen ke
hikon laajennuksena realistisempaan 
suuntaan eikä sen työntekijän päätök
sentekoa (vapaaehtoiset erot) koskeva 
kehikko eroa lähinnä Marchin ja Simo

nin (1958) 161 kehittämästä behavio
raalisesta lähestymistavasta niin rat
kaisevasti. Viimeksi mainittujen käsit
teet painottuvat hieman eri lailla ja 
t~rminologia poikkeaa taloustieteilijöi
den tavanomaisesta terminologiasta. 

Puhtaasti teoreettisluontoisten tar-
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kastelujen jälkeen seuraa katsaus te
kijän mielenkiintoiseksi katsomaan työ
voiman vaihtuvuutta koskevaan em
piiriseen tutkimukseen. 

Sen perusteella eri maissa on havait
tu työvoiman vaihtuvuuden (ja poissa
olojen) vähenevän työttömyyden kas
vaessa ja kasvavan korkeasuhdantees
sao Vaihtuvuutta on lisäksi selitetty 
mm. ylitöillä ja niihin liittyvillä palk
kausjärjestelmillä, pelkällä palkkateki
jällä, palvelusajan pituudella, vuorotöi
hin liittyvillä työjärjestelyillä, yrltys
koolla sekä teknologisella muutoksella. 

Tainion katsauksen ymmärtämistä 
vaikeuttaa aikaisemmin korostamamme 
vaihtuvuus-käsitettä koskevan epä
määräisyyden jatkuminen. Useimmi
ten ei käy selville, mikä on kulloisen
kin tutkijan selitettävä muuttuja teo
reettisena ja operationalisoituna käsit

teenä. 
Osoituksena siitä, että aikaisemmat 

tutkijat eivät jättäneet teoreettisessa 
ja empiirisessä työssään vaihtuvuus
käsitteen sisältöä huomiotta viittaam·· 
me esim. B. O~ Pettmanin toimittamaan 
teokseen Labour Turnover and Reten
tion (v. 1975), joka sisältyy myös Tai
nion lähdeluetteloon. 

Van der Merven ja Millerin (1975) 
17 / käsittelevä t kirj allisuudessa esiin
tyneitä vaihtuvuus käsitteitä ja niiden 
operationalisointeja. Kirjoittajien joh
topäätös on, että vaihtuvuus tutkimus 
tulisi rajoittaa »kontrolloitavaan» vaih
tuvuuteen. Heidän tekstiään lainaten 
(s. 20): 

»Separations which can be regarded 
as not 'controllable' by the organization 
are retirement, illness, death and preg
nancy. Retrenchment (reduction in 
staff) should also be exc1uded, as these 
usually involve outside factors, and are 

normally related to specific events, e.g. 

an economic downturn ...... Control-
lable turnover therefore involves vo
luntary separations (quits) and dis
missals only». 

Myöhemmin jäljelle jääneitä kahta 
tekijää tarkemmin analysoitaessa tode
taan mm. (s. 25) »Voluntary separations 
(quits) imply a leaving situation very 
different from dismissals .... >.~ 

Price (1975) /9/ analysoi myös käsit
teitä ja mittaamista ja toteaa suurim
man osan aikaisemmasta tutkimukses
ta käsitelleen vapaaehtoisia eroja (ku
ten hän itsekin teoriassaan, huom. HAL 
& MV) mm. seuraavista syistä (s. 53): 

» .. It would, for example, be very 
difficult to explain both 'quits' and 
'dismissals' by the same theory because 
the two phenomena are probably quite 
different» ... »It is voluntary turnover 
which is more subject to control by 
managers». 

Näiden viittausten katsomme vahvis
tavan käsitystämme, että esim. alussa 
esittämäämme »laajaan» poistuma-kä
sitteeseen vaihtuvuuden indikaattorina 
sisältyy niin erilaisia elementtejä, että 
perusteellisempi käsitemäärittely on 
tarpeen. 

Katsauksensa lopussa tekijä (mieles
tämme aliarvioiden) toteaa aikaisempien 
töiden pystyvän tarjoamaan vain suun
taviivoja työvoiman vaihtuvuuden se
littämisessä, joten: 

» .. It is reasonable to direct the 
research interest of this particular study 
to the inductive phase of model deve
lopment rather than to the testing of 
existing theory .. » (s. 38). 

Tainion malli 

Tukeutumalla »loogiseen päättelyyn 
tuotantoprosessista» Tainio esittää lu-



vussa 3 seuraavan yleisen teoreettisen 
mallinsa: 

(4) Y = f (PM, LM, PA, ... ) 

jossa Y kuvaa työvoiman liikkeitä yri
tykseen, pois yrityksestä ja yrityksen 
sisällä. PM viittaa yrityksen hyödyke
markkinoiden tilaan - mainittu . käsite 
pitää sisällään sekä taloudellisen toi
minnan yleisen tason että yri ty ksen 
tuotannon tason. LM puolestaan viit
taa yrityksen työmarkkinoiden tilaan 
ja PA yrityksen tuotannollisiin järjes
telyihin (production arrangemets of a 

firm). Viimeksi mainittu käsite liittyy 
puolestaan sekä tuottavuuteen että työ
voiman käyttöön (utilization) yritykses
sä. Tainion mukaan myös palkkamuut
tuja sisältyy myös yrityksen tuotannol
listen j ärj estelyj en käsitteeseen, koska 
»determining of wages is considered 
as one of the management's methods 
for the efficient use of labor». Pis
teet implisiittifunktion sisällä viittaa
v.at muihin työvoiman vaihtuvuuden 
determinan tteihin. 

Tainio selvästikin olettaa, että selitet
täviä muuttujia, työvoiman poistumaa 
(separations), bruttolisäystä (accessions) 

ja yrityksen sisäisiä siirtoja (transfers) 

voidaan analysoida saman teoreettisen 
kehikon ja samojen selittävien muuttu
jien avulla. 

Lopulta luvussa 4.1. Tainio määrit
telee työvoiman poistumamuuttujansa, 
S, seuraavasti: 

»S = number of separations, which 
include voluntary resignations, lay-offs 
and discharges» (s. 62). Mikä~i käytäm
me edellä esitetyn määritelmän (1) sym
boleita, voimme määrit'ellä S:n seuraa
vasti: S = Q + DM + R. Toisin sa
noen Tainion käyttämään työvoiman 
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poistuma-muuttujaan sisältyvät sekä 
työvoiman vapaaehtoiset erot että irti
sanomiset. Tainion aikaisempia teo
reettisia tarkasteluja on mahdotonta 
yhdistää näin aggregoituun S:ään. Toi
saalta tämä työvoiman poistumamuut
tuja, S, ei sovellu muutenkaan sen pa
remmin teoreettisen kuin empiirisen 
analyysin perustaksi. Kuten jäljem
pänä ilmenee, samanlainen tilanne val
litsee myös työvoiman bruttomuutok
sen A ja yrityksen sisäisten siirtojen 
Tf osalta. Esimerkiksi A:n osalta 
Tainion esittämä määrittely vastaa (2):ta 
edellä. Saman analyysikehikon käyttä
minen sekä S:n että A:n osalta on kui
tenkin mielekästä vain tietyissä eri
koistapauksissa. Ennen kuin ryhdym
me selvittämään, mitä emo teoreettisen 
mallin (1) muuttujat PM, LM, PA ja 
... pitävät sisällään, on syytä lyhyesti 
analysoida Tainion käyttämien ty-ö

markkinoiden ja työvoiman käsitteitä. 
Tainion mukaan työmarkkinat hänen 

analyysissaan koskevat tiettyä maan
tieteellistä aluetta, erityisesti vielä yri
tyksen kannalta relevanttia työmark
kina-aluetta. Hän toteaa nimittäin: 

»The meaning of the concept of labor 
market in this study is thus actually 
the potential labor market for a firm» 
(s. 44). Tämä määritelmä viittaisi sii
hen, että pääpaino Tainion analyysissa 
on työvoiman ei-vapaaehtoisten erojen 
seli ttämisessä. 

Työvoimakäsitteen osalta Tainio ei 
suorita mitään määrittelyä, mutta em
piirinen analyysi tukeutuu vain yhteen 
työvoimakategoriaan. Tätä ei voi pi
tää kovin onnistuneena ratkaisuna sen 
paremmin Alkon kuin muidenkaan tut
kimukseen sisältyvien yritysten suh
teen. Tainio itse tuo mm. Alkon ta

pauksessa julki, että ns. tilapäiset työn-
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tekijät muodostavat selvästi oman ryh
mänsä, jonka osalta työvoiman vaihtu
vuus on hyvin suurta. Tainio toteaa 
jopa (s. 98), että valtaosa työvoiman 
poistumasta (separations) aiheutuu juu
ri tilapäisestä työvoimasta. Tämä 
ei ole yllättävää, kun tarkastel
laan kyseisen työvoimakategorian luon
netta. Mm. s. 73 ilmenee, että tilapäi
nen työvoima muodostaa itse asiassa 
eräänlaisen »täysin muuttuvan tuotan
nontekijän». On ilmeistä, että tämä 
(Alkon) tilapäinen työvoima eroaa mel
koisesti muusta työvoimasta, mitä tu
lee esimerkiksi irtisanomissuojaan ja 
-käytäntöön. Alkon muuta työvoimaa 
voidaan taas pitää eräänlaisena »puoli
kiinteänä» tuotannontekijänä a'la Oi 
(Oi (1962) 110/). Luonnollisestikin »li
sää» työvoimakategorioita voidaan muo
dostaa esim. ammattien t. koulutustaus
tan perusteella. Käyttämällä sen sij aan 
vain yhtä työvoimakategoriaa empiiri
sessä analyysissään Tainio on tietoises
ti luopunut siitä mahdollisuudesta, että 
ns. inhimillisen pääoman teoriaan pe
rustuvia hypoteeseja käytettäisiin apuna 

rakennettaessa estimoitavaa mallia.8 

Empiirissä työssään Tainio pyrkii mah
dollisimman hyvin selittämään Y:tä (ks. 
(4)); tarkoituksena ei siis ole testata mi-

littävien muuttujien joukko voitiin mää
rittää. 

Seuraavaksi tarkastelemme, miten 
Tainio spesifioi mallinsa ja mitä 
hypoteeseja eri muuttujiin sisältyy. 
Työvoiman poistumaa selittäviin aika
sarja-analyyseihin sisältyvät seuraavat 
muuttujat: BKT:n volyymi, yrityksen 
tuotannon volyymi, työvoiman liikaky
syntä, työmarkkinoiden »joustamatto
muus» (labor market maladjustment), 
työn tuottavuus, tekninen tuottavuus, 
normaalit yö tunnit, ylityötunnit sekä 
tilapäisen ja muun työvoiman välinen 
suhde. 

Y ri ty ksen työmarkkinoiden indikaat
toreina rrainio käyttää kahta muuttu
jaa, työmarkkinoiden joustamattomuut
ta (maladjustment), M, ja työvoiman lii
kakysyntää, E. Tällöin Tainio tukeu
tuu Dow'n ja Dicks-Mireaux'n analyy
siin (D. & M. (1958) /3/, jossa pyritään 
konstruoimaan jokin mielekäs työvoi -
man kysyntäpaineen indikaattori. D. & 

D-M. käyttävät seuraavaa »nettoliika
kysyntämuuttujaa»; d: 

(5) d = M-U 

d=V-M 
kun U>V 
kun U<V 

jossa U on työttömyysaste, V avoimet 
työpaikat ja M se työttömyysaste, joka 

tään teoreettista mallia. Itse asiassa aiheutuu työvoiman väärästä sijoittu-
kaikkiin Tainion käyttämiin selittäviin 

muuttujiin liittyy oma teoriansa - ku
ten j älj empänä ilmenee. Mitä ensinnä
kin tulee työvoiman poistumaa selittä
vään malliin, kertoo Tainio »etsintä

prosessiinsa sisältyneen yli 50 yhtälön 
estimoinnin», (s. 111), jotta lupaavin se-

8. Inhimillisen pääoman teorian sovellu
tuksista analysoitaessa työvoiman vaihtu
vuutta saa hyvän kuvan Telserin teoksesta, 
Telser (1973) /12/. 

misesta, esim. eri alueille ja eri ammat
teihin. M kuvaa siis tavallaan ns. kit
katyöttömyyttä. 

Tainio on aiemmin ilmoittanut, että 
hänen analyysinsä perustuu yrityksen 
kannalta alueellisten työmarkkinain 
ideaan, toisaalta Tainion analyysissa on 
vain yksi. työvoimakategoria. Näin ol
len on epäselvää se, mikä on Tainion 
analyysissa intuitiivinen selitys sille, 
että M poikkeaa nollasta. Tainio itse 
ei tarjoa mitään teoriaa M:n suhteen, 



niinpä Tainion oletusta M:n etumer
kistä empiirisessä analyysissa voi pitää 
lähinnä arvauksena. Oleellista on kui
tenkin se, että Tainio käyttää D & 

D-M:n esittämään M:n »estimaattia»: 

(6) M = (VU)1/2 

omana muuttujanaan kuvaamassa ,työ
markkinoiden »sopeutumiskykyä». Jot
ta Tainio voisi näin menetellä, olisi ky
synnän tason kuitenkin pysyttävä va
kiona yli ajan. Tämä ei tietenkään pi
dä paikkaansa Tainion käyttämän ai
kasarjan osalta. Liikakysyntämuuttu
jan E suhteen (E vastaa D & D-M:n 
nettoliikakysyntämuuttujaa d, ks. (5)) 
voidaan ajatella, että sitä tietyin va
rauksin voitaisiin soveltaa myös Tai
nion esimerkkitapauksessa. Yllättävää 
on kuitenkin se, että Tainio käyttää 
eräissä malleissa samanaikaisesti sekä 
M:ää että E:tä selittävinä muuttujina 
(s. 167 ja 170). Liikakysyntämuuttujan 
E osalta Tainiolla on hieman erikoislaa
tuinen tulkinta. Hän nimittäin olettaa, 
että mikäli liikakysyntä kasvaa, työ
hönottoperusteita (hiring standa'tds) 
alennetaan. Implisiittisesti siis olete
taan, että yritys joutuu palkkaamaan 
»retkuja», jotka viipyvät vain hetken 
kussakin yrityksessä. Meidän mieles
tämme tukeutuminen vaikkapa emo job 
search teoriaan olisi tuottanut mielek
käämmän selityksen liikakysynnän, E, 
vaikutuksille. 

Seuraavaksi muutama sana työtunti
muuttujista. Toinen näistä muuttujis·
ta on normaalityötunnit/työntekijä. 
Meidän on vaikea nähdä, miten tämä 
muuttuja voi tässä yhteydessä selittää 
työvoiman poistumaa. Ylityötuntien 
suhteen Tainio ei ole aivan varma kau
saliteetin suunnasta, ts. vaikuttavatko 
ylityöt työvoiman vaihtuvuuteen vaiko 
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päinvastoin. Lopulta hän päätyy sii
hen, että ylityöt lisäävät työvoiman 
vaihtuvuutta. Tämä tapahtuu siten, 
että ylityöt lisäävät työn intensiteettiä 
ja tämä johtaa siihen, että työläiset ha
keutuvat muihin yrityksiin. Jotta tä
mä analogia olisi mielekäs, olisi meidän 
oletettava, että työvoiman poistuma S 
koostuu ainoastaan irtisanoutumisista 
(ts. vapaaehtoisista eroista). Mikäli 
näin olisi ja mikäli vielä pitäisi paik
kansa se, että ylityöt lisäisivät työnteki
jäin irtisanoutumishalukkuutta (mm. 
Telser päätyy tässä suhteessa päinvas
taiseen tulokseen, ks. Telser (1973) /12/, 
S. 364), olisi meidän vielä oletettava, et
tä työntekijät voivat löytää yrityksiä, 
joissa ei ylitöitä ao. periodina tehdä. 

Aiemmin on jo todettu, että palkka·· 
muuttuja (t. palkkamuuttujat) ei sisäl
ly varsinaiseen aikasarj a-analyysiin, 
koska havaintoja puuttuu ensimmäisil
tä periodeilta. Tainio ei kuitenkaan 
suorita mitään lyhy~n periodin aika
sarja-analyysia kaikkien muuttujien. 
osalta vaan tyytyy estimoimaan . pelkän 
»palkkamuuttuj amallin». 

Syyksi tähän menettelyyn Tainio il
moittaa: »)the wage difference could 
not be included in the models developed 
before because, there existed a quite 
severe multicollinearity among the time 
series», S. 144. Yllättävää on, että Tai·· 
nio ei keskustele siitä, mistä emo multi
kollineaarisuus aiheutuu. Kuitenkin 
standardin neo klassisen tuotannonteki
jäin kysyntäkehikon (ks. esim. Fair 
(1969) 14/) avulla voidaan osoittaa, 
että palkkamuuttuja ja toisaalta 
ylityötunnit, työvoiman liikakysyn
tä, tuottavuus jne. liittyvät hyvin 
kiinteästi toisiinsa. Mutta kuten aiem
min on jo todettu, Tainio ei tarkastele 
palkkamuuttujaa yrityksen työmarkki-
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noiden indikaattorina (LM (4):ssä) vaan 
osana yrityksen tuotannollisista järjes
telyistä (PA). 

Me emme tässä katsauksessa puutu 
työvoiman poistumaa selittävien aika
sarja-analyysien tuloksiin. Huomau
tettakoon vain, että Tainion tapa ra
portoida estimointituloksista on puut
teellinen, vapausasteiden lukumäärä, 
vapausasteiden lukumäärällä korjattu 
R2 , Durbin-Watson-testisuure ja esti
maatin keski virhe (SEE) olisi ollut 
syytä esittää - mm. siksi, että Tainio 
on käyttänyt eri pituisia aikasarjoja 
analyysissaan. 

Kuten aiemmin on jo todettu, Tainio 
pyrkii selittämään myös työvoiman 
bruttomuutosta (accessions) ja työvoi
man sisäisiä siirtoja (transfers). Tai
niolle itselleen tuntuu olevan epäselvää, 
missä määrin mainitut muuttujat ja. 
työvoiman poistuma riippuvat toisis

taan. Hän kysyy: 

»Are the separations, accessions and 

transfers regulated by the same inde
pendent variables derived from the 
framework?» (s. 108). Aiemmin olemme 
jo todenneet, mitä Tainion työvoiman 
bruttomuutos pitää sisällään, ks. (2). 

Työvoiman yrityksen sisäisten siirtojen, 

Tf, suhteen ei ole itsestään selvää, mis
tä elementeistä kyseinen muuttuja koos

tuu. Meidän mieleemme tulee ensim
mäisenä inhimillisen pääoman teorian 

mukainen hypoteesi siitä, että työnteki

jät hankittuaan tietyn ammattikoke
muksen t. -taidon, siirtyvät/siirretään 

ao. ammattitaitoa vaativiin tehtäviin. 

Mikäli yrityksessä on vain kahden tyyp
pistä työvoimaa, Ns ammattitaitoista 

yms. ja Nr ammattitaidotonta, voimme 
määrittää yrityksen sisäiset siirrot, Tf, 

seuraavasti: 

jossa indeksi s viittaa siis ammattitai
toiseen työvoimaan. (7) on luonteel
taan samanlainen kuin (1) ja (2) - kui
tenkin huomattavasti monimutkaisem
pi kuin emo muuttujat. Jotta Tf:n suh
teen päästäisiin arvauksiin perustuvaa 
mallia pidemmälle, olisi meidän johdet
tava jokin dynaaminen malli, joka pi
täisi sisällään liikeyhtälön (7) muuttu
jat. Lienee syytä todeta, että eräs kes
keinen elementti tällaisessa mallissa 
olisi työvoiman vaihtuvuuteen liittyvät 
kustannukset, joista Tainio ei työssään 
mainitse sanaakaan.9 

Empiirisessa analyysissa Tainio ra
portoi A:n ja Tf:n mallit vain muuta
man selittävän muuttujan osalta. Mm. 
yrityksen sisäisten siirtojen, Tf, suhteen 
Tainio raportoi vain yhden »etsinnän» 
so. mallin tulokset. Selittävinä muut
tujina tässä mallissa ovat työmarkki
noiden joustamattomuus (labor market 
maladjustment), varaston toimitukset 
ja emo muuttujan (sic!) suhdannekompo
nentti. »Toimitukset v.arastosta» 
muuttujaa, PD, ei Tainion tutkimus
raportissa mainita aiemmin lainkaan ei
kä kyseisen muuttujan käyttöä perus
tella muulla kuin sillä, että Tf ja PD 
näyttävät riippuvan toi~istaan (s. 129). 

Tainio siis sisällyttää malliinsa muut
tujan, joka kuvaa vain yrityksen yhden 
osaston toimintaa; kysyä sopii, millai
sen kausaliteettisuhteen Tainio tällöin 
olettaa vallitsevan. 

Tainion tutkimusraportin lopussa 

esitetään tulokset kolmen pohjoissuo

malaisen yrityksen työvoiman poistu
maa selittävistä malleista. Tainiolla on 

9. Esimerkkinä tällaisesta mallista voim
me mainita Salopin analyysin, ks. Salop 
(1973) /11/. 



ollut käytettävissä 10 vuoden aikasar
jat kustakin yrityksestä. Tämän tilas
tomateriaalin käyttökelpoisuus vaikut
taa kuitenkin kyseenalaiselta. 

Tainio itse maini tsee, että yri tys B 
aloitti toimintansa v. 1965, josta vuo
desta myös aikasarja alkaa, ja että en
simmäisinä vuosina yri ty ksen henkilö
kuntaan kuului myös rakennustyövoi
maa. Samaten yrityksen C henkilökun
taan Tainio kertoo sisältyneen ra ken
nustyövoimaa. Ilmeisesti tämä on syy
nä siihen, että Tainion esittämät aika
sarjat työvoiman tuottavuudesta ja nor
maalityötunneista ovat erinomaisen 
epätavallisia. Mm. työn tuottavuus on 
(s. 161) esitetyn aikas'arj.an mukaan kas
vanut yrityksessä B parissa vuodessa 
n. ,300 % ja yrityksessä C n. 100 0/0. 
Yrityksessä C ovat normaalityötunnit 
vähentyneet vv. 1965-1970 1600:sta 
1000:een, yrityksessä A vastaava muu
tos viiden vuoden aikana on 1900 :sta 
1400:aan. Sekä työn tuottavuus että 
normaalityötunnit ovat sitten selittävi
nä muuttujina Tainion estimoimissa 
työvoiman poistuma -malleissa. Kai
ken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että näi
den kolmen yrityksen osalta regressio
mallit kertovat enemmän työvoiman 
rakenteessa tapahtuneista muutoksista 
kuin muuttujien välisistä kausalisuh
teista. 

Lopuksi 

Kriittisistä huomautuksistamme huoli
matta on Risto Tainion työvoiman vaih
tuvuutta koskevaa tutkimusta pidettä

vä tavoitteiltaan ja pääsuuntaviivoil
taan . varsin mielenkiintoisena. Teo

reettisten käsitteiden, niiden välisten 

yhteyksien ja operationalisoinnin yh-
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teydessä esiintyneet puutteet johtavat 
kuitenkin siihen, että työn empiirisen 
osan tuloksiin on suhtauduttava suurin 
varauksin. Tainion puolustukseksi on 
todettava, että vastaavanlaisia heik
kouksia on myös eräissä muissa työvoi
man vaihtuvuutta koskevissa tutkimuk
sissa. 
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K I RJALLI S UUTTA 

Olli Janhunen - Jaakko Kuusela - työ aikaan nähden ylisuhteisen korvauk
Erkki Niemi: sen. Johtajat ja ylemmät toimihenki

Tasa-arvo, keskiarvo, tilasto. Suoma
laisten elinolot. Kansankulttuuri, Tam
pere 1976. 259 sivua. 

Kirjan tarkoituksena on tiivistetyssä 
ja havainnollisessa muodossa esittää eri 
lähteistä kerättyjä suomalaisten elin
oloja kuvaavia tietoja. Lähinnä pyl
väsdiagrammoin esitettyjä tietoja tar
jotaankin runsaasti; yleistietoja, tieto
ja työstä ja työoloista, tuloista ja omai
suudesta, kulutuksesta, asumisesta, ter
veydestä, avioliitoista ja lapsista, kou
lutuksesta, huveista ja virkistyksestä, 

löt sitä vastoin tekevät pitkää päivää -
kaikkine haittavaikutuksineen - ilman 
mitään lisäpaIkkaa. Tästä kirjoittajat 
vaikenevat visusti. 

Eräs taloustieteiden ns. laeista on 
alenevan rajahyödyn laki: Jonkin 
hyödykkeen haluttavuus ja lisähyöty 
vähenee sen mukaan, mitä enemmän 
tätä hyödykettä ennestään on. Alene
van rajahyödyn laki ei kuitenkaan näy 
pitävän paikkaansa erääseen arvokkaa
seen hyödykkeeseen, nimittäin tietoon 
nähden. Halu saada lisää tietoa ja 
opiskella on sitä heikompi ja vähäi
sempi, mitä vähemmän tietoja ja opis-

kulttuurista, joukkotiedotusvälineistä, kelua ihmisellä ennestään on. 
harrastuksista, lukemisesta, opiskelusta, 
vaikuttamisesta ja osallistumisesta. 

Tiedot· sinänsä edustavat kirjan posi
tiivista, asiallista antia. Jokaiseen ti~ 

lastotauluun kirjoittajat ovat kuiten
kin liittäneet omat tulkitsemisen oh
jeensa, näkemyksensä ja päätelmänsä. 
Näissä on vahva astian maku ja asen
teellinen sävy. Esimerkiksi ylitöitä 
koskevasta taulusta ilmenee johtajien 
ja ylempien toimihenkilöiden tekevän 
ylivoimaisesti eniten ylitöitä. Taulua 
koskevassa kommentissa kuvaillaan 
ylitöiden aiheuttamia haittoja ja rasi
tuksia sekä todetaan, että työpäivän lä
hennellessä kymmentä tuntia ei varsi
naista vapaa-aikaa enää jää. 

Olennaista kuitenkin on, että suorit
tavan työn tekijät saavat ylitöistään 

Tässä onkin eräs tärkeä ja tasa-arvon 
kannalta kiusallinen poikkeus Gossenin 
ensimmäiseen lakiin: Alenevan raja
hyödyn asemasta tiedolla ja opiskelulla 
näyttää olevan ominaista pikemminkin 
- kaikista muista hyödykkeistä poik
keavasti - lisääntyvän rajahyödyn la
ki. 

Tiedon sanotaan olevan valtaa. Mi
käli tämä on totta, niin ihmisten enem
mistö vähät välittää tästä vallan väli
neestä ja edellytyksestä. Sen sijaan 
kadehditaan valtaa ja vallan käyttäjiä 
ottamatta huomioon vallan tuomaa 
vastuuta ja velvoitteita. 

Valtaa ja vallankäyttöä käsitellään 
poleemisesti ja tietojen puuttumista 
valittavasti myös esiteltävän kirjan 
viimeisessä luvussa. Kuitenkin jokai-



sella on mahdollisuus harjoitella käs
kemistä ja vallan käyttöä - vaikeinta 
valtaa - oman itsensä suhteen. »Ken 
käskemään ei opi itseään, se käsky läi
seks jää!» sanoo Goethe. 

Niin kuin jo alussa todettiin esitel
tävä teos sisältää monipuolista, mielen
kiintoista ja helposti omaksuttavaa tie
toa suomalaisen yhteiskunnan eri aloil
ta ja valottaa eri puolilta tämän maan 
kansalaisten elinoloja, mielipiteitä, ar-

Ville Niskanen: 

Kannustava palkkaus. Ekonomia-sar
ja, Weilin + Göös, Helsinki 1976. 187 
sivua. 

Kirja esittelee varsin ansiokkaasti palk:'" 
kaukseen liittyvää käytännöllistä tie
toutta. Sen aihepiiri jakautuu viiteen 
osaan: palkkapolitiikka, palkkaustavat, 
palkkahallinto, yhteistoiminta palk
kauskysymyksissä sekä kehitys näky
mät. 

J ohdannossa esitetään mielenkiin toi
sia numerotietoja työvoimakustannus
ten muodostumisesta kuten, että 1500 
mk/kk nettopalkasta maksetaan veroj a 
ja välillisiä työvoimakustannuksia 
2 000 mk/kk. Edelleen kuvataan taulu
koiden muodossa yksityiskohtaisesti 
välillisten työvoimakustannusten muo
dostuminen. 

Palkkapolitiikan osalta käsitellään 
työmarkkinoiden eri osapuolia ja ta
voitteita. Lukija saattaa kuitenkin 
täl tä osin jäädä kysymään, missä mää
rin työntekijäjärjestöt hyväksyvät Nis~ 
kasen mainitsemat tavoitteet. 

Palkkaustapoja ja -järjestelmiä kos-
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voja ja arvostuksia. Kirjoittajat ovat 
tehneet suuri arvoisen työn kootessaan, 
muokatessaan, yksinkertaistaessaan ja 
havainnollistaessaan hajallaan olevia 
tilastotietoja varsin yhtenäiseksi koko
naisuudeksi. 

Tietojen kommenteista ja tulkitsemi
sen ohjeista tulee toisinaan mieleen 
humalaisen suhde lyhtypylvääseen: Et
si tään enemmän tukea kuin valoa! 

Kari Castren 

keva osa on kirjassa laajin ja yksityis
kohtaisin. Siinä selvitellään varsin 
havainnollisesti tavallisimmin käytet
tyjä erilaisia palkkaustapoja, kuten 
erilaisia urakkamuotoja ja aikapalkkaa, 
sekä soveltamisessa käytettyjä erilaisia 
menetelmiä, kuten työn ja pätevyyden 
arviointia sekä työnmittausta. Tämä 
osa varsin tyhjentävä. Kuitenkin jot
kut yksityiskohdat pistävät silmään 
kuten se, että työnarviointimenetelmis
tä käytetään englanninkielisiä nimiä ja 
suomenkieliset ovat suluissa, kun olisi 
odottanut suomenkielisessä kirjassa 
päinvastaista käytännettä, tai se, että 
palkkajärjestelmien suunnittelun yh
teydessä ei puhuta lainkaan käytössä 
olevan palkkajärjestelmän tutkimises
ta tai siitä, miten se vaikuttaa uuden 
j ärj estelmän suunnitteluun. 

Palkkahallinnon osalta käsitellään 
palkkahallinnon tehtäviä, organisaatio
ta ja ydinkysymyksiä hieman yli kym
menen sivun verran. Tältä osin olisi 
saattanut olla eduksi mainita palkka
hallinnon tehtävistä myös palkkajärjes
telmien valvonta ja ylläpito, . jotka lie

nevät vaikeimmat, mutta myös tär
keimmät palkkahallinnon tehtävät palk-
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kajärjestelmien pystyssä pysymisen 
kannalta. 

Yhteistoimin ta palkkauskysymy ksis
sä käsitellään vajaalla kolmella sivulla. 
Osan tarkoituksena on vain liittää kir
jan varsinainen aihe yhteistoiminnan 
eri muotoihin. 

Kehitysnäkymiä esitellään pääpiir
teittäin mm. ansioerojen ja palkkape
rusteiden kannalta. Niskasen mukaan 
ansioerojen ei uskota pienenevän lähi
tulevaisuudessa. Mielenkiintoinen aja
tus palkkaperusteiden kohdalla on se, 
että palkkauksessa on havaittu muodol
lisen koulutuksen merkityksen vähene
mistä ja että sen uskotaan vastaisuu-

'dessa yhä edelleen vähenevän: teknil
lisistä korkeakouluista, opistoista ja 
kouluista valmistuneet aloittavat uran
sa nykyisin paljon vaatimattomimmista 
tehtävistä kuin miespolvi sitten. 

Kirjan lopussa on esimerkkejä palk
kaj ärj estelmistä, jotka auttavat lukijaa 
saamaan kokonaiskuvan asiasta. Vii
meisenä liitteenä on käsiteluettelo, jos
sa selvitetään palkkauksen keskeisiä 
käsitteitä varsin ansiokkaasti. 

Pentti Viita: 

Ekonomistit eksyksissä. 
Helsinki 1976. 94 sivua. 

Kari Hagfors (toim.): 

Talousteos, 

Tulopolitiikka. Taloustasku 6. Talous
tieto r.y., Helsinki 1976. 148 sivua. 

Kun tarkastelee Niskasen. kirjaa ko
konaisuutena, jää kaipaamaan palkan 
motivoivan vaikutuksen tarkastelua. 
Sitä tarkastellaan vajaan kahden sivun 
verran, mikä on varsin vähän, kun 
ajattelee, että palkkaerojen olennaise
na perusteluna on juuri palkan käyttö 
motivaattorina (vrt. kirjan nimi!). Edel
leen kirjalle olisi ollut eduksi tarkas
tella palkan muodostumisen mekanis
mia, jotta kirjassa esitetyt käytännön 
asiat olisi tullut sidotuksi myös teorioi
hin ja palkkapolitiikan tapahtumiin. 
- Mutta tämän suuntaisia toivomuksia 
voi esittää minkä kirjan suhteen ta
hansa: tyhjentävää esitystä on mah
dotonta tehdä. 

Huomautuksista huolimatta kirja on 
varsin ansiokas ja käyttökelpoinen 
yleissivistävänä esityksenä palkka-asi
oiden käytännöllisestä hoitamisesta. 
Kirjaa voi suositella henkilöille, jotka 
haluavat perehtyä palkkaustekniikan 
perusteisiin tai palkkausalan terminolo
giaan. 

Heikki Heiskanen 

mitään aikaansaaneet; hätää ja puutet
ta, työttömyyttä ja inflaatiota on maail
ma tulvillaan. Emeritus vastasi: eivät 
juristitkaan ole poistaneet maailmasta 
rikollisuutta eivätkä lääkärit tauteja. 

Jos joskus syntyisi ihmeolento, jolla 
olisi,. Aristoteleen ja Marxin aivot. Mac
hiavellin valtioviisaus ja Enkeli Gab
rielin mielenlaatu, voisi kenties keksiä 

Kirjat Ekonomistit eksyksissä ja Tulo- viisasten kiven, mutta silti ei ole mi
politiikka inspiroivat monenlaisiin miet- tään takeita, että poliitikot hänen neu
teisiin. Vanhaa professori Graytä moi- vojaan ottaisivat varteen. 

tittiin siitä, etteivät ekonomistit ole Tämä sanottuna heti kärkeen, sillä 



vaikka on aivan ilmeistä, että harha
polkuja ovat tallanneet monasti sekä 
ekonomistit että tulopoliitikot ja vaik
ka esillä olevien kirjojen tekijöinä on 
tunnetusti viisaita miehiä, olen loppu
tuloksen suhteen yhtä pessimistinen 
kuin Gray. Mutta toivottavasti kirjat 
luettuamme voimme todeta kuten en
tinen esitelmöitsijä: We are still con
fused but perhaps on a higher level. 

Pentti Viita alkoi uransa kansantulo
miehenä ja maatalouspolitiikan arvos
telijana ja on kiivennyt sittemmin teol
lisu uspoli tiikan suunnittelijoiden jouk
koon. 

Niihin aikoihin kun allekirjoittanut 
alkoi opiskella, luennoi prof. N evanlin
na: »Käsitteiden tulee olla kristallin
kirkkaat». Siihen aikaan ei 'kansantulo
laskelmia vielä ollut ja valtiovarainmi
nist.erilläkin oli vain kaksi käsiasetta -
budjetti ja Tilastollinen Vuosikirja. 
Liekö sitten riippunut ajasta vai käyt
täjistä, niin niilläkin aseilla pystyttiin 
pelaamaan. 

Olen jo kauan ollut sitä mieltä, että 
perustutkimuksen ja perustilastojen 
laadinta on meillä aliarvioitu. Olen 
iloinen, että Viita on tehnyt saman ha
vainnon. Mallin rakentajia ja analyy
sin tekijöitä on vaikka millä mitalla, 
mutta systemaattisen havaintoaineiston 
keräys ei kiinnosta. 

Sen sijaan tehdään tuhkatiheään eril
lisiä tiedusteluja, vaikka tiedot olisivat 
halvemmin ja nopeammin saatavissa 
esim. asiantuntijoita kuulemalla. Täs
sä Viidalta jäi vain sanomatta, pitääkö 
asiantuntijoilla olla myös jäsenkirja tai 
etujärjestö takanaan. 

Ja kun tutkijoita on, suuntautuu kan
santaloudellinen tutkimus helposti 
aloille, joilta on saatavissa kerättyä ha
vaintoaineistoa pitkiltä ajoilta. Näin 
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tulee päällekkäis- ja nollatutkimuksia 
samalla kun eräät kokonaiset elinkei
noalat jäävät peruskartoitusta vaille -
esim. palvelukset. 

Menneisyyden tutkiminen ei Viidan 
mielestä nykyisin ole kovin hedelmäl
listä, kun olot muuttuvat esim. energia
ja muiden kriisien yllättäessä. Mate
maattiset mallit ovat saavuttaneet suur
ta suosiota kehityksen ennakoinnissa. 
Luonteeltaan ne ovat useimmiten mak
romallej a, kokonaistaloudellisia malle
ja, jotka pyrkivät tarkastelemaan ke
hitystä syrjästäkatsojan silmin. Mutta 
käytännössä mallien tietojen tarvitsi
jat, talouspoliitikot, jäävät usein syr
jään, mallinrakentajat vain keskustele
vat keskenään menetelmistään. 

Viidan mukaan pitäisi tarkkaan har
ki ta mm. mikä on ongelma, mikä on 
tilanne nyt, mihin pyritään, mitä jul
kisen vallan toimia tarvitaan, ja voi
daanko nämä toimenpiteet toteuttaa. 
Näin tietysti on, mutta ellei takana ole 
tarpeellista taustatietoa ja hajua teh
dyistä virheistä, ei kysymyksiä voi edes 
asettaa. Menneisyyden tutkimista siis 
tarvitaan yhä, ihan verbaalista. 

Menneiden tuntemus on hyödyllistä 
etenkin, jos voidaan olettaa, että kehi
tys jatkuu samansuuntaisena. Kansan
talouden muuttuminen on kyllä entistä 
rajumpaa, teknologia, ammattitaito, 

kulutustottumukset, muoti, kysyntä, 
yritys koko, raaka-aineiden hinnat, 

kauppapolitiikan muutokset ym. seikat 

asettavat kansantaloudelliselle tutki
mukselle yhä uusia haasteita. 

Tämän sanoi muuten jo Sir Lionel 
Robbins aikanaan 1950-1uvulla sanoil

laan »Kansantalousmies ei saa sulkeu
tua omiin lokeroihinsa, hänen tulee ol
la eräänlainen hyväntahtoinen osallis-
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tuja, joka seuraa koko inhimillistä ta
pahtumaa». 

Jos kansantaloustieteilijän kieli on 
vain kabbalistisia merkkejä ja vieras
kielisiä sanoja, ei niistä outo lukija 
palj on kostu. Ainakin tarvitaan tieteen 
populoitsijoita, jotta tietojen tarvitsijat 
ne ymmärtävät. Asia on vähän niin 
kuin entisessä osuuskaupan kokoukses
sa, ukot tuumivat kotiin mennessään 
»j 0 olj hieno esitelmä. Niin olj vaikkei 
sitä kukkaa ymmärtännä. - Paetsi 
ossuuskassah' hoetaja. - Niin lnut 
sehhii ymmärs veärin. No mut kuiten
nii». 

Tulopolitiikka on useiden kirjoittajien 
yhteistyötä ja Kari Hagforsin kokoama. 
Ensimmäisen orientoituvan luvun on 
kirjoittanut Henri J. Vartiainen, muut 
ovat kokeneitten käytännön miesten 
käsialaa: P. Hetemäen, K. Liinamaan, 
Tauno Rannan, Erkki Partasen, Timo 
Laatusen sekä A. Saharisen. Pisimmän 
jutun on vääntänyt Vartiainen »Tulo
politiikasta talouspolitiikan osana». 
Hän käsittelee kirj oituksessaan talous
politiikan ja tulopolitiikan tavoitteita, 
tulopolitiikan historiaa, syitä, kehitys
tä, tavoitteita, palkka- ja hintasäännös
telyä ja esittää loppuarvioinnin. Tii
vistelmässään Vartiainen toteaa seuraa

vaa: 

»Jos tavoitteena pidetään täystyölli
syyttä ja vakaata hintatasoa on har
j oitettu tulopoli tiikka epäonnistunut 
tehtävässään. Toisaalta se on auttanut 
poliittisesti rauhallisemman ilmapiirin 
syntymistä saattaessaan eri osapuolet 
keskustelukosketukseen kanssaan ja 
ainakin lyhytaikaisesti jäädyttänyt hin
ta- ja palkkakehitystä vakauttamisoh
jelmien puitteissa. Tulopolitiikka ei 
kuitenkaan poista finanssi- ja rahapoli
tiikkaa vastuusta. Tulopolitiikalla voi-

daan vain täydentää muita talouspoli
tiikan lohkoja pyrittäessä hoitamaan 
maksutase- ja inflaatiopulmia. Lisäk
si pitää Henri J. Vartiainen tärkeänä, 
että tulopolitiikasta käydään julkista 
keskustelua» . 

Tämä on kaikki paikallaan. Keskus
telut ja neuvottelut ovat aina paikal
laan. Minusta vain tuntuu, että mikäli 
julkisuus supistuu siihen, että viikosta 
toiseen näytetään televisiossa, miten 
tulopoliittiset virkamiehet marssivat 
juhlallisen näköisinä kokoushuoneeseen 
ja sieltä pois, tulee ulkopuolisille kat
selijoille mieleen »paljon porua vähän 
villoja». 

Kun kaikilla suurilla järjestöillä on 
suunnilleen selvillä kokonaistaloudelli
nen tilanne, heittivätpä ennusteet enem
män tai vähemmän, totuus on ja pysyy: 
reaalisia palkankorotusmahdollisuuksia 
ei ole kuin muutaman prosentin verran 
vuodessa normaalioloissa, huonona vien
tivuonna vielä vähemmän. 

Vaihto suhde muuttuu vuosittain. 
Toisena vuonna saamme vientiyksiköllä 
enemmän tavaraa kuin toisena, ja joku 
ala kannattaa aina paremmin kuin toi
nen. Ihannetapaus olisi, ettei parem
min kannattavien alojen palkkoja ko
rotettaisi aivan hurjiksi. Solidaarisuus 
ei käytännössä ole kuitenkaan kovin
kaan kovassa kurssissa. 

Englannin kokemukset konservatii
visen hallituksen aikana osoittavat, et
tä lakoilla ja järjestön päätöksillä ei 
hyvinvointia luoda. Englannissa koro
tettiin useana vuotena palkkoja 35-40 
prosenttia vuodessa ja nyt on tultu 
pakkotilanteeseen, jossa työväenhalli
tus on sopinut ylärajaksi 10 0/0. 

Tietääkseni meillä alkaa olla jo työ
aika lyhyempi kuin monissa meitä te
hokkaammin työskentelevissä maissa 



eikä verotus rohkaise yrittäjää enem
män kuin palkansaajaakaan ylimääräi
siin ponnistuksiin. 

Meillä on totuttu sekä ay-liikkeen et
tä yrittäjien piirissä ajatukseen: mitä 
näistä, velkaa vaan, kyllä joka kymme
nen vuoden kuluttua taas devalvoidaan. 
Kun koko maailma on viime vuosina 
kilpaillut devalvaatiolla, emme enää 
pääse kuin koira veräjästä. Meidän 
veloistamme ei vastaa kukaan muu 
kuin me itse ja minä ainakaan en kä
sitä miten selvitään taloudellisista vai
keuksista ilman parin kolmen vuoden 
linnarauhaa. Siinä tarvitaan myös tu
lopolitiikkaa ja ay-liikettä. 

Kirjoittajat näyttävät olevan melko 
yksimielisiä siitä, että parhaiten onnis
tui tulopolitiikassa Liinamaa ykkönen, 
jolloin palkat pysyivät tuottavuuden 
nousun rajoissa ja reaalipalkat kohosi
vat järkevässä vauhdissa. (Pel
käänpä että meillä usein unohdetaan 
osuus mikä pääomalla ja organisaatiol
la on tuotannon kasvussa). 

Sen jälkeen on tulopoliittisiin ratkai
suihin kytkeytynyt niin monia hyviä 
tavoitteita ja syöty palkankorotusvarat 
niin moneen kertaan, että nyt ollaan 
reensijalla. Yritysten omarahoitus on 
supistunut, pitkäaikaisista tavoitteista 
on luovuttu ja investoinneissa on täh
dätty vain lyhytaikaisiin työvoimakus
tannusten korvauksiin, koska talous
poli tiikan hei tteleh timisen takia on pi t
käaikaista suunnittelua vaikea tehdä. 

Niilo Hämäläinen epäilee, että myös 
metsä- ja maatalouspolitiikka sekä yrit
täjät itse ovat liian itsekkäästi ajaneet 
omia etujaan. Työntekijäporukka kä
sittää tilanteen totisuuden, mikäli kor
tit avoimesti paljastetaan. 

Siteerasin v. 1964 Länsi-Saksan ta
lousministeriä. Hän vaati eri osapuolia 
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ottamaan huomioon kokonaisuuden 
edun »koska hinta-, palkkakierteestä ei 
kenellekään ole hyötyä. Palkkojen 
nousun tulisi suunnilleen noudattaa 
tuottavuuden kasvua. Monet alat saa
vuttavat keskimäärää suuremman kas
vun. Tämä ei merkitse sitä, että näil
lä aloilla voitaisiin korottaa palkkaa 
enemmän. Korkeampi tuottavuus tuli
si jakaa aIempina hintoina. Tämä on 
käytännössä vaikeaa, sillä etuj ärj estöt 
ovat vaatineet korkeampia palkkoja, 
lyhempiä työaikoja ja työnantajat nii
hin suostuneet ottamatta huomioon kan
santuotteen kasvun hidastumista, vä
henevää vientiä ja nousevia hintoja ja 
rahan arvon laskua». 

Länsi-Saksa on sentään tiettävästi 
parhaiten onnistunut talouspolitiikas
saan. Me olemme eläneet yli varojen. 
Yhteishenkeä ja yhteistoimia tarvitaan 
nyt etupiirien välillä. Laatunen sanoo 
jutussaan: »Kärsivällisyys on ajan 
mittaan nopein hevonen» siteeraten ta
taarilaista sananlaskua. 

Tulopolitiikka-kirja ei ole varmaan
kaan lopullinen viisasten kivi tulopoli
tiikka-ongelmiin, mutta se osoittaa käy
tännön miesten kannan siitä, että sel
ville vesille ei tulopolitiikassa päästä 
ellei tosiasioita tunnusteta. Elintasom
me on kaikista vaikeuksista huolimatta 
noussut ennätysmäisesti aivan viime 
vuosia lukuunottamatta. 

Viita väittää meillä mallirakenneI
mien menneen pieleen. Epäilemättä on 
niin käynyt, kun on nojattu ulkomai
siin akateemisiin malleihin etsimättä 
rohkeasti omaa suomalaista linj aa. Vir
heetkin voivat olla hyödyllisiä, eivät 
ne kaikki ole rikkaruohoja tieteen vai
niolla. 

Kyllä tietokoneestakin voi olla hyö
tyä talouspolitiikan suunnittelussa jos 
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on selvillä suunta ja linja eikä umpi
mähkään tavoitella jonkinlaista »aika
miesten ristipisto-ompelua». Tulopoli
tiikasta kirjoittaneet miehet puhuvat 
vakaumuksen rintaäänellä. He edus
tavat eri etupiirejä. 

Kun ajatellaan millaisista oloista on 
noustu Suomessa, joka tänä vuonna 
viettää 60-vuotissyntymäpäiväänsä, ei 
meillä pitäisi olla valittamisen aihetta. 
Jos on totta, että järjen valo sammuu 
30-vuotiaana, niin näyttäköön nyt nuo
ri polvi, jolla on energiaa ja tietoja 
enemmän kuin vanhalla polvella, että 
he ovat tämän maan ja sen talouspoli
tiikan hoidossa valmiit »Teit isäin astu-
maan». 

Tauno Ranta sanoo historiikissaan 
tulopolitiikasta vuosilta 1968-1975: 
»Ennen kaikkea on muistettava, ettem
me voi jakaa enemmän kuin on jaet
tavaa». Kun aikanaan kirjoittelin itse 
Suomen hinta- ja palkkapolitiikan his
toriaa, annoin laskea nimellisen ja reaa
lisen tunti ansio trendin vuosilta 1950-
1965. Nimelliseksi nousuksi tuli vuotta 
kohti 15,7 prosenttia ja reaaliseksi 3,1 
prosenttia. Luulen, että olot eivät ole 
siitä kovin paljon muuttuneet. Ammat
tiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuus 
on enemmän sosiaalipolitiikan kuin 
reaaliansion puolella. 

Tätä kirjoitettaessa lukaisin saksa
laisesta lehdestä uutisen Sveitsistä. 
Siellä on inflaatiovauhti ollut 1 pro-

senttia, työttömyyttä ei ole ja parhail
laan keskustellaan 1 prosentin palkan
korotuksesta. Olisikohan Sveitsin har
joittamasta talouspolitiikasta meille op
pia? 

Olen edellä tarkoituksella suoltanut 
tekstiä, joka ei suinkaan ole suoraan 
esittelemistäni kirjoista, onpahan fun
deer,auksia, joihin nyt ja ennen luettu 
antoi aiheen. Tulopolitiikka-kirja on 
mielestäni ;joka tapauksessa jäänyt 
liian vähälle huomiolle. Vaikka olot tie
tenkin muuttuvat ja »jokainen tulo
poliittinen kierros tuo mukanaan uusia 
piirteitä», on kirjassa sellaista työmark
kinatietoutta, jolla on pysyvää merki
tystä tiedonhaussa. Toistettakoon sen 
vuoksi vielä lukujen nimet: Hetemäki, 
Työmarkkinajärjestöt ja julkinen val
ta; Ranta, Tulopoliittiset ratkaisut Suo
messa 1968-1975; Hämäläinen, SAK ja 
tulopoli tiikka; Partanen, Tulopoli tiikka 
yrityksen näkökulmasta; Liinamaa, Tu
lopoliittinen mekanismi; Laatunen, Tu
lopolitiikan tulevaisuus; Saharinen, Tu
lopolitiikka muissa maissa. Vartiainen 
mainittiin jo edellä. 

Kalevi Lagus 

PS. Usein siteerataan Keynesiä: »Hy
vät oivallukset saadaan monasti jo 30-
vuotiaana» - unohtaen jatko - »Mut-, 
ta pystytään kypsyttämään vasta 60-
vuotiaana» . 



Jean Paelinck - Peter Nijkamp: 

Operational Theory and Method in 
Regional Economics. Saxon House 
Studies, FC).rnborough 1975. 473 sivua. 

Stuart Holland: 
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Nijkamp on esitystavaltaan vaativa, 
moderniksi oppikirj aksi syn tetisoi tu 
al uetaloustieteen perusteiden esittely. 
Holland puolestaan on pamfletinomai
nen katsaus perinteisen aluetaloustie
teen käyttömahdollisuuksiin ja markki-
natalousmaan aluepolitiikan ongelmiin. 

The Regional Problem. 
Lontoo 1976. 

Paelinckin ja Nijkampin teoksen ra
Macmillan. kenne on selkeän yksinkertainen: Alue-

Moniin sektoreihin eriytyneeseen ang
loamerikkalaiseen taloustieteeseen on 
parin viime vuosikymmenen aikana 
muotoutunut monien muiden ohella 
regional economics -nimellä kutsuttu 
erityislohko. Vastaava suomenkielinen 
käsite ei ole täysin vakiintunut: esi
merkiksi kukin nimikkeistä alueellinen 
taloustiede (aluetaloustiede), alueellinen 
talousteoria ja taloustieteellinen alue
tutkimus rajaa tämän aihepiirin hie
man eri tavoin. 

Alueellisen taloustieteen keskeinen 
sisältö on peräisin kovin eri suunnilta: 
Teoreettinen ydin, tilan ja etäisyyden 
käsitteillä operoiva sijaintiteoria alkoi 
kehittyä jo runsaat sata vuotta sitten 
von Thiinenin kehäteorian perustalta. 
Sijaintiteorian ohella aluetaloustieteen 
perusaineistoon luetaan yleensä kan
san taloustieteellisten tulo-, suhdanne
ja kasvuteorioiden alueellistetut muun
nokset, innovaa tioiden leviämisteoria t, 
taloussuunnittelun perusteet sekä alue
talouksien kuvaus- ja analyysikeinot. 
Viimeksi mainittujen asema on painot
tunut käytännön vaatimuksista, sillä 
olipa aluepolitiikan suunnittelija muu

toin mitä mieltä tahansa aluetaloustie
teestä työnsä apuvälineenä, kuvaus- ja 
analyysimenetelmiä hän tarvitsee. 

Tässä esiteItävien teosten lähtökohdat 
poikkeavat selvästi toisistaan: Paelinck-

taloustieteen lähtökohtiin orientoivan 
suppean johdantoluvun jälkeen seuraa

vat sijaintiteorian eri variaatioihin kes
kittyvä teoriaosa ja laaja menetelmäosa, 
jossa esitellään tavallisimmin käytet
tyjä aluetalouden kuvauskeinoja ja op
timointitekniikoita. Synteesi osa koos
tuu monialueisen tasapainomallin esit
telystä ja johdatuksesta aluetaloudel
lisen kasvun kysymyksiin. Teoksen ra
kenteessa tai siinä käsitellyssä mate
riaalissa ei ole päällisin puolin juuri 
uutta tai yllättävää, sillä suunnilleen 
samat asiat esiintyvät useissa alueta
loustieteen oppikirjoissa. Sen sijaan 
käsittelyote ja vaikeustaso poikkeavat 
tavanomaisesta, jos otetaan vertailu
kohdiksi vaikkapa yleisessä, käytössä, 
olevat Hooverin ja Richardsonin oppi
kirjat. Pealinck ja Nijkamp lähtevät 
korostetun talousteoreettisesta näkö
kulmasta ja heidän esitystapansa on 
kauttaaltaan matemaattinen, aluetie
teen deskriptiivistä »täyteainesta» ei 
ole päässyt mukaan juuri lainkaan. 

Tekijöiden ohjelmanjulistus löytyy 
heti ensimmäisellä sivulla esitetystä 
aluetaloustieteen määrittelystä: »Re
gional economics is concerned with an 
explicit consideration of spatialele
ments in general (theoretical) econo
mies: it studies the spatial coherence 
of activities from an economic point of 
view». Tämän rajauksen seuraukset nä
kyvät kautta linjan: alueelliset, tilassa 



348 KIRJALLISUUTTA 

tapahtuvat prosessit kytketään talous
tieteen modernin rakennelman yhdeksi 
ulokkeeksi. Menettelyn ilmeisenä etu
na on se, että lukijalle tarjoutuu tilai
suus arvioida, mikä on nimenomainen 
taloustieteellinen . näkökulma alueellis
ten kysymysten käsittelyyn. Tähän on 
toki liitettävä varaus siitä, että Paelinc
kin ja Nijkampin teos edustaa vain yh
tä mahdollista alueellisten ilmiöiden 
taloustieteellistä käsittelytapaa. 

harjoituksia kuvaus- ja analyysimene
telmlEm oppimiseksi. Näin ollen luen
tojen ja harjoituskurssien merkitys ko
rostuu, ilman niitä teos jää tutkinto
vaatimusten kuolleeksi kirjaimeksi. 

Rollandin teos ei ole aluetaloustie
teen oppikirj a. Teorioiden j.a mene
telmien sijasta siinä puhutaan juuri 
niistä kysymyksistä, jotka ovat olleet 
esillä mm. Suomen alueellista kehitys
tä ja aluepolitiikkaa käsittelevässä yh-

Teos on omista lähtökohdistaan joh- teiskuntapoliittisessa keskustelussa. 
donmukainen ja siten ilmeinen täyden
nys aluetaloustieteen oppikirjavalikoi
maan. Sen lähestymistapa ja siinä so
vellettu käsittelyote eivät ole kuiten
kaan ongelmattomia. Lukija oppii kir
jan myötä aluetaloudeHista tasapaino
teoriaa ja aluetalouksien analyysime
netelmiä, mutta dynaamisten aluetalou
dellisten prosessien ja kehitysongelmien 
suhteen hän on ymmällään. Tekstin 
painotuksista on tässä suhteessa esi
merkkinä se, että aluetaloudellisen kas
vun kysymyksiin käytetään vain muu
tama sivu lähes 500-sivuisessa kirjassa. 
Tämä teorian ja todellisuuden kuilu 
liittyy tietysti talousteorian käyttökel
poisuuden yleisiin ongelmiin. Ne tule
vat aluetaloustieteessä korostuneina 
esille sen vuoksi, että tämä taloustie
teen sektori on perinteisesti ollut var
sin käytännöllisesti suuntautunut ja sil
tä on totuttu odottamaan panosta reaali
maailmassa havaittavien ilmiöiden 
selittämisessä ja ongelmien ratkaisemi
sessa. 

Paelinckin ja Nijkampin teos on muo
toutunut Rotterdamin yliopistossa pi
dettyjen luentojen perustalta. Se ei 
ole likimainkaan alkeisoppikirja, vaan 
sen opiskelu vaatii melkoisia alueta
loustieteen ja yleisen talousteorian pe-

Holland lähtee siitä, ettei markkinoi
den itsesäätöistä automatiikkaa koros
tavalla uusklassisella alueteorialla ·ole 
relevanssia käytännössä havaittavien 
ja sitkeästi säilyvien alueellisten ongel
mien suhteen. Tässä teesissä ei ole si
nänsä mitään uutta, sillä onhan siitä 
keskusteltu runsaasti esimerkiksi Gun

na1" Myrdalin esittämän kasautuvan 
kasvun teorian yhteydessä. Joka ta
pauksessa aluetaloudellisten tasapainot
tomuuksien havaitsemisesta tullaan ky
symykseen alueellisen kehityksen suun
nitelmallisesta ohjaamisesta: aluepoliit
tista suunnittelua eri muodoissaan har
joitetaan nykyään kaikissa teollistuneis
sa maissa. 

Rollandin mielestä taloustieteessä 
perinteisesti käsiteltyjen mikro- ja 
makrotason väliin on muodostunut 
suuryritysten dominoima mesotaloudel
linen sektori (suunnittelusektori å la 
Galbraith). Koska se on talouselämän 
ekspansiivisin osa, sen toiminnat olisi 
saatava aluepolitiikan piiriin. Rollan
din mukaan mesotaloudellisen sektorin 
ohjaaminen ei onnistu tavanomaisin 
aluepoliittisin keinoin, esimerkiksi hal
pakorkoisin lainoin ja investointiavus
tuksin, vaan se edellyttää investointi
päätöksiä välittömästi ohjaavia toimen-

rustietoja. Lisäksi tarvitaan runsaasti piteitä ja valtion yritystoiminnan ke-



hittämistä. Juuri näiltä osin argumen
taatio liittyy kuitenkin lähinnä vain 
Englannin aluepolitiikan ongelmiin 
(esimerkiksi monikansallisten yhtiöiden 
asema aluepolitiikassa) eikä se ole ai
van suoraan sovellettavissa Suomen ti
lanteeseen. Edellä mainittujen teemo
jen ohella HOlland käsittelee mm. kas
vukeskuspolitiikan kysymyksiä sekä 
vertailee kansallisen ja kansainvälisen 
tason aluetaloudellista integraatiota. 

Kokonaisuutena Hollandin kirja an
taa poleemisen, mutta runsain tutki
mustiedoin perustellun näkökulman se
kä yhden kansantalouden (UK) että ta
lousliiton (EEC) alueellisiin kehitys on
gelmiin. Aluetaloustieteessä sovellet-

Martin F. J. Prachowny: 
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tuja lähestymistapoja ja teorioita siitä 
ei opi, niiden kritiikkiä kylläkin. 

Molemmat edellä suppeasti esitellyt 
teokset ovat aluetaloudellisista kysy
myksistä kiinnostuneille hyödyllistä 
luettavaa, joskin aivan eri syistä.Pae
linck-Nijkamp tiivistää aluetaloustie
teen puhtaan (ja steriilin) ydinaineksen, 
Holland on aluepolitiikkaa koskevana 
keskustelukirjana eräs virikkeisimpiä. 
Vaikka kirjat ovat tyystin erilaisia, löy
tyy niistä yhteinenkin piirre: molem
missa on erinomaiset luvuittain jaotel
lut lähdeluettelot, joiden perusteella ai
hepiirin harrastuksia on hyvä jatkaa. 

Heikki Eskelinen 

N elj äs luku on keskeinen. Siinä ver-
rataan raha- ja finanssipolitiikan vai

Small Open Economies. Their Struc- kutuksia taloudelliseen aktiviteettiin 
ture and Policy Environment. Lexing
ton Books, Lontoo 1975. 140 sivua. 

Esillä oleva teos jakaantuu kuuteen lu
kuun. Aluksi tarkastellaan hyödyke
ja tuotannon tekij ämar kkinoiden tasa
painoa R. W. Jonesin yleisen tasapainon 
teorian versioon nojautuen; kolmannes
sa luvussa käydään vastaavasti läpi 
tasapainon määräytyminen obligaatio
ja rahamarkkinoilla. Tähän saakka kir
jassa oletetaan täystyöllisyys. Kun sit
ten analysoidaan raha-, finanssi- ja 
valuuttapolitiikan stabilisaatiopoliittis
ta merkitystä, joudutaan tästä oletuk
sesta tarkastelun mielekkyyden vuoksi 
luopumaan. Samalla kuitenkin monet 
täystyöllisyysoletuksella huolellisesti 
johdetut kysyntä- ja tarjontayhtälöt 
menettävät merkityksensä. 

kiinteiden ja joustavien valuuttakurs
sien vallitessa. Johtopäätökset vastaa
vat Mundellin ja Flemingin aiemmin 
esittämiä sikäli, että rahapolitiikka -
kun pääoma oletetaan kansainvälisesti 
täysin liikkuvaksi - on tehotonta kiin
teiden mutta ei joustavien valuutta
kurssien vallitessa ja finanssipolitiikka 
tehokasta kiinteiden kurssien tapauk
sessa. Mundellista ja Flemingistä poi
keten Prachowny sen sijaan päätyy sii
hen, että finanssipolitiikka on tehokas
ta myös joustavien valuuttakurssien 
vallitessa. Tämä tulos (jonka ovat vii
me vuosina esittäneet mm. Argy ja 
Porter, Dornbusch ja Kouri) perustuu 
valuuttakurssimuutosten aiheuttamien 
odotusten merkityksen huomioonotta
miseen. 

Kahdessa viimeisessä luvussa tarkas-
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tellaan lyhyesti devalvaation vaikutuk
sia valuuttavarantoon, hintatasoon ja 
työllisyyteen sekä inflaatioprosessia 
kiinteiden kurssien vallitessa, kun työn 
tuottavuudessa oletetaan tapahtuvan 
autonomista ja sektoreittain poikkea
vaa lisäystä. 

Kirjassa rajoitutaan »pieneen» ja 
»avoimeen» talouteen. Tällä tarkoite
taan itse asiassa sitä, että vienti- ja 
tuontihyödykkeiden hinnat sekä finans
sivaateiden korot oletetaan kansainvä
lisesti· annetuiksi. Tästä seuraa, että 
vienti- ja tuontihyödykkeet voidaan 
aggregoida »kansainvälisesti kaupatta
viksi hyödykkeiksi» ja että strateginen 
hintasuhde on kansainvälisesti kaupat
tavien (ns. avoimen sektorin) ja koti
maisten (ns. suljetun sektorin) hyödyk
keiden välinen hintasuhde - vaihto
suhteen asemasta. Hyödykkeiden agg
regointi osoittautuu kuitenkin suhteel
lisen vähämerkitykselliseksi analyysin 
lopputulemien kannalta. Toisaalta ole
tus kansainvälisesti annetusta korkota
sosta edellyttää sen ohella, että talous 
on pieni, myös ja ennen kaikkea, että 
pääomamarkkinat ovat erittäin »kehit
tyneeb>. 

Varsin pitkälle kirja heijastaa viime 
vuosien aikakausartikkeleissa suosittu
ja teemoja: hyödykkeet aggregoidaan 
kansainvälisesti kaupattaviin (t1'adables) 
ja kotimaisiin (nontradables), obligaa
tio- .. ja rahamarkkinoiden tarkastelu 
perustuu Tobinin portfolioteoriaan, 
analysoidaan sekä lyhyen tähtäimen ta
sapainoa (annettu kokonaisvarallisuus) 
että stationaarista tasapainoa (endogee
ninen kokonaisvarallisuus) jne. Näin 
ollen on pidettävä vakavana puutteena 
sitä, että kirja sisältää hyvin niukasti 
viitteitä niihin artikkeleihin, joissa sa
moja. :asioita on samankaltaisella lähes-

tymistavalla usein selkeämmin ja pe
rusteellisemmin käsitelty. 

Kirjassa esiintyy myös useita muita 
heikkouksia: 

- Tulos jonka mukaan »kotimaisen» 
finanssivaateen olemassaolo ei vaikuta 
rahapolitiikan tehottomuuteen (kiintei
den kurssien vallitessa) johtuu siitä, 
että rahapoliittisten viranomaisten ole
tetaan voivan operoida ainoastaan kan
sainvälisessä vaihdossa esiintyvillä ob
ligaatioilla (joiden korko on annettu). 
Rahapolitiikalla voidaan sen sijaan 
osoittaa olevan vaikutuksia, jos keskus
pankilla on mahdollisuus operoida koti
maisilla arvopapereilla tai jos on ole
massa pankkijärjestelmä, jonka luotto 
ei ole ulkomaisen luoton täydellinen 
substituutti. 

- Käytetyissä malleissa ei esiinny 
reaalipääomaa (ainoastaan homogeenis
ta työtä sekä suuruudeltaan annettu 
»maapohja»). Täten investointien kes
keinen merkitys sekä hyödykkeiden 
tarjonnan kannalta että varallisuuden 
kartuttamisen muotona on oletuksella 
sulj ettu pois. 

- Tarkastelu on joissakin kohdin 
huolimatonta: valtion velkaan ja ulko
maisiin nettosaataviin liittyvät korko
maksut on jätetty tarkastelun ulkopuo
lelle, lyhyen ja pitkän tähtäimen tar
kastelujen välillä ei aina tehdä selvää 
eroa, stabiilisuusehtoja ei tarkastella, 
viimeisessä luvussa tehdyt oletukset 
teknisestä kehityksestä jäävät lukijalle 
hämäriksi jne. 

Kaiken kaikkiaan kirjaa tuskin voi 
pitää erityisen käyttökelpoisena ope
tuksen kannalta; maksutaseteorian har
rastajien kannattanee siihen kuitenkin 
tutustua. 

Sixten Korkman 



J. W ilczynski: 

The Multinationals and East-West Rela-
tions. Towa'rds Transideological Col
laboration. Macmillan Press Ltd., Lon
too 1976. 235 sivua. 
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West Trade (London 1969). Wilczynskin 
tämänkertainen teos on· ensimmäinen 
tuntemani kattava katsaus monikansal
listen yritysten merkityksestä idän ja 
lännen välisessä kaupassa; sen eräitä 
osia on tosin aikaisemmin julkaistu ai-
nakin Journal of World Trade Law 

Monikansallisiin yrityksiin on viimeai- -lehdessä. Wilczynskin teos osoittaa 
kaisessa, taloustieteen ja· poliittisen ta
loustieteen piiriin kuuluvassa tutki
muksessa kiinnitetty erityistä huomio
ta. Samanaikaisesti on myös idän ja 
lännen taloussuhteita koskevia analyy
seja ilmestynyt viime vuosina aikai
sempaa tiuhemmin. Edellisessä ta
pauksessa taustalla on epäilemättä mo
nikansallisten yritysten lisääntynyt 
merkitys kansainvälisessä kaupassa ja 
tuotannossa sekä pyr kimy kset niiden 
kansainvälisen valvonnan järjestämi
seksi. Jälkimmäisessä tapauksessa taas 
eräänä selittävänä tekijänä lienee idän 
ja lännen välisen kaupan voimakas li
sääntyminen tai pikemminkin toiveet 
siitä, sillä parin viime vuoden aikana 
ei tämän kaupan kasvu ole enää ollut 
erityisen nopeaa. Näiden kehityspiir
teiden risteyskohdasta, so. monikansal
listen yritysten merkityksestä idän ja 
lännen taloussuhteissa, on sen sijaan 
sangen vähän analyyttistä tutkimusta. 
On toki olemassa sellaisia laajoja, myös 
monikansallisiin yrityksiin huomiota 
kiinnittäviä teoksia kuin Samuel Pisarin 
Coexistence and Commerce (New York 
1970) ja Marshall Goldmanin Detente 
and Dollars (New York 1975), mutta 
mielenkiintoisuudestaan huolimatta ne 
jäävät tarinoinnin ja ulkomaankaupan 
oppaan (»doing business with the 
Soviets») risteytyksiksi. 

Jozef Wilczynski on tunnettu idän 
ja lännen taloussuhteiden tutkija, esim. 
The Economics and Politics of East-

kiistatta sen, että monikansallisten roo
li idän ja lännen taloussuhteissa on 
ainakin yhtä dominoiva kuin maail
mantaloudessa yleensäkin. Tämä do
minanssi näkyy luonnollisesti kauppa
suhteissa, mutta vieläkin korostuneem
paa se on muuntyyppisissä, idän ja 
lännen välillä solmi tuissa taloudellisis
sa järjestelyissä; lisenssien myynnissä, 
teollisessa yhteistyössä - joka on muo
doiltaan hyvin monenlaista - sekä yh
teisyrityksissä. Näiden projektien ra
hoittamisessa länsimaisilla suurpan
keilla on ollut huomattava merkitys. 

Syitä lännen monikansallisten yri
tysten huomattavaan merkitykseen -
jonka Wilczynski dokumentoi perin
pohjaisesti, esim. ss. 35-48 ja 197-232 
- taloussuhteissa idän kanssa on luon
nollisesti useita. Eräs niistä on pelkkä 
kokotekijä. Varsinkin Neuvostolii ton 
markkinat ovat siksi laajat ja solmitut 
sopimukset siksi huomattavia, että kan
sallisesti toimivat yritykset pystyvät 
ainoastaan poikkeustapauksissa ja sil
loinkin usein vain yhteistyössä muiden 
yri tysten kanssa, ottamaan harteilleen 
niistä seuraavat velvoitteet. Toisaalta 
monikansallisten yri tysten y Ii voimai
suus ajaa usein pienemmät yritykset 
jo alkuvaiheissa kilpailun ulkopuolelle. 
Toinen monikansallisten yritysten vai
kutusvaltaa lisäävä tekijä on niiden 
hallussa oleva huipputeknologia, jota 
pienemmillä yrityksillä ei yleensä ole 
mm. patenttijärjestelmien teknologiaa 
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monopolisoivien vaikutusten vuoksi. 
Neuvostoliitto on tunnetusti pyrkinyt 
hankkimaan lännestä kaikkein uuden
aikaisinta teknologiaa, jota ainoastaan 
monikansalliset yritykset voivat laa
jemmassa mitassa hankkia. Teknolo
gian virtaa lännestä itään ei ole kui
tenkaan syytä liioitella. Erään lähteen 
(The Economist 17. 4. 1976) mukaan 
Neuvostoliitto on hankkinut viimeisen 
vuosikymmenen aikana lännestä kaik
kiaan 130 teknistä lisenssiä, kun Japani 
hankki niitä 1950-luvulla 2 500 kpl; 
tällaisten lisenssien kokonaismääräksi 
maailmassa arvioidaan 50 000 kpl. 

Wilczynskiei rajoitu tarkastelemaan 
ainoastaan lännen monikansallisten toi
mintaa sosialististen maiden markki
noilla, vaan kiinnittää huomiota sekä 
monikansallisiin yh teistyöj ärj estelyihin 
SEVin sisällä että sosialistisista maista 
peräisin olevien yritysten ja pankkien 
toimintaan lännessä. Tosin näiden vai
kutus lännessä on sangen rajallinen, 
mutta siitä huolimatta monikansallisen 
yritystoiminnankaan tasolla kyse ei ole 
pelkästään yhdensuuntaisesta kadusta. 

The Multinationals in East-West Re
lations on asiantunteva ja informatiivi
nen tutkimus, joka tekee täyttä oikeut-

ta idän ja lännen taloudellisen yh teis
työn monimuotoisuudelle ja -mutkai
suudellekin, korostaen erityisesti moni
kansallisten yritysten hallitseman tek
nologian merkitystä näissä suhteissa. 
Wilczynskin työ on parhaimmillaan sil
loin, kun hän pysyy lujasti empiriassa. 
Sen sijaan hänen ideologioihin kohdis
tuvat pohdintansa ovat jossakin määrin 
ontuvia. Kirjoittaja kiinnittää kyllä 
huomiota siihen konfliktipotentiaaliin, 
jota sosialististen maiden ja monikan
sallisten yritysten yhteistoiminta sisäl
tää. Hän tarkastelee myös niitä varo
keinoja, joihin eri osapuolet ovat etu
jensa suojelemiseksi ryhtyneet. Näi
den seikkojen lisäksi olisi kuitenkin 
mielellään nähnyt solidin arvion siitä, 
mitä vaikutuksia tällä yhteistyöllä tu
lee pitkällä tähtäyksellä olemaan kum
mankin osapuolen kannalta. Mielen
kiintoista olisi myös ollut lukea perus
teellisempi analyysi lännen pankkien 
roolista idän ja lännen taloudellisessa 
kanssakäymisessä; niiden merkitys on 
viime aikoina korostunut mm. eräiden 
sosialististen maiden velkaantumiskehi

tyksen myötä. 

Raimo Väyrynen 



ENGLISH SUMMARIES 

OSMO FORSSELL: Regional Differ- of national input-output table and an 
ences in the Structure of Production in 
Finland. The following questions are 
studied in this article: Whic'h produc
tion activities regional economies are 
consisted of; how produc'tion is set up; 
what kinds of inputs are needed; which 
production activities and interdepences 
are necessary for interactivity of regio
naI economies; what is demanded out
side regional economy an!d what is supp
lied for other world. One-region in
put-output model is used for finding 
answers to ,these questions. Such a mo
del was compiled for each province in 
Finland t(12) in the year 1970 by means 

share of 

iterative method. 
Industrial develapment af provinces 

are studied using as indica tors shares 
of net exports (exports minus imports 
0/0 of vaIue added in the region), the 
degree of selfsufficiency af production 
and number of key industries. These 
indicators are presented in the map of 
the artic1e. 'Dhey describe in an app
roximate way differences of the indus
trial structure) and ,the degree of devel
apment between provinces. The fol
lowing characteristics were evaluated 
for the different Finnish development 
areas: 

number of 
exports, 0/0 

selfsufficiency I 
of production, 0/0 key industries 

The Developed Area -4 25 10-11 
The Second Development Zone -7 15 8-9 
The First Developmen t Zone -10 10 5 
The Extra Subsidy Area below -20 below 10 1-3 

Degree of selfsufficiency and complex 
industrial structure can clearly be seen 
to have an effect on degree of develop
ment and welfare of regions. The 
country's key industries are concen
trated in a few regions. The provinces of 
southern Finland have the most mature 
industrial structure, while the degree of 

selfsufficiency and the number af key 
industries are the lowest in the provin
ces of the north and east. One impor
tant way to improve tthe structure af 
production in this area would be to pro
mote the establishment 'af key indus

tries. 
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Development Prospects for the Finnish 
Economy. Alternat'ive long-term devel
opmen t pa'ths for the Finnish economy 
were presented in a seminar organized 
in April 1977 by tJhe Finnish Economic 
Associatianand the Finnish Society for 
Economic Research. Eero Tuomainen 
ou'tlined the growth prospects for the 
Finnish economy untU 1990 on the basis 
of a report prepared by the Economic 
Planning Centre. Max Jakobson dis
cussed the econOlmy',s future prosp.ec'ts 
and Kyösti Pulliainen specul'ated about 
the impact .af dhanges in the interna
tional economic system on Finland. 
Klaus Waris, Nils Nilsson, Jaakko Hon
ko and C. E. Carlson also took the floor. 

growth rate doubling subsequently. 
Agricul ture and for,estry accoulllted for 
65 per cent af GDP in 1860 and for 47 
per cent in 1913. The counterpart of 
the decline in the i!mportance of the 
primary sec'tor was ,tlhe growth af the 
s.econdary and tertiary sectors. The 
share of secondary sector increased 
f.rom 13 to 25 per cent between 1860 
and 1913. 

':Dhe average annual growth of per 
capita domestic product was 1.9 'per cent 
in 1860-1913. In 1860 Finland's do
mestic product per capita, conver'ted 
in'to currelllt prices wi th the aid of the 
wholesale price index, was about 300 
dollars, or roughly a t the same level as 
in Egypt, Sudan and TJhai'land today. 
Right before Warld War 1, Finland's per 

HEIKKI HEISKANEN: The Social capita gross domestic product was be
Functions of the Wage. Wages hav,e tween 650 and 700 dollars, about the 
various social functions: remunerative, 
poli tical, economic, social and discrimi
natory. According to the author, wages 
should be paid based on the quali1ty of 
the work done for. This would increase 
justiceand motivati'On at work. 

RIITTA HJERPPE - ERKKI PIHKA
LA: Finland's Gross Domestic Product 
in 1860-1913 {Tihis article will also be 
publislhed in English in Economy and 
History, University of Lund, Sweden, 
shortly). Using the Official Statistics 
af Finlan1d and time series compiled 
in conjunction with aseries of stu
dies of Finland' s economic growtlh,. i t 
is 'possilble to ma'k,e rough estima tes of 
Finland's gross domestic product since 
1860s. Current price GDP incr,eased by 

about Hvefold between 1860 and 1913. 

In 1860-1890 total production grew by 

20 to 25 per cent a decade, with the 

Salme as the p'resent level in Peru, Syria, 
Malaysia and some countries of Central 
.&merica. Finland's intdustrial structure 
has evolved along tJhe same lines as 
Sweden's but wit!h a lag of 30 to 40 
yearrs. In 1860-1913 Sweden's per ca
pita domestic praduct was about twice 
1Jha t of Finland. 

PEKKA PARKKINEN: Finnish Exports 
in the Light of Cost and Demand Fact
ors. This article explains the volume 
of Finnish exports in 1959-1976 in 
terms af the volume ·of industrial output 
in the OECD countries and relative lab
our costs in Finland. The income elasti
ci ty of demand for Finnish exports is 
estimat.ed to be 1.4 and 1!he »cost elasti
city» 0.5. 'These r,esults suggest it would 

be di.fficult to ensure sufficient export 

demand by reducing the relaUve price 

af la:bour. 
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